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Diplomová práce obsahuje 64 stran a je rozdělena do pěti kapitol. Patří do 

oblasti prací zabývajících se historickými studiemi vybraných oblastí. V tomto 

případě si autorka zvolila téma, které zajímá především pracovníky Síně slávy 

českého volejbalu. Ti předpokládali, že práce přinese zajímavé a podnětné 

informace o dvou organizacích, které se v minulosti významně podílely na rozvoji 

českého volejbalu.

Úvod diplomové práce vlastně přibližuje téměř celý její obsah a zaměření. 

Podrobněji je pak náplň obsahu i jeho částí rozvedena přímo v samotné práci. Bývá 

obvyklé, že struktura úvodu u podobných prací je stejná, či podobná, jako má tato 

diplomová práce?  Nemohou být v úvodu uvedeny některé další, do jisté míry jiné 

skutečnosti a zdůvodnění ?

Kapitola 2 „Současný stav bádání“ na straně 12 je možné nazvat interpretací 

historických literárních pramenů velmi přehledně a jasně zpracovanou. Podle čeho 

byly vybírány jednotlivé literární poznatky ? Tematicky či časově ? Časově zřejmě 

ne, protože roky, ve kterých publikace vyšly nejsou řazeny podle pořadí - např. 

Kaplan, Buchtel, 1975 je uveden před Smotlachou 1934. Můžete to vysvětlit ? 

Cíle práce jsou velmi dobře zvoleny a jasně formulovány s výjimkou druhé „tečky“. 

Představována je ve vztahu k cíli spíše historie sportovních her obecně, než přímo 

šestkového volejbalu jako takového, bez ohledu na to, zda se hrál v YMCE, nebo na 

vysokých školách.

Metodologie je také kvalitně zpracována a popsána. V posledním odstavci na 

straně 16 a na začátku strany 17 si Vaše tvrzení odporují. Nerozumím odstavci 

pokračujícím na další straně. Metody se podle vás nemohou označovat za metody. 

Proč je tedy jako metody uvádíte? Stejně tak není jasný rozdíl mezi progresivní a 

retrospektivní metodou. Zde vycházíte z pramenu Hroch (1985). Jak vy vidíte a 



hodnotíte tyto čtyři metody ? Stejně, jako autor, či máte určité odlišné a 

diskutabilní pohledy a názory?

V hlavní kapitole práce –„Deskriptivně-analytické části“ je velmi podrobně a dobře 

z hlediska historického i metodického popisován vývoj volejbalu v YMCE a ve 

Vysokoškolském sportu. Kladem je i rozdělení působení obou organizací podle 

časových období. 

Autorka v práci použila velké množství studijního materiálu, a také rozhovorů 

s pamětníky. Tyto informace je zcela možné použít i pro srovnání vlivu na vývoj 

volejbalu mezi oběma organizacemi.  

Požádám proto diplomantku o srovnání, která z obou organizací podle jejího 

názoru měla větší vliv na rozvoj volejbalu v Čechách, a když ano, tak ve kterých 

oblastech.

Velmi zajímavé a poučné je uvedení jedenácti osobností Vysokoškolského sportu 

od nejstaršího Františka Smotlachy (nar. 1884) až po Františka Dvořáka (nar. 1942).

V závěrech diplomové práce se autorka vyjadřuje ke splnění cílů, které si stanovila 

na začátku práce. Cílů si vytýčila šest, avšak vyjadřuje se pouze ke čtyřem.  Proč 

došlo k tomuto nedostatku? Mohla by diplomantka při obhajobě doplnit, o které 

cíle šlo a přiblížit, zda byly, nebo nebyly splněny?

Závěrem lze říci, že diplomová práce má velmi dobrou úroveň a odpovídá 

požadavkům kladených na tento druh prací. Přepokládám, že diplomantka 

uspokojivě zodpoví dotazy a připomínky, které jsem v posudku uvedl a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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