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Autorka diplomové práce se rozhodla své znalosti a metodologickou výbavu nabyté 
v průběhu studia zúročit výběrem velmi netradičního tématu z pomezí regionálních a 
sportovních dějin a také dějin volného času a každodennosti – nástin dějin sportovního 
kuželkářského oddílu TJ Sokol v městě Kolíně, k němuž má ona sama velmi blízký a 
pozitivní vztah. Výběr tohoto (z pohledu „velkých dějin“) dílčího tématu s akcentem na oblast 
soudobých dějin je třeba kvitovat, neboť dějiny spolkové činnosti a volnočasových aktivit 
zejména po roce 1948 prozatím nepatří k frekventovaným tématům, kterými by se česká 
historiografie z různých důvodů (např. neexistence či nedostupnosti tradičních archivních 
pramenů) systematičtěji zabývala. Otázkou zůstává, do jaké míry se úkol autorce podařilo 
naplnit. 

Téma práce není zcela původní, neboť se jím, jak autorka sama uvádí zabýval jeden 
z členů ve svém almanachu vydanému k 70. letům výročí místního oddílu. Nicméně tato spíše 
dokumentační práce je založena pouze na vybraných typech pramenů, především pak tištěné 
provenience. Autorka si proto vzala za cíl doplnit jeho výzkumy o nové rozměry, především 
pak využitím kvalitativních přístupů včele s orální historií a také začlenění tématu do 
celkového kontextu dějin volného času u nás.

Pokud bych měl zhodnotit využitou základnu v oblasti odborné literatury, pak je
možné konstatovat, že autorka využila poměrně široké škály titulů z oblasti soudobých čs. 
dějin a regionálních dějin, z oblasti kuželkářského sportu, dále pak řadu titulů 
metodologických k problematice orální historie a též obecně k volného času a v neposlední 
řadě byla využita řada elektronických zdrojů. Tento výčet se jeví pro daný formát práce jako 
dostačující, i když by bylo možné paletu ještě rozšířit (např. pro oblast dějin tzv. normalizace 
je zcela jistě možné využít i mnohé jiné tituly než přes dvacet let starou publikaci V.Mencla a 
kolektivu; dále by bylo možné využít práce Marka Waice k dějinám Sokola ve 20. století).

Autorka při svých analýzách a interpretacích využila archivních materiálů 
zkoumaného oddílu, několika osobních archivů a vybraného odborného tisku. Především pak 
sama realizovala a využila orálně historické rozhovory s jedenácti narátory. Právě využití 
těchto pramenů se jeví jako klíčové a spočívá v nich těžiště práce. 

Práce disponuje přehlednou a veskrze promyšlenou strukturou a vedle úvodu a závěru 
se skládá ze dvou částí: teoretické a empiricko-výzkumné. Jedinou výtku bych měl ohledně 
historické části jako součásti úvodu. Chvályhodná je sice snaha autorky začlenit téma trávení 
volného času a spolkové činnosti v poválečném období do kontextu doby, v této podobě se 
však pasáž se jeví jako dosti schématická a povrchní, nehledě k faktu, že zde vzhledem 
k tématu práce chybí jakákoliv zmínka o porevolučním vývoji. Tento historický úvod naštěstí 
pro celkové vyznění v mnohém vynahrazují příslušné historické pasáže v hlavních částech 
práce. V části teoretické autorka charakterizuje v nástinu dějiny svého města a místo dějin 
sportu v něm a také nástin dějin sportu kuželkářského. Zejména část popisující kuželkářský 
sport v dějinné perspektivě se jeví jako velmi podnětná a informativní. V části empirické se 
pak autorka podnětně věnuje analýze a interpretaci rozhovorů s bývalými i současnými členy 
kuželkářského oddílu. Tato část patří k vůbec nejpřínosnějším částem práce, ať už díky 
metodologickým a metodickým zamyšlením, ale hlavně díky tématizaci vzpomínek. Právě 
tímto krokem významně přispěla k doplnění dějin oddílu o jejich lidský rozměr. Na druhou 
stranu by si některé pasáže zasloužily alespoň poznámkové okomentování a prostřednictvím 
odborné literatury (namátkou u problematiky cestování nebo u problematiky vztahů s vnějším 
světem), což přidalo práci na hodnotě. Do debaty bych chtěl položit otázku, zdali se autorka 



domnívá, že by pro sledování dějin oddílu do budoucna prospělo mj. i zachycení a analýza 
rozhovorů s mladšími členy klubu (tj. např. sledování otázek motivace, „generační paměti“ 
apod.) a jak na zpracování dějin svého oddílu reagovali její narátoři?

Po formální stránce je práce zpracována na relativně vysoké úrovni, místy by však 
bylo třeba věnovat ještě větší pozornost formální stránce textu. Na velmi vysoké úrovni jsou 
zpracovány přílohy, které práci významně oživují.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou 2 (velmi dobře).

V Praze 31. 1. 2013
PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.




