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                                                                                                              Klasifikace: 

1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace 
    problému a cíle práce.                                                                                         

   Autor diplomové práce si zvolil téma na základě zkušenosti z osobní účasti 

v družstvu Sokola Slapy a zároveň zájmu o sportovní historii svého rodiště. 

Struktura práce odpovídá požadavkům, cíle a úkoly práce jsou formulovány 

přiměřeně.                                                                                                   

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

    kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých  

    informačních zdrojů apod.).                                                                      

    Autor pracuje s dostatečným množstvím informačních zdrojů a náležitě je 

v textu cituje. Problematiku řeší komplexně a při nedostatku písemných 

informačních zdrojů vhodně využívá rozhovorů s pamětníky. 

 

3.  Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
    Hypotézy nejsou součástí diplomové práce, autor realizuje historické šetření.

    

4.  Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.  

     Práce je řešena logicky, události, jednotlivé ročníky soutěží a jejich výsledky 

jsou řazeny chronologicky. Škoda jen, že se nepodařilo získat zápisy z utkání 

v devadesátých letech a tudíž historické šetření z tohoto období nepřineslo 

komplexní informace. 

                                                                                                                  

5.  Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, 

     přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  

    Autor při realizaci výzkumu pracuje velmi pečlivě a také interpretace 

získaných informací je přiměřená. Diskuze je poměrně stručná, zde mohl autor 

hlouběji porovnávat získané informace z různých informačních zdrojů.                                                                                                                  

6.  Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost,            

     vazba na problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

     Závěry jsou jednoznačné a strukturované. Autor v této části také zdůvodňuje 

svá tvrzení. Práce nejen popularizuje fotbalový klub, ale zároveň podává 

přehledné informace z regionální sportovní historie.                                                                                                                            



7.  Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava. přehlednost  

     textu, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).               

     Diplomová práce po formální stránce splňuje požadavky na ni kladené. 

Jazyková i stylistická úroveň je přiměřená, text je přehledný a autor v něm 

vhodně používá citací informačních zdrojů. 32 informačních zdrojů považuji za 

dostatečný počet pro historickou práci. 

                                                                                                                       

8. Celkové hodnocení práce (přehled, přístup a samostatnost autora  

    při zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).      

   Autor při zpracování diplomové práce pracoval samostatně, pravidelně 

konzultoval s vedoucím práce a dbal všech jeho připomínek. Po formální i 

obsahové stránce práce splňuje požadavky na ni kladené. Byl prokázán osobní 

zájem o zpracovávanou problematiku, který je umocněn faktem, že diplomant je 

rodákem a v obci dosud žije a podílí se na fungování fotbalového klubu.                                                                                                                

 

Práci k obhajobě doporučuji 

 

Návrh klasifikace: 

 

Otázky k obhajobě: 1) Jakým způsobem funguje financování fotbalového 

klubu v současnosti a kdo nejvíce klub ekonomicky podporoval 

v sedmdesátých letech? 

                                   2) Chcete se podílet na fungování fotbalového klubu 

Sokol Slapy i v budoucnosti? 
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