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OPONENTSKÝ POSUDEK DOKTORSKÉ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Jméno oponenta: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. 

Jméno doktoranda: Mgr. Jakub Popelka 

Název práce: Sport jako veřejná služba: Sociální spravedlnost a efektivnost sportovních 

zařízení v obcích  

Aktuálnost řešeného tématu  

Autor se ve výzkumu zaměřil na problematiku, která začíná být po 25 letech od převratového 

roku 1989 velmi aktuální a souvisí s prohlubující se majetkovou stratifikací české společnosti. 

Disertační práce se zabývá věčným tématem, kterým jsou možnosti spravedlivého přístupu 

k materiálním podmínkám nezbytných pro provádění sportovních aktivit občanů. Současně 

zkoumá problematiku efektivního využívání sportovišť ve vlastnictví veřejné správy, tzn. pro 

nabídku sportovní aktivity občanů v územním celku.  

Použité metody a postupy  

Pro splnění cíle si autor stanovil výzkumnou otázku rozpracovanou do oblasti dané 

podmínkami pro sociální spravedlnost ve sportu a ekonomické dostupnosti sportovišť 

určované cenou. Pro koncepční model byly stanoveny tři hypotézy. Inspirací pro téma 

disertace byla britská metodika aplikovaná na posuzování sociální spravedlnosti a efektivního 

fungování sportovních zařízení a autor se ji pokusil aplikovat do českých podmínek. Pro 

české prostředí to považuji za inovativní přínos. Pracoval se strukturovaným dotazníkovým 

šetřením pouze ve vybrané skupině obcí s tzv. rozšířenou působností. V závěrech práce byla 

potvrzena hypotéza H1 a zamítnuta H3. O H2 se v závěrech nezmiňuje. Při zpracování 

dotazníků prokázal, že je schopen aplikovat statistické metody s následnou interpretací. 

Domnívám se, že zvolený soubor obcí, i když ze státoprávního pohledu obce plní stejnou 

funkci, byl velmi heterogenní co do velikosti dané počtem obyvatel a s tím související 

vybaveností obcí sportovišti. Ekonomické podmínky obcí byly také velmi rozdílné, což je 

dáno způsobem tvorby obecních - municipálních příjmů. V neposlední míře hrál svoji roli i 

historický vývoj sportovního prostředí v českých zemích od počátku, tzn. od r. 1862, založený 

na spolkovém principu zájmové činnosti ve sportu. Rozhodujícími vlastníky sportovišť byly 

v českých zemích spolky. To je patrně odlišné od britských podmínek. V České republice se 

obce počaly více angažovat v péči a vlastnictví sportovišť až po r. 2000. Tento proces urychlil 

bankrot SAZKY a. s. v r. 2011. Domnívám se, že by bylo vhodnější rozdělit soubor na dvě 

skupiny a to zejména na menší obce a větší, standardní. 

 

Výsledky práce 

Disertant ověřil metodiku šetření na úrovni obcí a díky tomu potvrdil řadu domněnek, které 

byly ve všeobecném povědomí sportu znalé komunity, a to, že pro ekonomicky náročnější 

sportovní zařízení byla využívána především forma obchodních společností. Tento příklon byl 

dán především novými podmínkami po zavedení nové daňové soustavy od r. 1993. Dále 

v průběhu odstátňování se řada velkých firem v procesu privatizace a hledání nových 

vlastníků začala zbavovat významných sportovních zařízení, které do té doby byly v jejich 
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majetku. Bylo nutno hledat optimální formy správy a ty se tehdy jevily ve formě obchodní 

společnosti.  

V diskusi se autor pozastavuje nad skutečností, že v menších obcích jsou podmínky sociální 

spravedlnosti a tedy dostupnosti občanům horší. Vysvětlení vychází z poznatku, že na to má 

značný vliv právní forma existence sportoviště. Domnívám se, že to vyplývá z historického 

vývoje v českém prostředí. V menších obcích s rozšířenou působností je menší spektrum 

sportovišť, tradičně je vlastní spolky, ekonomicky se obcím nevyplatí se starat o sportoviště. 

Logicky se obce přiklání k osvědčené formě spolkového vlastnictví sportovišť a jsou ochotny 

přispívat subvencemi spolkům na zachování sportovišť v obcích. V případě, že spolek 

náročnější sportoviště není schopen ekonomicky zvládnout je pro obec nejlevnější formou 

převzít jej a dát jej do referátu profesionálního pracovníka aparátu obce. Zajímavé by bylo 

zjištění, kde je hranice ve velikosti obcí, pro které jsou formy spolkového a interního 

zabezpečení sportovišť výhodnější. V diskusi se konstatuje, že u těchto forem je i nižší 

marketingové úsilí, nejsou zde nabízeny programy, které by přitáhly větší počet obyvatel 

k pravidelným sportovním aktivitám. K tomu lze namítnout, že se občané v komunitách 

s populací do 5 až 7 tisíc dobře znají, v těch menších až osobně. Je tam známo, kdo a které 

rodiny inklinují ke sportovním aktivitám, není nutné mezi nimi provádět formální 

marketingové aktivity. Nezanedbatelně se na tom podílí i skutečnost, že česká populace není 

nakloněna, zejména na venkově, k sportování. To potvrzuje i skutečnost, že je velmi vysoký 

podíl žáků základních a středních škol osvobozen od povinné tělesné výchovy. Nižší 

participaci ve sportu na venkově potvrzuje řada šetření veřejného mínění na toto téma, 

realizovaných v minulosti např. Teplý, Novotný, Slepičkovi a nově o pohybové aktivitě 

českých školáků např. Kalman, Hamřík apod.  

Velmi opatrný bych byl i u konstatování o absenci konkurenčního prostředí, způsobující 

nízkou efektivitu zařízení, viz odvolávka na Pavla a Ochranu. Zde je nutno mít na zřeteli, že 

logicky každé sportoviště má určitou spádovou oblast – akční rádius a je zbytečné v blízkosti 

budovat konkurenční sportoviště, které by jen snížilo stávající využívání kapacit. Větší a 

náročnější sportoviště mají charakter přirozeného monopolu na daném území. To, co se 

v současnosti v obcích děje, je mizení menších vhodných prostranství, plácků, kde se dají hrát 

nenáročné sportovní hry.  

Formální zpracování disertace 

Formální a jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni, nemám ani připomínky ke 

způsobu zpracování. Z přehledu použitých pramenů vyplývá, že autor prostudoval velmi 

široké množství dostupné literatury a dalších pramenů. Velmi pozitivně se na této skutečnosti 

podílela absolvovaná stáž doktoranda v Anglii. Citace odpovídají požadavkům kladeným na 

vědecké práce, pouze v seznamu použité literatury se autor nedržel plně bibliografické normy 

ČSN 602.   

Otázky k obhajobě:  

1. Proč není v závěrech uvedeno potvrzení nebo zamítnutí hypotézy č. 2? 

2. Do jaké míry se poměrové ukazatele efektivnosti uvedené na str. 136 osvědčily a zda 

se dají spočítat z prvotních výkazů nákladů provozovatelů sportovních zařízení v ČR? 
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Závěrem mohu konstatovat, že předložená práce je rozsáhlá a přínosná. Autor prokázal 

neobyčejnou šíři přehledu a poznatků o dané problematice. Potvrdil, že je schopen pracovat se 

statistickými metodami při vyhodnocování dotazníků. 

Disertační práce splňuje nároky disertace podle Řádu DS UK v Praze a doporučuji ji 

k obhajobě.  

 

V Praze dne 18. 1. 2015   doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. 

     KPE Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze 

     Nám. W. Churchilla 4 

     130 67 Praha 3 
 

 

 


