
Posudek oponenta na diplomovou práci - Bc. Matěj Soucha: 

Spolupráce samosprávy a spolkového sektoru v podpoře sportu na Praze 11 

Diplomová práce se zaměřuje na deskripci a analýzu stavu podpory sportu Městské části 

Prahy 11, zejména však uvádí výsledky o názorech představitelů sportovních organizací 

včetně podmínek vyskytujících se v této aglomeraci. Téma považuji za zajímavé a podnětné 

jako informační zdroj pro veřejnost a spolkové organizace.  

Celkově práce obsahuje 70 str. textu, v tom je zahrnuto 24 grafů a 3 obr., dále 31 literárních a 

14 internetových citací, k tomu přidáno 14 str. příloh.  

První část zahrnuje definici sportu a dělení sportu z různých hledisek např. podle výkonnosti, 

věkových kategorií, obsahového zaměření apod. Navazuje kapitola, která má v názvu 

důležitost pohybových aktivit s objasněním jejich významu pro rozvoj člověka. Autor dále 

přechází k vysvětlování veřejné správy respekt. státní správy a samosprávy i s členěním 

institucí. Dále věnuje pozornost legislativním problémům, způsobu financování sportu u nás 

včetně zveřejnění grantového programu MČ Prahy 11 pro oblast tělovýchovy.  

Otázka: Jsou do činnosti samospráv a spolků v Praze 11 zapojeny základní či střední školy? 

Metodologická část je velmi neobvykle sestavená, nejprve popisuje kvantitativní a kvalitativní 

výzkum v obecné rovině. Stejně tak design výzkumu, metody sběru dat dělené na primární a 

sekundární. Kromě druhého odstavce nahoře (str. 28) není o konkrétně použitých metodách 

dotazníku a rozhovoru nic sděleno.  

Výsledková část je zpracována celkem přehledně, nejprve popisem městské části Prahy 11, 

organizačním zajištěním, programovým prohlášením, rozpočtem pro tělovýchovnou a 

zájmovou činnost aj. Následuje dotazníkové šetření, kde jsou vyjádřeny názory k jednotlivým 

otázkám v grafickém provedení. Šetření je zakončeno rozhovory -  předsedou TJ a pracovnicí 

s odboru školství a kultury MČ Praha 11. Chybí podkladové tabulky absolutních četností.  

Otázka: Graf. č. 8. Sportovní zařízení ve vlastnictví …z hlediska využívání = 52,63%; graf č. 

9. Využíváte sportovní zařízení, která nejsou ve vlastnictví = 52,63%. Vysvětlete? 

Bc. M. Soucha prokázal, že je schopen samostatně zpracovat zadané téma, i přes některé 

nedostatky v diplomové práci, doporučuji tuto k obhajobě. 

 

Hodnocení : dobře                                                                doc. PhDr. Petr Jansa, CSc. 


