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1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.                

Autor diplomové práce si z pohledu své aktivní hokejové kariery i místa trvalého bydliště 

zvolil aktuální téma. Strukturu práce považuji za velmi vhodnou a logicky uspořádanou. 

Formulace hlavního i dílčích cílů práce je přiměřená potřebám tématu.  

 

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  

Úroveň zpracování informací je velmi dobrá, autor vhodně využívá nadstandardního 

množství informačních zdrojů a používá vhodné a přiměřené metody práce s nimi, které na 

začátku práce i vhodně uvádí a vysvětluje. Příkladně jsou charakterizována a využity klíčové 

zdroje informací, autor též tyto i další zdroje v práci náležitě cituje. Za vhodné považuji i 

charakteristiky ledního hokeje a Podbrdska. 

 

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.                     

Hypotézy v diplomové práci nejsou formulovány, protože se jedná o historickou práci. 

 

4/ Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                                   

Při studiu a rozborech historických informačních zdrojů autor používá vhodné přímé a 

nepřímé metody, progresivní metody, indukce, dedukce, retrospekce, komparace, statistiky 

a řady dalších metod. Vychází z vhodně zvolených klíčových informačních zdrojů, které 

doplňuje rozhovory s pamětníky a informacemi z dobového tisku. Za vhodné považuji i 

uvození problematiky v rámci širšího historického kontextu a charakteristiku a historii 

předmětných obcí v rámci regionu Podbrdsko. Autor vhodně zpracovává informace z 59 

informačních literárních zdrojů a více než 100 článků z periodik. To doplňuje 20 ústními 

sděleními, filmem a 28 internetovými zdroji. 

 

5/ Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                      

Způsob chronologického řazení jednotlivých období vzniku a rozvoje oddílů ledního hokeje 

na Felbabce, v Holoubkově, v Neumětelích a v Podluhách považuji za přiměřený, 



systematický a přehledný. Autor vychází z charakteristik obcí, vývoje místního hokeje, vývoje 

kluzišť a pokračuje představením významných osobností ledního hokeje v každé obci i dále 

na celém Podbrdsku. Autor zde poskytuje řadu informací téměř vyčerpávajícím způsobem. 

Diskuze je věnována rekapitulaci postupu autora při zpracovávání práce a problémům, které 

bylo nutno překonat. Porovnává zde také svoji práci s publikací ing. Žáka a dalšími místními 

publikacemi. Diskuze je stručná, ale logicky vedená a přehledná. 

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.            

Závěry jsou formulovány v kontextu s cílem a obsahem diplomové práce. Autor rekapituluje 

způsob řešení práce a porovnává jej se svou bakalářskou prací. Problematika je řešena 

komplexně a vytváří dokonalý a přehledný pohled na historii zvolených hokejových klubů 

Podbrdska. Závěry bylo možno strukturovat, což by přispělo k jejich lepší přehlednosti. 

 

7/ Formální stránka práce.                  

Po formální stránce diplomová práce plně odpovídá požadavkům kladeným na tento typ 

práce. Celkový počet informačních zdrojů je vysoce nadstandartní a plně odpovídá potřebám 

práce a je i vhodně a přehledně v práci uveden a citován. Autorovi bych pouze doporučil 

zdroje očíslovat. Lze říci, že autor diplomové práce prokázal schopnost vědecky pracovat 

s informačními zdroji.  

 

8/ Celkové hodnocení práce.             

Po stylistické i jazykové stránce je práce výborně zpracována, autor prokázal orientaci ve 

zpracovávané problematice a náležitý zájem o ni. Podobnost s obdobnými pracemi je 

maximálně 5 %. Rozsah práce i uvedených příloh je nadstandartní. Autor vhodně cituje 

informační zdroje.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

Otázka k obhajobě: Koho z uvedených legend ledního hokeje na Podbrdsku byste hodnotil 

jako největší osobnost regionu? 

 

Datum: 7. 5. 2022                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 

 

 

 


