
Posudek vedoucího práce 

Splavec, Jakub, Sport vs. politika na pozadí studené války. Praha: UK FHS, 2016, 78 stran. 

Bakalářská práce Jakuba Splavce se věnuje zajímavému a minimálně v širší sportovní 

veřejnosti sledovanému tématu sportu v kontextu studené války, tedy ideologického střetávání 

dvou nejvýraznějších geopolitických světů – Západu reprezentovaného především Spojenými 

státy americkými a Východu zosobňovaném především někdejším Sovětským svazem.  

V úvodních kratičkých kapitolkách autor nastiňuje cíle a nejdůležitější body své práce: popsat 

a analyzovat politické, hospodářské a sportovní události v kontextu zápolení mezi Západem a 

Východem v letech 1947-1991. Práce zároveň hledá odpověď na otázku, proč byl sport 

považován za jeden z hlavních nástrojů propagandy. Toto se snaží ukázat především na 

nejslavnějších bitvách ledního hokeje (s. 7-8). 

Celá práce je však zbytečně členěna do většího množství kapitol (16 včetně Úvodu a Závěru). 

Až do 8. kapitoly se jedná většinou o jedno- až dvoustránkové pasáže. Tato nadměrná 

roztříštěnost textu pak čtenáře přinejmenším trochu dezorientuje. Třetí až sedmá kapitola měly 

být součástí jednoho rozsáhlejšího (historiografického) oddílu. Tak například čtvrtá kapitolka 

má být věnovaná historiografii, ale autor se omezuje prakticky na jediné, třebaže významné, 

dílo o studené válce pocházející z pera Vladimíra Nálevky, jehož další práce jsou jinak 

významným zdrojem Splavcových úvah. Od osmé kapitoly začíná v podstatě vlastní empirická 

část zaměřená na popis a jistou analýzu šesti zásadních momentů hokejové historie, na jejichž 

pozadí se dají dobře ukázat různé projevy tzv. studené války. Hlavními aktéry střetávání Západu 

a Východu se tak stávají především sovětští, američtí, kanadští a českoslovenští hokejisté. 

Za jednu z nejzdařilejších pasáží považuji 11. kapitolu (s. 32-45), která se patrně nejvíce blíží 

standardům odborné práce. Autor se zde zabývá nejdříve nástupem tzv. rudé či sovětské 

mašiny, jak se kdysi přezdívalo téměř neporazitelnému sovětskému hokejovému týmu, 

v polovině padesátých let a stručně letními olympijskými hrami v australském Melbourne 1956 

na pozadí maďarského povstání a následné invaze sovětských vojsk do Maďarska, což se 

projevilo konfliktem při zápase ve vodním pólu mezi SSSR a Maďarskem. Solidním způsobem 

je zpracována taktéž podkapitola „neuznaný zázrak“ (s. 38-42) analyzující pozadí a 

konsekvence senzačního vítězství amerických amatérských hokejistů nad SSSR. 

Bohužel hned následující kapitola (s. 46-55) věnovaná jednak dvěma „protiokupačním“ 

vítězstvím československých hokejistů nad Sověty v roce 1969 na mistrovství světa ve 

Stockholmu a tzv. „sérii století“ mezi hokejisty Kanady a Sovětským svazem v roce 1972 

působí spíše reportážním dojmem, autor využívá ponejvíce zdrojů z googlu, jednotlivé věty 

jakoby vycházeli z úst sportovního komentátora, nikoli sociálně vědního analytika. Totéž lze 

říci o kapitole věnované „zázraku na ledě“ (s. 56-59), dalšímu senzačnímu vítězství amerických 

hokejových amatérů nad sovětskými v Lake Placid v roce 1980. Tentokrát nenacházíme žádné 

zdroje, žádné odkazy a celé to opět působí jako jinak docela vtipně psaná reportáž. 

Celkově působí Splavcova bakalářská práce poněkud rozpačitým dojmem. Na jedné straně je 

vidět autorův evidentní zápal pro studovanou tematiku. Z textu se dá číst, že autor textu je sám 

aktivní sportovec, o sportovní dění v širších sociálních a politických souvislostech se opravdu 

zajímá a s pomocí odborné literatury a internetových zdrojů tomu i poměrně dobře rozumí. Styl 

autorova psaní je místy vtipný až poetický, bohužel ale nedokáže správně rozlišit míru mezi 

odborným či alespoň esejistickým stylem a reportáží. K reportážnímu a tudíž spíše popisně 



žurnalistickému stylu se autor uchyluje velmi často, tematika sportovních událostí, jimiž se 

zabývá, ho natolik strhává, že výsledkem je spíše souhrn sportovních komentářů s historickými 

a politologickými vsuvkami bez zevrubnější analýzy ukotvené v sociální vědní teorii. 

Navzdory těmto výhradám se ale domnívám, že bakalářská práce Jakuba Splavce je způsobilá 

k obhajobě, k níž ji doporučuji s předběžným hodnocením dobře.  

 

V Květnici, 12. 8. 2016.                                                                          Marek Halbich, Ph.D. 


