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Diplomová práce Tomáše Jiráska se zaměřuje na problematiku podpory sportu na lokální
úrovni. Město Červený Kostelec, jež je objektem šetření, má více než 8 tisíc obyvatel, je
zároveň přirozeným centrem pro menší obce, ačkoliv se nejedná o obec s rozšířenou
působností. Města obdobné velikosti jsou v současných společensko-legislativních
podmínkách nucena realizovat sportovní politiku reflektující potřeby sportovních spolků,
obyvatel města i okolí tak, aby byla oblast sportu rozvíjena udržitelně, s jasnou vizí a
nebyla určována jen ad hoc rozhodnutími aktuálních představitelů města, jejich osobními
preferencemi či zájmy. Předmět práce tak byl zvolen velice vhodně, jedná se o aktuální,
diskutované téma, které má potenciál přispět nejen k dosavadním teoretickým
poznatkům oboru, práci lze částečně využít také pro účely tvorby koncepčních materiálů
vztahujícím se přímo ke sportovní oblasti v Červeném Kostelci.
Student si klade za hlavní cíl „analyzovat a zhodnotit současnou péči o sport ve městě
Červený Kostelec“. Pozornost pak hodlá věnovat dvěma stěžejním oblastem lokální
podpory sportu – financování sportu a oblasti sportovních zařízení. Stanovený cíl i rozsah
práce plně odpovídá požadavkům na realizaci diplomových prací, dílčí cíle jsou v souladu
s hlavními cíli a měly by tak studenta vést k úspěšnému splnění cíle hlavního. Závěrečným
dílčím cílem je „navrhnout nový možný způsob financování sportu“. Domnívám se, že
právě splnění tohoto dílčího cíle by mělo být hlavním přínosem celé práce.
V teoretické části diplomové práce student charakterizuje vztah sportu a veřejné správy
v kontextu relevantních legislativních dokumentů. Student kladl velký důraz právě na
současnou právní úpravu, bohužel již menší pozornost věnoval teoretickým otázkám
opodstatnění veřejné podpory sportu či pracím na obdobné téma, které by pak poskytly
základní teoretický rámec při interpretaci výsledků. Teoretická část věnující se
sportovním zařízením (s. 22) již poskytuje dostatečná východiska pro samotné šetření.

Z metodologického hlediska byl vhodně zvolen přístup případové studie. Student má
v úmyslu využívat jak primární zdroje dat (hloubkové rozhovory), tak sekundární zdroje
(webové stránky, interní materiály města). V průběhu realizace rozhovorů bylo
dotazováno celkem 27 osob.
V úvodu výsledkové části autor velice zběžně charakterizuje institucionální zabezpečení
sportu na úrovni radnice či městského úřadu v Červeném Kostelci. Dalších 17 stran je
věnováno přehledu sportovních zařízení na území města. Autor popisuje základní
vlastnosti sportovišť, jejich vlastnictví, účel a finanční nároky na provoz. Poté v souladu
s dílčími cíli konfrontuje rozměry sportovišť s urbanistickými normami. Následující část je
věnována analýze financování sportu z rozpočtu města a komparaci s dalšími, okolními
městy, která byla vhodně zvolena. Právě srovnání principů financování sportu se jeví jako
nejzdařilejší část výsledků. Z výsledků dále vyplývá, že se autor zaměřil především na
podporu organizovaného sportu, neorganizovaným aktivitám (sportovní akce, programy)
se věnuje minimálně. Domnívám se, že se autor mohl podrobněji zabývat také celkovou
finanční podporou sportu v kontextu rozpočtových výdajů města (údaje jsou dostupné na
webových stránkách), data pak mohl srovnat s ostatními městy, kterými se zabýval
v rámci komparační analýzy.
Shrnutí
Diplomová práce studenta Bc. Tomáše Jiráska odpovídá požadavkům kladeným na
diplomové práce, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.
Otázky k obhajobě
1) Máte k dispozici data o počtu členů v jednotlivých klubech? (Proč jste je v práci
neprezentoval?)
2) V čem spatřujete hlavní nevýhody využití urbanistických norem pro sportovní
infrastrukturu v současné době?
3) Jakou organizační formu hodlá město využívat po převodu sportovních zařízení?
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