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Hodnocení práce: 

Bakalářská práce na téma Dotace do sportovního odvětví z pohledu subjektu působícího na Praze 5 
neodpovídá předepsaným požadavkům pro bakalářské práce. 

Teoretická část ve velkém množství chybně popisuje právní pozadí dané problematiky. Autor velice 
často zákony cituje zmatečně či úplně nesmyslně. V některých pasážích popíše nějakou situaci 
a následně ji vyvrátí. 

Metodická část je velice stručná (1/2 stránky). Nepopisuje v podstatě nic; autor se v práci odvolává na 
rozhovory, ale ty v této části nepopisuje. Tento zásadní nedostatek následně vede k chybnému 
provedení průzkumu. 

V analytické části autor popisuje různá časová rozmezí (2011-2013; pak 2007-2013). Jednotlivé zdroje 
financí, které autor rozebírá jsou neaktuální, a to je v tématu založeném na dotacích do sportu a při 
stanoveném cíli nevhodné. Díky neaktuálnosti je tato práce nepoužitelná pro praxi a její přinos je 
pomíjivý.  

Diskuze je chybně napsána. Nenavazuje na teoretická východiska uvedená v práci. 

Celkově práci považuji za podprůměrnou. 

Klíčové nedostatky: chybná práce s právními předpisy v teoretické části, nepopsaná metodika práce, cíl 
práce nekoresponduje s názvem práce, obsah práce nekoresponduje s tématem práce. 

Připomínky: 

1. kostrbatě stanovený cíl; autor zde používá podmiňovací způsob, což není žádoucí 

2. cíl práce nekoresponduje s názvem práce (cíl je stanoven obecně, název se vztahuje 
k subjektům na Praze 5) 

3. metody v abstraktu jsou nepřesně popsány; není uvedeno, které analýzy autor využil, kromě 
interview 



4. struktura práce neodpovídá předepsanému formátu (metodika předchází teoretickým 
východiskům) 

5. první dva odstavce v úvodu nejsou zarovnány do bloku 

6. autor nerespektuje zavedené grafické standardy odborných textů – kombinace mezery mezi 
odstavci s odsunutým prvním řádkem, nezarovnání částí textu do bloku 

7. v úvodu kapitoly 4 autor rozděluje texty na „oficiálních a legislativních a nelegislativních 
textech,“; nejsem si jistý, co je oficiálním textem myšleno v tomto kontextu 

8. autor v některých částech chybně umísťuje index s citací a není tedy možno přesně určit, co 
autor cituje a co ne; 

9. v kapitole 4.3 autor uvádí, že „Z finančního pohledu dotace posilují hospodaření.“ Jedná se 
o velice silný závěr, pro který autor nemá důkaz; existuje několik odborných článků v českém 
jazyce, které naopak prokazují, že dotace hospodaření státu a konkurenceschopnost oslabují – 
články publikované Ing. Petrem Machem, Ph.D.; podobné studie jsou k dispozici i v zahraničí 

10. v poznámce 3 pod čarou, v podkapitole 4.4 je nepřesně uveden název zákona 

11. v článku 4.1 autor nesprávně uvádí, že zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 
pozdějších předpisů, respektuje definici pojmu „sport“ uvedenou v Evropské chartě sportu, 
zákon tento pojem definuje jinak 

12. v podkapitole 4.4.1 je název zákona špatně, resp. je neúplný 

13. autor špatně cituje právní předpisy  

14. celý první odstavec v podkapitole 4.4.1  nedává smysl 

15. autor zjevně nepochopil vztah občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 
v podkapitole 4.4.1 nazvané „Typy obchodních korporací“ o žádných typech nehovoří, resp. 
zcela zmateně zmiňuje veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost 

16. v podkapitole 4.4.3 autor vyznačuje uvozovky v rozporu s pravidly českého pravopisu (užívá 
britsko-americký styl) 

17. v podkapitole 4.4.3 autor uvádí, že spolek lze založit „konvenční smlouvou“ – dle ust. § 218 
občanského zákoníku zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov, právní 
jednání o přijetí stanov proto není vhodné nazývat „konvenční smlouvou“ 

18. v celé práci se autor dopouští nesprávného či neúplného označování právních předpisů, což 
není žádoucí 

19. autor nesprávně používá pojem „svěřenecký“ fond, správně je „svěřenský“ (viz § 1448 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

20. v podkapitole 4.4.3 autor správně uvedl změnu legislativy od 1.1.2014, avšak v následující 
podkapitole pracuje s neaktuálními právními předpisy (obchodní zákoník i zákon o sdružování 
občanů byly zrušeny k 31.12.2013) 

21. v podkapitole 4.4.4 je nevhodně odsazen odstavec, když řádek není dopsán 

22. není vhodné uvádět jako použitelný předpis zákon č. 227/1997, o nadacích a nadačních 
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, neboť z tohoto zákona zbylo po 
novelizaci v souvislosti s novým občanským zákoníkem pouze torzo, které se navíc netýká 
nadací ani nadačních fondů 

23. je pochopitelné, že autor práci píše delší dobu, je však nezbytně nutné sledovat aktuálnost 
využívaných zdrojů, zejména právních předpisů – na straně 25 autor uvádí, že „Pro rok 2014 se 
dále předpokládá nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“, což je zastaralá 
informace 

24. práce obsahuje řadu pravopisných chyb, hlavně v oblasti čárek 

25. kapitola metodika je velice strohá; nepopisuje vhodnost jednotlivých metod ani jejich využití či 
postup při využívání; také zde chybí jakýkoli zdroj 

26. v kapitole 4.2.2. autor využívá k definice neziskového sektoru zahraniční publikaci; dané 
rozdělení nereflektuje s českým prostředím a není tedy použitelné pro subjekt z Prahy 5; autor 
na tento nedostatek rozdělení neupozorňuje 

27. teoretická část je kompilací přímých a nepřímých citací; těžko se hledá ucelenost textu a logická 
posloupnost 

28. na straně 22 je text uprostřed strany zvláštně zalomen (pouze jedno slovo na řádku) 

29. na straně 23 autor kombinuje pod čarou poznámky a citačními odkazy, což není možné 



30. v přílohách chybí přepisy rozhovorů, na kterých autor práci založil 

31. na straně 30 autor uvádí zkratky VHP, IVT, VTZ, které ovšem nemá v textu zavedeny 

32. pod tabulkou 2 autor v poznámce chybně označuje EDS jako Evropský soudní dvůr; jedná se o 
evidenční dotační systém 

33. v diskuzi je opět chybně odskočený řádek (jedno slovo na řádku) 

34. ROP Střední Čechy není využitelný pro subjekty na Praze 5 

35. diskuze je prázdná; jedná se spíše o shrnutí a drobné osobní komentáře autora k tématu než 
samotné porovnání jeho zjištění s teorií 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Kolik peněz ročně musí plynout do sportu z loterií na základě zákona 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, v účinném znění?  

2. Jaký je rozdíl mezi založením a vznikem spolku?  

3. Objasněte, jak souvisí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, s cílem Vaší práce. 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  dobře – nevyhověl 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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