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Autor zpracoval téma na 76 stranách (plus přílohy) s využitím cca 45 informačních zdrojů 

uvedených v seznamu.

Formulace cíle práce (s. 7) rozvíjí název práce o záměr vytvořit ucelený chronologický seznam 

kulturistických soutěží na našem území a o „zmapování nejvýraznějších osobností 

československé kulturistické scény.“  Za hlavní metodu práce pak tamtéž označuje metodu 

historickou a bude „upřednostňovat druhy historické metody, jako jsou druhy přímé, 

nepřímé, progresivní či kritika pramenů“ (s. 7).  U obhajoby by měl autor vysvětlit , co si pod 

těmito „druhy“ představuje a jak a kde jich využil. Zejména avizovanou kritiku pramenů jsem 

nikde nenašel. V čem podle autora spočívá?

Vlastní téma práce je zajímavé, zřejmě ještě nebylo komplexně zpracované, v jeho utřídění a 

sepsání spočívá autorova zásluha. Od vymezení pojmu kulturistika a historie tohoto jevu 

v mezinárodním měřítku (z hlediska rozsahu je tato část trochu předimenzována)  autor 

přechází  (od s. 25) na vlastní téma své práce. Není mi jasné, proč zde následuje opět „Úvod“, 

když se podle autorova avizovaného členění na desetiletí (viz s. 25) jedná de facto o první 

etapu vývoje kulturistiky u nás - šedesátá léta. Přece nevadí, že se jedná pouze o začátky 

rozvoje tohoto fenoménu. Svou periodizaci autor zdůvodňuje osobitými etapami vývoje 

kulturistiky a mezinárodními souvislostmi – v čem ta osobitost jednotlivých etap spočívala, že 

se shodovala s desetiletými periodami?

Vlastní autorova práce se zdroji informací je na odpovídající úrovni a výsledný text poskytuje 

ucelený pohled na historii vývoje kulturistiky v našich zemích. V čem ale (viz cíle na s. 7) 

spočívá „zmapování nejvýraznějších osobností  čsl. kulturistické scény“? A kde je 

chronologický seznam kulturistických soutěží na našem území?“  Nechtělo to nějaký 

přehled? V seznamu literatury jsem také nenašel žádné archivní materiály -  kluby a svazy 

kulturistiky žádné archívy nemají? Také jsem ve zdrojích informací nenašel  žádné rozhovory 

s pamětníky, reprezentanty, odborníky apod. – proč? Vše bylo jasné jen z písemných zdrojů? 

Co znamená v seznamu informačních zdrojů dvakrát 518. a neúplná a špatná citace Veselý  

atd. (Vladimír? Karel? Oba?). 

Přes uvedené připomínky je třeba ocenit autorovo zaujetí pro problematiku, časovou 

náročnost zpracování informací a celkový přehled po problematice.

Práci k obhajobě DOPORUČUJI.

Otázky k obhajobě jsou v textu.

Návrh hodnocení:

V Praze, 10.5.2017                                       doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.


