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Recenze bakalářskó práce pana .larr.Veseléhcl

TJ TATRAN CHoDoV _ HISToRIE FoTBALOvÉHo KLUI]L]

Netracliční tónra bakalářské práce jc zajírrravou sotrdou do lristorie atrratérskólro ťotbalu

v západníclr Č]eoháclr. Autor se vlastně pohybrrie na ponrezí lristor'ic všedrrílro dne i potnčrtrč

ťtzce vvnrczené případové sttrdie. Pro svoji práci používá rozmatrité zdro.ic * od vzpotttínek

panrětníkú a dobovýclr poznárnek Íbtbalovélro činclvníka a trcnéra až' po obccní krorrik,v.

prameny arclrívrrí povalry i zprávy soudobélro tisku. Ze zpracovatrých zdrojů je zře.inrá velká

lreLrristická práce. výsledkerrr .ie zajíntavý a pestrý přelrlcd více než šcdesátileté lristoric

choclrrvskélro tbtbalovélro klubrr. Strtrčrrý náhled do dějin českó, respektir'e českoslor'cnské

koparré do práce také patří.

Předklírdanír bakalářská práce zaltrnuje včetrrě úvodu. závěru. SumffIary! ScznalT}tl

}iterattrr-v a pranrenů 56 strarr a je členěna clo pěti kapitol, dále rozdělerrýcli clo tcrnatických

podkapitol.

Podrohrrý a rozsáhlý poznámkový aparát (celkenr l69 pozrrárrrek) svědčí

o diikladnosti' s jakou byla práce sestavována' Autclrovi sc v zásadě dařilo respcktovat

prar,icila čcskólro pravopistt a Vyvarovala sc i chyb stylistických. Přílohy. jcjiclrŽ seznam b,v -
slejrrĚ .iako seznam literatttry a pranrenů - icště rrrčl být zahrnut v obsalru' vlrodně doplňuií

tťx.l*voll část práce. '['extová (výslcclková) část příloh potěší zcjrlréna z-na|ce a př'íznivce

..pralesttí'' koparré'

Bakalářská prácc pana Jana Veselélro zccla splriuic kritéria prcl tcnto typrr kvalifrkačrrí

práce. a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhirji hodrrotit jakcl výbornou.
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