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Hodnocení práce:

Předkládaná diplomová práce je deskriptivně analytického charakteru a tomu odpovídá i její samotná 
stavba. Po úvodních povinných kapitolách diplomantka zdůvodňuje potřebu financovat sport z veřejných 
prostředků a v obecné rovině představuje hlavní pilíře financování sportu. Následují dvě stěžejní kapitoly
práce, které jsou rozděleny rokem 2011, ve kterém podle autorky práce „sport přišel o dva stabilní 
zdroje“. Prvním zdrojem jsou myšleny odvody Sazky, druhým pak odvody loterijních společností. 
Zejména ve druhém případě jde z mého pohledu o velmi zjednodušené až zavádějící hodnocení. Mnoho
sportovních organizací si naopak změnou loterijního zákona finančně pomohla. Přesněji až pregnantně 
je situace popsána v kapitole 6.1.1 Novelizace 2011. Méně jasná je následující kapitola pojednávající o 
slevě na dílčím odvodu loterií poskytnutím daru ČOV (viz otázka č. 2 k obhajobě).

Poslední deskriptivně analytická kapitola je věnována koncepci financování sportu na nadcházející 
období. Z mého pohledu však nenavazuje na předchozí dvě kapitoly týkající se období minulých let, kde 
jsou převážně řešeny odvody z loterijní a hazardní činnosti. Koncepce v podobě kapitoly 7 loterie a 
příjmy z nich plynoucí nijak neřeší.

Práce se celkově orientuje výrazněji na odvody loterijních společností, méně už na další veřejné zdroje, 
jako jsou dotace MŠMT a zejména pak dotace municipalit. Právě ty představují s ohledem na 
financování sportu nejvýznamnější část veřejných rozpočtů. Dohromady veřejné zdroje, i podle 
autorkou citované studie KPMG, představují pouze cca 12% všech výdajů do sportu. Práce s názvem 
Nástin vývoje financování českého sportu po roce 1989 by měla být podle mého názoru vyváženější 
s podrobnějším odkazem i na další podstatné zdroje.

Na druhou stranu je třeba konstatovat, že problematika financování sportu z hazardní a loterijní činnosti 
je autorkou popsána velmi přesně a i pro laickou veřejnost srozumitelně. Pokud bych připustil, že 
„vybranými zdroji“ (cituji výše uvedený cíl práce) jsou právě a pouze odvody z loterií, pak lze práci 
hodnotit jako velmi dobrou.



Připomínky:

Interpretace dat nejsou vždy přesné. Příkladem může být komentář k hned prvnímu grafu na straně 25. 
Autorka zde uvádí jednotky procent (3% resp. 2%), přičemž ve skutečnosti se jedná o desetiny procent 
(0,3%, resp. 0,2%). 

Práce obsahuje malý počet pravopisných chyb, a to zejména v podobě neshody podmětu s přísudkem 
(např. „činnosti tratili“). Častějším jevem jsou chybějící tečky na konci vět. 

Otázky k obhajobě:

1) Na s. 43 v komentáři k analýze ČOV a MŠMT z roku 2009 uvádíte, že „v této metodice by 
nemělo figurovat loterijní financování“, přičemž z grafu č. 1, který pochází z téže analýzy, je 
patrné, že příjem z loterií zahrnut je (vláda + loterie). Můžete komisi vysvětlit tento rozpor? 

2) Na straně 49 uvádíte, že „loterijní společnosti jsou motivovány k tomu, aby část prostředků 
poskytly jako dar ČOV na účely sportovní a tělovýchovné“. Z textu však není zřejmé, v čem tato 
motivace spočívá. Logicky se nabízí, že v podobě daňové úspory. Pokud tomu tak je, můžete 
toto demonstrovat na konkrétním příkladu (výpočtu)?

Práce je doporučena k obhajobě.
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