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Mgr. Et Mgr. Vojtěch Hájek: Historie sportovního letectví v Libereckém 

kraji do roku 1970 

     Hlavním cílem rigorózní práce Vojtěcha Hájka bylo zmapovat vývoj 

sportovního letectví v současném Libereckém kraji od konce druhé světové války 

do roku 1970. Důležité je, že se autor nenechal tímto cílem limitovat, ale zaměřil 

se i na historický vývoj sportovního letectví a jeho organizace v období mezi 

válkami i v době druhé světové války. Ve své práci použil metody historické 

analýzy, komparace a syntézy. 

        Rigorózní práce je rozdělena do 7 kapitol včetně Úvodu a Závěru a je 

doplněna bohatou přílohou. Samotné kapitoly jsou vnitřně logicky a přehledně 

členěny. V Úvodu představil její autor strukturu práce, použité metody a provedl 

kritiku pramenů a literatury. V první kapitole (2) se Mgr. et Mgr. Hájek věnoval 

organizační struktuře sportovního letectví u nás od počátku 20. století do roku 

1970. Nejedná se jen o obecný výčet organizací a jejich změn, ale autor vše 

zasadil do historického kontextu. Obdobnou strukturu má i kapitola druhá (3), 

v níž se autor věnoval sportovnímu létání v Libereckém kraji od počátku 20. 

století do roku 1945. Těžištěm práce je kapitola třetí (4) popisující období let 1945 

– 1952 a čtvrtá (5) věnující se období let 1952 – 1970.  Poslední kapitola, nazvaná 

Epilog, zahrnuje období tzv. normalizace a období po roce 1989.  

       Při zpracovávání zvolené problematiky vycházel autor důsledně z pramenů a 

z české i cizojazyčné literatury.  Prokázal tak schopnost pracovat s literaturou a 

dalšími informačními zdroji a je patrné, že dokázal využít většinu dostupných 

zdrojů. Současně prokázal i schopnost využití orální historie. Práce je vybavena 

seznamem použitých zdrojů, poznámkovým aparátem a seznamem zkratek. Autor 

připojil i bohatou přílohu, v níž je zařazena a vysvětlena odborná terminologie. .  

          Součástí práce jsou podkapitoly 2.1.3 Válečné období a 3.3 Léta válečná. 

Tyto podkapitola by měly být doplněny, pokud jsou dostupné informace, o 

zapojení sportovních letců do odboje Do přílohy by bylo dobré zařadit základní 

přehled úspěchů našich sportovních letců v mezinárodních soutěžích. Práce je 

psána kultivovaným jazykem a má dobrou stylistickou úroveň. Drobným 

nedostatkem je občasné střídání přítomného a minulého času.      

      Přes uvedené připomínky splňuje práce Vojtěcha Hájka požadavky kladené na 

kvalitní rigorózní práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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