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Hodnocení práce: 

     Předložená diplomová práce je v rozsahu 60 stran vlastního textu doplněna vhodně dvaceti 
tabulkami a sedmi grafy. 29 příloh přehledně dokumentuje provedenou deskripci řešeného úkolu práce 
a analýzu jednotlivých zkoumaných sportovních soutěží. Autor uvádí 54 titulů skutečně použité literatury 
a materiálů, ze kterých čerpal. Odkazy jsou v texu uváděny dle norem a z uvedených citací je možno 
dobře posoudit míru vlastního přínosu a skutečností převzatých. Po formální stránce nemám 
k předložené práci připomínky.  

     Struktura práce je logicky sestavena a odpovídá normám vyžadovaných pro diplomovou práci. Je 
členěna do šesti kapitol. Formulování cíle práce je jasné a pro jeho splnění jsou nastoleny odpovídající 
úkoly práce. Autor dostal zadání, aby vypracoval přehled účasti a sportovních výsledků mladých českých 
sportovců a vhodnou metodou zjistil četnost posunu jednotlivých sportovců a sportů směrem ke 
kvalifikacím na OH a ZOH a jejich výsledků. Domnívám se, že z hlediska struktury, která je vyžadována 
na práci diplomovou bylo možno stanovit hypotézu a verifikovat či vyvrátit, zda existuje transfer 
z hlediska posunu na největší olympijskou soutěž a očekávané špičkové výsledky v seniorském věku. 

     Teoretická východiska vhodně představují jednotlivé oblasti zkoumané problematiky a definují  
zkoumané sportovní soutěže, jejich pořádání a poslání. Vhodně jsou uvedeny i historické souvislosti a 
postavení a role Českého olympijského výboru (ČOV) v čase. Tato kapitola demonstruje, že diplomant je 



dobře orientován v oblasti zkoumané problematiky, byť se zde vyskytují určité nepřesnosti, např. na str. 
26 ohledně role Československé obce sokolské a na str. 27 je nepřesnost ohledně zastupování našeho 
člena v MOV. Také na str. 29 a 30 v tabulce č. 6 a 7 jsou chybně označeny medaile na OH 1900 v Paříži 
a ZOH 1948 ve Svatém Mořici a ZOH 1960 ve Squaw Valley. 

     Zvolená metodika práce odpovídá potřebám zpracování a logicky je postupováno od analytické části 
ke kvalitativnímu zpracování. Statistické zpracování je vhodně vizuálně demonstrováno přehlednými 
grafy a tabulkami 

     Zvolené téma diplomové páce, vypsané sportovním úsekem ČOV, je velice aktuální. Zpracování je 
originální, původní a vyžadovalo časově náročný objem činnosti. 1052 zúčastněných mladých českých 
sportovců ve všech edicích EYOF a získání celkem 97 medailí je toho pádným dokladem. Proto považuji 
tuto analytickou část diplomové práce za nejpracnější a zde se i projevil největší přínos autora. Po 
komplexní deskripci účasti mladých českých sportovců na EYOF a YOG považuji pasáže týkající se 
analogie účasti a výslednosti na EYOF a YOG k účasti a výsledkům stejných sportovců na OH a ZOH za 
nejcennější sdělení s velmi dobrým využitím pro praxi a další činnost sportovního úseku ČOV. Umožní  
kvalifikované stanovení další strategie v obsazování mládežnických soutěží, jejich financování včetně 
stanovení rozsahu počtu účastníků a škály obsazovaných sportů a disciplín. Ve velkém počtu příloh, 
tabulek a popisů je možno nalézt několik drobných nepřesností, které jsem při orientačním procházení 
zaregistroval. Např. nevylučuji záměnu jména účastnice biatlonu na EYOWF 2007 v Jaca a nepřesné 
stanovení šéfa mise na EYOWF 2011 v Liberci. 

     Celkově je možno konstatovat, že diplomant se dobře vypořádal se zadaným tématem. Splněním 
úkolů práce byl i naplněn stanovený cíl s vlastním a originálním přispěním autora práce. Vhodně stanovil 
způsob zpracování a ve výsledcích poskytl materiál, který je dobře využitelný v praxi, především 
sportovním úsekem ČOV, ale také sportovními svazy, při obsazování účasti na EYOF a YOG. Celkovým 
zpracováním a formou předloženého spisu konstatuji, že předložená práce splňuje požadavky a nároky 
kladené na práci diplomovou a že diplomant prokázal schopnost samostatně zpracovat zadané téma 
metodami teoretické práce. 

 

Připomínky: 

• Str. 26 – nepřesnost v roli Československé obce sokolské pro roce 1948 

• Str. 27 – člen MOV nezastupuje svůj NOV 

• Str 29 a 30, tab. č. 6 a 7 jsou medaile chybně označeny 

• Str. 42 – šéfem mise české výpravy na EYOWF 2011 byl Jan Stluka 

• Příloha č. 16 - v přehledu jmen na EYOWF 2007 v Jaca je zřejmě záměna jmen závodnice 
v biatlonu Soukupová/Soukalová 

• Str. 53 – škoda, že u výčtu sportovců, kteří se dále kvalifikovali na OH a ZOH nejsou uvedeny 
sporty či disciplíny (pokud se z předchozího odseku skutečně jedná o záměnu jmen, pak 
v tabulce č. 11 chybí Soukalová Gabriela-biatlon. 

Otázky k obhajobě: 

• Jaká je dle Charty MOV role zvoleného člena MOV ve vztahu ke svému NOV. 

• Jaké by bylo doporučení z hlediska metodiky práce pro další zpracování např. porovnávání 
s dalšími zeměmi Evropy. 

• Naznačte využitelnost výsledků práce pro sportovní svazy. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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