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

práce. 

Téma práce je relevantní, práce je historii fotbalového klubu Sokol Libočany na Žatecku 

v poválečné době. Téma je zajímavé a správně vymezeno. 

Předložená bakalářská práce má rozsah 104 stran včetně příloh (bez příloh 61 s.), je členěna 

do 12 kapitol, obsahuje 5 obrázků v textu – ostatní jsou uvedeny v příloze. Rozsahem splňuje 

požadavky kladené na bakalářskou práci.  

Cíl předkládané bakalářské práce je formulován stručně, srozumitelně, je v souladu s názvem 

práce i s úkoly práce a byl splněn.  

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

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

informačních zdrojů apod.) 

Teoretická část obsahuje velmi pečlivě zpracované kapitoly vhodně zvolené a logicky 

seřazené. Nejdříve autor vymezuje metodologickou část práce a následně se zaměřuje na 

historii a vznik fotbalu ve světě (v popisu jde až do doby vlády císaře Huang-Ti v roce 2697 př. 

n. l. až do moderní doby) a následně na našem území. Poté se v další kapitole v rámci tohoto 

popisu orientuje na kraj, ve kterém je fotbalový klub Sokol Libočany a po tomto zdařilém 

historickém exkurzu rozebírá vznik a vývoj hnutí Sokol, který je historicky s avizovaným 

klubem spjatý. V následující kapitole č. 8 se dostává k počátkům fotbalu v Libočanech, což je 

hlavní těžiště jeho práce. Tuto zásadní kapitolu přehledně rozdělil do celkem 5 historických 

období – a to od roku 1945 až do ukončení činnosti tohoto klubu v roce  1998 resp. 1999 

včetně zmínek o klubových nejdůležitějších milnících a událostech. Celou rozsáhlou kapitolu 

zastřešuje výčet všech významných osobností uvedeného klubu včetně bývalých 

reprezentantů.   

Stylistická a jazyková úroveň práce je velmi slušná a v souladu s požadavky kladenými na 

úroveň bakalářské práce.  

Rozsah uvedené literatury a zdrojů je aktuální a dostačující – vzhledem ke zvolené 

problematice a typu práce tzn., celkem 13 titulů včetně 4 internetových. Užití formy citací je 



správné a v souladu s platnými normami. Student zřetelně prokázal schopnost samostatné 

práce s literaturou a dalšími odbornými zdroji včetně správného užívání citací.  

 

  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Vzhledem k typu výzkumné práce nebylo třeba stanovení hypotéz.  

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

Z metod použitých při vlastním zpracovávání práce autor v nejčastější míře používal metodu 

přímou v určené časové ose a v rámci sběru dat použil také diachronní progresivní metodu. 

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost 

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

Vzhledem k povaze resp. charakteru výzkumné práce nelze klasicky hodnotit výsledkovou 

část. 

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

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

Závěr práce je strukturovaný, přehledný shrnující cíl práce, srozumitelně anotuje výsledky 

výzkumného šetření.  

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

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

Formální stránka práce je zdařilá. Jedním z mála formálních nedostatků je neočíslování 

seznamu použité literatury. Užití formy citací je správné a v pořádku. Autor prokázal 

schopnost pracovat samostatně s odbornou literaturou. Stylistická a jazyková úroveň práce 

diplomové práce je dobrá. Rozsah práce a uvedené literatury je rovněž k povaze práce 

dostačující.  

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při 

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

Celkově hodnotím předloženou práci pozitivně. Bakalářská práce splňuje požadavky a 

kritéria kladená na úroveň tohoto typu kvalifikačních prací. 

 

 

 



Bakalářskou práci k obhajobě: DOPORUČUJI 

Návrh klasifikace:          

 

Otázky k obhajobě:  

1) Jak přímo či nepřímo ovlivňoval Sokol dění v klubu Libočany a jeho činnost?  
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