
 

Posudek diplomové práce Bc. Kláry Mejdřické: Komparace péče o sportovně talentovanou 

mládež v České republice a Republice Rakousko 

 

Práce řeší téma z názvu na 91 stranách včetně sedmi příloh. 

Struktura práce odpovídá řešenému problému. Studentka si vybrala nejpodstatnější oblasti zajištění 

péče o sport talentované mládeže, v nichž porovnává Českou republiku a Rakousko. 

Metodologická část není zcela dostatečně zpracovaná, třebaže v následné komparativní části práce je 

vcelku dobře užit zvolený metodologický přístup. Chybí odkaz na odpovídající literaturu, jejíž hlubší 

studium a využití by přispělo k precizaci popisu zvoleného metodologického přístupu, metod 

výzkumu a analýzy dat. 

Věcná část práce přináší bohatý materiál o legislativním, organizačním a finančním zajištění sportu 

talentované mládeže v návaznosti na celkový systém péče o sport v obou zemích. Úspěšnost 

mládežnických sportovců sledovaných zemí na „olympijské“ úrovni pak dobře naznačuje, jak rozdílné 

přístupy, organizace sportu a podmínky mohou ovlivňovat právě přípravu talentované mládeže. Zde 

je nutno upozornit na dvě skutečnosti. Jednak že zpracování komparace představuje nelehký úkol, 

jednak že potřebné údaje se velmi obtížně získávaly.   

Některé materiály citované na s. 23 nejsou již platné, byly zrušeny novými normami. V textu se 

vyskytovaly překlepy a v oficiálním názvu Rakouska je opakovaně nesprávně užíváno malé „r“ ve 

slově republika namísto „Republika Rakousko“. Vhodné by bylo doplnit zdroj dat o počtu ZŠ a SŠ  se 

sportovním zaměřením na s. 42. 

Studentka celkově prokázala schopnost řešit samostatně výzkumný problém. Nutno ocenit její snahu 

kriticky diskutovat a hodnotit dostupné prameny,  s čímž se v mnoha závěrečných pracích 

nesetkáváme (týká se hlavně materiálů zpracovaných agenturami pro Český olympijský výbor  - např.  

vlastní analýza výše financí na s.53 a její srovnání s nejasnými daty ze studie ČOV).  

Vzhledem k bohatosti získaného materiálu a schopnosti jeho komparace i přes výše uvedené výhrady 

doporučuji práci k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

Otázky k obhajobě:   

1) Jaký je Váš názor na převedení odpovědnosti za sport na Český olympijský výbor. Rozprava 

k návrhu zákona o podpoře sportu, na němž se podílel Český olympijský výbor, citujete, že v ostatních 

evropských zemích mají právní normu upravující financování sportu. Nalezla jste takovýto dokument 

pro rakouské prostředí? 

2) Charakterizujte podrobněji komparativní analýzu (srovnávací výzkum) (např. Nekola, Geisler, 

Mouralová, 2011 či Hendl, 2005). 
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