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

Zvolené téma je zajímavé především z regionálního hlediska. Autorovi poskytuje možnost 

vyzkoušet si zručnost při zpracování historického tématu. Práce je teoretická, neobsahuje výzkum. 

Formulace cíle a úkolů práce je jasná. Abstrakt informuje spíše o pohnutkách, které autora vedly 

k volbě tématu, než o obsahu práce. 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou  

Autor v práci popisuje historii hokejového klubu po jednotlivých desetiletích – kapitoly 3.1 – 3.8 -  

u všech uvádí vždy pouze jeden stejný zdroj (Bechyně), avšak bez patřičné formy citací či parafrází, 

přičemž je zřejmé, že jde vždy o citace („naše mužstvo“, „postoupili jsme“, „sestoupili jsme“, 

„zvítězili jsme“…). Kapitola 5 obsahuje jen několik časových údajů bez jakýchkoliv souvislostí. 

Kapitola 6 je jen soupiskou jmen (obojí patří v této formě spíš do přílohy). Kapitola 7 je jen 

přepisem rozhovorů, chybí analýza rozhovorů či jiná práce s nimi. Kapitola 8 je opět jen materiálem 

patřícím do přílohy, rovněž tak ukázky z novinových článků – kapitola 9. V seznamu literatury 

autor uvádí 6 literárních a 7 internetových zdrojů, odkazy na většinu z nich však v textu chybí.   

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

4. Metody práce, jejich vhodnost a logika postupu práce  
V práci zcela chybí metodika.  Autor se jednak nezmiňuje o vědeckých metodách použitých při 

sepsání práce, ale ani z postupu práce a jejího obsahu není patrné, že by byl autor s metodami práce 

obeznámen. 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Autor mohl využít prostor v Diskuzi pro předvedení znalosti a využití jednotlivých historických 

metod. Bohužel i zde zůstává jen v rovině „zamyšlení nad hokejem v Lánech“, jak tuto kapitolu 

sám nazval.  

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  

Závěry obsahují strukturovanou rekapitulaci textu a pozitivní motivační vyústění v závěrečné větě 

práce. 

7. Formální stránka práce  

V předkládané podobě práce splňuje většinu formálních požadavků kladených na bakalářskou práci 

- písmo, řádkování, rozsah (počítáme-li i sporné kapitoly 5,6,8,9), někde se autor dopustil chyb -  

úvod a přílohy se nečíslují, nadpisy se nepodtrhávají, písmo se zarovnává na obou stranách. Po 

jazykové stránce vykazuje práce poměrně četné gramatické chyby ve shodě podmětu s přísudkem 

(„bariéry tvořili“, „začátky byli“, „Lány se střetávali“, „články pomohli, nedochovali“ …).    

8. Celkové hodnocení práce 

Autor si zvolil strukturu práce, jejíž metodiku zcela nezvládl. Rozhodne-li se práci v této podobě 

obhajovat, bude muset nastudovat příslušnou metodologii a uvést pracně nashromážděná fakta ze 

své práce do náležitých souvislostí ve smyslu historických metod.    
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