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                                Stoletá historie kladenského fotbalu

      Bakalářská práce Antonína Krause zkoumá s využitím dostupných materiálů historii 
kladenského fotbalu. Cíl práce bohužel není jednoznačně formulován, ale vyplývá z jejího 
názvu i z jejího úvodu. Stručná zmínka o dějinách města Kladna vhodně uvádí do 
problematiky práce. Další kapitoly se již věnují vlastní historii kladenského fotbalu.
    Kraus svou práci periodicky člení  do osmi základních kapitol : - do 1. svět. války, - 1. 
svět. válka, - meziválečné období, - 2. svět. válka, - po válce do únorového převratu v roce 
1948, - léta 1949 – 1968 (budování socialismu), - období normalizace, - po roce 1989 –
(obnova demokracie).  Velmi zajímavé a originální je vnitřní členění uvedených kapitol, kde 
jsou rok po roce analyzovány nejpodstatnější události v kladenském fotbalu, ovšem vždy 
v souvislostech s podstatnými událostmi ve fotbalu československém (českém) a světovém. 
Právě v této provázanosti, která se autorovi jednoznačně daří, spatřuji největší přínos práce. 
Historickou analýzu kladenského fotbalu logicky završuje kapitola o vynikajících 
osobnostech. 
     V kapitole Závěr Kraus stručně shrnuje své poznatky nabyté při studiu pramenů a 
literatury. Celou bakalářskou práci vhodně dokresluje sedm navazujících příloh.  
    Autor uvádí dvacet titulů použité literatury, v ní překvapují i dva beletristické  tituly. Dále 
jsou využity internetové zdroje a periodika. Základním pramenným  zdrojem jsou ovšem 
fondy Státního okresního archivu v Kladně. Je škoda že se na tyto fondy neodvolává autor 
v textu častěji. Citace zdrojů není vždy zcela jasná.
     Úroveň bakalářské práce svědčí o systematičnosti a píli pisatele i o jeho přehledu ve 
zvoleném tématu. Text působí velmi uceleně. Výše uvedená absence formulace cíle práce tak 
zůstává jediným podstatným nedostatkem předkládané kvalifikační práce. Tu lze považovat 
za věcně i formálně dosti zdařilou a proto doporučuji  k obhajobě.
  

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

Otázka k obhajobě: Proč stál kladenský fotbal vždy poněkud ve stínu kladenského hokeje ?
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