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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Josef Alferi 

Název práce:  Dotace do sportu z pohledu subjektu působícího na Praze 5  
Cíl práce: Cílem práce je zjistit, zdali a nakolik je efektivní dotovat sportovní odvětví pomocí 
veřejných rozpočtů a zdali je získání dotace důležitou konkurenční výhodou pro podnikatele.     
Jméno oponenta: Mgr. Stanislav Tvaroh 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zaměstnancem UK FTVS): 
MŠMT, strukturální fondy EU 

Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
Stupeň splnění cíle práce 
 Dobře 

Logická stavba práce 
 Dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní 
komentář  Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 Dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta Dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 
 Velmi dobře 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 
Téma této bakalářské práce, tj. Dotace do sportu z pohledu subjektu působícího na Praze 5, 
příliš nekoresponduje se samotným obsahem práce. Zatímco z názvu práce lze očekávat, že 
bakalářská práce bude zaměřena na fiktivní subjekt z městské části Praha 5 a možnosti jeho 
financování z veřejných dotačních programů, samotný obsah práce spíše popisuje analytický a 
statistický přehled všech možných dotačních programů bez skutečné vazby na subjekt 
z Prahy 5. Nejednoznačné vymezení, jakému konkrétnímu tématu by se bakalářská práce měla 
věnovat (co by mělo být vlastním přínosem práce), je stěžejním nedostatkem celé práce a 
bohužel se dotýká většiny kapitol.  
Cíle a úkoly práce popsané v kapitole 2 sice v podstatě byly splněny, nicméně jejich stanovení 
považuji za problematické. Možná to souvisí s nedostatečně propracovanou kapitolou 
metodologie práce, kde zcela absentuje stanovení výzkumného problému a definování základní 
hypotézy.  
Teoretická část byla zpracována velmi podrobně a určité pasáže velmi kvalitně. Z druhé strany, 
např. pasáž týkající se EU (kapitola 4.5.8) se zaobírá vztahu EU ke sportu jako takovému, 
nikoliv tématikou financování sportu v jednotlivých členských státech, v kontextu tématu práce 
pak tuto část vnímám jako zbytečnou. 
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Zpracování praktické části považuji za nevyrovnané. Sice zde byly popsány některé velmi 
zajímavé informace a statistiky (za velmi originální a zajímavé považuji statistické 
vyhodnocení neefektivnosti dotačního systému Prahy 5), určité pasáže byly ovšem poněkud 
zastaralé. Z pohledu využitelnosti práce by rozhodně bylo vhodné alespoň krátký prostor 
věnovat aktuální programům. Na odkaze http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-
rok-2015 je k dispozici dokumentace týkající se vyhlášení dotačních titulů na podporu sportu 
pro rok 2015. Za největší nedostatek pak považuji zpracování kapitoly 5.4 zaměřené na dotace 
z EU. Z pohledu subjektu v městské části Praha 5 jsou relevantními dotačními programy OP 
PA (Operační program Praha Adaptabilita; investice do vzdělávání prostřednictvím 
Evropského sociálního fondu) a OP PK (Operační program Praha Konkurenceschopnost; 
investice do infrastruktury prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj). ROP 
Střední Čechy je určen výhradně subjektům z regionu Střední Čechy, do kterého se Praha 
nezahrnuje. 

Diskuze a závěr obsahují vlastní hodnocení autora, což hodnotím kladně, přesto bych 
doporučoval, aby rekapitulaci a vlastnímu pohledu autora na danou problematiku byl věnován 
větší prostor včetně podrobněji promyšlených návrhů a doporučení změn systému s cílem 
zefektivnění financování sportovních organizací.    

Připomínky: 
1. Nepřesně zvolený název bakalářské práce vzhledem k samotnému obsahu, nepřesné 

vymezení, na co konkrétně by se práce měla zaměřit, resp. co by mělo být přínosem 
práce. Souvisí s připomínkou č. 2.  

2. Nedostatečná metodologie práce, absence stanovení výzkumného problému a základní 
hypotézy.  

3. Nepřesná informace v možnostech financování subjektů z městské části Praha 5 
dotačními tituly EU (záměna OP PA a OP PK za ROP Střední Čechy). 

4. Drobné chyby po formální a grafické stránce (nejednotný formát tabulek na straně 44, 
rozdělená první věta na straně 49). 

5. Chybná zkratka ESD (str. 38), správně se jedná o EDS, neboli evidenční dotační 
systém. 

Otázky k obhajobě: 
1. Největší objem finančních prostředků do sportu jde z rozpočtu MŠMT. Jak mimo jiné 

vnímáte zprávu velmi kritickou zprávu NKÚ právě ohledně financování sportu 
prostřednictvím dotačních programů MŠMT v letech 2011 – 2013 (zpráva byla 
zveřejněna na přelomu ledna/února 2015)?   

2. V textu byla několikrát zmíněna myšlenka, že financování sportu prostřednictvím 
dotačních titulů je značně neefektivní. Čím dle Vás je způsobena neadekvátní 
administrativní náročnost celého procesu získání dotace? Napadá Vás, jak by se systém 
mohl zjednodušit a zpřehlednit, aby byl pro poskytovatele i příjemce méně 
administrativně náročný? 

3. Návrh na zlepšení financování sportu by dle Vás měl vést přes příspěvky občanů a 
firem. Přispívat na sport může ovšem firma nebo občan již dnes, přesto u nás tato forma 
není zcela populární (minimálně na úrovni občana). Podrobněji rozveďte, jak byste 
firmy nebo občany motivoval k tomu, aby více přispívali na sport, především ten 
amatérský.    

4. Jak vnímáte roli ČOV jako důležitého hráče co do přerozdělování finančních prostředků 
sportovním organizacím a svazům? Domníváte se, že díky ČOV se zefektivní 
financování sportu v ČR? Pokud ano, proč myslíte, že tento systém bude efektivnější? 
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Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň: dobře až nedostatečně (konečná známka bude stanovena na 
základě průběhu obhajoby) 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 
V Praze dne 10. 9. 2015        

                                                                       ….......................................................... 
Mgr. Stanislav Tvaroh 


