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             Tělesná výchova a sport v Uherském Hradišti od počátků do současnosti 
                                  
       Regionálně historicky zaměřená diplomová práce Ludmily Procházkové se na 76 stranách 
textu pokouší, dle možností skýtaných dostupnými materiály, vyčerpat historii tělesné 
výchovy a sportu v Uherském Hradišti.  Šíře záběru práce vyplývající z cílů vytčených na s. 8 
je dostatečná a odpovídá požadavkům kladeným na kvalifikační práci tohoto typu. Druhý cíl 
je neobratně formulován. 
       Práce je členěna na 10 hlavních kapitol, včetně příloh. Je patrné, že autorka k dané 
problematice přistupovala systematicky a snažila se vyčerpat zvolené téma.
     Procházková vychází z 8 literárních titulů, 4 pramenů a 20 internetových zdrojů. Naplnit 
vzpomínaný cíl práce bylo pro nedostatek pramenů a literatury jistě velmi obtížné, proto za 
nejcennější na předloženém textu považuji vyhledání a původnost zpracování použitých 
pramenů. Ty by měly být vždy základem podobného historického textu. Prostudování 
diplomové práce nás přesvědčuje o píli a úsilí, které musela autorka na její vznik vynaložit.
     Použité metody, ačkoli je autorka nikde neuvádí, jsou pro práci historického charakteru 
vhodné.
     Stěžejní kapitoly jsou věnovány analýze jednotlivých sportovních odvětví, která našla v 
Uherském Hradišti příznivé podmínky pro své fungování a rozvoj. Tyto kapitoly jsou vždy 
uvedeny několika tezemi o vzniku a vývoji daného sportu ve světě i u nás a jsou vnitřně 
chronologicky členěny podle nejvýznamnějších mezníků jejich vývoje. Přínosná je stať o 
významných osobnostech uherskohradišťského sportu. Některé pasáže Závěrů stojí za úvahu 
o zařazení absentující kapitoly Diskuze. Přílohy práce (s. 76) postrádají systém a jsou 
zařazeny chaoticky.
      Takto koncipovaná a cíl splňující práce je pro daný region vždy přínosná, protože si 
právem může nárokovat zásluhy o prohloubení velmi důležitého historického povědomí 
čtenářů o daném regionu. 
       Po formální stránce nemá předkládaný text žádné podstatné nedostatky. Práce je 
jednoduchá a přehledná, pouze na několika místech je jazykově poněkud neobratná a 
terminologicky nepřesná. Rozsah práce je vzhledem k její zaměřenosti optimální. Citace 
zdrojů je důsledná a přesná.
    Práci i přes její nedostatky považuji za poměrně zdařilou. Diplomantka splnila cíl práce a 
prokázala dostatečnou orientaci v daném tématu, proto její kvalifikační práci doporučuji  
k obhajobě.
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