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Posudek vedoucího bakalářské práce

                                     Vladimíra ENGERERA

                                      XV. Všesokolský slet v roce 2012

         Bakalářská práce Vladimíra Engerera se při použití standardních historických 
výzkumných metod pokouší na 63 stranách o historickou analýzu XV. všesokolského sletu. 
Svým rozsahem lehce překračuje požadavky na bakalářskou práci. Struktura textu je poněkud 
neobvyklá, zejména proto, že Cíl práce  uváděný na s. 7 v rámci kapitoly Úvod by si jistě 
zasloužil stát samostatně. Nicméně jeho formulace je výstižná.
       Kritika pramenů a literatury (s.9) vypovídá o systematickém Engererově přístupu ke 
zkoumanému problému. Rozsah zdrojů, v nichž se autor musel zorientovat je skutečně velký, 
navíc vzpomínané zdroje jsou kvalitativně velmi nevyrovnané. Na tomto místě vychází 
najevo, že se XV. všesokolským sletem nikdo nezabýval do takové hloubky a podrobností,  
jako právě autor této kvalifikační práce.
       Po stručných a výstižných kapitolách o vzniku a vývoji sokolského hnutí (s.11-13) se 
pisatel zabývá přípravou XV. sletu a dává zde čtenáři představu o celkové náročnosti 
promyšlenosti, důslednosti a pečlivosti jakou vyžaduje sletová příprava. Dále chronologicky, 
systematicky a dostatečně podrobně zpracovává jednotlivé sletové dny. Vhodně jsou zařazeny 
kapitoly o ohlasech z vnějšku a zejména stať o porovnání tří posledních sletů.  Absenci 
kapitoly Diskuze z části suplují Závěry práce, které se tím však významně  prodloužily a tak 
ztratily na přehlednosti. Přílohy zvyšují svou ilustrační i dokumentární hodnotou úroveň 
bakalářské práce.
      Přestože autor není studentem dějepisu vykazuje text základní náležitosti, kterými má 
historická práce disponovat. Po formální stránce nelze předkládanému textu, až na několik 
zanedbatelných drobností nic vytknout. Zcela odpovídá požadavkům kladeným na 
bakalářskou práci. Kladně je třeba hodnotit i velmi přesně a pečlivě vedený poznámkový 
aparát. Seznam použitých zdrojů je na s. 59, přestože v obsahu je uvedena s. 58. Citace 
bohužel nejsou vždy v souladu s normou.
      Vladimír Engerer mě svou kvalifikační prací přesvědčil, že je schopen zadané téma 
zpracovat na požadované úrovni. Předkládaný text  považuji za v podstatě zdařilý a
doporučuji jej  k obhajobě.

Hodnocení:

Otázka k obhajobě: Jaká je Vaše prognóza existence a fungování Sokola ?                           
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