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Letní olympijské hry v Londýně na přelomu července a srpna 2012 v mnohých ohledech 
znovu potvrdily, že vrcholový sport a politika jsou v úzkém vzájemném vztahu a že sport je 
neoddiskutovatelnou součástí mezinárodních vztahů. Tato skutečnost se nutně na podobě her i celém 
olympijském diskursu odráží, ať už se to na aktuálním příkladu londýnských her týká sebeprezentace 
hostitelské země i zemí účastnických při zahajovacím a závěrečném ceremoniálu, diskuse nad osudem 
neúspěšných severokorejských sportovců, dvou desítek „ztracených“ členů afrických výprav, kteří se 
pravděpodobně rozhodli emigrovat, či tradičních medailových dostihů mezi jednotlivými státy, 
zejména mezi USA, Ruskem a Čínou v pozici největších sportovních i geopolitických velmocí. 
Vrcholový sport, v němž je jednoduché určit vítěze a poraženého, slouží k upevňování národní hrdosti 
a identity a vymezování se vůči soupeřům s cílem demonstrovat převahu, ba v některých případech 
dokonce nadřazenost vůči konkurentovi; konflikty mezi jednotlivými státy se přenášejí na sportovní 
kolbiště a naopak. 

Podobně jako má dodnes výrazný ideologický rozměr soupeření sportovců Severní a Jižní 
Koreje, mělo ho i v době studené války měření sil sportovců reprezentujících NDR a SRN. Jak je 
přitom známo, byl navzdory reálné existenci dvou německých států mezi lety 1956–1964 vysílán na 
olympijské hry jeden, společný německý tým. Právě na problematiku formování prvního opravdu 
společného týmu dvou německých států před letními olympijskými hrami v australském Melbourne na 
podzim roku 1956 se ve své diplomové práci zaměřuje Ivana Veselková. Cílem autorky je zodpovědět 
otázku, zda společný tým SRN a NDR v kontextu napjaté geopolitické situace skutečně naplňoval 
olympijské ideály (s. 9), zda se skutečně jednalo o „triumf sportu nad politikou“, jak byla účast 
německého týmu oslavována ze strany představitelů MOV (s. 37). Autorka přitom upřednostňuje 
perspektivu NDR, která se na počátku 50. let snažila domoci mezinárodního uznání mj. právě 
prostřednictvím účasti na olympijských hrách a dohnat tak náskok SRN, neboť její sportovci startovali 
pod pěti kruhy už v roce 1952. Od toho odvozuje své deskriptivně ukotvené otázky: „Jak společné 
olympijské družstvo vznikalo, jak a s jakými záměry poté ve skutečnosti fungovalo?“ (s. 9) 

Perspektiva NDR je patrná při výstavbě práce: první dvě kapitoly se zabývají začátky a 
funkcemi organizovaného a vrcholového sportu v NDR a vstupem státu do mezinárodního sportovního 
dění, zejména pak snahou o začlenění do zastřešujících svazů jednotlivých sportovních odvětví a 
samozřejmě Mezinárodního olympijského výboru. V situaci, kdy se NDR na základě svého konfliktu 
se SRN potýkala s výraznou mezinárodní izolací, znamenal vstup na vrcholné mezinárodní sportovní 
soutěže významný krok v úsilí dosáhnout plného uznání, kterého se satelit SSSR nakonec domohl až 
na počátku 70. let 20. století (Grundlagenvertrag v roce 1972, vstup obou německých států do OSN 
v roce 1973). Přestože se autorka prioritně zabývá otázkou NDR, na vhodných místech doplňuje 
kontext SRN i mezinárodního dění. Vzniká tak velmi povedená deskripce a interpretace „sportovních“ 
politik obou států na pozadí jejich soupeření o široké uznání na mezinárodní úrovni.  

Lze souhlasit s dílčím závěrem autorky, že „provizorní uznání olympijského výboru NDR za 
člena MOV se dalo považovat za vítězství jejích sportovních funkcionářů a politiků“. (s. 27) Poněkud 
nesrozumitelně se nicméně jeví odstavec na stranách 14–15, kde autorka považuje usilování o 
vytvoření společného německo-německého olympijského výboru za „důkaz toho, že do té doby 
upřednostňované celoněmecké koncepce mají i alternativní variantu, která se nakonec prosadila 
v podobě tzv. teorie dvou států (Zwei-Staaten Theorie)“. Bylo by vhodné, aby k tomu autorka při 
obhajobě zaujala stanovisko. Je také škoda, že onu teorii blíže nevysvětlila, byť jen třeba v poznámce 
pod čarou. 

Kapitola, která se zabývá samotným vznikem společného olympijského družstva pro LOH 
v Melbourne (společné německé družstvo se zúčastnilo už zimních her v Cortině d´Ampezzo na 
začátku roku 1956, ovšem autorka v úvodu práce relevantně odůvodňuje, proč se zaměřila až na 
v pořadí druhé „společné“ hry v Melbourne), pak nabízí detailní popis, vývoj a zhodnocení 
jednotlivých třecích ploch mezi oběma německými státy (resp. olympijskými výbory obou států), ať 
už se jedná o diskusi o užití společných symbolů (hymna, vlajka), osoby vedoucího olympijské mise, 



vlajkonoše při zahajovacím a závěrečném ceremoniálu, nominace sportovců pro jednotlivé disciplíny a 
„německo-německé“ složení družstev v kolektivních závodech (viz atletická štafeta žen na 4x100m, 
jejíž problematiku autorka popisuje na str. 49). Zvláště v tuto chvíli vyplývá na povrch paradox při 
sestavování společného německého družstva: zatímco v dalších oblastech byla spolupráce mezi oběma 
státy – už v souvislosti s Hallsteinovou doktrínou – de facto nemyslitelná, v případě účasti pod 
olympijskými kruhy ke kooperaci mezi oběma státy (prostřednictvím olympijských výborů) – byť se 
skřípěním zubů – na obou stranách, došlo, ať už se to týká vyjednávání o výše zmíněných problémech 
nebo společných – byť omezených – tréninků sportovců, kteří tvořili jeden tým v daném odvětví 
(štafetové závody apod.).  

Na první pohled by se tak mohlo zdát, že myšlenka univerzálnosti sportovního klání v duchu 
fair play a vzájemného respektu vůči soupeřům nezávisle na státní příslušnosti, barvy pleti nebo 
náboženské příslušnosti nakonec zvítězila nad mezinárodněpolitickými třenicemi mezi oběma státy, 
Ivana Veselková však ve své práci dokládá – mj. i díky podkapitole 4.4, v níž zpracovává reflexi 
účasti NDR na LOH v Melbourne v oficiálním stranickém deníku Neues Deutschland –, že tomu tak 
nebylo, ba dokonce dochází k závěru, že tomu bylo naopak, tedy že politika zvítězila nad olympijskou 
myšlenkou.  

K podložení svých závěrů se autorka opírá o autentické archívní materiály, které měla 
možnost zkoumat přímo v Berlíně, kde se dostala i k sekundární literatuře, jež je v českém prostředí 
prakticky nedostupná, jak Ivana Veselková koneckonců sama konstatuje v úvodu práce (s. 10). 
Citováním přímo z dokumentů autorka svou práci velmi obohatila a podpořila jím svou interpretaci a 
závěry. Nicméně by bylo žádoucí, aby Ivana Veselková v úvodu provedla kritický rozbor a 
zhodnocení pramenů a literatury, což je koneckonců jeden ze základních požadavků při vypracování 
diplomové práce. Při pohledu na v samotné práci použité prameny lze dovozovat, že příslušné 
archiválie (dokumenty Státního sekretariátu pro tělesnou kulturu a sport, Ústředního výboru SED či 
tematické výstřižky z deníku Neues Deutschland) vytvářejí ucelený celek, přesto by bylo vhodné 
zmínit, zda některé relevantní dokumenty chybí a případně proč. Existuje zde totiž riziko, že práce 
poskytne pouze jednostranný pohled na problematiku vzhledem k tomu, že autorka pracovala primárně 
pouze s východoněmeckými archiváliemi, a ne se západoněmeckými (což vyplývá i z výstavby celé 
práce). V tomto ohledu by bylo třeba např. rozšifrovat, zda zápisy z porad přípravných výborů obou 
států poskytují oběma stranami schválené znění, nebo zda se jedná pouze o pohled východoněmecké 
výpravy. Pokud ano, existují také zápisy západoněmecké strany? Dochází k odlišnostem? Bylo by také 
vhodné, kdyby autorka svou historickou práci v úvodu lépe metodologicky vymezila. 

Bez ohledu na to je ovšem z práce patrné, že Ivana Veselková umí s prameny kriticky pracovat 
a interpretovat je, a to i za pomoci sekundární literatury. Dojem z kvalitní a pro české prostředí 
přínosné práce bohužel kazí velké množství překlepů, stylistických neobratností či interpunkčních 
nedostatků (čárky či psaní dat bez mezery, tedy 22.listopadu 1956, a ne 22. listopadu 1956). Vzhledem 
k tomu, že se celkově jedná o zdařilou, v českém jazyce ojedinělou studii k tématu, která by si 
zasloužila publikaci, bylo by velmi vhodné, aby text v další fázi prošel důkladnou revizí korektora. 

S ohledem na výše zmíněné nedostatky hodnotím práci mezi stupni výborně a velmi dobře a 
doporučuji ji k obhajobě.   
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