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Rozsah práce:

- předložená práce obsahuje 56 stran souvislého textu.
- její rozsah je odpovídající požadavkům pro bakalářskou práci

Téma práce:

- práce  se  snaží  zmapovat  úspěchy  československého  hokeje  od  jeho  počátků  do 
současnosti s přihlédnutím k individuálním úspěchům.

Cíle práce:
- nejsou konkretizovány
- jejich identifikaci lze celkem obtížně nalézt v úvodu práce

Použitá literatura:

- je aktuální, vztahující se k tématu
- bez zahraničních  zdrojů;  vzhledem k tématu  práce tuto absenci  považuji  za vážný 

nedostatek
- celkem je uvedeno 10 titulů odborné literatury, dále 16 internetových zdrojů, 6 stran 

příloh

Formální stránka:

- bez závad

Struktura práce – souvislého textu

- je členěna do dvanácti hlavních kapitol, které jsou tematicky odděleny do třech bloků
- v gramatické a syntaktické rovině se chyby téměř nevyskytují
- stylistická obratnost přispívá pozitivně ke kvalitě práce
- zpracování postrádá některé atributy historické vědecké práce



Obsahová stránka: 

- přestože není problém v práci definován,  snaží  se autor vyzdvihnout  nejdůležitější 
mezníky v historii především českého hokeje

- práce vzhledem k tématu postrádá hlubší analýzu slovenského hokeje
- nenalézám zde podrobnější zmínky o slovenské klubové soutěži
- vzhledem k tomu, že je zde připomínka zámořského hokeje, postrádám zde hodnocení 

vlivu skandinávského hokeje
- v práci se vyskytuje několik faktických nepřesností z nichž některé uvádím:

první ročník ledního bandy se hrál dle autora v roce 1904 a „Druhý ročník mistrovství 
Čech se dokonce hrál až po dlouhých pěti letech, v roce 1906.
První zápas se Švýcary jsme vyhráli 13:0, večerní zápas s Německem v ten samý den 4:1 
a s Belgií 3:0. (není mi jasné, kdy se s Belgií hrálo)
„Jeho první ročník byl pořádán 15.-15. února 1909 a zúčastnily se ho čtyři  mužstva z 
klubů Slavie a Spolku pro zimní sporty.“ 

Celkové hodnocení:

- práce působí uceleným dojmem
- chybí zde historická analýza uvedených skutečností
- autor velice kvalitně pracuje s vybranými informačními zdroji
- v práci je zřetelný vliv vlastních zkušeností autora s ledním hokejem
- výše uvedené nedostatky nezabraňují práci doporučit k obhajobě

Otázky: 
Jaký byl vliv skandinávského hokeje na vývoj hokeje československého?
Co bylo příčinou účasti Slovenska až ve skupině C mistrovství světa?

V Brandýse nad Labem 11. května 2012 Mgr. Martin Černý


