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1.Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce
Výběr tématu diplomové práce ovlivnil dlouholetý zájem autorky o basketbal ve
Strakonicích, kde vyrůstala. Diplom. Práce mapuje historii strakonického basketbalového
klubu, popisuje jeho samotný vznik a další vývoj. Struktura práce je logická a je vtažena
k úspěšným mezníkům mužského a ženského „A“ týmu.
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce
s literaturou
Teoretická část není součástí práce, neboť se jedná o historickou práci. Proč ale tolik stránek
o světovém basketbalu? Od str. 12 do str.39. Ve 3. kap. chyba v nadpisu a ve 4. kap. chybná
formulace věty /byla popsána/. Autorka v rámci historického šetření prokazuje schopnost
práce s informačními zdroji a v textu je náležitě cituje.
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce
Vzhledem ke způsobu zpracování autorka neformuluje pracovní hypotézy.
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce
Hlavní použitá metoda je historické šetření analýzou informačních pramenů Jedním z úkolů
bylo nalézt pamětníky, promluvit s nimi a získat cenné informace. Jediným konzultantem byl
dr. Vondruška, proč ne jiní hráči či pamětníci? Postup práce je logický. Nejprve historie
basketbalu v českých zemích a ČSSR, od str.43 poté historie basketbalu ve Strakonicích.
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků
Způsob interpretace výsledků historického šetření odpovídá nárokům na diplom. práci.
Nechápu odpověď na formulaci v úvodu diskuse – Diplom. práce by mohla pomoci…..
6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků
Závěr se jeví jako stručná rekapitulace obsahu práce. V závěru se dozvíme, kdo kdy hrál,
soupisku hráčů a hráček, skore apod.,ale jestli někdo z hráčů reprezentoval naši republiku
v zahraničí či jiné podstatné závěry práce postrádá. Jedním z úkolů bylo dohledat kopie

diplomů , ani jedna kopie v diplom. práci není. Str. 132 – nevhodné slovní obraty- třeba se to
jednou povede.

7. Formální stránka práce
Diplomová práce po formální stránce splňuje požadavky na ni kladené. Jazyková i stylistická
úroveň je přiměřená, text je přehledný. Počet informačních zdrojů je dostačující, pouze
počet pamětníků a rozhovorů s nimi je v počtu jeden. Práce je doplněna dobovou
fotodokumentací.
8. Celkové hodnocení práce
Práci i přes uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě.

Otázka: Ženy Slavie Brandýs hrály dorosteneckou ligu proti ČZ Strakonice /trenér dr.
Vondruška /. Ve kterém roce se střetla obě družstva , jaké bylo celkové pořadí družstev
dorostenek?
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