
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta:  Luboš Pamánek

Název práce:  Financování fotbalového klubu FC Háje Jižní Město

Cíl práce: Přiblížit činnost a fungování fotbalového klubu, popsat specifickou problematiku a provést 

analýzu financování FC Háje Jižní Město

Jméno oponenta: Mgr. Jan Šíma

Celková náročnost tématu na:

Podprůměrná     Průměrná Nadprůměrná

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:
Stupeň splnění cíle práce Dobře

Logická stavba práce Dobře

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář Dobře

Adekvátnost použitých metod Dobře

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta

Dobře

Úprava práce: text, grafy, tabulky Dobře

Stylistická úroveň, jazyk Velmi dobře

Praktická/teoretická využitelnost zpracování:

Podprůměrná Průměrná Nadprůměrná
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Bakalářská práce na téma Financování fotbalového klubu FC Háje Jižní Město odpovídá základním 

požadavkům pro práce tohoto charakteru.

Teoretická část je podrobná, ale často se dotýká témat, která jsem podle mého soudu nadbytečná (viz 

připomínky). Naopak v práci chybí teorie v oblasti rozpočetnictví.

Metodologická část obsahuje vysvětlení využití popisné analýzy a rozhovorů. Při volbě těchto metod 

v práci schází vyvážení získaných informací právě z rozhovorů. Rozhovor byl proveden pouze 

s ředitelem provozu FC Háje Janem Horníkem. Při takto provedené analýze je žádoucí získané 

informace porovnávat s teorií v oblasti financování. 

Analytická část  řeší rozpočty (sportovní a provozní), mimo to se objevuje několik kapitol, kde autor 

pouze spekuluje nad různými tématy, která přímo nesouvisí se zvoleným tématem (viz připomínky). 

Tyto spekulace navíc nejsou podložené fakty. 

Návrhy a závěry práce nejsou propracované a řádně podložené.

Úprava práce je nedbalá. Práce obsahuje řadu formálních i obsahových chyb (viz připomínky).



Připomínky:

1. Chybně zpracovaný abstrakt – konkrétně prezentace výsledů je psána v podobě domněnky a 

nikoli prezentování získaných dat. Podobně je tomu u metodologie. Celý abstrakt vytváří dojem, 

jako by vznikl ještě před průzkumem, nikoli po něm. V anglickém abstraktu je překlep. 

2. Doporučil bych zkrátit či úplně vynechat kapitolu 3.3. a 3.4. Text bych směřoval pouze do 

oblasti, kterou tato práce zkoumá, a to je problematika financování občanského sdružení.

3. Existují dvě možnosti (dle  ISO 690 – zkrácená, plná) uvedení zákonů do seznamu literatury, 

autor však ani jedenu z těchto možností nevyužívá.

4. Z tištěné verze práce je poznat, že některé věty a citace byly do práce zkopírované (str. 16, 17, 

18) 

5. Drobné chyby v úpravě textu, např. krátká slova na konci řádku, někdy odsazený první řádek 

odstavce v kombinaci s mezerami mezi odstavci, někdy tento řádek odsunutý není, zdvojené 

mezery mezi odstavci (např. str. 16, 21, 23, 24, 35 a další), apod.

6. Stylisticky text není dokonalý, v některých fázích je text kostrbatý či dokonce pádově a rodově 

nesourodý (např. str. 20, 24, 32, a další)

7. Využití 3 teček je pro odborný text zcela nevhodné, neboť nepřispívají k jednoznačnému 

vyjadřování (str. 21, 46 a další)

8. Na straně 29 autor uvádí, že nezisková organizace si může základ daně snížit až o 3.000.000,-. 

Pravděpodobně zde došlo k překlepu o jednu nulu.

9. Kapitola 3.7.2. se netýká občanských sdružení, proto ji považuji za nadbytečnou

10. Kapitoly 5.1.1., 5.1.2., 5.2.1. a 5.2.2. nesouvisí s financováním klubu a jsou taktéž nadbytečné

11. Kapitola 5.2.2. je ve svých závěrech spekulativní – domněnky nejsou nikterak podložené ani 

prokázané, chybí zde vyjádření FK DUKLA Jižní Město.

12. Student uvádí v práci termín pronájemní smlouva, je vhodné držet se již ustálených názvů 

a legálních termínů, v tomto případě tedy termínu nájemní smlouva

13. Autor ve výsledkové části vyhodnocuje náklady v různých časových obdobích (2003-2012 plyn, 

elektřina; 2008-2012 mzdové náklady a pojištění)

14. Na straně 54 autor opět nepodloženě spekuluje nad možnou spolupráci s většími firmami 

a osočuje je z daňových úniků, své tvrzení nemá nikterak podloženo.

15. Návrh zvýšení členských příspěvků s sebou nese snížení počtu členů klubu a tím pádem 

nenaplňování základního předpokladu tradičního sportovního oddílu, o kterou se autor v práci 

opírá.

16. Celkově jsou oba návrhy nepromyšlené a nejsou podrobně navržené, je potřeba dát přímé 

návrhy do spojení (s kým, za jakých podmínek, apod.)



17. Ve druhém odstavci svých závěrů opět autor spekuluje nad nekalými praktikami v činnosti 

městské části Praha 11 a jejich úmyslnému poškozování klubu. Tato tvrzení nejsou v práci 

ničím podložena

18. Ve čtvrtém odstavci závěru autor naříká nad špatnou situací a nemožností úpravy nákladů 

oddílu. Autor toto nemůže tvrdit, jelikož nebyla provedena žádná analýza dodavatelů 

a restrukturalizace personálního obsazení.

19. Poslední odstavec závěru opět spekuluje nad nevolí městské části

Otázky k obhajobě:

1. Vysvětlete Vaše rozdělení rozpočtu na sportovní činnost a provozní činnost

2. Jakého rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dříve Evropského soudního dvora) by se 

mohl klub dovolat v případě jasné diskriminace FC Háje státním aparátem v oblasti účelových 

dotací?

3. Jak by si klub měl počínat při hledání sponzorů?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  dobře

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.

V Praze dne 10. května 2013
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Mgr. Jan Šíma


