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

 

Cílem práce bylo zjistit, zda se německému vedení „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“ (s. 

4). S využitím relevantní odborné literatury dospívá autor k závěru, že hry nelze hodnotit jako 

úspěšné vzhledem k nacisty deklarovanému cíli, což dovozuje následujícím vyváženým 

hodnocením: „Hry sehrály příliš malou roli, než abychom jim přisuzovali rozhodující vliv na 

postavení Německa v mezinárodním společenství.“ (s. 36) 

 

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

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

 

Jedná se o kompilační práci v nejlepším slova smyslu. Určitou slabinu takto postavené 

práce spatřuji v tom, že paralelně předkládá výklad o přípravě, průběhu a dozvucích 

olympijských her na jedné straně a o vývoji německé zahraniční politiky na straně druhé, 

přičemž vzájemné souvislosti a souvztažnosti se autorovi daří nalézat jen místy a ne vždy 

právě intenzivně. Dobře to dokládá odstavec na straně 31: „Ve starších výzkumech bylo 

nahlíženo na rok 1937 jako na zlomový bod v německé zahraniční politice. Revizionistickou 

politiku v tomto období definitivně nahradila agresivní expanzivní politika. Z pohledu 

sportovního hnutí byl rok 1937 také významný, neboť v tomto roce zemřel zakladatel 

moderních olympijských her Pierre de Coubertin.“  

Málo přesvědčivé je rovněž tvrzení, podle nějž se „od konce XI. olympijských her“ 

v Německu začal projevovat antisemitismus ještě ostřeji (s. 32). Autor tuto spojitost dokládá 

na Křišťálové noci – k níž ovšem došlo celých patnáct měsíců po skončení dvoutýdenních 

her. 

 

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

na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce je napsána kultivovaným jazykem, jen s občasnými zaváháními (shoda podmětu 

s přísudkem: „noviny … psali“ – s. 26; chybné psaní velkých písmen: „oblast středomoří a 

oblast dálného východu“ – s. 30, „Nemluvil ovšem Německy…“ – s. 18; zdvojené souhlásky: 

„náklonosti“ – s. 37; chybné skloňování zájmena „jenž“ – s. 10; chybné psaní spřežek: „na 



krátko“ – s. 22, „anti kampaň“ – s. 25, „ve skrze“ – s. 28, „znovu nabytí“ – s. 30; občasné 

chyby v interpunkci – s. 3, 10, 17, 19, 22, 26, 34). 

Také anglické Summary je napsáno solidní angličtinou – ovšem s výhradou, že autor 

opakovaně používá předpřítomný čas tam, kde je jednoznačně namístě čas minulý. 

Pokud se týká odkazů na literaturu, tak vesměs jsou zařazeny správně, jen u citací 

„z druhé ruky“ je třeba užívat formulaci „Citováno dle“ (s. 25, 26, 32 a jinde). 

  

 

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

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce nepochybně splňuje nároky kladené na bakalářské práce. Následující výhrady 

jsou spíše dílčí povahy: Nelze patrně tvrdit, že vystoupením ze Společnosti národů se 

Německo dostalo do izolace, jež byla prolomena paktem o neútočení uzavřeným s Polskem. 

Ostatně, autor sám zmiňuje významný německý úspěch v podobě konkordátu s Vatikánem (s. 

11-12). Podobně není přesné tvrzení, podle nějž při italské demonstraci síly na Brenneru 

v červenci 1934 to bylo nejen poprvé, ale také naposled od uchopení moci, kdy se „nějaká 

evropská mocnost rozhodla překazit jeho [Hitlerovy] úmysly“ (s. 12). A konečně Finsko nelze 

patrně zařadit ani mezi země s podobným politickým systémem jako nacistické Německo, ani 

ty inklinující k fašismu (s. 28). 

Göring byl vlastním jménem Hermann (nikoli Herman – s. 15). V jediné větě autor 

používá označení „Židovka“ i „židovka“ (s. 20). Je také třeba – odlišně od angličtiny – 

rozlišovat mezi termíny „stát“ a „národ“ („Německo bylo … nejpočetněji zastoupený národ.“ 

– s. 20). 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

1. Na straně 11 autor uvádí, že na konferenci v Lausanne byla ukončena povinnost Německa 

splácet reparace. To není zcela přesné vyjádření. Jaké byly skutečné závěry konference 

v Lausanne a jaký byl osud tam stanovených povinností? 

 

2. Autor na straně 29 poněkud paušálně tvrdí, že od roku 1936 byl alianční systém navázaný 

na Francii fakticky nefunkční a v dlouhodobém výhledu se „státy z regionu střední a východní 

Evropy přeorientovaly na Německo jako rostoucí mocnost“. Stálo by za bližší vysvětlení, 

kterých států a v jaké formě se tato reorientace skutečně týkala a kterých případně nikoli. 

 

3. Skutečně lze rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru přidělit pořádání ZOH pro 

rok 1940 opět Německu označit za „důkaz náklonosti [sic] MOV k fašistickým idejím“ (s. 

37)? O co případně autor svůj názor opírá? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Bakalářskou práci Jiřího Pokorného doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou B. 

  

Datum: 3. 6. 2019      Podpis: Vít Smetana 

 

 



 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při 

nedostatku místa zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její 

nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické 

zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 


