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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

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

fenoménu Formule 1 v letech 1970–1994, Praha 2015, 106 stran rkp. + příloha  

 

 Dějiny sportu jsou tématem, které v českém prostředí doposud příliš zájem historiků 

nepoutalo. O to více to platí o historii závodů formule 1. Michaela Fendrychová, jež se 

tomuto tématu věnovala již ve své bakalářské práci, se rozhodla na svůj předchozí výzkum 

navázat a v rámci mého diplomového semináře zpracovat fenomén závodů F1 z let 1970–

1994. Zkoumané období, ohraničené smrtí dvou osobností tohoto sportu – Joachima Rindta a 

Ayrtona Senny, bylo zvoleno také proto, že v něm dochází k profesionalizaci F1 a u diváků 

po celém světě začala stoupat její popularita. Okolo poloviny devadesátých let je již skutečně 

možné mluvit o novém sportovním fenoménu přitahujícím zejména kvůli adrenalinové 

podívané fanoušky ze všech koutů planety. Jak ostatně výstižně shrnuje Fendrychová již 

v názvu práce, jednalo se o období „když přežít bylo vítězstvím“… 

 Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, jež postupně zodpovídají v úvodu 

vymezené otázky. První část s názvem „Svět formule 1“ slouží jako uvedení do historie 

motoristického sportu a vystihuje její hlavní milníky, ale především má za úkol zabývat se F1 

jako společenským fenoménem. Reflektuje technologický vývoj, komercionalizaci F1, k níž 

dopomohl vstup reklamy, i rozšíření tohoto sportu na všechny obydlené kontinenty; 

opomenuty nezůstaly ani nejrůznější kontroverze, jež vývoj F1 doprovázely. Lze konstatovat, 

že ačkoli některé části působí možná až příliš rozvláčně a podrobně (zejména technické 

údaje), autorce se skutečně podařilo zanalyzovat hlavní důvody, proč si F1 ve sledovaném 

období získala zájem diváků.  

Druhá kapitola „Formule 1 a politika“ zkoumá souvislosti mezi tímto sportem a 

politikou. Na příkladu tří „velkých cen“ pak autorka poukazuje na to, že se závody F1 konaly 

i ve státech, jejichž režimy byl z pohledu západních demokratických států kontroverzní. 

V širší souvislosti ale prokazuje, že F1, podobně jako i jiná sportovní odvětví, překročila práh 

politiky a stala se skutečně globálním fenoménem. Součástí druhé kapitoly je také část 
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věnována popularitě F1 v Československu. Autorka na analýze československých 

motoristických časopisů a dalšího tisku prokazuje, že i v naší zemi měla F1 mnoho svých 

příznivců (opomenout nelze ani skutečnost, že motoristický sport měl v Československu 

dlouholetou tradici). Druhá kapitola je ale podle mého názoru nejméně povedená z celé práce 

a zasloužila by si v některých pasážích hlubší analýzu, ačkoli je na druhou stranu nutné 

připustit, že by toto téma – F1 a politika – stačilo na samostatnou „diplomku“.  

Třetí a čtvrtá kapitola se pak věnují vybraným závodníkům a legendárním soubojům. 

S profesionalizací F1 byl kladen čím dál větší důraz na výběr vhodných „pilotů“ i jejich 

fyzickou kondici. Fendrychová se snaží, a je nutno říci, že zdařile, věnovat také vnitřnímu 

světu závodníků – strach ze smrti je ovlivňoval nejen na závodišti, ale také mimo něj, 

promítal se do jejich životního stylu a osobního života. Podkapitola o legendárních soubojích 

(jako příklad autorka vybrala Niki Lauda vs. James Hunt a Ayrton Senna vs. Alain Prost) je 

opět až příliš podrobná, ale Fendrychová ji zpracovala tak, že sleduje hlavní cíl práce – 

představení F1 jako globálního sportovního a celospolečenského fenoménu.  

V případě tohoto specifického tématu bylo nutné pracovat s jinou formou pramenů, 

než je historik obvykle zvyklý. Archiv F1 neexistuje a z oficiálních stránek je možné vyčíst 

pouze některé informace. Přesto Fendrychová nashromáždila velké množství zdrojů, z nichž 

bylo možné zvolené téma zpracovat. Po stylistické stránce je práce zdařilá, obsahuje pouze 

drobnější chyby a překlepy.  

Michaele Fendrychové se podařilo naplnit cíle, jež si v úvodu vytyčila a jedná se o 

velmi zajímavý, v českém prostředí dosud nezpracovaný, pohled na dějiny formule 1. 

Vzhledem ke skutečnosti, že její diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ 

kvalifikační práce, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze 24. 8. 2015       PhDr. Jan Koura, Ph.D. 


