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Oponent měl možnost seznámit se s danou prací již před několika měsíci, kdy 

k ní měl řadu vážných připomínek. Na úvod tohoto posudku naopak musím 

konstatovat, že autorka na „finální“ verzi zapracovala. 

Budiž podotknuto, že psát historii sportovních oddílů je jak záslužné, tak i 

složité. Záslužné proto, že ne každá práce o historii sportovního oddílu je psána 

školeným a vystudovaným historikem – a tomu také tyto práce psané amatéry – 

byť nadšenými – zpravidla odpovídají. Není v nich soupis literatury a pramenů, 

odkazy, o poznámkách nemluvě, mnohdy jsou plné nepřesností a jazyková a 

stylistická stránka pokulhává.

Složité je to proto, že prameny jsou značně roztříštěné, oddíly zpravidla svůj 

archiv nemají (v lepším případě torzovitý) a v archivech bývají tyto fondy často 

nezpracované. Historik tak vstupuje do neprozkoumaného území a zažívá 

dobrodružství objevování.

Je dobré, že se autorka pokusila historii oddílu zarámovat do dění v Čechách a 

v Kolíně. Na druhou stranu se zde projevila malá zkušenost autorky, takže ono 

zarámování není organické, působí naprosto izolovaně od hlavního textu a jde o 

značně plochou pasáž.

Je dobré, že autorka na úvod seznamuje čtenáře s pravidly a historií 

kuželkářského sportu, ještě před několika desítkami let v Čechách značně 

populárního. Dnes bohužel – alespoň se to tak nezaujatému člověku zdá – živoří 

vedle t. č. módního bowlingu. 

Samotná historie oddílu kuželek v Kolíně je popsána podrobně, je patrné, že 

autorka je s problematikou dobře obeznámena, že prošla vedle literatury i 



bohatou pramennou základnu. Vyzdvihl bych také bohatou obrazovou přílohu a 

samozřejmě také informace od samotných narátorů.

Závěrem bych autorce vytknul občasné stylistické neobratnosti, místy špatnou 

interpunkci a gramatické nepřesnosti – i když zde se patrně může jednat spíše o 

překlepy. Práci to zbytečně sráží.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji práci ohodnotit známkou „velmi dobře“.

Zpracoval PhDr. Jiří Petráš  


