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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Téma nové, aktuální a v uvedeném zaměření dosud nezpracované

2. Náročnost tématu na teoretiké znalosti vstupní údaje a jejiih zpraiování a použité
metody
Téma si  vyžadovalo teoretcké znalost finančního práva,  zejména práva rozpočtového.
Teoretckých prací zaměřených na rozebíranou problematku je velmi málo a diplomantka
musela  vstupní  údaje  čerpat  z  různých  zdrojů  zejména  internetových.  I  když  použité
metody přímo nespecifikovala, dá se konstatovat, že postupovala od obecných právních
otázek z oblast rozpočtového práva ke konkretním problémům spojeným s financováním
sportu.  

3. Formální a systematiké členění práie
Práce  je  rozčleněna  kromě  úvodu  a  závěru  do  pět kapitol.  Kromě  kapitoly  druhé,
označené jako - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a podpora sportu, která je
poněkud  nevyvážená  -  jsou  zbývající  kapitoly  zpracovány  tak,  že  problematka  v  nich
rozebíraná, tvoří určitý celek a vykresluje to,  co se diplomantka snaží vyjádřit.

4. Vyjádření k práii
Práce  tvoří  zajímavý  pohled  na  jeden  z  úseků,  kterých  se  dotýká  rozpočtové  právo.
Financování  sportu z více zdrojů, vliv loterijního zákona na financování  sportu či  vývoj
podpory sportu  v minulost a dnes tvoří zajímavé úseky práce.  Pokud by diplomantka
vyšla z toho, jak se vyvíjela podpora sportu a navázala na právní úpravu této oblast -
současnou i budoucí ve spojení s činnost MŠMT, tj. tm co má  zařazeno do třet a druhé
kapitoly, byla by práce vyváženější. Zvláštní pozornost je věnována dotacím a  lobbismu ve
sportu. Opět obě tyto kapitoly bylo možné spojit a např. v souvislost s kontrolou použit
dotace poukázat na příklady, kdy tato kontrola příliš nefungovala. V práci je řada vlastních
názorů  diplomantky,  což  hodnotm  pozitvně,  některé  část však  mají  značně  popisný
charakter.  Chybí  mi  srovnání  financování  sportu  v  zahraničí,  zejména  s  ohledem  na
zapojení státních prostředků do této činnost.

5. Kritéria hodnoiení práie

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn.
Samostatnost  při  zpracování
tématu  včetně  zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství

Práce prošla systém kontroly na plagiátorství s tm,
že nebyla nalezena shoda větší než 5%.

Logická stavba práce Práce vychází z obecných základů finančního práva
a pokračuje ke konkrétním závěrům financování na
úseku sportu.



Práce  se  zdroji  (využit
cizojazyčných  zdrojů)  včetně
citací 

Zahraniční  zdroje nejsou využity.  Citace použitých
pramenů odpovídá normě.

Hloubka  provedené  analýzy
(ve vztahu k tématu)

Analýza  problematky  je  provedena  na  dobré
úrovni. Širší záběr např. srovnání se zahraničím by
práci  prospělo.  Diplomantka  se  soustředila  na
financování sportu ze státního rozpočtu, na oblast
dotací  -  záměrně  se  nevěnuje  podílu  obcí  na
financování sportu, což by bylo jistě také zajímavé. 

Úprava  práce  (text,  grafy,
tabulky)

Text práce je zpracován přehledně. Práce obsahuje
několik grafů i tabulku (na str.50).

Jazyková a stylistcká úrovee Nemám výhrady.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

1. Jak se liší postavení poskytovatele a příjemce dotace v jednotlivých fázích dotačního
procesu  - při přidělení, čerpání  a kontrole dotace a podle jakých zákonů se v jednotlivých
fázích postupuje ?   
2. Jaké možnost pro využit státních zdrojů při financování sportu existují  ve světě (na
příkladu  vybraného státu)?  

Doporučení/nedoporučení práie 
k obhajobě

Práci doporučuji k obhajobě

Navržený klasifkační stupeň velmi dobře

V Praze dne 29.12.2018 prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
oponentka


