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Název:Sport jako veřejná služba: 

Sociální spravedlnost a efektivnost sportovních zařízení v obcích

Tradičním  poskytovatelem  sportovních  zařízení  byl  na území  ČR  spolkový  sektor.

V posledních  letech  posílil  význam  samospráv  při  zajišťování  sportu.  Na pozadí  nových

trendů ve veřejné správě či sportovní participaci tak došlo k mnohým změnám organizačního

uspořádání  v obcích.  Disertační  práce  analyzuje  a hodnotí  současný  stav  poskytování

sportovních zařízení v obcích jako konsekvenci těchto změn. Pro potřeby vlastní analýzy je

problematika  zúžena  na dva  teoretické  koncepty  –  sociální  spravedlnost  ve sportu

a efektivnost  sportovních  zařízení  –  které  lze  chápat  jako  součást  výkonu  (performance)

sportovních zařízení.

Cílem první části bylo v rámci institucionálního přístupu (Houlihan, 2005) ověřit, zda

mají  formy poskytování sportovních zařízení efekt na podmínky pro sociální spravedlnost.

Na základě  původního  nástroje  k měření  podmínek  pro  sociální  spravedlnost  ve sportu  je

uskutečněno dotazníkové šetření na souboru obcí s rozšířenou působností (N = 193). Druhá

část,  výzkum  efektivnosti  sportovních  zařízení,  má  charakter  akčního  výzkumu.  Hlavní

součástí  bylo ověření  možnosti  implementace nástroje  organizace Sport  England k měření

efektivnosti sportovních zařízení v českých podmínkách. V rámci jednotlivých fází výzkumu

jsou  k analýze  dat  využity  jak  matematicko-statistické  metody  (deskriptivní  statistika,

ANOVA), tak další, speciálně-vědní metody (nákladově-výstupové analýzy, benchmarking). 

Výsledky  statistické  analýzy  poukázaly  na signifikantní  rozdíly  mezi  formami

poskytování  sportovních  zařízení.  Nejlepších  výsledků  dosahovaly  obchodní  společnosti

a příspěvkové  organizace,  zatímco  organizační  složky  obcí  a spolky  vykazovaly  horší

podmínky pro sociální spravedlnost ve sportu. Výsledky tak částečně korespondují s poznatky

dalších autorů (viz Liu et al., 2009; Kung a Taylor, 2010), nicméně je třeba reflektovat i další

ovlivňující  faktory  –  historické  souvislosti,  vybavenost  obcí  či  odlišné  přístupy  k měření

sociální spravedlnosti ve sportu. V případě efektivnosti sportovních zařízení vychází dotazník

organizace Sport England jako vhodný výchozí nástroj pro měření efektivnosti sportovních

zařízení v kontextu české veřejné správy.
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