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T É M A    B A K A L Á Ř S K É     P R Á C E: 
 

Atletické disciplíny na programu moderních olympijských her     

 

ZPRACOVAL: Tomáš MATĚJČEK   

 

Student Tomáš Matějček provedl rešeršní zpracování literárních zdrojů, které zaznamenávaly 

zařazení atletických disciplín do programu moderních (novodobých) olympijských her. 

Zpracovatel bakalářské práce ne moc šťastně formuluje cíl práce, jako sledování vývoje 

programu atletických disciplín na jednotlivých olympijských hrách, což se ve skutečnosti 

v práci neobjevuje. Takto nepochopená strategie se následně projevuje i v abstraktu 

bakalářské práce, zejména pak ve výsledcích.  

 

Práce má po obsahové stránce 65 stran textu, což překračuje požadavky na tento druh 

závěrečné práce. Velice bych chtěl ocenit deskriptivně - analytickou část, která je dobře a 

přehledně strukturována. Je jen na škodu, že si autor nevytvořil takovou strategii zpracování 

dostupných materiálů, která by vedla k důkladnějšímu popisu zařazování jednotlivých 

atletických disciplín do programu novodobých olympijských her. A skutečně se zabývala tím 

nejpodstatnějším pro tuto práci, a to atletickými disciplínami. Ty jsou v některých případech 

zachyceny pouze okrajově (např. OH 1908 v Londýně – jeden krátký odstavec). Zároveň je na 

škodu, že autor se při interpretaci zjištěných skutečností zaměřil na fakta, která zachycují 

obecný rámec (grafy na s. 26 a 51, graf na s. 26 není bohužel označen číslem), přičemž určitě 

by bylo prospěšnější v deskriptivně – analytické části například upozornit na vývoj počtu 

startujících závodníků v atletických disciplínách zařazených na jednotlivých olympijských 

hrách.  

 

V další části bych chtěl připomínkovat některé nedostatky:  

1. Pro literární rešerši mohly být konkretizovány internetové zdroje a zároveň mohly být 

upřesněny klíčová slova důležitá pro vyhledávání v literárních zdrojích.  

2. Převod ručně změřeného času v běhu na 100 m na OH 1896 na současné určování výkonu 

plnoautomatickým měření 10,80 s.  

3. Skoky z místa byly podle autora vyškrtnuty již na programu IV. OH (na s. 22 však autor 

upozorňuje, že na V. OH se naposledy závodilo v disciplínách skoku dalekém a vysokém 

z místa).  

4. Při popisu IV. OH mohl autor připomenout příběh Itala  Doranda Pietriho při maratónu (tak 

by mohl autor splnit cíl, který si vytyčil v úvodu, a to uvést některé zajímavosti a události 

z každých her, v tomto případě v atletických disciplínách, jak by to odpovídalo názvu práce).  

5. V roce 1912 byla založena IAAF jako Mezinárodní amatérská atletická federace, teprve 

roku 2001 došlo k přejmenování na Mezinárodní asociaci atletických federací.  

6. Při XI. OH se nejednalo v atletice jen o osobu J. Owense, ale svůj příběh měla i atletka 

Margareta (Gretel) Bergmannová, respektive její výškařská kolegyně Dorja Ratjenová.         

7. V rámci atletických soutěží mohlo být při připomenutí XX. OH v Mnichově upozorněno na 

zlatý hod diskaře Ludvíka Daňka, který tak zkompletoval sbírku olympijských medailí (zlato, 

stříbro, bronz). 

8. Celkově mohly být připomenuty úspěchy československých a českých atletů na OH. Jistě 

by to obohatilo tuto závěrečnou práci (doporučuji: Kaplan, A. Úspěšnost českých a 

československých atletů na novodobých OH v letech 1894 – 2004. Atletika, 2008, 8, s. 2).     



9. Změnou typu oštěpu, na kterém se posunulo těžiště o 4 cm dozadu, ještě neznamenalo, že 

se oštěp snadněji zapíchne do země.  

10. nepochopen text: …různá obtížnost určitých disciplín…  

     A dále….:  V roce 1908 se prvně OH účastnili ti nejlepší světoví atleti?  

                …. Poprvé po šedesáti letech se v první trojici neumístili reprezentanti Ruska (1956                        

                      porovnáváno 2012)   

                ….Lišil se pouze ve výšce překážek, delší vzdáleností u mužů v běhu na 110 m  

                     překážek… (2012) 

11. Formulační nepřesnosti a gramatické chyby: … internetové a knižní zdroje, které 

souvisí,…..tréninková cvičení…, …skrčení těla nad laťkou a dvojitém výmyku…., …ženy se 

mohly poprvé zúčastnit královny sportu…, ..zavedení kamerového systému…, .Rozbitý 

Londýn…, Politická rivalita mezi SSSR a USA, kteří mezi sebou…,,. Antidopingové 

zkoušky…, Němka Renate Stecherová – NDR nebo SRN   .,..v jižní Americe…., ….vítězný 

hattrick Usain Bolt 

 

Bakalářská práce svým rozsahem 65 stran textové části, i přes výše uvedené nedostatky,   

splňuje požadavky na tento druh závěrečné práce.  

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Navržené hodnocení: dobře 

 

Otázky do rozpravy:  

1. Můžete stručně popsat příběh maratónského běžce Doranda Pietriho?  

2. Čím byl zvláštní příběh atletky Margarety (Gretel) Bergmannové?   

3. Dokážete vysvětlit, proč se atletické výkony a světové rekordy postupem času stále zlepšují 

a posouvají? Dokážete zároveň vysvětlit, proč jsou doposud nepřekonány olympijské rekordy 

v kategorii žen, které byly dosaženy na OH 1980 (Olizarenková 800 m 1:53,43 min.; 

Slupianeková koule 22,41 m) a na OH 1988 (Grifithová – Joynerová 100 a 200 m 10,62 a 

21,34; Ivanová 1500 m 3:53,96 min.; Hellmanová disk 72,30 m; Joynerová – Kerseeová dálka 

a sedmiboj 740 cm a 7291 b.; štafeta SSSR 4×400 m 3:15,17 min.).      

 

Další otázky vyvstanou z průběhu samotné rozpravy při obhajobě.  

 

Praha, 2. září 2019                                                                                          

                                                                                              Aleš Kaplan  

                                                                                              oponent bakalářské práce 

 

 


