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Posudek oponenta diplomové práce  

 

Bc. Michaela Fendrychová, „Když přežít bylo vítězstvím“. Příspěvek k historii 

fenoménu Formule 1 v letech 1970-1994, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2015, 106 stran rkp. + přílohy 

 

Michaela Fendrychová si pro svoji diplomovou práci zvolila – doufám, že nejen pro 

mě – atraktivní téma, a sice dílčí analýzu fenoménu zvaného „formule jedna“, konkrétně od 

počátku sedmdesátých let do roku 1994 (tj. od tragické smrti Jochena Rindta po smrt Ayrtona 

Senny), tedy tzv, „zlatého období“ tohoto sportovního odvětví. Autorka tak v řadě ohledů 

navázala na svoji bakalářskou práci, kterou napsala pod mým vedením v předchozích letech. 

Téma, již si pro diplomku zvolila, mě těší také proto, že se jedná o další práci se sportovní 

tématikou, tj. o problematiku, jež byla (nejen) na ÚSD FF UK z různých důvodů dlouhodobě 

takřka opomíjena. 

Struktura práce Michaely Fendrychové je velmi dobře promyšlená, samotná práce je 

pak prostá všech metodologických experimentů, což jednoznačně vítám. V první kapitole 

autorka nejprve stručně nastínila vývoj automobilového sportu včetně prvních let formule 

jedna, a pak už se věnovala samotnému „cirkusu F1“, zejména technologickému vývoji a 

bezpečnostním opatřením, postupné komercializaci F1, jednotlivým Grand Prix i některým 

kontroverzím, jež k tomuto sportu neodmyslitelně patří. Druhá kapitola je věnována spojení 

politiky a závodů F1 a také, což jsem přivítal, dnes poněkud neuvěřitelnému spojení F1 a 

Československa. Ve třetí kapitole Michaela Fendrychová „rozebrala“ osobnost pilota formule 

jedna, od jeho možných začátků, přes jeho fyzickou a psychickou kondici, včetně překonávání 

strachu ze smrti (nikoli náhodou se diplomka jmenuje „Když přežít bylo vítězstvím…“). 
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Závěrečná, čtvrtá kapitola je potom pokusem o analýzu kariéry vybraných osobností a 

legendárních bitev formule jedna: 1) kariéry mistra světa in memoriam Jochena Rindta; 2) 

souboje mezi Nikim Laudou a Jamesem Huntem; 3) souboje mezi Ayrtonem Sennou a 

Alainem Prostem. Autorka v této části prokázala nejen svůj hluboký zájem o téma, ale i to, že 

mu velmi dobře rozumí, a navíc je poměrně zdařile zařadila do širšího kontextu.  

Vycházela přitom z poměrně velkého množství vydaných pramenů (včetně memoárů 

některých významných osobností), motoristických časopisů i odborné literatury, nemluvě o 

četných internetových zdrojích. V této souvislosti si neodpustím poznámku, že především 

cizojazyčných monografií a textů obecně mohla autorka prostudovat více, literatura k jejímu 

tématu je totiž neobyčejně rozsáhlá a navíc, jako bonus, velmi zajímavá. Škoda je také to, že 

nevyužila denní tisk, články některých specializovaných a výtečně erudovaných novinářů 

(zejména německých a britských) by jí byly rozhodně ku prospěchu.  

Mám-li svůj posudek na diplomovou práci Michaely Fendrychové shrnout, rád 

konstatuji, že napsala kvalitní, zajímavou diplomovou práci, a to jak po obsahové, tak po 

formální stránce. Diplomka je navíc napsána kultivovaným jazykem, velmi dobře se čte, což 

není zdaleka – bohužel – samozřejmé.  

Ze všech těchto důvodů doporučuji diplomovou práci Bc. Michaely Fendrychové 

k obhajobě a navrhuji její klasifikaci stupněm „výborně“.  

 

V Praze, 30. září 2015  

 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze   

 


