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Hodnocení práce: 

Bakalářská práce na téma Dopad změn Zákona o loteriích a jiných podobných hrách na město 
Sedlčany a jeho sportovní organizace odpovídá parametrům požadovaným pro bakalářskou práci. 

Kladně hodnotím teoretickou část a její systematické a promyšlené uspořádání, zejména vyzdvihuji 
srozumitelnost podání předkládaných informací. Tato část však velmi často postrádá odkaz na autora 
daného dělení a autora prezentované myšlenky, tím se snižuje celková využitelnost práce pro 
potenciální zájemce o hlubší studium daného tématu či jeho další zpracování. Prezentovaná data jsou 
v pořádku a zdroje těchto informací jsou uvedeny. 

Metodologická část je zpracována dobře. Zvolené metody jsou vhodné pro zajištění stanovených cílů 
práce. 

Praktická část je koncipována promyšleně a kladně hodnotím zejména ucelený přehled o hospodaření 
města v období 2010 - 2014, a to včetně výdajů na sport, a ucelený přehled o činnosti sportovních 
organizací v městě Sedlčany působících. Výsledky práce jsou pak formulovány srozumitelně. 

Připomínky: 

1. Doporučuji zlepšit odkazování na zákonné normy - např. pokud je v textu odkazováno na zákon 
České národní rady, měl by odkaz mít patřičnou formu, tedy v tomto případě „zákon č. 
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů“, „zákon ČNR č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů“, případně pouze „zákon 
ČNR č. 202/1990 Sb.“ 

2. Část Teoretická východiska velmi často postrádá odkaz na autora daného dělení či myšlenky. 

3. 3.2, 1. odstavec - MŠMT ze zákona č. 115/2001 Sb. zřizuje pouze jedno rezortní sportovní 
centrum - zde chybně uvedeno v množném čísle. 



4. 3.3.1.1 - Antidopingový výbor ČR nezřizuje rezortní sportovní centrum. 

5. Drobné chyby v úpravě textu (spojky a, i na konci řádků, „Sb.“ s malým počátečním písmenem, 
„květen“ s počátečním velkým písmenem, při uvádění výčtu členění mnohdy za odrážkami 
chybí čárky). 

6. Číslování kapitol by mělo začínat Úvodem a končit Závěrem - v práci číslován i seznam 
literatury a seznam tabulek a příloh. Strany příloh se navíc dle pravidel pro závěrečné práce 
nečíslují vůbec nebo se číslují jinak než vlastní text práce (např. římskými číslicemi). 

Otázky k obhajobě: 

1. Kdo je v ČR regulátorem pro oblast sázkových her a loterií? Jak vstupuje právo EU do oblasti 
sázení v členských státech EU, tedy i v ČR - má EU pravomoc v této oblasti?  

2. Pokud jde o provozovatele internetového sázení, kteří nabízejí své služby v ČR nelegálně, 
setkal jste se na internetu s nějakým z takových provozovatelů? Hrozí v případě sázení 
prostřednictvím nelegálních serverů uživateli v ČR nějaký postih?  

3. Pokud jde o výsledek práce, a sice nezávislost nasměrování finančních prostředků do oblasti 
sportu ve městě Sedlčany na objemu příjmů odvodů z loterií - bylo možné toto předpokládat 
i bez hlubší znalosti situace ve městě Sedlčany? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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