
Křivonoska, Viktor (2018) Vývoj pravidel ledního hokeje platných v českých 

zemích od r. 1987 do současnosti. Bakalářská práce. Praha: UK PedF. 
 

                                                                Posudek oponenta – doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 

___________________________________________________________________________ 

 

     Autor řešil problém na cca 70 stranách textu s využitím 19 zdrojů uvedených v seznamu. 

Cílem bakalářské práce „je zmapovat pravidla platná v roce 1987 a pravidla platná v roce 

2017, zaznamenat vývoj, který proběhl.“ - Tedy ne postupný vývoj od. R. 1987 do 

současnosti (jak praví název), ale porovnání pravidel z r. 1987 a pravidel z r. 2017 a z toho 

usuzovat na jejich vývoj?  Téma je jistě zajímavé. Teoretická část práce je v obsahu až 

zbytečně atomizovaná – až 9 (!!) kapitolek na jedné stránce v obsahu (?). 

     Autor z cíle práce vyvozuje 7 problémových otázek (s. 11), na které pak navazují hypotézy 

i závěry práce, což je v pořádku. Velký problém však je, zda zvolil opravdu ty nejpodstatnější 

a nejpřínosnější otázky, které by laiky i odborníky zajímaly především. To se pak projeví 

v celém vyznění práce, protože podle mého názoru se v závěrech čtenář sice dozví, že se 

pravidla v těchto letech od sebe opravdu liší (to se dřív nevědělo?), zda se většina obměnila 

(nebo jen o málo méně či více – je to podstatné?), jestli jsou ženskému hokeji věnována 

samostatná pravidla (to se nevědělo? – závěr k této otázce je navíc velice úsměvný – o 300 % 

je jejich počet větší, protože předtím žádná nebyla !!!), že signalizace rozhodčích zůstala „z 

54,5 % stejná“ (tedy se změnila z 45,5 % - to je dost podstatně, či ne?), v jakém cyklu pravidla 

vycházejí (asi není důležitý cyklus, ale míra a charakter změn?) a konečně se dozvíme, že 

pravidel je nyní o 181 % více než dříve. Ale to podstatné, co asi chtěl autor zjistit především – 

tj. jaké byly příčiny změn (viz otázka č.3) a odkud a kam se těmito změnami pravidel hokej 

posunul se v závěrech prakticky nedozvíme.  

    Jinak je třeba ocenit autorovu zaujatost pro problém, rozsah a pečlivost zpracování 

uvedené komparace atd., ale díky těmto podle mne méně důležitým směrem zaměřeným 

otázkám je práce méně přínosná, než by mohla být. Přitom ten obsáhlý a podrobný výzkum, 

který autor udělal, odpovědi na důležité otázky přitom obsahuje, chtělo to je jen vytěžit a 

formulovat. Co si z těch stávajících závěrů odnese trenér, který se, jak autor v Závěrech 

uvádí, zajímá, z jakých příčin a kam se v tom časovém období hokej posunul??? 

 

   Práci přes výše uvedené podstatné výhrady doporučuji k obhajobě -  s tím, že se autor 

pokusí zformulovat to, co v práci chybí: Kam se tedy vývojem pravidel hokej posunul? Či 

naopak – jaký vývoj hokeje si vynutil změny pravidel? 

 

Návrh hodnocení: 

 

 

V Praze 18.5.2018                                                                   doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 

 


