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Roman Rout si pro svou bakalářskou práci vybral téma, kterým evidentně propojuje dva

vlastní podstatné zájmy, totiž profesionální volbu historických studií se vztahem ke sportu,

a|yžováni především. Záměr, který autor sleduje, je především: ,,Zpracovat dějiny českého

tyžování v obecnétn kontextu, a především poukázat na podíl domdcího lyžovóní na rozvc;ji

tohoto sportu vměřítku mezinárodním", jak sám uvádí vúvodu BP (str. 4)' Ve smyslu

zaměření BP i vytčení jejího cíle považuji zvolené téma za vhodné a účelné.

Z hlediska obsahového je práce Romana Routa solidní interpretací dostupných literánrích

zdrojů. Roman Rout vyhle dal azpracovai soubor podkladů, které sám označuje za překvapivě

stručné, cnž je vzhiedenr k oblibě lyŽařského sportu neočekávaný fakt. V první polovině BP

autor vytvaří přehled vývoje IyŽováni v Čechách, okolnosti jeho vzniku, vývoj vÝstroje apod.

V následuiící části se Rotnan rozhodl představit sportovní moŽnosti různých českých pohoří

a následrrě také osobrrosti spojené s českými úspěchy, ruznými disciplínami i jednotlivými

areály. Autor postupuje chronologicky' důraz klade také na systematické řazení kapitol.

Celek, který tak vzniká v BP, představuje urěitou očekávanou kompilaci, avšak kompilaci

zajímavě uspořádanou v přehledném autorském systému. Dílčí výka se týká právě moŽností

využitijiných informačních zdrojů a jejich interpretace: mé doporučení' které by předloŽenou

práci jistě pozvedlo na vyšší kvalitativní úroveň, totiŽ zpřehlednění' popis

a hodnocení existujících muzeálních fiistě minímalistických) expozicí lyŽařského sportu.

zůstalo bohuŽel bez naplnění. Škoda...

Soudínr, žeptáce Rotnana Routa nrá logickou stavbu a podstatu vytčeného tématu vystihuje

ve velmi dobré kvalitě.

Zhlediska formálnÍho obsahuje práce všechny požadované náležitosti vmíře uspokojivé'

Poznámkový aparátje účelný, studijní literatura a prameny představují celek sice poměmě

,Úzký, cožovšem autor vysvětluje v úvodu své BP. obrazovó přílohy jsou vhodně ilustrativní,

dokládají schopnost autora zdúráznit detail v předloŽené syntéze. Má dílčí poznámka se týká

občasných Íbrmulačních neobratností, které však na pozaďipromyšlenó koncepce i zpracování

textu nenarušují celkový pozitlvrrí dojem.

otázka autorovi: Ve své BP neodkazujete na možnosti expozicí či díIčích čtístí místních

muzeí. Můžete uvěst při abhajobě, zda nějakě zajímavé expozice dějin lyžování vťtbec

existují a kde je lze najít?

Bakalářská práce Romana Routa je

proto ji doporučuji k obhajobě s návrhem

V Plzni 17 . 8.2019

chvályhodným završením vysokoškolského studia,

na hodnocení velmÍ dobré.

PaedDr. Helena Východská


