
Posudek oponentky na bakalářskou práci Jakuba Splavce  

„Sport vs. politika na pozadí studené války“ 

 

Svůj posudek začnu zcela nestandardně konstatováním, že práce je formálně povedená, 

slohově jasná, přehledná, dobře se čte a je takřka bez jazykových či gramatických pochybení. 

Citace jsou přiměřené a podle norem. 

Tady ale s pozitivy bakalářky pomalu skončím a přejdu k obsahu, který je problematičtější. 

Autor se rozhodl na pozadí politických událostí ukázat důležité sportovní, zejména hokejové 

momenty z období studené války, ovlivnění politikou. Zaměřuje se na porovnání sovětského a 

amerického postoje k hokeji – a tady vidím velké riziko práce: ač nejsem znalec hokeje, vím, 

že sovětské a americké mužstvo jsou nesrovnatelné z hlediska ne snad nasazení, ale výsledků. 

V kapitolce ke konci práce uvádí pár „legendárních“ případů. kdy Američané Sověty porazili, 

což je trochu vytržené z kontextu. Pokud by byl korektní, měl by uvést na začátku všechny 

vzájemné zápasy ve sledovaném období a svůj rozbor postavit na jejich celkové bilanci. Pak 

by práce mohla být považována za přínosnou, lehce vědeckou. 

Jeho teze o hokeji/sportu jako politiku, kterou jsem se snažila číst mezi řádky, by po rozboru 

všech zápasů mohla být potvrzena či vyvrácena. Takhle zůstává hypotézou. Nevím tedy po 

přečtení práce, zda opravdu může platit, že pro Sověty byly výhry velké politikum, ale pro 

Američany komerční šíření jejich stylu života a zásad. Myslím, že sovětských vítězství nad 

Američany bylo mnohem víc než naopak a nejsem si jistá, zda je tedy v pořádku základní 

předmět zkoumání celé práce: hokej. Kdyby otázku postavil na Čechoslovácích a Sovětech po 

roce 1968, kteří byli v tomto sportu srovnatelnější, dávala by větší smysl. Nebo na Sovětech a 

Američanech třeba v gymnastice…. 

Práce si vytyčila celkem jasný cíl: „Na následujících stranách se tedy budete moci setkat 

nejen s detailním historickým přehledem událostí, které byly spjaty se studenou válkou,….“/s. 

6/  i oznámila jasně plánovaný výstup:  „Výstupem práce by měl být přehledný historický a 

společenskovědní souhrn událostí, které pomáhaly formovat moderní svět, jak na poli 

politickém, tak sportovním.“ /s. 8/ 

Práce je ve svých cílech dost ambiciózní, ale trochu marně hledám naplnění těchto ambicí. 

Míchá dohromady informace o hokeji, olympijských hrách a politice bez nějaké hlubšího 

záměru. Je v poskytování informací velice nevyvážená práce: vedle událostí, které přejde 

jednou větou, jsou detailní popisy některých zápasů jako od reportéra – ale klíč, podle kterého 

je vybírá, není vysvětlen. 

Je tam pár nepřesností, které lze částečně omluvit, např.  

s. 23 – Československá socialistická republika – název z doby o dost pozdější než po 2. sv. v. 

s. 43 ...tímto krokem Sověti definitivně, i když násilně, zastavili emigraci – to už po postavení 

zdi nikdo neutekl??? 



s. 47 – co pod tím myslí?: „…některé komunistické frakce mimo Sovětský svaz…“ 

Práce nepůsobí příliš promyšleným dojmem, jsou to spíš útržky postřehů na dané téma. Jako 

by si autor ujasňoval podstatu pojmů, s nimiž pracuje, zejména v oblasti politiky, která je 

mimochodem vždy těžké, mnohovrstevnaté téma. Sportovní pasáže pak působí dojmem jako 

by pocházely od sportovního komentátora. 

Je psána spíše novinářským, trochu podbízivým stylem, který poněkud odporuje podstatě 

bakalářské práce. Dokazuje to v první řadě závěr, který se místo shrnutí a vyvození nějakých 

věcných závěrů snaží obsah práce aktualizovat a vyvodit z něj poučení. 

Práce je obhajitelná, nicméně navrhuji hodnotit ji až spíše slabší dvojkou – spíše kvůli jejímu 

stylu a prokázání nějakých stylistických schopností než kvůli vědeckému přínosu, který jsem 

tam příliš nenašla.  

Praha, 3. 9. 2016 

                                                                                                PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 


