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Doplňující komentář k hodnocení práce:

První část je věnována teoretickým náležitostem v souvislosti se sportovní politikou 
v České republice prováděnou především prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, ale i MO, MV a jinými organizačními útvary. Objasňuje dotační grantovou 
politiku ve významu koncepce státní podpory sportu ve sledovaných obvodech Prahy 16 
(Radotín) a Prahy 5 (Zbraslav). Autorka dále vysvětluje co je to spolek (vznik, organizace či 
zánik) se zaměřením na sport v ČR. Popisuje střešní sportovní organizace ČOV, ČUS se 
sportovními svazy, následně kluby a oddíly včetně finančních zdrojů státních i lokálních. 
Teoretická část má kompilační charakter s celkem logickou stavbou uváděných kapitol.

Výzkumná část uvádí cíl, úkoly práce a vědeckou hypotézu v kap. 3. Diplomantka 
chce nejprve …vytvořit přehled v zajištění a provozování sportu ve dvou lokalitách…, potom 
….porovnat vybrané sportovní kluby…, ale také…zjistit jaké jsou rozdíly v zajištění a 
provozování sportu… . Co se vlastně chce? Jedná se o určité nedorozumění ve vysvětlování 
záměrů výzkumného šetření v rovině metodologické. Název práce se týká komparace tedy 
srovnávání sportovních klubů ze dvou vybraných lokalit. Cíl práce má deskriptivní ráz, ale 
vědecká otázka je charakteru pracovní hypotézy. Tyto nepřesnosti se spíše týkají nezkušenosti 
autorky práce s výzkumnou terminologií. Podobně i výzkumné metody a techniky. Lze jen 
obtížně přijmout kontaktní databázi, formální emailové oslovení a formální list jako zásadní 
metody triangulačního empirického výzkumu. Metody tohoto výzkumu jsou dotazování,
deskriptivní a komparativní analýza. 

Výsledková část je zaměřená jen na některé vybrané údaje městská zařízení pro 
mládež, infrastrukturu, hospodaření a rozpočet aj. Následuje podrobná analýza sportovních 
klubů např. z hlediska závodní činnosti, členské základny, trenérské činnosti, pořádaných 
akcí, soustředění, sponzorství, finanční náročnosti sportů včetně poskytnutých grantů na tuto 
činnost. Údaje jsou vykazovány v absolutních četnostech a doplněné jednoduchými grafy. 
Celkově působí text srozumitelně a přehledně s informačním významem pro sportovní kluby 
či tělovýchovné jednoty v Radotíně nebo Zbraslavi. Závěry odpovídají stanovenému cíli a 
pojetí diplomové práce.  Diplomantka Bc. L. Vodičková prokázala, že je schopna samostatně 
výzkumně zpracovat a písemně předložit zadané téma.
Práci doporučuji k obhajobě.

Připomínky: 
- na str. 52 jsou citace bez uvedení roku vydání,
- na str. 57 se znovu řeší vědecká otázka, která už byla uvedena dříve,
- v literárních citacích jsou někde uvedena celá jména např. Hendl Jan.

Otázky k obhajobě: 
Považujete Český olympijský výbor za spolek?
Vysvětlete jak je to s tělovýchovnými jednotami ve vztahu k pojmům spolek a klub?
Proč jste neprovedla komparaci sportovní klubů (jednot) se stejným sportovním zaměřením 
v uvedených místech?
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