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Posudek oponenta diplomové práce 

 

 

Bc. Martin Matoušek, Letní olympijské hry v době studené války (Moskva 1980 a 

Los Angeles 1984), Ústav světových dějin, FF UK v Praze, Praha 2014 

 

Dějiny sportu nebyly až do poslední doby především mezi českými historiky příliš 

frekventovaným tématem. Mezi poslední práce, jež se olympijským hrám věnovaly, patří 

kniha prof. Martina Kováře, jež se zabývá letními olympijskými hrami v Londýně (1908, 

1948 a 2012). Mezi poměrně populární témata patří i letní olympiáda v Berlíně v roce 1936, 

pozornost byla i věnována letním olympijským hrám v Mnichově v roce 1972 a to vzhledem 

k útoku teroristické skupiny Černé září na izraelskou výpravu. Probíhající studená válka 

zasáhla tuto sportovní událost i v osmdesátých letech 20. století. Jednalo se nejprve o bojkot 

her v Moskvě ze strany Západu v roce 1980 a o čtyři roky později o bojkot her v Los Angeles 

zeměmi východního bloku. Rád bych na začátek pochválil autora za výběr tématu právě 

proto, že k této problematice existuje poměrně málo prací a studií. Co se týče pramenů, 

diplomant využil především oficiální zprávy z jednotlivých olympijských her a zprávy z 

porad Mezinárodního olympijského výboru. Sekundární literaturu diplomant analyzoval 

v úvodu své práce.   

 

Autor rozdělil práci do devíti kapitol. První z nich se týká olympijského hnutí a 

historie olympijských her. Druhá se věnuje obecně historii mezinárodních vztahů 

v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. K těmto dvěma prvním kapitolám mám 

kritickou připomínku. Nemyslím si, že je tolik důležité věnovat se hrám ve středověku nebo 

obnově olympijských her. Stejně tak není nutné zdůrazňovat historické události, které přímo 

nesouvisí s problémem bojkotu her v roce 1980 a 1984. Navíc se jedná o pouhý popis 

historických událostí, autor pro jejich výklad použil i populárně vědeckých textů nebo učebnic 
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(viz například Stručná historie států – Afghánistán od Jiřího Marka nebo učebnice od B. 

Plechanovové Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů – strany 45 a 48).  

 

Třetí, čtvrtá a pátá kapitola se již konkrétně věnují organizaci letních her v Moskvě 

v roce 1980, bojkotu a jeho vlivu na hry. I v této části si myslím, že se jedná o poměrně 

popisnou práci. Čekal bych, že některé podkapitoly budou mnohem rozsáhlejší (viz zejména 

podkapitola 5.1. Vliv bojkotu na individuální soutěže moskevské olympiády). Šestá kapitola 

se týká Spojených států amerických a pořádání olympijských her. V sedmé, osmé a deváté 

kapitole autor analyzuje letní olympijské hry v Los Angeles, bojkot a stejně jako v případě 

Moskvy jeho důsledky. I v této části ovšem trpí práce přílišnou popisností.  

 

I přes výše zmíněné nedostatky si myslím, že se jedná o poměrně kvalitní práci, která 

může být uvedením do problematiky sportu během studené války. Z toho důvodu práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře. 

 

V Praze 22. 5. 2014 

 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

   

 

   

 

    


