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Hodnocení: 

Předložená diplomová práce se zabývá historií a současností amerického fotbalu v České republice na 
klubové úrovni, v které autor navázal na svou předchozí bakalářskou práci. Cíle práce jsou 
formulovány jednoznačně a s logickými východisky, řazení kapitol má přehlednou chronologii. 
V kapitole Současný stav poznatků přináší autor základní představení a charakteristiky amerického 
fotbalu, které by mělo přinést bazální informace o historii, pravidlech, herních pozicích a hráčské 
výstroji. V kapitole Americký fotbal v České republice autor chronologicky seznamuje s historií 
amerického fotbalu na území naší republiky a následně v kapitole Klubový přehled vyčerpávajícím 
způsobem mapuje formování, vývoj, případné zániky či štěpení jednotlivých klubů v ČR. Autor kluby 
dělí dle data vzniku do 3 skupin na: první generaci, střední generaci a mladou generaci. V závěru 
práce autor shrnuje své poznatky z vývoje v posledních 25 letech a naznačuje i další východiska pro 
rozvoj této kolektivní míčové hry v ČR, která je samostatným fenoménem v USA. V našich končinách 
netradiční téma diplomové práce přináší i úskalí praktické neexistence tradičních literárních zdrojů 
v českém jazyce, které nutí autora využívat především zdrojů elektronických a dále vzpomínek 
pamětníků a jejich archivů. Právě celkový a úplný přehled je velkým pozitivem této práce, kterou by 
mohli dále využívat jako základní literární zdroj i další autoři v navazujících pracích. 

 

 

 

 



 

Připomínky:  
1. V přílohové části by mohly být i dotazníky pamětníků, které autor oslovil. 
2. Grafická úprava log týmů by mohla být citlivější. 

Otázky k obhajobě: 
3. Vidíte nějaké společné prvky ve vzniku nebo štěpení týmů před 25-ti lety a nyní? 
4. Navrhněte další východiska pro rozvoj amerického fotbalu v ČR? 
5. Má americký fotbal potenciál stát se olympijským sportem? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na magisterskou práci práci. Doporučuji ji 
k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:   „výborně“,  
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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