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Posudek bakalářské práce 

 

Autor si ve své bakalářské práci stanovil za cíl „zaměřit se na vývoj atletického 

programu na olympijských hrách, na změny jednotlivých disciplín, … rozdíly v ženských a 

mužských disciplínách atletiky … a uvést některé zajímavosti jednotlivých olympijských her 

a jejich nejúspěšnější sportovce“ (s. 11). 

Jak při naplňování svého cíle postupoval?  

Pramenně vycházel především z internetových zdrojů – prvotním byl web se 

statistikou Mezinárodního olympijského výboru www.sport-reference.com, využil i některých 

knižních předloh. Za metodu zpracování zvolil chronologický postup od nejstarších 

novodobých olympijských her v Athénách 1896 až po poslední v Riu de Janeiro 2016. 

Program na jednotlivých olympijských hrách analyzoval, a to nejen z hlediska přibývajících či 

ubývajících atletických disciplín, ale i z hlediska jejich proměny (změna tratí, změna stylu či 

techniky, změna náčiní atd.). Podle mého názoru cíl, který si stanovil, beze zbytku naplnil. 

Kladem práce je i její jazykové ztvárnění, jakož i to, že povětšinou pracoval zcela samostatně 

a jen při problematických jevech konzultoval s vedoucím práce. 

Nicméně nevyhnul se některým drobným nepřesnostem, zejména v obecných 

charakteristikách olympijských her (např. olympijské hry 1900, 1904, 1940 či meziolympijské 

hry v roce 1906), v některých údajích o účasti sportovců (např. proslulý skokan z místa Ray 

Ewry uzavřel svou atletickou kariéru už na olympijských hrách 1908 apod.), problematickým 

se jeví i užívání novinářských klišé (např. zprofanovaný „zlatý hattrick“). Vedle vlastního 

textu autor využil i statistické grafy a vzhledem k tomu se nabízí, zda by bylo příhodné použít 

obdobný graf i v závěru práce pro přehled vývoje atletických disciplín na novodobých 

olympijských hrách. 

 

Závěr: Podle mého názoru naplňuje předložená práce Tomáše Matějčka požadavky kladené 

na bakalářské práce na FTVS UK, ba v mnohém je i převyšuje. Například počtem použité 

literatury a pramenných zdrojů. Proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 5. září 2019     PhDr. František Kolář, CSc. 
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