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                                                                                                              Klasifikace: 

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

Autor si zvolil historické téma své bakalářské práce, protože je s klubem HC 

Lány spojen svojí aktivní hokejovou kariérou. Navíc v klubu působili či dosud 

působí i jeho příbuzní. Zmapování historie malých sportovních klubů považuji 

za velmi prospěšnou činnost, neboť o těchto klubech velmi často nejsou 

dochovány žádné písemné materiály. Formulace cílů bakalářské práce vychází 

z tématu práce. Problém není formulován, protože se autor zabývá historickým 

šetřením. Úkoly práce charakterizují směr postupu práce autora při její realizaci 

a je v nich nastíněna i základní a vedlejší metoda práce. 

                                                                                                       

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

    kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých  

    informačních zdrojů apod.).                                                                      

Autor bakalářské práce pracuje s dostupnými informačními zdroji, náležitě je 

v textu cituje. Drobnou výhradu mám pouze k přímým citacím kurzívou, kde 

tyto nejsou uvedeny v uvozovkách. Autor v teoretické přípravě čerpal z šesti 

tištěných zdrojů, sedmi internetových a třech doplňujících rozhovorů 

s významnými osobnostmi hokeje v Lánech. 

  

3.  Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Hypotézy nebyly formulovány, protože autor realizoval historické šetření.    

 

4.  Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.  
Historické šetření autor provedl studiem písemných pramenů doplněných 

rozhovory s pamětníky. Základním přístupem k prezentaci vývoje lánského 

hokejového klubu bylo rozdělení celkové doby existence na dekády od vzniku 

klubu po současnost. Toto dělení považuji za vhodné z pohledu logiky práce .                                                                                                                      

 

 

 

 

 



5.  Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, 

     přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  

Po charakteristice osmi desetiletí existence hokejového klubu se autor zaměřil 

na zdůraznění důležitých mezníků pro vývoj lánského hokejového klubu, 

chronologický vývoj jeho názvu a postižení nejdůležitějších osobností hokeje 

v Lánech z hlediska nejlepších a nejvěrnějších hráčů a funkcionářů klubu. 

Následuje přepis rozhovorů s nejvýraznějšími osobnostmi lánského hokeje. 

Součástí práce jsou i statistiky úspěchů družstev lánského hokejového klubu. 

K zajímavostem patří i výčet nejvyšších výher a proher lánského klubu, dále 

uvedení nejčastějších a neobvyklých soupeřů. Autor v práci zjistil i celkový 

počet odehraných utkání s poměrem výher, proher a remíz. Práci doplňuje i 

citací z novinových článků, kde opět bohužel chybí uvozovky. Diskuse je věcná, 

autor v ní upozorňuje na problémy, se kterými se při zpracovávání práce setkal. 

Zároveň zde vyzdvihuje úlohu rozhovorů, jimiž historické šetření doplnil.                                                                                                                     

  

6.  Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost,  

     vazba na problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.                

Závěry jsou stručné, věcné a strukturované. Plně korespondují s formulací cíle 

práce. Jejich součástí je i možné další využití práce. 

                                                                                                                       

7.  Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava. přehlednost  

     textu, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).            

Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Bohužel její úroveň snižuje množství gramatických chyb, především ve shodě 

podmětu s přísudkem.  

 
8. Celkové hodnocení práce (přehled, přístup a samostatnost autora  

    při zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).   

Autor při zpracovávání bakalářské práce postupoval samostatně s důrazem na 

zachování všech etických i metodologických norem vědecké práce. Vzhledem, 

že se jednalo o historické šetření regionálního významu, překonával při jejím 

zpracování celou řadu potíží. Přesto se mu podařilo splnit stanovený cíl práce. 

                                                                                                                       

Práci k obhajobě  doporučuji. 

 

Návrh klasifikace:   

 

Otázky k obhajobě: 1) Jak vidíte budoucnost ledního hokeje v Lánech? 

                                   2) Vzhledem k faktu, že Lány jsou sídlem prezidenta 

republiky, není možnost s jeho podporou vybudovat v Lánech zimní 

stadion? 

 

Datum: 8.5.2014                                     Podpis: PaedDr. Ladislav Pokorný 



 


