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                      Poválečná historie fotbalového klubu Sokol Libočany

  Kvalifikační práce s fotbalovou tématikou jsou při popularitě tohoto sportovního odvětví 
téměř vždy aktuální. Obsáhlá bakalářská práce prezentuje na 61 stranách vlastního  textu a v 
přílohách  historii fotbalového klubu Sokol Libočany  (obec severozápadně od  Žatce)  po II. 
svět. válce. 
     Cíle a úkoly (s. 3) sice vyplývají  z názvu práce, ale zasloužily by si prezentaci ve 
strukturované podobě. 
     Práce je logicky sestavená a vykazuje přímo školsky vzornou kompozici. Použité 
historické metody (přímá, diachronní, progresivní) přesně odpovídají charakteru práce a J. 
Holák jasně prokázal, že s nimi dokáže pracovat. 
    Historický přehled vývoje fotbalu ve světě i u nás je stručný a vhodně uvádí čtenáře do 
zkoumané problematiky. Rozbor počátků sokolského hnutí je sice logický vzhledem k Sokolu 
Libočany, ale stavím jej poněkud nad rámec zkoumané tématiky.
     Kapitoly hlavní části jsou chronologicky řazeny. Správně jsou zdůrazněny významné 
mezníky a přelomové události  vývoje fotbalu v Libočanech, tedy především klubu Sokol.
Tato část, tvořící páteř celé práce, je završena dobře koncipovanou  kapitolou o významných 
osobnostech libočanského fotbalu.
     Jazyk  práce vyhovuje požadavkům této úrovně kvalifikační práce. Formální stránce nelze 
vytnout žádné podstatné chyby.
     Uváděné prameny a  literární zdroje jsou při zaměření práce víceméně dané a autor zde 
musel vystačit s jejich omezeným rozsahem. V seznamu použité literatury chybí číslování 
jednotlivých titulů. Odhlédneme-li od této skutečnost, počínal si autor při práci s literaturou a 
prameny erudovaně. Četné odkazy a citace (poznámkový aparát) jsou v naprostém pořádku.
Práci završuje její  promyšleně propracovaný a výstižný závěr, rozsáhlé přílohy práci vhodně 
dokreslují.
     Holákova bakalářská  práce působí velmi uceleně a přehledně. Je pečlivě a poctivě 
sestavená. Lze ji považovat za věcně i formálně zdařilou.  

     Předkládanou práci doporučuji  k obhajobě a hodnotím ji ………….
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