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Hokejové legendy z  kladenské hokejové líhně

      Lední hokej, náš velmi úspěšný a populární sport, inspiroval  Petra Svobodu k vytvoření 
bakalářské práce, která si dala za cíl vytypovat a následně charakterizovat největší osobnosti 
kladenského ledního hokeje.  
     V úvodních kapitolách (s.10-14) se autor stručně rozepisuje o historii hokejového Kladna.
Další text (s.14-50) se již zcela věnuje vynikajícím kladenským hokejistům. Kapitola 
věnovaná každému z nich vykazuje neměnnou  strukturu. Autor vždy uvádí  hráčovo jméno, 
fotografii, osobní data, životopis a jeho nevětší sportovní úspěchy. Nejpřínosnější je závěr 
každé kapitoly, kde krátkou poznámkou Svoboda vyjadřuje své hodnocení jednotlivých 
hokejistů. Je patrné, že se autorovi promyšleným a systematickým přístupem ke zpracování 
údajů o každém z hráčů podařilo vytvořit kompaktní a vyrovnanou stať, která dobře naplňuje 
cíl práce. Výjimku tvoří kapitola o Jaromíru Jágrovi. Tento hokejista je jistě největší ze 
zmiňovaných osobností. Domnívám se ale, že ani sám Jágr by nechtěl, aby mu bylo 
v předkládané práci věnováno mnohonásobně více prostoru, než jeho kolegům.
     Jednoduché, běžné metody použité ke zpracování textu jsou vzhledem ke zvolenému 
tématu zcela adekvátní. Kladně je třeba hodnotit autorovu práci s prameny, literaturou a 
ostatními zdroji. Velmi dobře se totiž vyrovnal s výběrem seriózních informací v záplavě 
zkreslujících, zavádějících a nepřesných, často i bulvárních senzací uváděných mediálními 
sdělovacími prostředky. 
     Ze závěrů práce  vyplývá, že se Svoboda dobře zorientoval ve zvolené problematice. 
Výstižně zde shrnuje základní poznatky svého bádání. Příloha obsahující rozhovor 
s Františkem Kaberlem je mimořádně zajímavá. Autorovi se totiž zdařilo vést dialog na zcela 
jiné úrovni a ve zcela jiných intencích, než jsme běžně zvyklí od novinářů. 
     Práce nevykazuje podstatné formální nedostatky. To, že se za posledními číslicemi 
označujícími kapitoly nepíší tečky lze považovat za drobnost.
    Celkově mohu konstatovat, že se jedná o bakalářskou práci, v její jednoduchosti a 
přehlednosti poměrně zdařilou, ve které Petr Svoboda prokázal, že je schopen zpracovat 
vybrané téma na požadované úrovni. Práci  doporučuji  k obhajobě 

Hodnocení : ...............................

Otázka k obhajobě: Podle jakých kritérií jste vybíral uvedené hokejisty ? 
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