
Bc. Zbyšek Hodaň, Historie kopané ve Stříbře. Diplomová práce, Katedra historie
Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 2013, 95 str. včetně 8
fotografických příloh.

PředloŽená práce vznikla v diplomovém semináři dr.Muškové a v jejím zadéni i provedení se
pozitivně promítl sportovní zájem diplomanta . Dějiny sportovních klubů se dostávají do
popředí badatelského zájmu v souvislosti s aktuálním výzkumem občanských a spolkových
aktivit české společnosti v 19. až 20.století. Samozřejmě, že i v maloměstě, jakým je Stříbro
(do roku 1945 pŤevážně jazykově německé), se rozvoj nejoblíbenějšího evropského
kolektivního sportu datuje j1ž do sklonku 19.století. To zmiňuje okrajově v úvodu i autor, ale
bohužel do větší hloubky nejde (nedostatek materiálu či jazykové kvalifikace?, např. by bylo
zď1imavé, zda stříbrští Němci hráli soutěže a zápasy s českými sousedním kluby?). Zajímavá,
ale velmi stručná je i zmínka o českém fotbalovém dění v předválečném českém jazykovém
ostrůvku Sulislavi. Těžiště práce se tak soustřeďuje na poválečný vývoj po foce 1945. Autor
svědomitě vyčerpal a využi| archivní podklady a vytvořil tak jakousi kroniku či encyklopedii
stříbrské kopané za posledních šedesát osm let. o faktografické svědomitosti svědčí i téměř tři
sta poznárnek a citací pod čarou. Ale přece je.' - přes veškerou faktografickou popisnost -
trošku postrádáme v práci autorský nadhled, autorské zamyšlení a zhodnocení sociálního,
psychologického i společenského fenoménu - kopané na malém městě. Jak zjebo práce
vyplývá, podporovateli a organizátory fotbalového aktivního Žtvota byly _ především armáďa
(místní posádka) a báňské podniky? Možná měl autor více svoji práci zalidnit postavami,
nejen jmény trenérů a hráčů na soupisce. Zjakých vrstev se fotbaloví aktivisté rekrutovali?
Přínosný by mohl být i slovníček osobností (hráčských, trenérských' funkcionářských)
zařazený do závěru ptáce. Kteří Stříbrští hÍáči se prosadili (zda vůbec) v ligových patrech
fotbalu, případně jací zasloužilí borci tu kariéru na amatérské úrovní končili? Jistě by se dala
práce obohatit i vzpomínky hÍáčů a funkcionářů. Jinak ovšem práce splňuje nároky, autor
prokéna| schopnost pracovat s plamennou zák|adnu i schopnost formulace do podobny
ucelené studie. Proto doporučuji jeho diplomovou práci k obhajobě s hodnocení ,,velmi
dobře".
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