
Posudek na diplomovou práci Bc. Miroslavy Uhlířové „Zelenající“ olympijské hry 

 

Diplomová práce Bc. Miroslavy Uhlířové se zabývá problematikou uvádění ekologických zásad v rámci 

olympijského hnutí. Tato problematika je v mezinárodním olympijském hnutí bohužel stále okrajovou 

záležitostí, přestože již v roce 1994 označil XII. olympijský kongres životní prostředí jako třetí pilíř 

olympismu – vedle sportu a kultury. 

Od roku 2002 musí města, jež usilují o přidělení olympijských her, předložit ekologickou koncepci 

organizace her včetně posouzení vlivu na životní prostředí  (E.I.A.). Při výběru měst však převažují 

vlivy politické a ekonomické, takže kvalitní ekologické koncepce pořadatelů nejsou většinou 

upřednostněny. 

Autorka hodnotí uplatnění zásad trvale udržitelného rozvoje v pěti posledních letních olympijských 

hrách – od roku 2000 do roku 2016. Dovolím si upozornit, že je to poměrně dlouhé období rychlého 

rozvoje počítačové techniky, techniky využití solární energie, klimatizace a ekologicky úsporné 

stavební technologie. Takže to, co bylo v Sydney v roce 2000 absolutní špičkou v oblasti výstavby 

sportovních zařízení, je v roce 2016 úplnou samozřejmostí. 

V teoretické části práce je definován trvale udržitelný rozvoj a vztah sportu k udržitelnému rozvoji. 

Metodologie je poznamenána tím, že neexistuje žádné relevantní  hodnocení ani srovnání 

-kvality opatření k udržitelnému rozvoji, jež pořadatelé budoucích olympijských her slibují před 

přidělením olympijských her, 

- ani jak jsou tato opatření uplatňována v praxi  v průběhu už přidělených olympijských her. 

Podklady k hodnocení získala diplomantka studiem literatury. Za daných okolností byla metoda 

výzkumu – obsahová analýza – optimální cestou k dosažení výsledku. 

V analytické části práce je hodnoceno plnění ekologických cílů všech hodnocených olympijských her – 

Sydney 2000, Atén 2004, Pekingu 2008, Londýna 2012 a Rio de Janeira 2016. 

V části 5 – Diskuse – jsou porovnávány jednotlivé olympiády podle toho, jak pořadatelé přistoupili  

k naplňování environmentálního cíle olympijských her. 

Seznam literatury (napočítal jsem 60 titulů) je obsáhlý a svědčí o svědomité práci diplomantky a její 

snaze dobrat se požadovaných závěrů. Po formální stránce je práce na vysoké úrovni. 

Diplomová práce splňuje požadavky a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji bodové hodnocení 16‒20 a 

známkové hodnocení výborně. 

Otázka pro obhajobu: Sociální aspekty trvale udržitelného rozvoje v rámci organizace olympijských 

her. 

 

V Praze dne 27. května 2019                                                                    doc. PaedDr. Tomáš Doležal, CSc.                  

 

 


