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Diplomní úkol je zpracován na 83 stranách, bibliografie cituje 11 literárních pramenů a 35 

internetových odkazů. Celý text je doplněn 10 přílohami. Práce má logickou stavbu a členění 

kapitol vystihuje potřeby práce. 

Autorka se zaměřila na aktuální téma péče o sportovně talentovanou mládež. Tato problematika byla 

velmi aktuální především v 80. letech minulého století a po určitém „vyhasnutí aktuálnosti“ na 

přelomu milénia se opět dostává mezi témata významná.  Jako velmi vhodné se jeví porovnání České 

republiky a Rakouska, a to ať již z hlediska regionální blízkosti, velikosti i ekonomického základu. 

 

Při hodnocení vlastního obsahu však oponent naráží na několik problémových oblastí práce. 

Jedním z nejvýznamnějších je určitá formalita metodologické části, ve které by oponent 

předpokládal hlubší rozpracování cílů, úkolů a především metod práce. V předkládaném textu je 

však jen naznačeno, jaké postupy byly realizovány z hlediska požité metodologie. 

Určitým překvapením je také výběr jednotlivých kapitol ve vlastní stati práce, kde se vzájemně 

prolínají oblasti společenské i sportovní. Myslím, že by bylo vhodnější poněkud lépe 

zorganizovat skladbu kapitol.  

  

Výsledková část je zajímavá a přináší množství nových poznatků. Komparace je vždy 

především o výběru témat. O tématech uvedených v práci je možné polemizovat, ale určitou 

představu o problému čtenář získává. V souvislosti s tématem práce by bylo vhodné uvést 

alespoň v náznacích nově připravovaný zákon o sportu. Také bych doporučoval alespoň 

symbolicky zmínit bývalou organizaci ČSTV (dnes ČUS). Celkově však práce vyznívá 

pozitivně, přináší nesporně množství informací, které v souvislostech dávají zajímavý obraz o 

podpoře sportu. 

Autorka se však v práci nevyhnula některým nedostatkům. Za základní považuji velké množství 

překlepů a stylistických nedostatků, jejichž výčet je nad rámec posudku oponenta práce (k 

hlavním např. str. 15. „...doporučily literatu ...“, či str. 84 „Seznam tanulek“ a mnoho dalších. 

Kapitola závěr je psána spíše jako diskuse a skutečné závěry jsou opomenuty. Také bych 

doporučoval lepší formální rozdělení některých stránek,  např. tabulky na str. 56 a další.   

 

Celkové hodnocení je pozitivní. Diplomantka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Jaká by byla doporučení z  existující podpory talentovaných sportovců v ČR pro Rakousko a 

obráceně 

2) Jaká je státní podpora zdravotně postižených talentovaných sportovců a její komparace ČR 

Rakouska.? 
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