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 Autor si v předkládané práci stanovil cíl – „analýza hlavních příjmů jednotlivých 
organizačních výborů a sledování vývoje v čase pomocí trendové analýzy, komparace 
procentuálního zastoupení příjmů (zřejmě těchto hlavních?? – poznámka FK) na celkovém 
příjmu a popsání lineárních vztahů mezi průměrnou cenou prodané vstupenky a ostatními 
proměnnými pomocí korelační analýzy“. Dále si položil čtyři výzkumné otázky, které ve 
srozumitelnější formě víceméně opakují stanovený cíl. 
 Jak svůj cíl naplnil? Práci rozdělil na tři větší celky: 1) Teoretická východiska – 
povětšinou stručné seznámení se základními pojmy, s nimiž pracoval; 2) Metodologie – spíše 
metodika, jíž při zkoumání předmětu výzkumu postupoval; 3) Analýza příjmů organizačních 
výborů OH – vlastní jádro výzkumu. Takto projektovaná stavba práce má svou logiku a autor 
v textu projevuje znalost zkoumané problematiky. Zvláště mě potěšila kapitola metodická, 
která tuto znalost vyjevuje nejzřetelněji. Analýza příjmů jsou už jen „matematické a 
statistické hrátky“, ale i ony dokazují, že autor umí s čísly pracovat, umí nalézat jejich 
vzájemné vztahy a vyvozovat konsekvence. 
 Pramenně vychází práce z oficiálních zpráv jednotlivých olympijských her, počínaje 
rokem 1896, a je chvályhodné, že si autor dovedl najít jejich digitalizovanou podobu, a tím 
pádem mohl pracovat s relativně úplným pramenem. Teoreticky se opírá o několik klasických 
prací věnovaných pojednávaného tématu, hlavně z pera Holgera Preusse a Franka 
Zarnowského. Stranou však ponechal práci Richarda Pounda, člena MOV, který „byl u toho“, 
když se prodávala televizní práva, udělovaly licence a schvalovali sponzoři. Možná by mu 
pomohla vnést do tématu „jiný“ náhled. 
 Některé autorovy závěry považuji sice za jednostranné, dalo by s nimi polemizovat, 
respektuji však jeho prvotní ekonomický pohled. 
 Úvodní Teoretická východiska však leckde prokazují problémy s terminologií. Autor 
například používá jako rovnocenné pojmy „olympiáda“ x „olympijské hry“ (s. 13),nehledě na 
to že poprvé se jedná o termín časový. Podobně zmateně užívá i termíny „olympijská 
symbolika“ a „olympijský symbol“ (s. 16). Naprostým omylem je formulace - „střídají se 
zimní a letní verze olympijských her“ (s. 14). Zvláště mě – jako historika – mrzí, že poslední 
antické olympijské hry datuje rokem 426 (s. 13)!!! Mohlo by se zdát, že v práci věnované 
ekonomickým analýzám se jedná o chyby podružné, ale přesné užívání odborných termínů 
musí ctít každá vědecká práce. A o tu se autor evidentně snažil. 
 
Závěr: Navzdory uvedeným připomínkám považuji práci za velice dobrou, prokazující znalost 
zkoumané problematiky a znalost použitých metodických postupů. Proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
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