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Luboš Kučera si zvolil teoretické historické téma, které pro osobné zainteresovaného 
diplomanta bylo jistě velmi lákavé , ale i zde bylo třeba dodržet předepsaný protokol 
к uspořádání takovéhoto druhu diplomové práce.To se diplomantovi celkem zdařilo. 

Z publikací, encyklopedií, periodik, různých ročenek, internetových stránek a osobních 
rozhovorů shromáždil velké množství materiálu. 

Zpracování a utřídění těchto údajů a kontaktů do historických souvislostí bylo jistě velice 
náročné a diplomant k tomu zvolil různé druhy metod určené pro historicky pojaté diplomové 
práce. V textu ale právě proto bylo potřeba více zdůraznit zdroje a citace. Jej ich časté převzetí 
je zřejmé i z jazykové stylizace, která často nasvědčuje vypravěčskému a emocionálnímu 
slohu kronikového zpracování .Diplomant zvolil formu „ Poznámek a odkazů" za každou 
kapitolou a na závěr diplomové práce „ Prameny, literatura". Je to jedna z možných forem 
.Možná,že by označení citací bylo přehlednější na dolním okraji příslušné stránky než až za 
celou kapitolu. 

Jinak souvislé propojení vývoje stoleté historie fotbalového klubu AFK Bohemians 1905, 
kdy diplomant doplnil i dosud nepublikovaná „ bílá místa „ j e neobyčejně cenné. 

Zařazení historického vývoje mládežnických mužstev je vhodné doplnění tématu, zvláště 
pro diplomovou práci na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Stručná a výstižná diskuse a závěr jsou též kladem této diplomové práce, stejně jako 
doplnění o statistické a časové údaje a přehledy, včetně „ velkých osobností „ a historická 
fotodokumentace. 

Při obhájení diplomové práce bych doporučila nabídnout ji jako ucelený materiál к další 
publikaci - třeba prostřednictvím klubu fanoušků AFK Bohemians 1905. 

Doporučení к obhajobě : ANO 

Klasifikace : 

Otázka к obhajobě : Jaké metody zpracování historického mateirálu byly skutečně použity a 
v jakém vzájemném poměru ? 
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