
Oponentský posudek na  disertační práci Mgr. Jakuba Popelky „Sport jako veřejná 

služba: sociální spravedlnost a efektivnost sportovních zařízení v obcích“ 

 

Doktorskou disertační práci Mgr. Jakuba Popelky hodnotím z pohledu kritérií na tento druh 

vědeckých prací následovně: 

 

a) z hlediska  předmětu zkoumání a aktuálnosti problému  

Posuzovaná disertační práce řeší aktuální problematiku, která v podmínkách České republiky 

dosud nebyla zkoumána. Jde o práci, která svým předmětem zkoumání odpovídá vědeckému 

problému doktorské disertační práce. Řešená problematika je pro oblast vědeckého výzkumu 

zajímavá tím, že  dané zkoumání se týká jedné ze zemí bývalého východního bloku. Výsledky 

zkoumání proto mohou být potenciálně zajímavé i pro jiné vědecké (mezinárodní 

komparační) výzkumy.  

 

b) Zhodnocení teoretické báze 

Doktorand se ve své práci opírá o  analýzu relevantní literatury. Vytváří potřebný teoretický 

rámec, který nachází v soudobých koncepcích veřejné správy, typologii sociální spravedlnosti 

a efektivnosti veřejných služeb. Zmíněná východiska jsou  využita pro ukotvení vlastních 

teoretických východisek výzkumného problému, jmenovitě pro vymezení obce jako 

poskytovatele sportovních zařízení, problému sociální inkluze a exkluze ve sportu a sociální 

spravedlnosti ve sportu.  Efektivnost sportovních zařízení je teoreticky „zarámována“ do 

konceptu benchmarkingu. Celkově k této části konstatuji, že disertant prokazuje, že má 

tvořivou schopnost analyzovat  teoretické zdroje a tyto tvořivě využít pro vytvoření 

teoretických východisek zkoumání. 

 

c) Vymezení  výzkumných cílů a výzkumných otázek 

Disertant si klade dva výzkumné cíle. První cíl (s. 80) je analytické povahy. Je orientován 

k posouzení vztahů mezi přístupy obcí k poskytování sportovních zařízení a k vytváření 

podmínky pro sociální spravedlnost ve sportu. K tomuto cíli se vztahuje výzkumná otázka, jíž 

je explanace vztahu mezi formou poskytování sportovních zařízení v obcích s rozšířenou 

působností a sociální spravedlností ve sportu. Cíl odpovídá analytickému zaměření a  je 

relativně přesně definován a také v zásadě naplněn. Druhý cíl již postrádá ostrost intenze a 

extenze vymezení. Je definován spíše jako funkční cíl a dílem jako syntetický cíl. Autor píše: 

„Druhý cíl výzkumu, jež souvisí s konceptem efektivnosti sportovních zařízení, vychází 
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z realizace akčního výzkumu (z angl.  action research). Naším  záměrem byla implementace 

nástroje pro měření efektivnosti veřejných sportovních zařízení“ (s. 81).   

Autor pak provádí dekompozici cíle do tří dílčích cílů. Ty jsou zaměřeny analyticky (I. dílčí 

cíl), verifikačně (II. dílčí cíl) a explanačně k návrhu poměrových ukazovatelů pro měření 

efektivnosti sportovních zařízení (III. dílčí cíl). Osobně bych druhý cíl definoval 

(jednoznačně) jako syntetický cíl, který by explicite orientoval čtenáře k tomu, co je  

vědeckým přínosem práce. Celkově však konstatuji, že také druhý cíl byl naplněn. 

 

d) Vymezení výzkumných otázek a vědeckých hypotéz 

Mgr. Popelka si  v práci staví jednu výzkumnou otázku. Ta se  vztahuje k prvnímu 

výzkumnému cíli. Výzkumná otázka zní: „Jaký je vztah mezi formou  poskytování 

sportovních zařízení v obcích s rozšířenou působností a sociální spravedlností ve sportu?“ (s. 

80). Tato otázka je spolu s grafickým zobrazením koncepčního modelu výzkumu sociální 

spravedlnosti ve sportu východiskem pro formulování hypotéz. První hypotéza – „forma 

poskytování sportovních zařízení bude mít efekt na podmínky pro sociální spravedlnost ve 

sportu“ je sice empirická svým obsahem a tudíž  potenciálně verifikovatelná (resp. 

vyvratitelná), avšak podle mého soudu by bylo vhodnější konkrétněji definovat, jakého druhu 

jsou ony „efekty“ (resp. co je extenzí pojmu „efekty“?). Obdobnou kritickou poznámku je 

možné zmínit i ke třetí hypotéze. Doktorand se k těmto mým poznámkám může  vyjádřit 

v rámci vědecké rozpravy. Druhou hypotézu shledávám  za korektně definovanou a nemám 

k ní připomínky. 

 

e) Zvolené vědecké metody 

Disertant  svoji práci opírá o mix  pozitivní a normativní metodologie. To odpovídá povaze 

výzkumného problému a stanoveným cílům. S ohledem na uvedené souvislosti volí 

výzkumný design (průřezový design) a  následně  podává charakteristiku dat použitých pro 

analýzu a způsob jejich sběru. V této části práce (kapitola 6. a následně kapitola 7.) je podle 

mého názoru největší přínos disertace pro vědecké zkoumání. Mgr. Popelka prokazuje, že 

ovládá jak obecně vědní výzkumné metody,  tak i matematicko-statistické metody a 

odpovídající ekonomické metody (v tomto případě zejména nákladově výstupové metody) a 

metodu benchmarkingu a dovede je tvořivě využít při vědeckém zkoumání.  

Protože se zabývám obdobnou problematikou (zkoumáním efektivnosti veřejných služeb a 

vlivem organizačních forem na alokační efektivnost), tato část práce mě zaujala jak 

východisky zkoumání, tak i empirickou analýzou problému. Výsledky zkoumání jsou 
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přínosné pro další vědecké poznání problému sociální spravedlnosti a efektivnosti 

poskytování služeb obecně (tedy nejen ve vztahu  ke sportovním zařízením v obcích).  

Výsledky zkoumání jsou  prokazatelně přínosné pro  vědecké poznání sportu jako veřejné 

služby. Význam disertace  je zároveň interdisciplinární. Výsledky zkoumání jsou cenné i pro 

teorii správní vědy (resp. Public Administration), protože respondenty ve výzkumu Mgr. 

Popelky jsou obce ČR s rozšířenou působností. Výsledky zkoumání přispívají k řešení 

problému alokační efektivnosti poskytovaných služeb, úspor z rozsahu, vlivu velikosti obce 

na efektivní alokaci zdrojů, na poznání volby organizačních forem poskytovaných služeb na 

efektivní alokaci a také rozšiřují vědecký pohled na sport jako veřejnou službu z hlediska 

sociální spravedlnosti. To „posouvá“ daný problém i do jiné (neekonomické) roviny. Ze 

zkoumání vyplývá podmětný závěr, že problém  poskytování veřejných služeb není zdaleka 

jen problémem ekonomickým.  

 

f) Dosažené výsledky zkoumání 

Výsledky zkoumání přináší původní analýzu výzkumu sociální spravedlnosti ve sportu 

v podmínkách České republiky a taktéž  představují i přínos pro zkoumání efektivnosti 

sportovních zařízení v obcích. Jde o problematiku, která z různých důvodů zůstávala  

neprávem opomíjena.  Disertační práce Mgr. Popelky tuto mezeru ve vědeckém poznání 

zaplňuje. Zároveň staví i řadu dalších otázek, na které může navázat jak samotný autor, tak i  

další vědecké práce. Výsledky disertace jsou cenné  i pro případné navazující výzkumy. 

 

g) Otázky do diskuse: 

1. Při histogramu obcí dle počtu obyvatel jste použil logaritmickou transformaci. 

Vysvětlete, proč (a za jakých podmínek) se taková transformace používá pro 

dané případy rozložení dat? 

2. Diskutujte problém, jak současná vybavenost obcí  je jedním z klíčových 

faktorů určujících přístupy k poskytování sportovních zařízení a služeb? 

3. Jaká doporučení byste formuloval pro oblast regulace (oblast právních 

předpisů, a to buď ve smyslu jejich novelizace, případně pro tvorbu nových 

právních předpisů)? 
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Celkový závěr: 

Na základě  posouzení doktorské disertační práce Mgr. Jakuba Popelky konstatuji, že 

předložená práce splňuje jak obsahové tak i formální nároky na disertační práci podle 

Řádu DS. Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, 30. prosince 2014 

 

                                                                 Prof. PhDr.  František Ochrana, DrSc. 

                                                                 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 


