Historický typ práce
bakalářka

x

diplomka

téma – příklady
nebuďte megalomani
jeden klub
více klubu jednoho sportu/soutěže v regionu
Historie TJ Sokol Pardubice
Historie sokolských jednot na Pardubicku
jeden sport v obci
sport v obci/regionu
Historie atletiky v Náchodě
Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby v Náchodě
Sport na Ostravsku
krátce vymezené období jedné soutěže
celá soutěž
Historie Závodu míru v období 1945-1989
Historie Závodu míru
Historie krajské ligy v ledním hokeji po roce 1989
Historie krajské ligy v ledním hokeji
a tak podobně, nevymýšlejte témata jako je Historie tenisu ve světě – je to o ničem a student bude opisovat,
podobně se vyhněte tématu Historie Wimbledonu, protože v ČR z toho také bude jenom opisování z netu
zařazení do širšího rámce
inf. o historii daného sportovního odvětví u nás
charakteristika sportu, historie ve světě, u nás
charakteristika vybrané obce, regionu
cíle, úkoly
pokud možno řešit nějakou dosud neřešenou otázku
cílem nemůže být výsledkový servis, statistika, sběr fotografií – to je základ k opisování z netu
porovnání např. východočeské fotbalové ligy a severočeské není historická práce
metodologie
vždy vyžadovat použití primárních pramenů
využít pamětníků (není vyloučeno ani u bakalářky)
závěry
je možné se omezit na popisné závěry
vyžadujeme hlubší analýzu společenských poměrů,
které vývoj ovlivňovaly
ostatní
vyžadujeme seznamy obrázků, jmenný rejstřík
Struktura práce
1. Úvod
zdůvodnění sportu, klubu, regionu, vybraného časového období
1.1. Cíl a úkoly práce
1.2. Rozbor pramenů
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KAPITOLA, historická práce pracuje s prameny, nikoliv s literaturou, rozlišujeme prameny
primární (kroniky, dokumenty spojené se vznikem události, deníky,…), sekundární (dobové publikace,
vzpomínky účastníků, soudobý tisk,…), publikace jako Zlatá kniha atletiky nejsou historickým pramenem, je to
už zpracováno a je to beletrie, fakta tam uváděná je VŽDY třeba ověřit v pramenech primárních, hůře
sekundárních
prameny musí být v rozboru podrobeny kritice, tj. jak dalece jsou info v nich uvedené pravdivé a vypovídající –
ovlivněno dobou jejich vzniku, autorem,…
obvykle se studenty členíme na:
archívy
monografie
periodika
elektronické prameny
orální prameny
1.3. Periodizace práce
dějiny můžu vyprávět chronologicky (jak to šlo za sebou) nebo tematicky (historie kraulu, znaku,…; historie
atletiky v regionu, historie plavání v regionu,…)

co se týče ČR v jakémkoliv sportu, obci regionu, soutěži, TAK HLAVNÍ OBDOBÍ JSOU: do roku 1918, 1918-1938
(1945), 1945-1948, 1948-1952, 1952-1956, 1957-1968,1968-1989 (1990), po roce 1990
barevně jsou vyznačena širší období, podle kterých můžete postupovat, roky jsou dány „veřejno-právně“,
netřeba o nich diskutovat
DOPORUČUJU se období po roce 1990 vyhýbat – těžko ho totiž hodnotit, není to historie, ale současnost a
nemáme žádoucí odstup
2. Charakteristika vybraného sportu, regionu
sport – historie v ČR
region – geografická, hospodářská, společenská/historická a demografická – svou roli totiž hraje hory-nížina,
průmysl-zemědělství, město-vesnice atd.
3. Vlastní téma podle zvolené periodizace
např.
4.1 Hokejové počátky do 2. světové války
4.1.1 První utkání v bandy hokeji
4.1.2 První utkání v kanadském hokeji
4.2 Válečná léta a období po 2. světové válce
4.3 Klubová činnost po roce 1948 a hokejová léta do roku 1960
4.4 Znovuobnovení aktivity v 60. letech a začátky systematické práce s mládeží
4.5 Hokejová léta 1968 – 1990
nebo
6. Historie sportu a tělovýchovy na Třinecku
7. Historie tělovýchovných organizací a sportovních klubů na Třinecku
7.1 Sokol
7.2 Fotbal
7.2.2 SK Třinec
7.2.3 DSV Třinec a ostatní kluby
7.4 Cyklistika
7.5 Řeckořímský zápas
7.6 Tenis a stolní tenis
7.7 Volejbal
7.8 Turistika
7.9 Ostatní sporty
4. Závěry
srovnání jednotlivých období, jednotlivých sportů
posouzení okolností, které vývoj ovlivňovaly
vyhodnocení přínosu pro region, pro sport
… - dle cíle práce
5. Seznam použitých pramenů
5.1 Archivy
5.2 Monografie
5.3 Periodika
5.4 Orální prameny
5.5 Elektronické zdroje
6. Seznam zkratek
7. Seznam obrázků
pokud jsou v textu, obrázky mohou být i tabulky, grafy
8. Jmenný rejstřík
v diplomové práci
9. Přílohy
obrázky, výsledkové tabulky, přehledy týmů, členů, grafy např. financí, členské základny,…

