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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  

Autor si v bakalářské práci klade za cíl odpovědět na otázku, „zda se nacistům podařilo využít olympijské hry 

1936 v Berlíně ke zlepšení obrazu Německa v mezinárodním společenství, opustit nepříznivou 

zahraničněpolitickou pozici a získat zahraniční veřejné mínění na svou stranu“ (str. 4). Historická práce je 

kompilační povahy, chronologicky strukturovaná do dvou částí „před“ a „po“ OH.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):  

Předložená práce splňuje svými parametry beze zbytku požadavky kladené na kvalifikační práce obhajované na 

Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Kompilační povaha práce nijak 

nesnižuje její kvality, autor vychází z dostatečně kvalitní a početné literatury, propojuje studii nacistické 

zahraniční politiky s analýzou propagandistických kroků podniknutých během OH v Berlíně. Metodologicky jde 

o klasickou historickou práci, která pracuje s prvky diachronní komparace.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Text je až na drobná zaváhání napsán čtivým jazykem. Do práce se vloudilo jenom minimum překlepů, autor 

však nadbytečně odděluje výrazy jako „při tom“ (str. 24), nebo „znovu nabytí“ (str. 30). Poznámky patří vždy až 

za interpunkci (str. 5, 14). Francisco Franco je v českém jazyce obvykle skloňován Frankovi, nikoliv „Francovi“ 

(str. 29), Hermann Göring se však vždy píše se dvěma „nn“ (str. 15). Pojem „glajchšaltovat“ znamená obecně 

sjednotit, zarovnat, nikoliv nutně „usměrnit v duchu fašistické uniformity“ (str. 14). Autor zřejmě mylně cituje 

Hitlerův projev o „ohleduplné germanizaci“ (str. 11), přičemž o tři stránky dále se z ní stává „bezohledná 

germanizace“.  

  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Předložená práce představuje přesvědčivou syntetickou studii o vývoji nacistické zahraniční politiky ve druhé 

polovině 30. let 20. století a propagandistickém vlivu OH v Berlíně. Obě polohy mohly být úžeji propojeny, 

tento konkrétní přístup je však dán spíše aktuální (ne)dostupností materiálů – komentářů zahraničního tisku. 

Trochu podstatnější zmínku by si zřejmě zasloužil film Olympia od Leni Riefenstahlové, jehož cílem byla právě 

autorem studovaná „exportní“ propaganda nacistického režimu. Hnutí nabádající k bojkotu olympijských her 

hodnotí autor trochu nekoherentně v první části práce spíše jako nezdařené, na konci práce však jako úspěšné 

(str. 28/29). Celkově se však jedná o velice kvalitní a vyrovnanou práci, jak po stránce formální, tak po stránce 

obsahové. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

1) Zařaďte Vámi pojednávanou problematiku propojení politiky a sportu do středoevropské tradice 

tělocvičných hnutí 19. století. 

2) Je možné tvrdit, že se olympijské hnutí svým přístupem podílelo na národní i mezinárodní legitimizaci 

nacistického režimu? V kterých bodech? Reflektovalo olympijské hnutí později tento postoj? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení známkou B, při kvalitní obhajobě známkou A.  

 

Datum: 1. 6. 2019        Podpis: David Emler 


