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Diplomní práce I. Veselkové se zabývá obecně významnou a zajímavou tématikou: 
rolí sportu, této vysoce prestižní, symbolické a eminentně identitotvorné aktivity, v 
zahraniční politice obou německých států, resp. především NDR 50. let. Veselková tuto 
problematiku konkrétně rozpracovala na příkladu olympiády v Melbourne roku 1956 a 
jednání sportovních i politických představitelů obou německých států o (nucené) vytvoření 
společné olympijské výpravy, jak požadoval MOV. Autorce šlo přitom o postihnutí podoby 
propojení sportovní zahraniční, v tomto případě olympijské, politiky a "velké" mezinárodní 
politiky. Autorka řadí svoji práci do rámce tzv. nových politických dějin, a to méně s 
ohledem na význam symbolické i reálné komunikace, ale spíše vzhledem k významu 
sportovního managementu jako partnera klasické zahraniční politiky.  

Veselková provedla pro svoji studii rešerše v Bundesarchivu v Berlíně, využila 
dobového východoněmeckého tisku i různých dalších publicistických materiálů oné doby a 
ovšem vytěžila i relevantní literaturu tématu. Svůj výklad pak autorka pojala jako "událostní 
dějiny" přípravy obou německých olympijských "representací" (ve smyslu politického vedení 
sportovních svazů a příslušných funkcionářů), ale i politických "representací" obou 
německých států (T. Heuss, G. Schröder, H. von Brentano na jedné, dominantní "gymnasta a 
volejbalista" W. Ulbricht na druhé straně).  

Veselková rozdělila svoji práci na Úvod a čtyři meritorní kapitoly, usilující o 
vyvážený pohled na celek problematiky (a to včetně vylíčení posic Mezinárodního 
olympijského výboru), akcentující však s ohledem na dostupný pramenný materiál 
rozsahem výkladu především východoněmeckou stranu. Té je věnována první krátká 
kapitolka o sportovních začátcích i druhá, která ukazuje snahy o přijetí NDR do MOV. 
Klíčová je třetí kapitola, věnovaná jednání o vzniku společného celoněmeckého družstva. 
Čtvrtá kapitola pak líčí realitu "dvojněmecké" účasti na olympiádě v Melbourne. Po krátkém 
a rozumném závěru následuje resumé, soupis pramenů, literatury a obrazových příloh. 

Měl-li bych si něco přát, pak poněkud širší úvod s poněkud rozsáhlejším objasněním 
metodologického zázemí této inspirativní studie (především ona otázka role reálné i 
symbolické komunikace) a též s pár slovy o charakteru a limitech pramenné základny. 

Navrhuji hájit tuto zajímavou práci, k níž měla autorka významnou osobní motivaci, 
jako velmi dobrou. Po úspěšné obhajobě by bylo užitečné adaptovat jádro práce v článek pro 
odborný tisk. 
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