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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
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Hodnocení práce: 

Předkládaná diplomová práce dodržuje schéma, které je dáno vzorem používaným na FTVS UK, který 
ale dané práci příliš neprospívá. Autorka se sice v teoretické části snaží objasnit pojmy, s nimiž v textu 
pracuje, nicméně už zde zabíhá části deskriptivně analytické. Což ovšem není nijak závažná chyba. Pro 
mé hodnocení je spíše zavádějící název práce, který mi příliš nekoresponduje s jejím obsahem. 
Přemýšlím, co má být náplní takto nazvaného díla a zda stanovený cíl odpovídá názvu. 

Nicméně zejména některé kapitoly deskriptivně analytické části považuji za výborně zpracované, za 
skutečnou analýzu s odpovídajícími a argumentovanými závěry. Jedná se především o kapitolu 4.2 
Vývoj příjmů olympijského marketingu (s. 43-57), v níž autorka vedle tabulek bohatě využívala i 
názorných grafů. Ovšem po ní, jako v celém textu, následuje sinusoida a kapitola 4.5 Proces výběru 
hostitelského města (s. 61-66), kterou považuji za metodicky pochybenou, s mylnými statistickými 
údaji. Ale přichází Shrnutí faktů a Rozbor Olympijské agendy 2020, v nichž autorka opět prokazuje svou 
schopnost analýzy, argumentace a formulace. 

Připomínky: 

1) Na s. 24 je tabulka se seznamem olympijských kongresů. Proč je Praha uváděna pod Českou 
republikou, když v roce 1925 byla hlavním městem Československa? 

2) S. 31 a dále je používán termín „domácí sponzor“. Co si má čtenář pod ním představit? Nadále 
v textu je používán ve dvojím smyslu – jako sponzor národního olympijského výboru a jako sponzor 
organizačního výboru olympijských her. 



3) Při analýze vývoje velikosti olympijských her se autorka na s. 42 pozastavuje nad faktem prudkého 
nárůstu účasti NOV na olympijských hrách 1984 v Los Angeles oproti olympijským hrám 1980 v Moskvě, 
aniž by vysvětlila důvod. 

4) Na s. 44 uvádí autorka, že olympijské hry sledují v posledních letech miliardy diváků – na 
sportovištích nebo na televizních obrazovkách? 

5) Na stejné straně uvádí v tabulce TOP partnerů pro období 2009-2012 jejich počet 11 a přitom při 
jejich výčtu na s. 30 jich jmenuje jen 10. 

6) S. 68 navrhuje naplnit záměr MOV, aby 50% sportovců na olympijských hrách byly ženy, zařazením 
„čistě ženských sportů“. Jaké to jsou? 

Otázky k obhajobě: 
1) Na straně 34 uvádíte, že „olympijské hry současné podoby jsou protikladem ideálů olympismu“. 
Nicméně v komentáři k Agendě 2020 konstatujete, že přijaté závěry na 127. zasedání MOV v prosinci 
2014 týkající se přesunutí některých soutěží do jiných států narušují „celistvost her“ a ochuzují tamní 
sportovce o olympijskou atmosféru. Jak se tato změna – podle Vás – slučuje s olympijskými ideály? 

2) Když analyzujete vývoj počtu sportovců, sportů a disciplín (s. 41-43), používáte pojem „gigantismus“. 
Mohla byste stručně vysvětlit hlavní příčiny, proč dochází k nárůstu účastníků a také proč o přítomnost 
v programu olympijských her usiluje řada dosud „neolympijských“ sportů? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:   
Podle průběhu obhajoby navrhuji klasifikační stupeň – výborně až velmi dobře. 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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