
Posudek na bakalářskou práci Jiřího Jabůrka 

Bojkot olympiád ve studené válce 

 

Jiří Jabůrek si za téma své bakalářské práce zvolil atraktivní a přitom společensky stále 

velmi relevantní téma vztahu sportu a politiky, resp. přesněji „velkého sportu“ a „velké 

politiky“. V cenném úvodu si všímá starších momentů, kdy do sportu razantně vstoupila 

politika, a to nejen těch známějších („nacistické“ olympijské hry v Berlíně; stálo by však za to 

zmínit, že v roce 1936 se ve stínu svastiky konala i zimní olympiáda v Garmisch-

Partenkirchenu), ale i méně známých (např. bojkot montrealské olympiády v roce 1976 ze 

strany 28 převážně afrických států). Těžiště práce leží však ve dvou „slavných“ bojkotech – 

olympijských her – v Moskvě v roce 1980 ze strany Spojených států a dalších 66 zemí a v Los 

Angeles o čtyři roky později, k němuž zavelel Sovětský svaz a uposlechlo jej dalších 16 zemí 

východního bloku. Jakkoli nástup Konstantina Černěnka do funkce generálního tajemníka ÚV 

KSSS po smrti Jurije Andropova zřejmě sehrál svou úlohu v konečném rozhodnutí o bojkotu 

olympiády v Los Angeles, autor se ve finále kloní spíše k závěru, že šlo především o odvetu 

za bojkot olympiády v Moskvě, vyprovokovaný sovětskou agresí v Afghánistánu. 

Autor nezůstává jen u líčení vztahů Mezinárodního olympijského výboru se dvěma 

velmocemi, ale jednak svá zjištění zasazuje do celkového kontextu vývoje studené války 

v jednom z jejích nejdynamičtějších a zároveň nejdramatičtějších období a jednak se věnuje 

rovněž postoji menších zemí. V tomto kontextu vyznívá zajímavě srovnání postoje 

Československa a Rumunska v roce 1984: Přestože vedení ČSTV si původně od vyslání 

pohříchu „anabolicko-steroidní“ výpravy slibovalo zcela bezprecedentní úspěch v podobě 40 

medailí, nakonec zvítězilo na příkaz z Moskvy odsouzení komercionalizace her, nedostatečné 

bezpečnosti, útoků na socialistické země atd. Naopak Ceaušescovo Rumunsko šlo i nadále 

svou cestou. Dodejme, že podobně kvalitně připravení rumunští sportovci získali (jistě zcela 

v duchu fair play...) 53 cenných kovů, přičemž z 20 zlatými medailemi se v pořadí národů 

umístili na druhém místě, hned za Spojenými státy. Když autor věnoval pozornost relativnímu 

neúspěchu projektu Her dobré vůle v roce 1986, možná by stálo za to zmínit ještě spíše ony 

podivné soutěže „Družby“, které měly zklamaným sportovcům sovětského bloku vynahradit 

ještě v roce 1984 losangeleskou olympiádu. Snaha skončila fiaskem, když kupříkladu řada 

československých sportovců svými nepřesvědčivými výkony dala jasně najevo, co že si o 

těchto soutěžích útěchy myslí. 

  

 



 

 

Autorův text je dobře vystavěný i napsaný. Ani pravopisných chyb není příliš mnoho (i když 

najdou se – kupř. „Maďarští“ či „Izraelští“ sportovci, „Mosad“, „Inteligence“ Services atd.). 

Nezdravou redukcí při čerpání z textu Františka Koláře (v dané pasáži neuvedeného!) vznikla 

pak autorovi následující kuriozita na straně 36: „SSSR dále vyzval socialistické státy, aby 

zaujaly podobné stanovisko a na 11. květen povolal zástupce jednotlivých stran 

zodpovědných za oblast sportu na schůzku do Moskvy.“ Nejprve jsem se domníval, že jde o 

rusismus, tj. „strany“ ve smyslu země. Ovšem nikoli; František Kolář ve svém textu „Bojkot, 

nebo neúčast? (O československé nepřítomnosti na XXIII. olympijských hrách v Los 

Angeles)“, na s. 601 sborníku Fragmenty dějin, píše: „Pro jistotu však byli na 11. května 1984 

pozváni do Moskvy vedoucí oddělení jednotlivých vazalských komunistických stran pro 

oblast sportu a s nimi vedoucí sportovních organizací.“ Snad by bylo možné nad tím 

přimhouřit oko, jakož i nad nešťastně uváděnými přímými odkazy na archivní dokumenty, 

s nimiž autor nepracoval, s pouze následným odkazem na příslušné publikace (s. 35 – pozn. 

128; s. 40 – pozn. 150). Tyto menší nesrovnalosti však souvisejí se zcela zásadním 

opomenutím předkládané bakalářské práce, a sice absentujícím rozborem použitých pramenů 

a literatury. Ten má být ovšem povinně součástí každé bakalářské práce. Právě z tohoto 

důvodu jsem bohužel nucen hodnotit svižně napsanou práci pouze jako „velmi dobrou“. 
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