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Hodnocení práce:

Práce vykazuje dobrou délku i strukturu. 

Autor bohužel uvedl jako téma veřejné zdroje, čímž zajistil, že není schopen srovnávat informace, o což 
se ostatně ani nepokouší. Výsledkem je popis stavu zemí, který se těžko srovnává. Ostatně, i v rámci 
zemí jsou nakonec systémy nejasné. Výběr zemí není jasný. Chybí metodologie, která ja povinnou 
součástí práce. 

Autor nepoužívá správně odkazy, v mnoha případech jsou chybějící či nejasné, v jiných nejsou 
konsistentně používány. Odkazy systematicky chybí u poznámek pod čarou a u výčtů, někdy nejsou 
jasné u delších pasáží. Seznam zdrojů obsahuje mnoho chyb, které jsou lépe uvedeny v poslední 
připomínce. 

Názory, stanoviska a zkratky by měly být vysvětleny (některé zkratky jsou správně, ne však všechny). 

Připomínky: 

Už nadpisy v obsahu jsou nekonsistentně. Ostatně, i v nadpisu práce je překlep.

Již v úvodu chybí odkazy. Je pravda, že starší verze metodologie tuto variantu doporučují, ale moderní 
varianty vyžadují odkazy u všech informací z jiných zdrojů. 

Autor by mohl používat konkrétnější stanoviska než např. „Sport představuje v současnosti ve většině 
vyspělého světa výrazný fenomén“ (s. 4). 



I v prvním odstavci na s. 6 chybí odkazy, ač se jednoznačně nejedná o autorův názor. Dále se již zdají v
pořádku. Na s. 7 odkaz z chybou. U odkazů z knih systematicky chybí č. stran.

Na s. 8-12 se patrně jedná (špatně značeno) o text z jednoho zdroje, a to až na jednu výjimku. To 
snižuje kvalitu práce, i přestože se jedná o knihu. 

Termín „období první republiky“ není v ČR zaběhlý ve vědeckých krizích. Lépe by bylo ho použít v 
uvozovkách. (s.13)

Na s. 15-17 chybí odkazy, až na pár výjimek.

„Tradiční dělení sportu“ (z r. 2011?)  na s. 16 je patrně přímou citací, ač nebyly použity uvozovky. 
Podobně je tomu i jinde, v podstatě u všech výčtů. 

Alternativní dělení sportu (bohužel použito pouze jedno) není nijak dále komentováno. 

Ekonomické přínosy sportu (s 19 a dále): mohly být použity i novější zdroje. Použité zdroje nejsou 
zastaralé, ale novější existují. 

Na následujících stranách opět nejsou jasné zdroje použitých informací. Pakliže je všechno ze zdroje 
KPMG, pak nejsou zdroje uvedeny dostatečně dobře, a mohly být pro srovnání použity i jiné zdroje, 
nebo alespoň zdroje původní, ze kterých KPMG tyto údaje převzala. 

Na s. 23 autor uvádí dělení podle NACE, aniž by ho řádně využil. Mohlo být využito specifičtěji. Navíc u 
něj chybí zdroj. Podobně i u jiných informací, hlavně v poznámkách pod čarou, chybí uvedení zdrojů. 

Graf č. 4 (s. 25) není úplně jasný, ani není řádně vysvětlen a využit. 

Na s. 25 je uváděn Holčík, patrně by měl být uvedený jako zdroj. 

Mnoho zdrojů není uváděno s velkými písmeny. Autor ostatně ani jinak není plně konsistentní.

Zdroj obr. 1 na s. 32 je zcela určitě chybně. 

Také část 4.3 neobsahuje odkazy, a není jediná. Např od s. 36 dále v podstatě nejsou po delší dobu 
žádné odkazy. 

Na s. 37 jsou velmi nespecifické údaje o reformách, novele zákona apod.

Na s. 40-43 se jednoznačně jedná o přímé citace, ač nejsou uvedeny podle pravidel, a mají patrně jen 
jeden odkaz na konci, což není správně. Podobně je tomu až do strany 49 včetně. 

Autor by měl dávat pozor při přepisování cizích názvů (např. s. 54). 

Stanovisko „Rakousko vykazuje v současné době téměř trojnásobnou výši HDP na jednoho obyvatele“ 
není řádně podloženo (2,6 podle uvedených údajů), a navíc využití této informace není jasné. 

Na s. 55 autor patrně informací „Zákona č.29/2007 Sb“ míní rakouský zákon. Pak by ovšem měl 
používat standardní nebo lépe rakouskou variantu značení zákonů. 

Práce občas obsahuje i menší chyby typu chybějících slov či špatně tvořených vět, např. „povinností 
spolkové vlády a vlády jednotlivých spolkových v oblasti sportu“ (s. 55).

Odkazy pod tabulkami na s. 55 a dále jsou téměř správně. Nikoli např. na s. 61. 

V „Návrhové části“ (s. 62 – 71, i včetně tabulek a grafů) nejsou odkazy, až na jeden špatně na s. 65. 
Návrhy tak nejsou nijak podloženy a jejich odůvodnění a obsah tak nejsou jasné.

Stejně je tomu i u závěru (s. 72-4). 

Seznam literatury obsahuje chyby, je nekonsistentní, a rozdělení pramenů není správně. Také obsahuje 
i prameny, které nejsou v práci použity (např. Čáslavová, 2009; Dimitrov, 2006). Naopak neobsahuje 
některé zdroje k odkazům použitým (KPMG, 2012a; KPMG 2014; mpo.cz, 2013). Naopak další zdroje 
jsou jinak uvedeny v textu než v seznamu (WHO, Grexa, aj.). Podobně legislativa a databáze jsou 
špatně. V textu autor uvádí patrně rakouský zákon, ten v seznamu chybí. 

Otázky k     obhajobě:
Jaké dělení sportu (uvádíte dvě) jste v práci používal?

Na s. 34 uvádíte „V porovnání počtu dobrovolníků na 100 obyvatel v jednotlivých zemích EU dosahovala
Česká republika nadprůměrných hodnot – viz graf č. 5.“ . S jakým průměrem český údaj srovnáváte a 
jak jste tuto informaci ověřoval (např. statisticky)? 

O jakých reformách státní správy a o které novele mluvíte na s. 37? 



Navržený klasifikační stupeň:  Nevyhovující
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