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1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.         

Autor si pro svoji diplomovou práci zvolila aktuální téma, vycházející z jeho zájmu o tuto 

problematiku. V práci řeší historickou analýzu XV. Všesokolského sletu. Hlavní cíl i vedlejší 

cíle bakalářské práce jsou formulovány přiměřeně, pouze by je měl autor uvést v rámci 

samostatné kapitoly a ne v rámci úvodu. 

 

2/Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou    

Kritika pramenů a literatury je věcná a odpovídá komplexnímu přístupu autora ke zkoumané 

problematice. Informační zdroje jsou pestré a bohaté, autor pracuje s jejich nadprůměrným 

množstvím. V jejich seznamu by je měl řadit abecedně a měl by je očíslovat. Vlastní použití 

citací plně odpovídá normám. 

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.                                    

Hypotézy nejsou součástí práce.     

 

4/Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                             

Autor používá vhodné metody historického šetření a analýzy zdrojů historického výzkumu. 

Ačkoliv je v práci neuvádí, vhodně je v praxi používá včetně kritiky informačních zdrojů. 

Logika práce plně odpovídá potřebám splnění cílů práce. 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                    

Autor se po stručné zmínce o vzniku a vývoji sokolského hnutí zabývá přípravou XV. sletu a 

poskytuje zde dostatek informací o náročnosti přípravy akce takového rozsahu, jakou 

všesokolský slet je. Dále se systematicky věnuje chronologickému rozboru průběhu 

jednotlivých sletových dnů. Vhodně zařazuje i kapitolu o ohlasech z vnějšku a také porovnání 

posledních tří sletů. Diskuze není součástí práce, ale některé její atributy nacházíme v části 

Závěry.  

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.       

Závěry nejsou strukturované, ale mají jasný vztah k cílům bakalářské práce a jsou logické. 

Vzhledem k velkému rozsahu jsou méně přehledné. V Závěrech by mohl být také nastíněn 

přínos a možnosti dalšího využití práce. 



 

7/ Formální stránka práce.           

Po formální stránce bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. 

Stylistická i jazyková úroveň práce je dobrá. V práci autor vhodně využívá citací 

z informačních zdrojů. Celkový počet informačních zdrojů plně odpovídá potřebám 

bakalářské práce, ale jeho uvedení v práci by mohlo být abecedně řazeno a očíslováno. 

Přispělo by to přehlednosti práce. Práce je doplněna vhodnými přílohami. 

 

8/ Celkové hodnocení práce.           

Autor při zpracovávání bakalářské práce prokázal dostatečnou erudici v problematice. 

Pracoval samostatně, systematicky a prokázal dostatečnou znalost metodologie vědecké 

práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: výborně 

Otázky k obhajobě: 1. V čem spatřujete pozitiva tělovýchovného přínosu všesokolských 

sletů? 

                                    2. Má vliv na zapojení se do sletového dění i rodinná tradice účastníků? 

 

Datum: 10.5.2015                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 

 

 

 

 

 


