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Hodnocení práce: 

V posledních letech se objevilo několik projektů, jejichž cílem je větší zapojení dětí do aktivního 
sportování. Jejich vedlejším produktem má být i argumentace pro českou politickou reprezentaci o 
společenském a zdravotním významu sportu a o jeho podpoře ze strany státu, krajů a obcí. Jedním 
z nich je i projekt Českého olympijského výboru – Sazka Olympijský víceboj, který se stal tématem 
předkládané diplomové práce.  

Autorka po teoretickém úvodu (30 stran), v němž objasňuje na základě literatury hlavní pojmy, s nimiž 
pracuje, charakterizuje metodické postupy, s nimiž pracuje. Následuje to hlavní, výsledková část (35 
stran). Dělí ji do pěti částí – popis projektu, hodnocení projektu z hlediska vlastních realizátorů, 
hodnocení z hlediska organizátorů, srovnání s obdobnými projekty v České republice a SWOT analýzy, 
načež přináší návrhy na zlepšení projektu do budoucna, které by měly eliminovat jeho slabé stránky. 
Nebojí se přitom některé kontroverzní problémy pojmenovat. Jako příklad uvádím její závěr, že Sazka 
Olympijský víceboj je pouze prvním krokem, že zatím není řešena návaznost na jeho výsledky, tj. zda 
děti opravdu začnou sportovat (s. 63) a zda na sportování dětí jsou připraveny materiálově i trenérsky 
sportovní kluby v okolí (s. 80). 

Práce má logickou stavbu, prokazuje autorčinu schopnost pracovat s odbornou literaturou a schopnost 
vlastní analýzy problému, která ústí v praktické závěry. Proto ji považuji za výbornou. 

Připomínky: 

1) Používání zkratek, zejména zkratky SOV pro pojem Sazka Olympijský víceboj, která je totožná 
s dlouhodobě používanou zkratkou pro Slovenský olympijský výbor a která je proto matoucí. 

2) Teoretická kapitola 2.2.3 Sport a socializace (s. 15-17) je vzhledem k ostatním kapitolám 
neurovnaná, jakoby autorka popisovala téma, kterému příliš nerozumí. 



3) Výsledkovou část na s. 47 zahajuje konstatováním, že „Český olympijský výbor se dlouhodobě snaží 
o podporu sportu a zdravého životního stylu…“, a přitom v další části se věnuje jeho prvnímu projektu 
Sazka Olympijský víceboj, který začal na počátku roku 2014. Projekt Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů, který existuje od roku 2010 a který v roce 2014 vzal pod svá křídla ČOV byl soukromou aktivitou 
Roberta Změlíka a Romana Šeberleho. 

4) V kapitole 5.2 Hodnocení SOV z pohledu garantů (s.56-62), které je jinak zpracováno na velmi dobré 
úrovni, vychází pouze z odpovědí účastníků z Prahy, byť dříve konstatuje velké odlišnosti mezi školami 
z velkých měst a malých obcí. Z toho důvodu jsou její poznatky a závěry jen dílčí a nepostihující realitu 
v celé komplexnosti. 

5) Nakonec jedna jazyková připomínka – na s. 61 navrhujete zařadit do Sazka Olympijského víceboje i 
vědomostní kvíz, v němž by mohly vyniknout „i nepohybově nadané děti“. Nejedná se spíše o 
„pohybově nenadané děti“? 

Otázky k obhajobě: 
1) Do jaké míry vznikl Sazka Olympijský víceboj jako konkurenční podnik soukromému projektu Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů a do jaké míry využívá jeho zkušeností a jeho programu, v čem se 
oba projekty shodují a v čem liší? 

2) Svědčí dosavadní výsledky Sazka Olympijského víceboje o větším zapojení děti do sportování a lze 
v nich najít argumenty pro projekt „další hodiny tělesné výchovy do škol“? Či jsou dokladem pro ne 
zcela intenzivní využívání dosavadních hodin tělesné výchovy na školách? 

3) Kladně hodnotíte účast současných sportovců-olympioniků na akci Sazka Olympijský víceboj. Přitom 
v jejich výčtu uvádíte jména sportovců, které ve většině případů na mezinárodních závodech postihl 
výsledkový propad. Je možné, že tento propad souvisí s jejich účastí na akcích Sazka Olympijský 
víceboj? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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