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Jiří Jabůrek: Bojkot olympiád ve studené válce. IMS FSVUK 2010,  59 s. 

 

Jiří Jabůrek zvolil pro svou bakalářskou práci téma zajímavé a zároveň pro druhou 

polovinu 20. století velmi příznačné: politické souvislosti vrcholového sportu na mezinárodní 

scéně a především vrcholný příklad zasahování politiky do olympismu, původně 

proponovaného jako zcela apolitická záležitost. Autor nejprve stručně přehlíží vztah politiky a 

olympijských her ve 20. století obecně („Hitlerova olympiáda“ 1936, problémy poválečných 

olympiád, např. otázka německého zastoupení, protesty afroamerických sportovců na hrách 

1968 apod.), některým dílčím bojkotům olympiád (Čína, africké státy). Jádro práce je však 

věnováno dvěma po sobě následujícím olympijským hrám, kdy politicky podmíněné bojkoty 

her vyvrcholily. Bojkot olympijských her v Moskvě 1980 ze strany USA a také dalších 

západních států a odvetný bojkot olympijských her v Los Angeles 1984 ze strany SSSR a jeho 

satelitů. 

Autor prozkoumal a poměrně pečlivě a přesně vyložil genezi, souvislosti a průběh 

obou bojkotů, především ve druhém případě probral i různé interpretace motivů a smyslu 

sovětského rozhodnutí her v roce 1984 se nezúčastnit . Činí tak na základě užití poměrně 

širokého okruhu relevantní sekundární literatury a také dobového tisku i (zvláště v případě 

bojkotu her 1984 a československé neúčasti) archivních pramenů či rozhovorů s někdejšími 

protagonisty událostí (Místopředseda ÚV ČSTV Rudolf Dušek).  

 Práce je logicky vystavěna, jádro práce je přesné a podává faktograficky spolehlivý 

výklad, uměřeně zachází s detaily, autor demonstruje schopnost zkoumat matérii z různých 

perspektiv, klást (a zodpovídat)  podstatné otázky. Především oceňuji jeho rozhled a na 

bakalářskou práci nadprůměrně bohatou pramennou základnu, z níž práce vychází. 



 Práci by se snad dalo vytknout, že občas na textu je vidět, že vznikal zřejmě 

v relativním spěchu, např. občasné vyšinutí z vazby  )např. poslední věta na s. 9). Možná 

mohl autor ve svém přehledu politických souvislostí olympiád před rokem 1980 zmínit i 

československý pokus (tyto hlasy zaznívaly těsně po srpnové intervenci poměrně hlasitě) 

z roku 1968 prosadit nikoli snad bojkot , ale vyloučení agresorů z her v Mexiku  (který ovšem 

nenalezl odezvu a skončil víceméně fiaskem). 

 Klady však jednoznačně převažují. Navrhuji práci přijmout k obhajobě a klasifikovat 

ji výborně. 
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