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 Předložená diplomová práce o rozsahu 75 stran se zabývá tématem do značné míry 

neobvyklým. Autor se rozhodl nalézt důvody, proč byl jeho oblíbený sport – Freestyle BMX 

– zařazen do programu XXXII. olympijských her 2020, které se budou konat v japonském 

Tokiu (blíže viz s. 41). Jak při naplnění svého cíle postupoval, z čeho vycházel a k čemu do-

spěl? 

 Podle metodiky psaní diplomových prací na FTVS UK rozdělil i svou na Teoretická 

východiska (s. 6-40), Cíle, úkoly a metodika práce (s. 41-43) a na základní Deskriptivně ana-

lytickou část (s. 44-58). Následují Závěr a Přílohy. 

 Nejprve k Teoretickým východiskům: Autor je rozdělil na část o historii Freestyle 

BMX, jeho organizaci, o jeho soutěžích (s. 6-23) a na část Olympijské hry (s. 24-40).  Téma 

Freestyle BMX napsal velice dobře, z textu je vidět nejen, že tento mladý sport má rád, ale že 

má o něm značné znalosti. Text se proto velice dobře čte a dlouho jsem v něm nemohl najít 

nic, co bych autorovi vytknul. Málem jsem zajásal, když jsem se o výrazné osobnosti Matu 

Hoffmanovi na s. 21 dočetl, že se stal profesionálem v roce 1991, tj. rok před svým naroze-

ním! Jednalo se ale o překlep v datu narození – nic podstatného. 

 Zato část o Olympijských hrách mě velice zklamala. Byla plná chyb, nepřesností, jež 

nelze ani z poloviny vyjmenovat. Jen pro příklad první novodobé olympijské hry se podle 

autora konaly už v roce 1894! (s. 24) Starověké olympijské hry a tím pádem ani novodobý 

olympijský oheň se nekonaly na Olympu, ale v Olympii! (s. 27) Olympijské hry nemohly 

v roce 1964 „transformovat“ japonskou ekonomiku (s. 32) apod. V této části čerpal autor ze 

základních příruček o olympijských hrách velice nepozorně. 

 Kapitola o cíli a metodice práce obvykle předchází vlastnímu odbornému textu. Tady 

ji autor posunul až před vlastní přínos, před kapitolu Deskriptivně analytickou. Budiž! 

 Při naplňování vlastního tématu vyšel autor z Hodnotících kritérií Olympijské progra-

mové komise MOV z června 2015, která doplňoval podle svých znalostí nebo podle svého 

uvážení. Každé z kritérií uzavíral jednoznačným – splněno, nebo nesplněno. Narážel při své 

práci na překážky, které pramení z toho, že Freestyle BMX je relativně mladý sport, bez delší, 

MOV uznávané tradice, že se jedná o sport, který měl být ve svých počátcích protestem nové 

generace a který byl spojen s „divokostí, nezávislostí“ (s. 51). V podstatě Freestyle BMX 

opakoval ve svém vývoji stejnou cestu, kterou si ve svých počátcích prošly snowboarding, 



skateboarding a některé další sporty, které byly svázány s odlišným životním stylem projevu-

jícím se v oblečení či např. v kouření marihuany. Teprve tehdy, kdy je pod svá křídla přijaly 

uznávané mezinárodní sportovní federace – v případě Freestyle BMX Mezinárodní cyklistic-

ká unie – a které je donutily respektovat v mezinárodním sportu uznávaná obecná pravidla, 

mohly tyto sporty aspirovat na své místo v programu olympijských her. Nic méně k vlastnímu 

textu: Autor se poctivě snaží o objektivní pohled na „svůj“ sport, nicméně řada jeho hodnoce-

ní – např. v otázce financí a správy sportovišť – jsou diskutabilní. Nicméně i tak činí závěr, že 

Freestyle BMX nebyl do programu olympijských her 2020 přijat na základě kritérií stanove-

ných Mezinárodním olympijským výborem (s. 59), ale – usuzuje – že hlavním důvodem byla 

stále rostoucí popularita tohoto sportu mezi mládeží. Podle mého názoru v případě Freestyle 

BMX svou roli sehrála i Agenda 2020 a určitá podbízivost předsedy MOV Thomase Bacha 

mládí a jeho snaha přitáhnout na olympijské hry právě nejmladší generaci obyvatel Země. 

 

Závěr: Téma, s kterým autor přišel ve své diplomové práci, je neobvyklé, ale bezesporu zají-

mavé a hlavně – autorem velmi dobře a samostatně zpracované. Přestože některé jeho závěry 

jsou diskutabilní. Ocenit je třeba i jazykovou stránku textu, který se takřka obešel bez pravo-

pisných chyb. Jediné negativum spatřuji v nezvládnuté kapitole o olympijských hrách. Proto 

doporučuji práci Daniela Čermáka Freestyle BMX a letní olympijské hry k obhajobě. Za 

sebe navrhuji známku velmi dobře. 

 

V Praze dne 27. dubna 2018 

 

PhDr. František Kolář, CSc. 


