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Historie lyžařského sportu ve Skuhrově nad Bělou
Bakalářská práce Filipa Hostinského zpracovává za použití standardních výzkumných
metod historii lyžování ve Skuhrově nad Bělou. Tak jako každá práce s regionální tématikou
je pochopitelně nejzajímavější a nejpřínosnější pro oblast, které se dotýká.
Z cílů práce (s.9), i z dalšího textu vyplývá že autor zpracovává téma, které je mu osobně
blízké a zajímá ho.
Hostinský pojal téma poněkud šířeji a stručně se v úvodních kapitolách zmiňuje také o
počátcích lyžování v českých zemích. Na s. 23 – 49 se věnuje výhradně lyžování v obci
Skuhrov nad Bělou. Tato část práce je chronologicky členěna a v závěru doplněna kapitolou o
významných osobnostech skuhrovského lyžařství. Kapitola Závěry (s.53) rekapituluje
podstatné poznatky předchozího textu
Užité metody (s.14), jsou využívány jen v některých částech textu. Práce není zcela
vyrovnaná. Její počáteční kapitoly jdou do zajímavých podrobností, některé další se spokojují
s výčtem závodů a jejich výsledků. Uvítal bych i autorova osobní stanoviska k líčeným
událostem. Práci by výrazně prospělo, kdyby autor systematicky zasazoval vývoj
skuhrovského lyžování do kontextu s významnými mezníky obecně sportovními, i
společensko-politickými v českých zemích. Uvedený nedostatek souvisí s faktem, že autor
prakticky nevyužívá dobového tisku, což je u historické práce téměř neodpustitelné. Použitá
literatura a prameny absenci tohoto zdroje nemohou nahradit.
Práce by se významně zhodnotila rozsáhlejším použitím základní fotodokumentace.
Vhodnému dokreslení by napomohlo uvést i větší množství příloh, které by se v dobových
pramenech jistě bez problémů našly. Text vykazuje také několik drobnějších gramatických
nedostatků (s. 17, 19 atd.). Tyto by se v kvalifikační práci samozřejmě neměly vyskytovat
Výsledkem autorovy snahy je bakalářská práce uvádějící řadu dosud nepublikovaných
faktů z regionální historie lyžování, což lze bezesporu považovat za přínos. Stálo by za úvahu,
zda obdobné či poněkud širší téma nezpracovat později na úrovni magisterské diplomové
práce.
Závěrem mohu konstatovat, že Filip Hostinský i přes uvedené nedostatky v podstatě
naplnil nároky kladené na bakalářskou práci, kterou tímto doporučuji k obhajobě.
Hodnocení : ...............................
Otázka k obhajobě: Proč se po roce 1992 přejmenoval Spartak Skuhrov nad Bělou na
TJ Porkert Skuhrov nad Bělou ?
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