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Praktická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce zpracovává velmi originální a zajímavé téma historie vzniku amerického fotbalu v ČR. 
Předem vyzdvihuji zejména původnost a v jistém smyslu doslova průkopnickou práci při sbírání 

podkladů k DP. Autor musel nejen plně proniknout do prostředí, ale sehnat a osobně „obejít“ řadu lidí, 
kteří u zakládání prvních českých klubů amerického fotbalu stáli, provést s nimi rozhovory a sebrat 

vcelku ojedinělý (a bezpochyby první) přehled počátků tohoto sportu u nás. I když částečně navazoval 

na svou bakalářskou práci, značný přínos této práce spočívá v nejen v doplnění o historii současných 
(nových) klubů, ale i v přepracování mnoha aspektů, týkajících se například sportovní výbavy a jejího 

pořizování. Jiná otázka je, jak se s tímto náročným úkolem diplomant vyrovnal. Především je třeba říci, 
že literatura z českého prostředí prakticky neexistuje a tak měl autor velmi obtížnou pozici. V úvodní 

části tedy používá častěji zahraniční literaturu a webové zdroje. Bohužel je však ne vždy cituje 

standardním způsobem. Například u obrázků na s. 19- 21 není citován zdroj každého obrázku, ale jen 
celkový webový zdroj na začátku odstavce. Také citace z pravidel amerického fotbalu mohla být 

přesnější. Je jasné, že formální stránka a citační přesnost není autorovou silnou stránkou.  Celé dílo je 
psáno velmi živým a výstižným jazykem, i když je dost často používán žargon (např. termíny jako 

„balón“, „lajna“ atp.), což někdy působí až nevědecky. Na druhé straně je dílo velmi přehledné, včetně 
tabulek a vlastního přehledu historie všech klubů v ČR. Také rozdělení klubů do historických kategorií 

(první vlna, druhá vlna, mladá generace) a jejich charakteristika je originální a bude se pravděpodobně 

citovat i později. Metody jsou adekvátní, ale jejich formální použití opět pokulhává. V cílech, resp. 
úkolech práce se například mohlo zmínit zaměření na sportovní výzbroj, využít přímé citace z rozhovorů 

formou krátkých kazuistik atp. Přes uvedené formální nedostatky je však práce psaná s vyzrálým 



nadhledem a již dnes se stává základním zdrojem pro jakoukoli další psanou historii amerického fotbalu 
v ČR.  Svým rozsahem i obsahem celkově splňuje požadavky a nároky kladené na diplomovou práci. 

 

 

Připomínky: 

 

1) Pro lepší přehlednost by bylo jistě vhodnější používání čísel citovaných zdrojů (jsou tam i filmy!) 

2) Nepřesné citace obrázků a například i znaků jednotlivých klubů. 

3) Nestandardní popisy jinak velmi přehledných a originálních tabulek. Legenda je uvedena v textu 

níže, nikoli přímo u tabulky (např. tab. 1) 

4) Mezi českým a anglickým abstraktem je obsahový rozdíl. 

5) Ne vždy vhodné formulace vět – časté používání přivlastňovacích zájmen (např. v úvodu: 

 „ cílem mé práce,  „jedná se mi .. o“ ) a žargonu. 

6) Mohla být zvážena forma přímých výpovědí v podobě kazuistik. Takto není vždy jasný zdroj 

(osoba) od které byly poznatky zjištěny.  U každého klubu mohl být uveden vzorek 
dotazovaných osob.  

 

7) Otázky k obhajobě: 

1) Jaká byla v počátcích (první vlna) úloha slovenských klubů v americkém fotbalu?  

2)  Jaké jsou legislativní podmínky pro hraní českého klubu v Rakousku? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  v závislosti na obhajobě předběžně  velmi dobře.  
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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