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Historicky zaměřená diplomová práce bc. Pavla Řepky vhodně a logicky navazuje na jeho práci 

bakalářskou, resp. vychází z otázky vedoucího práce položené při obhajobě. Cíle práce jsou na 

s. 4 jasně vytyčeny, stejně tak i úkoly. Problém práce není formulován.  

Autor uchopil zkoumanou problematiku komplexně a podrobně analyzuje historii hokejově 

nejúspěšnějších obcí v regionu Podbrdsko. Mezi tyto obce zařadil Felbabku (ta byla 

zpracovávána již jako téma bc. Práce), dále  Holoubkov, Neumětely a Podluhy. Práce 

s literaturou a ostatními informačními zdroji je na velmi vysoké úrovni. Řepka dokázal řádně 

zpracovat téměř 60 literárních titulů (včetně kronik), více než 100 článků v dobových 

periodikách. K tomu ještě přistupuje 20 ústních sdělení, jeden filmový materiál, o 28 

internetových zdrojích nemluvě.  

Metody použité v takto zaměřené práci se celkem jasně nabízejí. Autor vychází především 

z klasické Hrochovy publikace Úvod do studia dějepisu (1985). V souvislosti s tím nacházíme 

v práci různé typy historických metod, např. přímou, nepřímou, progresivní, retrospektivní, 

induktivní metoda, deduktivní, srovnávací. Některé  metody jako je kritika pramene, analýza-

syntéza a některé další používá Řepka zcela automaticky a v seznamu je neuvádí. Postup práce 

je při použití těchto metod naprosto logický. 

V postupu při rozboru jednotlivých obcí, resp. ledního hokeje v těchto obcích, lze ocenit 

systematičnost, se kterou pisatel postupoval.  Charakteristika  obce, vývoj místního hokeje, 

vývoj hřiště (kluziště) i představení významných hráčů dává čtenáři dobrou představu o 

regionálním ledním hokeji v oblasti Podbrdska.  Diskuze je sice velmi zajímavá, ale zbytečně 

stručná. Málo se dovídáme o problémech, na něž autor během tvorby narazil. Jeví se mi to 

ovšem  jako snaha nerozšiřovat objem práce. 

Závěrům by prospěla určitá strukturalizace. Kapitola by tak získala potřebnou přehlednost. 

Nacházíme zde i náznak porovnání hokejového vývoje v jednotlivých obcích. Toto porovnání 

bylo jedním z cílů práce, a tedy by si určitě zasloužilo samostatnou kapitolu. Vazba Závěrů na 



Cíl práce je jasná.  Práce má především regionální význam, ale poskytuje i dílčí představu o 

vývoji ledního hokeje v českých zemích. 

Po formální stránce jsem v textu nenalezl výraznější nedostatky. Práce je srozumitelná a 

přehledná, s minimem nevýznamných gramatických chyb. Také jazyková a stylistická úroveň 

je bez připomínek. Nadstandardní rozsah práce je vzhledem k její problematice pochopitelný. 

Organickou součástí jsou  přílohy, mající vesměs ilustrativní hodnotu.  

        Celkově lze označit práci jako nadprůměrně zdařilou. Diplomant prokázal znalost 

zkoumané problematiky. Výsledkem je  diplomová práce, kterou považuji za zajímavou a 

prospěšnou. Kladně je třeba hodnotit píli a snahu autorovu dostát úkolům, které před něj 

diplomová práce postavila. Vznikající text Řepka často konzultoval.  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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Hodnocení : 

 

V Praze, dne  7.5. 2022                           PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 

                                                                                     vedoucí  práce 

 

 


