POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno diplomanta: Jan Dundáček
Název práce: Vývoj amerického fotbalu v České republice
Cíl práce: prezentovat historii a vývoj amerického fotbalu v ČR v kontextu situace tohoto sportu
v okolních zemích.
Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti
- vstupní údaje / jejich zpracování
- použité metody

podprůměrné
průměrné
podprůměrné průměrné
podprůměrné průměrné

nadprůměrné
nadprůměrné
nadprůměrné

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:
výborně

- velmi dobře

Stupeň splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu
Logická stavba práce
Práce s literaturou – citace,
vlastní komentář
Adekvátnost použitých metod
Hloubka tématické analýzy,
přínos diplomanta
Úprava práce: text, grafy,
tabulky
Stylistická úroveň

- dobře

- nevyhovující

Dobře
Výborně
Velmi dobře
Nevyhovující
Dobře
Velmi dobře
Velmi dobře
Výborně

Praktická využitelnost zpracování:
Podprůměrná
průměrná

nadprůměrná

Hodnocení, připomínky– příp. otázky k obhajobě:
Práce zpracovává velmi aktuální téma historie amerického fotbalu v ČR. Je velmi dobře zpracovaná,
autor prokázal velké znalosti a významně tak přispívá k poznání klubové historie amerického fotbalu v
ČR. Zásadní výhradou je ovšem téměř naprostá absence citací zdrojů, takže často nelze zjistit zdroje,
odkud autor čerpal. Tuto zdánlivě formální záležitost považuji u práce historického charakteru
za velmi závažnou. Vřele doporučuji doplnit náležité citace! Jinak je zřejmé, že autor prokázal velký
vhled a znalost problematiky. Také rozsah literatury je dostačující, i když autor v historické části čerpal
asi jen z několika zdrojů. Je opravdu škoda, že jinak poměrně pracná a v praxi přínosná práce má
citační insuficienci, což celkově snižuje její úroveň. Také hloubka analýzy je někdy nepříliš velká, ale
to je částečně dáno i poměrně velkou šířkou záběru.
Otázky k obhajobě:
a) Z jakých zdrojů jste čerpal při popisu rozsáhlých pasáží popisu hry a (s. 12 – 19) a
historického vývoje v sousedních zemích a ČR (s.27 – 42)?
b) Vysvětlete podrobněji příčinu odchodu většiny hráčů Havířov Devils? Šlo o finanční podmínky?
Doporučení k obhajobě:
Práce je bezesporu přínosem, proto po konzultaci s kolegy ji i přes značné formální chyby doporučuji
k obhajobě.
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