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Cíl práce: Cílem diplomové práce je popsat fungování olympijského hnutí, vývoj velikosti olympijských 
her, vývoj olympijského marketingu, procesu kandidatury na pořádání olympijských her a prozkoumat 
tyto skutečnosti s ohledem na problémy, které jednotlivé oblasti vytvářejí. Pomocí SWOT analýzy 
identifikovat pozitivní a negativní aspekty pořádání olympijských her. Dalším cílem je zjistit, jak 
Olympijská agenda 2020 mění fungování olympijského hnutí, pořádání olympijských her a čím 
přispívá k udrţitelnosti her do budoucna. 
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Praktická/teoretická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

Tato diplomová práce je důkladně a detailně zpracovaná a obsahuje široké spektrum zdrojů. Cíl 

práce je jasně popsaný. K citovaným faktům rozvinutým v teoretické části jsou přidána data a 

autorčina analýza v analytické části. Analýza ukazuje nejen autorčinu schopnost shromáždit a 

shrnout data, ale také je interpretovat, analyzovat a předpokládat jejich budoucí význam. V práci 

jsou skvěle využity grafy a tabulky shrnující relevantní data. Většina grafů je označena jako 

vlastní tvorba, což ukazuje práci, která byla potřeba ke shromáždění a porovnání velkého 

množství dat. 

 

Vzhledem k danému cíli diplomové práce je rozbor olympijské agendy 2020 krátký a slabý. Bylo 

by lepší jej lépe provázat s problematikou uvedenou v oddílu dat a analýzy stejně tak jako ve 

SWOT analýze. 

 

Připomínky:  

Autorka pracovala samostatně, přizpůsobila se proměnlivé situaci olympijské agendy v 

průběhu více než roku a reagovala pozitivně na návrhy vedoucího diplomové práce. 

Pravidla psaní diplomové práce byla adekvátně dodržována. 

Je citováno více než dostatečné množství zdrojů, jak českých, tak i mezinárodních. 

Práci chybí shrnutí na konci většiny kapitol. Chybí tak přechod k další sekci. Nicméně, 

závěrečné kapitoly obsahují velmi dobrá shrnutí ve formě přehledných odrážek. 

Oddíl výsledků v anglickém shrnutí je psán těžkopádnou angličtinou. 

 



Otázky k obhajobě: 

 

1. Jak konkrétně jsou vize a ideály původně ustanovené De Coubertinem ovlivněny 

ohromným růstem a komercializací olympijských her? Prosím, uveďte příklady toho, jak 

se vztahují ke konkrétním olympijským hodnotám.   

 

2. Na straně 59 uvádíte: "Trend překročení plánovaných rozpočtů je rozhodující faktor číslo 

jedna pro budoucí hostitelská města, země a občany.”  Na základě toho, Agendy 2020 a 

nedávných kandidatur, které země mají podle vašeho názoru největší šanci uspět s 

kandidaturou na pořádní OH?  

 

3. Jak souvisí potřeba a světové požadavky na transparentnost se státy, které nedávno 

kandidovaly na pořádní olympijských her?  

 

4. Zdá se, že licence jsou jednou z oblastí, kde je stále možnost růstu, aniž by to ohrozilo 

ideály OH. Jak byste vysvětlila dosavadní rozdíly v příjmech z licencí?  Co je potřeba 

zvážit, aby byl v této oblasti umožněn růst v budoucnosti?  

 

Práce je doporučena k obhajobě.  Ano 

 
 

Navržený klasifikační stupeň:  vyborne - velmi dobře na závislosti na průběhu obhajoby. 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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