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Oponentský posudek bakalářské práce 

 

 

Tomáš Vojáček: „Zázrak na ledě“ (1980): Příspěvek k americko-sovětskému soupeření 

na sportovním poli v kontextu studené války, Praha 2013, 73 rkp. 

 

  

 Tomáš Vojáček se ve své bakalářské práci rozhodl zaměřit na to, jakým způsobem 

probíhala konfrontace na sportovním poli mezi Spojenými státy americkými a Sovětským 

svazem v době studené války. Na příkladu XIII. zimních olympijských her v Lake Placid ve 

Spojených státech pak toto soupeření konkrétně demonstruje. Téma, jež si Vojáček vybral, 

není v české historiografii prozatím příliš frekventované, a proto je hned v úvodu potřeba 

ocenit, že se autor této problematice věnoval. 

 Kromě úvodu a závěru Vojáček práci rozdělil do čtyř kapitol, přičemž v prvních dvou 

se blíže věnuje dějinám sportu ve Spojených státech a Sovětském svazu. Tyto části jsou dle 

mého názoru pro celkové vyznění práce velmi důležité, protože čtenáři nastiňují, na jakých 

(velmi často odlišných) principech byl systém sportu v obou znepřátelených zemích založen. 

Ve třetí kapitole již Vojáček přistoupil k samotné analýze soupeření mezi USA a SSSR na 

sportovním poli. Velmi výstižně vystihl nejvýznamnější fenomény tohoto „zápasu“ v době 

studené války, čímž položil „základ“ pro závěrečnou kapitolu, v níž na konkrétním příkladu 

jedněch z posledních „malých her“ v Lake Placid analyzuje provázanost mezi sportem a 

politikou (největší prostor pak autor věnoval hokejovému turnaji, v němž na hrách zvítězil 

podceňovaný tým Spojených států amerických). 

 Vojáček ve své práci vycházel z primárních pramenů a české i zahraniční odborné 

literatury. V této souvislosti je potřeba Vojáčka pochválit, neboť dokázal plně využít 

potenciálu, který dnes přináší internet a mohl tak pracovat i s primárními prameny, bez nichž 

by závěry práce byly stěží přesvědčivé. Autorovi se ale také podařilo shromáždit velmi 

reprezentativní výběr sekundární literatury, zejména zahraničí, a proto i z těchto důvodů je 

potřeba konstatovat, že se jedná o práci opírající se o velké množství zdrojů. 
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 Ve Vojáčkově práci se vyskytují pouze drobnější stylistické a pravopisné chyby (např. 

v poznámkách pod čarou při opakované citaci díla neuvádí zkratky c. d. či op. cit, ale vždy 

znovu vypisuje celý název díla). Vojáčkova práce je ale velmi čtivá, autor dokázal, což není 

úkol vůbec lehký, stručně, ale zároveň velmi výstižně postihnout zkoumanou problematiku. 

Myslím si, že na příkladu hokejové turnaje na olympijských hrách v Lake Placid 

Vojáček skutečně velmi názorně prokázal provázanost mezi sportem a politiku v éře studené 

války. Vítězství hokejového týmu USA v Lake Placid znamenalo pro Američany skutečný 

„zázrak na ledě“ a mnozí z nich ho vnímali jako něco více, než pouze úspěch na sportovním 

poli. Lze jenom doufat, že se autor bude sportu jako významnému společensko-kulturnímu 

fenoménu druhé poloviny dvacátého století věnovat i v budoucnu. Práci jednoznačně 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

 

 

V Praze dne 14. 6. 2013      PhDr. Jan Koura, Ph.D. 

         Ústav světových dějin 


