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Cílem předložené práce je „podrobný průzkum a studium vývoje kuželkářského sportu 
v oddílu Lokomotiva Liberec“ (s. 5). Autor při jeho naplňování vycházel - podle svých slov -
„z dostupné literatury, kronik a osobních zápisků libereckých kuželkářů“ (s. 5). Jak se mu 
stanovený cíl podařilo naplnit?

Už v počátku je třeba podotknout, že při své práci neustále narážel na nedostatek 
pramenného materiálu a na svou nezkušenost s psaním historické práce. Proto se pokusil 
nejprve představit, co to je hra kuželky, čím se liší od v poslední době stále více oblíbeného 
bowlingu, jaké jsou varianty této hry a jak se hra vyvíjela coby regulérní sport a nikoliv jen 
jako prostředek využití volného času a zábavy (15 stran). Následuje stručný přehled vývoje 
organizace kuželkářského sportu v mezinárodním měřítku (5 stran) a poněkud podrobnější 
nárys vývoje organizovaného kuželkářského sportu v československém a potažmo českém 
prostředí (9 stran). Následuje velice stručný popis vývoje tělovýchovy v Liberci (pouhé  3 
strany), přičemž hlavní pozornost je věnována, bohužel, pouze národnostně české 
tělovýchově. Vzhledem k naprosté převaze německého obyvatelstva města chybí podrobnější 
výklad o tom, jak tělovýchova a sport provázela tuto národní skupinu v období do roku 1945.

Teprve závěrečná čtvrtina práce je věnována vlastnímu tématu, tj. kuželkářskému 
sportu v oddíle Lokomotiva Liberec. Rovněž v tomto ohledu chybí jakákoliv připomínka, jak 
se s kuželkářským sportem vyrovnávalo zdejší německé prostředí. Nicméně tato část práce se 
mi jeví jako relativně nejlépe zpracovaná. Všímá si organizačního vývoje, výstavby kuželen a 
nových technologií, které provázely vývoj kuželkářského sportu v druhé polovině 20. století, 
zachycuje úspěchy libereckých kuželkářů jak domácím, tak mezinárodním poli. Ke kapitole 
jsou připojeny i medailónky dvou nejúspěšnějších libereckých kuželkářů – Iva Blaževiče a 
Bohumíra Duška.

Kritiky na první pohled zaujme absence poznámkového aparátu, což je po formální 
stránce největší slabina práce. Jako vedoucí bakalářské práce musím přiznat, že se mi po 
celou dobu nepodařilo autora naučit, jak se tento poznámkový aparát dělá, že je třeba neustále 
dokumentovat, odkud čerpá fakta a své znalosti. Mrzí mi ale, že autor sice prohlašuje, že 
„uvedl veškerou literaturu a ostatní zdroje, které použil“, a přitom v některých citátech 
odkazuje na prameny, které v seznamu literatury a pramenů uvedeny nejsou (např. s. 30 –
Tauš, 1938; s. 31 – časopis Ruch 1947 apod.).

Závěr: Předloženou bakalářskou práci Martina Vodičky považuji navzdory uvedeným 
připomínkám za velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.
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