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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku, která v rámci finančního 
práva spadá do práva rozpočtového a dotačního. Jedná se o téma aktuální, a to zejména 
s ohledem na politické deklarace o změně financování sportu a úvahy o zřízení Národní 
sportovní agentury. I bez těchto okolností by však financování určité oblasti z veřejných 
rozpočtů bylo tématem aktuálním, neboť takové financování probíhá kontinuálně každý 
rozpočtový rok. Z uvedeného vyplývá, že diplomová práce na téma „Právní aspekty financování 
sportu ze státního rozpočtu“ může být velmi přínosná. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Téma týkající se financování sportu z veřejných rozpočtů není tématem, kterému by byla 
v odborných právnických publikacích věnována zvýšená pozornost. Mimo právní aspekty, má 
téma i aspekty ekonomické. Ke zdárnému zpracování tématu tak nestačí pouze znalost 
finančního, resp. rozpočtového a dotačního, práva, ale rovněž ostatních právních oborů 
a ekonomie. Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce mohla mít diplomantka 
nedostatek, dostupné jsou zejména internetové zdroje a právní předpisy. Zpracovat téma je 
nutné kvalitativní metodou a použít deskriptivní, analytickou, deduktivní, příp. komparativní, 
metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce se z formálního hlediska skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování, 
obsahu, úvodu, pěti částí, závěru a seznamu použitých zdrojů. Na konec práce je zařazen název 
práce, abstrakt a klíčová slova, a to v českém jazyce a anglickém jazyce.  

Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka uvádí cíl diplomové práce („analýza právní úpravy 
poskytování finanční podpory do oblasti sportu prostřednictvím státního rozpočtu a následně 
zhodnocení tohoto systému financování… rovněž ̌ pokus o konkrétní specifikaci nedostatků, 
kterými podpora sportu v současné době prochází a možný návrh jejich řešení“), popisuje obsah 
své diplomové práce a uvádí použité zdroje, následují části věnované obecně rozpočtovému 
právu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Třetí část diplomové práce je zaměřena 
na organizaci a podporu sportu. Předmětem čtvrté části je pak financování sportu státními 
dotacemi. Poslední část diplomové práce je věnována lobbingu v oblasti financování sportu. 
V závěru diplomové práce jsou shrnuty dílčí závěry, ke kterým diplomantka v práci dospěla. 

4. Vyjádření k práci 

V první části diplomové práce se diplomantka obecně věnuje rozpočtovému právu. Jde 
o stručnou část, která je zakončena polemikou, zda výdaje na sport jsou nebo nejsou 
produktivními výdaji státního rozpočtu. Se závěry diplomantky se ztotožňuji. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
a jeho podporu sportu. Na úvod části si diplomantka klade otázky, na které hodlá odpovědět. 
Takový přístup považuji za správný. V samotné části se diplomantka zabývá nejenom 
samotným ministerstvem, ale i jinými orgány v oblasti sportu, stručně zmiňuje obsah zákona 
o podpoře sportu a detailněji se zaměřuje na plánovanou Národní sportovní agenturu. 
Diplomantka možný vznik Národní sportovní agentury kriticky hodnotí a poukazuje na rizika 
s tímto vznikem spojená, což považuji za klad předložené diplomové práce. 
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Předmětem třetí části diplomové práce je organizace a podpora sportu. Diplomantka se 
zaměřuje na rozdělování prostředků ze státního rozpočtu ke sportovním klubům. Mimo 
veřejných zdrojů čerpá diplomantka i ze své vlastní zkušenosti vrcholové sportovkyně, což jí 
umožňuje detailnější vhled do dané problematiky. Těžištěm části je pojednání o organizační 
struktuře sportu a jeho financování (zde diplomantka stručně zmiňuje druhy financování). 
Pozornost diplomantka věnuje i financování sportu prostřednictvím výnosů z provozování 
hazardních her, kde na základě dosavadního vývoje právní úpravy dochází k (podle mého 
názoru správnému) závěru, že stát by měl sport financovat z jiných prostředků než 
z prostředků z hazardu. Část je zakončena popisem vývoje částky poskytované ze státního 
rozpočtu na financování sportu. 

Ve čtvrté části diplomové práce se diplomantka věnuje financování sportu státními dotacemi. 
Státní dotace jsou podle diplomantky nejdůležitější částí procesu financování sportu. 
Diplomantka nejprve v první kapitole rozebírá právní aspekty dotace podle rozpočtových 
pravidel s tím, že se soustředí na princip, že na dotaci není právní nárok, a to na pozadí 
konkrétního příkladu pozastavení výplaty již přidělených dotací v roce 2017. Diplomantka 
z tohoto rozboru vyvozuje patřičné závěry. Druhá kapitola je zaměřena na investiční 
a neinvestiční dotace poskytované v rámci programu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Tato kapitola je popisem jednotlivých výzev k podávání žádostí o dotace. Třetí 
a čtvrtá kapitola je pak věnována procesu žádání o dotace a kontroly poskytování dotací. 

Pátá část diplomové práce je zaměřena na aktuální kauzu ovlivňování přidělování dotací 
v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je pozitivní, že diplomantka tuto část do 
práce zařadila, neboť na jejím základě vyvozuje závěry ohledně toho, jak by se proces 
přidělování dotací měl změnit. 

Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka 
daným tématem podrobně zabývala a v dané problematice se orientuje, a to i s ohledem na 
své osobní zkušenosti. Diplomantka se snažila nejenom o popis, ale i o hodnocení a navrhování 
řešení, a to přesto, že zvolené téma není vůbec jednoduché. Domnívám se, že diplomantka 
vytvořil mírně nadprůměrnou diplomovou práci. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantkou se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomantka analyzovala 
právní úpravu poskytování finanční podpory do oblasti 
sportu prostřednictvím státního rozpočtu a následně ji 
hodnotila, snažila se identifikovat její nedostatky 
a navrhnout jejich možná řešení. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce 
z hlediska plagiátorství 

Je patrné, že diplomantka přistoupila k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomantky, což ostatně vyplývá z jejího 
prohlášení. 
Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že 
bylo nalezeno 88 podobných dokumentů. Shoda je však 
vždy menší než 5 %. S ohledem na rozsah protokolu 
o kontrole (1126 stran) jsem provedl jeho namátkovou 
kontrolu. Shoda byla vždy zcela marginální, a to 
u citovaných pasáží, příp. jednotlivých částí vět. Práce 
podle mého názoru není plagiátem. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná.  
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Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

Diplomantka používala odbornou literaturu (zejména 
tuzemskou), internetové zdroje a právní předpisy, 
Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za poměrně 
dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce je vhodně doplněna tabulkami. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Drobné chyby v psaní se přesto vyskytují 
(např. na str. 30 „z forem podporu sportu“). Stylistická 
úroveň je uspokojivá. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- Nebylo by zřízení Národní sportovní agentury v rozporu s ústavním pořádkem nebo 

kompetenčním zákonem (ke str. 17 a násl. diplomové práce)? 
- Kdo by měl podle názoru diplomantky rozhodovat o tom, komu a v jaké výši budou 

poskytovány dotace v oblasti sportu (státní úředníci, zástupci sportovců, politici, 
poslanci, jiné osoby) a čím by se měly tyto osoby řídit? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. 

V Praze dne 28. prosince 2018 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 


