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Autor zúročil své kontakty a aktivní působení a zájem o fotbalové dění ve své diplomové 

práci. Téma se nachází na pomezí historiografie soudobých dějin, dějin sociálně-kulturních a 

také dějin sportu. Vzhledem k tomu, že tématem se v tuzemském prostředí zabývají spíše 

sportovní novináři, nebo k němu svými vzpomínkami přispívají doboví aktéři, je třeba 

autorův odborně-historický zájem ocenit. Téma českého fotbalu reprezentační úrovně 

devadesátých let je totiž dlouhodobě poznamenáno velkou mírou mytizace, v některých 

oblastech však naopak panuje na adresu některých témat spíše mlčení. Zůstává ovšem 

otázkou, do jaké míry se autorův cíl práce „odhalit méně známé skutečnosti a oprostit se od 

zaběhnutých rámců vyprávění o „90kových“ fotbalových reprezentacích ČR a příbězích o 

„vicemistrech z Anglie“ daří posléze naplnit. 

 

 

 Jako metodologické zázemí autorovi slouží zejména orální historie, jejíž východiska a 

průběh výzkum jsou popsány v metodologické části práce. Využití této metody považuji za 

inovativní, neboť většina narátorů, které se autorovi podařilo nahrát, je uvyklá vystupování 

před médii a na veřejnosti a autorovi se podařilo získat i vyjádření k tématům, která naopak 

nejsou v běžné mediální praxi úplně frekventovaná. Autor také využívá tradičně pojaté 

historické obsahové analýzy u odborné literatury a dalších pramenů, což považuji za 

relevantní. 

 

 

 Pramennou základnu tvoří dobové fotbalové ročenky, dále pak vydané vzpomínkové 

práce vybraných fotbalových aktérů, a především pak autorem natočený soubor 

orálněhistorických rozhovorů. Předmětem zájmu jeho terénního výzkumu se stali především 

někdejší fotbaloví reprezentanti a členové realizačního týmu, ale také sportovní novináři a 

zástupci fanouškovské obce. Tyto rozhovory považuji za hlavní a nejcennější vklad autora do 

výzkumu a rozhovory se mohou stát dobrým základem pro další rozvíjení bádání i směrem do 

budoucna. 

 

 

 Vlastní struktura práce doznala od původní pracovní verze značných proměn oproti a 

snaží se rámcově respektovat logické souvislosti výzkumu. Autor nejprve seznamuje čtenáře 

s metodologickými aspekty svého bádání a posléze v obsáhlé analyticko-interpretační části 

podává souhrnný obraz mezinárodního i českého fotbalového prostřední devadesátých let. 

Možná překvapivě je zde proto poněkud méně prostoru věnováno právě interpretaci získaných 

rozhovorů, což osobně považuji za nejpodstatnější slabinu práce, která je dílem 

kompenzována právě zařazením autorizovaných přepisů pořízených rozhovorů do příloh. Do 

diskuze bych chtěl autorovi položit otázku, jakými cestami by se dalo v jeho badatelském 

snažení pokračovat směrem do budoucna? 

 

 

 Po formální stránce je práce sepsána na solidní úrovni a oproti pracovním verzím 

zaznamenala zásadní posun. Jak jsem zmínil výše, ocenění zaslouží obsáhlé přílohy 

s autorizovanými rozhovory. 



 

 Na základě výše uvedených skutečností považuji práci za poměrně zdařilý příspěvek 

v bádání nad sportovně-historickým tématem devadesátých let, který by si určitě zasloužit 

další pokračování. Z tohoto důvodu doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení 

známkou velmi dobře (2). 
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