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Jan Brych se ve své bakalářské práci věnuje tématu, které stojí do jisté míry v pozadí zájmu 

výzkumníků či studentů veřejné a sociální politiky, a to je institucionální podpora sportu (v 

případě jeho práce fotbalu). Autor formou mnohonásobné případové studie zkoumá fungování 

několika pražských amatérských klubů a podporu, kterou dostávají z různých úrovní (národní 

i místní). K tématu této práce mám osobní vztah, a proto jsem velmi ocenila, že si mohu tuto 

práci přečíst a srovnat mé osobní zkušenosti s fungováním jednoho menšího pražského klubu 

s odborným pohledem autora předkládané bakalářské práce.  

Výzkumný cíl a výzkumné otázky jsou stanovené dobře, zahrnují jak popis podpory 

poskytované amatérským klubům, tak institucionální strukturu související s touto podporou 

(aktéry na úrovni ČR i HMP), dále identifikaci hlavních problémů klubů v oblasti jejich 

podpory. Součástí formulovaných cílů je i srovnání cílů zastřešujících organizací a cílů 

samotných klubů. Oceňuji zejména promítnutí teoretických konceptů, o něž se práce opírá, do 

výzkumných cílů a otázek. Cíle své práce autor naplnil na vysoké úrovni.  

Hlavním teoretickým východiskem bakalářské práce Jana Brycha je teorie liniových 

pracovníků, která obvykle nebývá spojována s fungováním trenérů a představitelů sportovních 

klubů, ale autor pečlivě vysvětluje, proč se rozhodl pro toto teoretické východisko a také 

s ním ve své práci dobře pracuje. Trochu stranou při následné interpretaci zůstávají další 

přístupy, které jsou zmíněné v kapitole věnující se teoretických východiskům, dobrovolnictví 

a neziskový sektor.  

Autor formuloval svá zjištění na základě různých zdrojů dat. Hlavním zdrojem primárních 

dat byly rozhovory jak s představiteli (šesti) pražských klubů, tak s (pěti) reprezentanty 

aktérů, kteří se angažují v poskytování podpory amatérskému fotbalu. Škoda, že se nepodařilo  

realizovat rozhovory s představiteli městských částí, v nichž dané kluby působí. Dalšími 

zdroji dat byly veřejně dostupné informace o finanční podpoře poskytované klubům a různé 

jiné veřejně-politické dokumenty. Kapitola popisující aplikovanou metodologii je zpracována 

velmi pečlivě, včetně postupů zpracování a analýzy dat (příklad kódování).       

Z hlediska strukturace práce mám určité výhrady, i když jsou spíše dílčí povahy. Po 

krátkém úvodu následuje formulace výzkumných cílů a otázek a pak první kapitola o 

teoretických východiscích. Osobně postrádám uvedení do výzkumného problému, kde by byl 

zkoumaný problém zasazen do širších souvislostí (např. význam podpory sportu z různých 



 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd    

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky www.fsv.cuni.cz  

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 / iss.fsv.cuni.cz / vera.tomandlova@fsv.cuni.cz / +420 251 080 455 2/2 

hledisek – veřejného zdraví, socializace, nabídka volnočasových aktivit dětí a mladých lidí, 

výchovy profesionálních sportovců, atp.) 

Bakalářská práce je zpracována velmi dobře. Na druhé straně je potřeba říct, že je dost 

dlouhá (cca 50 stran). Autor v práci věnuje samostatnou podkapitolu každému zkoumanému 

případu (6 amatérských klubů), což sice vychází ze stanoveného výzkumného designu 

(vícenásobná případová studie), ale vzhledem k tomu, že kluby mají velmi podobné 

problémy, čtenář čte 6krát téměř ta samá zjištění. Za sebe bych přivítala, pokud by v práci 

byla pouze kapitola 5, kde autor shrnul získané poznatky z realizovaných rozhovorů a propojil 

je s výzkumnými otázkami. Problematické je také opakování zjištění a argumentů v kapitole 

5, v diskusi (kapitola 6) a následně i v závěru práce. Autor se v diskusi a závěru snaží propojit 

své výsledky se zjištěními jiných autorů, ale vlastně opakuje to, co už řekla v úvodu práce.  

Ze stylistického hlediska je práce napsaná velmi dobře. Z hlediska formálního se občas 

objevují překlepy, chybí označení přímých citací kurzívou. Rovněž bych doporučila zpracovat 

data o přidělených finančních prostředcích přehlednějším způsobem, např. formou tabulky.  

Celkové hodnocení:  

Bakalářskou práci Jana Brycha doporučuji přijmout k obhajobě a navrhuji ji 

hodnotit jako velmi dobrou (C).   

V rámci obhajoby své práce by autor mohl odpovědět na otázky:  

Jak hodnotíte institucionální strukturu podpory amatérského fotbalu (bez ohledu na 

množství přidělovaných finančních prostředků) v Praze? Považujete ji za vhodnou pro 

naplňování stanovených cílů?   

Důležitou součástí amatérského fotbalu je dobrovolné (a tudíž neplacené) zapojení trenérů 

a rodičů, kteří (podle mých zkušeností) spoluvytvářejí něco jako komunitní život. Mohla by 

byrokratizace spojená s poskytováním podpory amatérského fotbalu vést k omezení 

komunitního (klubového) života?    
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