
 1 

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Kristiny Jakubcové „Sport a olympijské hnutí 
v zemích Visegrádu a jejich transformace v postkomunistické éře“, Univerzita Karlova v Praze, 
Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu 
sportu, Praha  2012, 201 s. rkp.  
 
Kristina Jakubcová se v disertační práci zaměřila na zpracování analýzy vývoje a stavu 
olympijského hnutí v zemích Visegrádu a na jejich vzájemnou komparaci v rámci jednotlivých 
zemí. Pokusila se zasadit též vývoj olympijského hnutí v zemích Visegrádu do politického 
kontextu, který jej od jeho počátků velmi výrazně ovlivňoval. Autorka upozorňuje, že historie 
vývoje moderního sportu měla již od jeho počátků, včetně zájmu o rodící se olympijské hnutí, 
v těchto zemích podobné rysy. Čechy i Maďarské království měly dokonce své zástupce již 
v prvním Mezinárodním olympijském výboru. Především po nástupu komunismu procházely 
dnešní Česká a Slovenská republika, Maďarsko a Polsko nejen v oblasti sportu podobným 
vývojem. Autorka podotýká, že tato oblast byla „sjednocena“ a její řízení vykonávala centrální 
státní  organizace, která si nárokovala řídit všechna odvětví sportu, ačkoliv například 
Československý olympijský výbor si zachovával i jako součást Českého svazu tělesné výchovy 
jistou míru autonomie. Autorka správně konstatuje, že po pádu komunistického režimu čekaly 
sport v těchto zemích nové výzvy. Nejednalo se pouze o vymanění se ze státního dohledu a 
kontroly. Jako důležitá otázka se ukázala potřeba zároveň alespoň zčásti nahradit státní zdroje 
financování zdroji alternativními, vybudovat si vlastní struktury, nastavit vztahy mezi jednotlivými 
subjekty sportovní scény, stanovit místo, které v těchto vztazích a strukturách bude náležet 
olympijskému výboru, či ovlivnit legislativní rámec pro vlastní působení. Analyzovat a vyložit tuto 
problematiku zejména na příkladu vývoje a činnosti olympijského hnutí v těchto zemích, bylo 
hlavním cílem předložené disertační práce. 
 Práce je rozdělena do několika kapitol členěných do dalších podkapitol. Úvodní část je 
věnována periodizaci zkoumaného období a metodám použitým při zpracování textu. 
Periodizace vychází ze základních a analogických časových mezníků historického a politického 
vývoje uvedených zemí ve 20. století (vznik nových nástupnických států ve střední Evropě po 
první světové válce, druhá světová válka, nástup komunistů k moci, sociálně politické a 
společenské okolnosti prvních krizí komunistických středoevropských režimů v 50. a 60. letech, 
neúčast na olympiádě v Los Angeles v roce 1984, pád komunismu a etapa transformace po 
roce 1989). Metodicky autorka vycházela z kritického a zároveň podrobného studia archivních 
pramenů a literatury, využila metodu oral history při rozhovoru s pamětníky, které kriticky 
vyhodnotila, využila též  metodu synchronní komparace, ve které sledovala vývoj olympismu 
v uvedených zemích v jeho aspektech politických, ekonomických, sociálních či organizačních. 
Následuje kapitola věnovaná rozboru pramenů a literatury, ve které autorka prokázala detailní a 
precizní znalost problematiky, oceňuji v tomto ohledu užití i dobrou znalost cizojazyčné 
zahraniční literatury. Dalších pět výkladových kapitol je zaměřeno na výklad a vysvětlení vývoje 
olympismu a olympijského hnutí v jednotlivých státech, přičemž dvě z těchto kapitol se pak 
zabývají problematikou vývoje, organizací a činnosti samostatného Českého a Slovenského 
olympijského výboru po roce 1993. Ocenit lze v tomto ohledu zejména velmi dobrou a 
přehlednou znalost historického vývoje v uvedených zemích ve 20. století. Autorka též velmi 
dobře vyložila vývoj sportu se zřetelem na olympijské hnutí v daných zemi od pádu 
komunistických režimů až do současnosti s akcentem na výklad a komparaci  forem financování 
činnosti národních olympijských výborů v tomto období. Za zajímavou lze považovat  též 
podkapitolu věnovanou posledním olympijským hrám, které Češi a Slováci absolvovali jako 
reprezentanti společného státu, a to v Barceloně 1992.   
 Autorka správně připomíná důležitý aspekt vývoje a srovnání možností a forem činnosti 
jednotlivých olympijských hnutí v uvedených zemích. Zdůrazňuje, že všechny čtyři zkoumané 
státy prošly za uplynulé půlstoletí svébytným společenským, politickým i kulturním vývojem 
s řadou dramatických mezníků. Skutečnost, že se tyto státy se staly součástí sovětského bloku, 



 2 

zvnějšku výrazně působila na řízené sbližování jejich politických, ekonomických 
a společenských struktur. Proto i přístup ke sportu, způsob jeho řízení, financování či to, jaké 
části sportovního a tělovýchovného spektra budou protežovány, vykazovaly přirozeně v období 
komunistické nadvlády v těchto zemích řadu shodných rysů. K. Jakubcová dále připomíná, že 
v Polsku, Maďarsku i Československu po vzniku komunistického režimu prošel sport 
sjednocením pod vedením úřadu podřízeného komunistické straně a vládě. Olympijské výbory, 
jejichž existenci bylo nutné zachovat pro možnost přihlašování sportovců na olympijské hry, byly 
de facto těmto úřadům podřízeny a spojovala je s nimi i jistá „personální unie“, v jejímž rámci 
s nadřízeným úřadem sdílely předsedu. Autorka podotýká, že navenek si však olympijské výbory 
musely uchovat alespoň zdání zbytku samostatnosti, protože úspěchy na olympijských hrách se 
pro země „východního bloku“ staly otázkou prestiže a bylo životně důležité vítězit nad 
kapitalistickým Západem v počtu získaných olympijských vavřínů a překonaných světových 
rekordů. Z toho důvodu ovšem do sportu, minimálně do toho „vrcholového“, proudily poměrně 
štědře státní finanční zdroje, přinášelo to sebou i řadu negativních rysů v podobě užívání 
různých forem nedovoleného dopingu. 
 K. Jakubcová připomíná, že poté, co režimy komunistických stran v zemích Visegrádu 
padly, byl zahájen proces celospolečenské a národní transformace, který vedl k obnovení 
demokratických principů, soukromého vlastnictví, podnikatelských aktivit provozovaných v 
jakékoliv oblasti, včetně té sportovní. Tělovýchovu a sport přestaly řídit nadřízené sjednocené 
organizace a nejen olympijské výbory se osamostatnily a emancipovaly. Autorka upozorňuje, že 
s nabytou samostatností a nezávislostí však byla výrazně omezena státní finanční podpora 
sportu, což se dotklo i fungování olympijského hnutí. Mnohé kluby zkrachovaly, zanikla mnohá 
sportoviště, i olympijské hnutí muselo shánět mecenáše, aby sportovci nadále mohli 
reprezentovat na olympijských hrách. Ty přestaly být kolbištěm studené války, ale v době, kdy 
se nově demokratickým zemím ekonomicky příliš nedařilo, představovaly úspěchy na nich 
dosažené určité povzbuzení pro obyvatelstvo všech čtyř zemí procházejících nelehkým 
transformačním obdobím.  
 Autorce se podařilo kriticky utřídit nemalé množství archivní dokumentace, poznatků 
z literatury i ze zpracovaných svědectví a vyložit přehledně a logicky nejednoduchou látku. 
V tomto ohledu naplnila disertace zcela svůj cíl. Kristině Jakubcové se podařilo v práci vyložit 
řadu nových a či dosud méně známých poznatků o vývoji a fungování sportu a olympijského 
hnutí v zemích Visegrádu a jejich transformaci v postkomunistické éře. Výběr tématu lze chápat 
za velmi dobře promyšlený. Autorka při jeho zpracování prokázala, že je pozornou  badatelkou a 
znalkyní uvedené problematiky, a to na základě detailního studia archivních materiálů a 
příslušné odborné literatury. V tomto smyslu naplnila práce základní cíl - rozšířila podstatně 
znalosti o změnách ve sportu a v národních olympijských hnutích v uvedených zemích i o 
změnách v jejích vnímání na úrovni státní reprezentace i ze strany veřejnosti a sportovních 
příznivců, přinesla řadu zcela nových poznatků a zároveň poskytuje řadu podnětů k dalšímu 
bádání. 
 Práce K. Jakubcové tak splňuje podmínky kladené na toto řízení a lze ji považovat 
celkově původní a přínosný příspěvek k prohloubení poznání o transformačních procesech, 
které provázejí proměny v postavení sportu a olympijského hnutí v prvních desetiletích po pádu 
komunistické moci v zemích visegrádské čtyřky. Autorka prokázala, že je schopna samostatně 
zpracovat výsledky svého bádání na požadované úrovni odborné i metodologické, zařadit je do 
širšího dobového kontextu a orientovat se v dané problematice.  Předkládaná práce Mgr. 
Kristiny Jakubcové „Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu a jejich transformace 
v postkomunistické éře“, svým zpracováním a obsahem splňuje požadovaná odborná kritéria 
disertační práce, lze ji považovat za vynikající, a proto disertační práci  d o p o r u č u j i   
k obhajobě.  
                                                                                        Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. 
Praha, 1. června 2012                                             Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 
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Otázky k obhajobě: 
 
1. Lze vysledovat v rámci komparace nějaké analogie či odlišnosti, jak se promítla 
profesionalizace a komercionalizace sportu po roce 1989 do vývoje a zájmu o dobrovolné 
sportovní a tělovýchovné aktivity v uvedených zemích ? 
 
2. Bylo by možné výhledově rozšířit komparaci poznatků uvedených v práci o proměnách sportu 
a v olympijském hnutí v zemích Visegrádu o poznatky o této problematice v bývalé NDR ?  
 
 


