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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Veronika Jarošová 

Název práce: „Zápas století“: Mistrovství světa v šachu v roce 1972 jako propagandistický 

střet studené války 

Jméno oponenta práce: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka se opírá především o odbornou literaturu, využívá však i pramenů, zejména 

dobového tisku, v menší míře i jiných pramenů úřední i soukromé povahy. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

Viz bod 6. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 
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Stručné hodnocení: 

Struktura práce odpovídá stanovenému cíli i metodám. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Viz bod 6.   

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Stylistika i pravopis jsou na velmi dobré úrovni, z literárního hlediska je práce velmi kvalitní.   

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Veronika Jarošová si zvolila velmi zajímavé téma. Na příkladu šachového souboje mezi 

reprezentanty SSSR a USA analyzuje jeden z aspektů soupeření obou velmocí v oblasti 

sportu, které pokračovalo i v éře détente. Zajímavě je formulován cíl práce, kterým není 

zasadit zápas do širších souvislostí studené války, ale „analyzovat příčiny dlouhotrvající 

sovětské dominance v tomto sportovním odvětví a důvody Spasského ztráty mistrovského 

titulu.“ Je ovšem otázka, zda se takto formulovaný cíl poněkud nemíjí s vlastním obsahem 

díla. Dosáhnout tohoto cíle by bylo možné spíše pečlivou analýzou sovětských a amerických 

tréninkových metod, resp. organizace tohoto sportovního odvětví a podmínek vytvořených 

pro sportovce na obou stranách železné opony.  Autorka se sice o to v úvodních kapitolách 

pokouší, ale přece jen v poněkud skromném, ne zcela dostatečném rozsahu. S ohledem na 

skutečnost, že se jedná o bakalářskou práci, nepovažuji tyto výhrady za zásadní. Jádrem práce 
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je proto třetí kapitola, kde se autorka věnuje průběhu šachového klání mezi B. Spasským a R. 

Fischerem. Vychází přitom z odborné literatury, přínosné je využití dobového tisku. Patrná je 

zde schopnost autorky rozlišit podstatné a nepodstatné, jen málokdy zabíhá do nadbytečných 

podrobností. Zejména v tomto ohledu Jarošová prokázala, že je schopná kritické analýzy a má 

předpoklady pro kvalitní práci v oboru. Předložila poutavě napsanou, kvalitní syntézu 

literatury a vydaných pramenů. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: Jaké byly důvody slabé pozice SSSR v mezinárodní 

šachové federaci? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: výborně/velmi dobře 

 

 

 

Datum: 31.8.2020                   Podpis: 

 

 


