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     Na první pohled je patrné,  že autorka přistoupila ke zpracování velmi specifického tématu  
s velkou snahou a pečlivostí.  Její rozsáhlá diplomová práce pokouší vytvořit základní historický 
přehled o vzniku a vývoji hromadných tělovýchovných vystoupení na našem území (s. 9). Přestože 
autorka není vystudovaným historikem vykazuje předkládaný text základní náležitosti, kterými má 
práce tohoto typu disponovat. Malá historická erudice se projevuje jen zřídka, např. nepřesným 
označováním názvu státu v různých obdobích (Česká republika, Československo apod.). Je třeba si 
uvědomit,  že  české  země  byly  při  vzniku  hromadných  tělovýchovných  vystoupení  součástí 
Rakousko-Uherska.  
     Na s.10 lze nalézt použité metody (diachronní, progresivní, synchronní, indukce a dedukce a 
obsahová analýza), které jsou pro práci tohoto typu běžné.
    Není mi zcela jasné  proč  Šindelářová nazývá „teoretickou částí“ text na s.11 – 101, jestliže  
teoretický charakter (tedy bez výzkumu) má celá její práce. Tyto kapitoly začínají charakteristikou 
hromadných tělovýchovných vystoupení, jejich vznikem ve světě a v českých zemích.  Dále  jsou 
logicky děleny na chronologicky navazující  celky oddělené významnými historickými mezníky. 
Zde  šla  autorka  skutečně  do  hloubky  a  detailu  problému.  Uvedené  pasáže  lze  považovat  za 
nejpevnější  pilíře  celé  práce.  Ocenil  bych  však více  vlastních  autorčiných  postojů a  názorů  na 
popisované skutečnosti.  Takto je atmosféra práce ovlivněna propagačním charakterem některých 
použitých zdrojů. Poprvé se I. Šindelářová pouští do velmi opatrných komentářů až diskuzi. Závěry 
mají bohužel charakter prosté rekapitulace. 
     Práci vhodně doplňují také jednoduché tabulky na s.101 -105 s některými základními údaji o 
hromadných  tělovýchovných  vystoupeních.  Formální  podobě  textu  nemohu  vytknout  žádné 
podstatné nedostatky. Použitá literatura a prameny jsou dostatečně rozsáhlé a vzhledem k tématu 
vhodně volené.
 
     Diplomovou práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením .............. 
 
     Otázka k obhajobě: Jaké byly společné znaky a naopak rozdílnosti turnérských a sokolských 
hromadných tělovýchovných vystoupení ? 
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