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Cíl práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištění, jaké změny financování sportu ve městě 

Sedlčany byly způsobeny změnou zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách z roku 

2012. Dalším cílem je identifikování dopadů změny loterijního zákona na celé město Sedlčany. 
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Hodnocení práce: 

Bakalářská práce na téma opad změn Zákona o loteriích a jiných podobných hrách na město Sedlčany 
a jeho sportovní organizace odpovídá požadavkům pro bakalářské práce.  

Teoretická část je v pořádku, autor provedl kvalitní rešerši v oblasti  ekonomického významu sportu, 
organizace sportu a loterií. V některých pasážích autor neuvádí zdroje informací. 

Metodická část je v pořádku. Autor zvolil vhodné metody, které při správném využití vedou ke splnění 
cíle práce.  

V analytické části autor na úvod stručně představuje město Sedlčany. Dále podrobně představuje 
veškeré hospodaření zkoumaného města. Jedná se o přehledný rozbor zaměřený na roky 2010 – 2014. 

Kladně hodnotím diskuzi, kde autor upozorňuje, že po změně legislativy došlo i ke snížení příjmů 
z oblasti loterií, na druhou stranu však také uvádí, že prostředky, které směřují do sportu na těchto 
příjmech v Sedlčanech nejsou přímo závislé a současné zastupitelstvo finance získá z jiných zdrojů.  

Závěry práce jsou úzce pojaty, ale vycházejí ze získaných dat. 

Celkově práci hodnotím za nadprůměrnou.  

Připomínky: 

1. na straně 9 autorovi uteklo jedno písmeno v přímé citaci, které není v kurzívě (grafický problém) 

2. v kapitole 3.1. autor neuvádí žádný zdroj informací 

3. není důvod uvádět kapitolu 3.2.1, pokud v práci není 3.2.2 



4. drobné chyby v zápisu internetových zdrojů v seznamu literatury 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V práci uvádíte, že snížení počtu hracích zařízení v obci povede ke snížení kriminality a bude 
mít pozitivní vliv na patologické hráčství. Existuje nějaká studie či historická událost, která toto 
tvrzení podpoří či vyvrátí? Pokud ano, uveďte příklad. 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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