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Hodnocení, připomínky a otázky k obhajobě:
Práce se zabývá zajímavým a především důležitým aktuálním tématem. Teoretická část je
zpracována odpovídajícím způsobem a jednotlivé kapitoly mají logickou, na sebe vzájemně
navazující spojitost. V některých případech by ovšem bylo vhodné doplnit zdroj informací
přímo do textu. V metodologické části jsou popsány metody, které byly použity v samotné
analytické části. Nicméně je jako jedna z metod uvedena technika sběru dat pomocí
interview, v analytické části o této metodě již není zmínka (i když z uvedených dat lze
vyrozumět o jeho předpokládané realizaci). SWOT analýza je zpracována odpovídajícím
způsobem, pouze u některých bodů lze polemizovat nad jejich zařazením nebo přesností,
resp. nepřesností. Jak již bylo uvedeno výše, chybí podrobnější informace, kdy, s kým a o
jakých tématech byl veden rozhovor. V části výsledků a doporučení by bylo vhodné věnovat
více prostoru konkrétním návrhům, jak zlepšit fungování OFS Jihlava a možnostem zlepšení
jeho finanční situace. Největším nedostatkem celé práce je její stylistická úroveň. Jedná se
především o sjednocení stylu písma textu a zápatí, dále pak častý výskyt pravopisných chyb
a nesrozumitelnosti použitých vět a souvětí (především v úvodní části práce).

Otázky k obhajobě:
Jedním ze současných problémů souvisejících se sportem je jeho nedostatečné
financování. To je způsobeno především radikálním snížením finančních prostředků
plynoucích ze Sazky, a.s., špatným hospodařením organizací na národní i regionální
úrovni, větším konkurenčním prostředím ve sportu, všeobecně sníženým zájmem jedinců
o sport aj. Nedostatek finančních prostředků je nepříjemným problémem pro sportovní
organizace na národní úrovni, nicméně pro organizace nižší úrovně to má zcela zásadní,
někdy téměř až likvidační význam. Systém financování sportu proto potřebuje projít
důkladnou generální transformací.
1. Měl byste nějakou představu, jak by se koncepčně mohlo změnit financování sportu?
2. Jak se stavíte k faktu, že generální sekretář ČMFS, tj. osoba mimo jiné zodpovědná za
hospodárné čerpání prostředků, zůstal ve své funkci i po změně zbývajících členů vedení,
třebaže i on může být zodpovědný za nehospodárné fungování předešlého fotbalového
vedení?
3. Jaký by dle Vás měl být optimální rozpočtu OFS Jihlava a jakým aktivitám by ze strany
OFS měla být upřena větší pozornost a to po stránce organizační i finanční?
4. V práci jste se zmínil o problému s nedostatkem rozhodčích. Jakým způsobem byste
motivoval jedince k tomu, aby se dali na dráhu rozhodčího?
Práce je doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře - vyhovující v závislosti na průběhu obhajoby
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