
Posudek na diplomovou práci Bc. Tomáše Jiráska „Aktuální problémy podpory 

sportu v Červeném Kostelci“ 

Student se zabýval komunální podporou sportu v místě svého bydliště s ohledem jak na současnou 

společenskou aktuálnost, tak potřeby sledované obce. 

Struktura práce je adekvátní řešenému tématu. V úvodu student zdůvodňuje výběr a zaměření 

tématu, což další kapitoly adekvátně rozpracovávají. V rešeršní části představuje základní rámce 

(společenské, organizační, ekonomické aj.) působnosti obcí ve vztahu ke sportu a tomu relevantní 

poznatky z odborných publikací, zákonů a politických dokumentů. Přehledně uvádí možné formy 

financování sportu na úrovni obcí a důraz klade na sportovní zařízení, která představují jednu ze 

stěžejních podmínek sportu občanů. Cíl a dílčí cíle jsou formulovány v souladu se záměry práce a 

s poznatky z rešeršní části. Poslední dílčí cíl „navrhnout nový možný způsob financování sportu 

v obci“ by zasloužil postavení samostatného cíle. 

Jako základní metodologický přístup zvolil student vhodně případovou studii, odpovídající metody 

sběru, zpracování a vyhodnocení dat. Taktéž organizace výzkumu popsaná na s. 34 podává čtenáři 

jasnou představu, jak bylo v analytické části diplomové práce postupováno. 

Výsledková část nejprve popisuje poznatky z terénního výzkumu ve sledované obci, kdy student 

zmapoval všechna sp. zařízení, jejich základní „technické“ parametry, využívání a náklady na provoz. 

Údaje vztahuje k urbanistickým ukazatelům pro typ obcí jako je Č. Kostelec. Dále vyhodnotil výši a 

formy financování sportu od roku 2000 do roku 2013. 

Pro zpracování návrhu vhodného postupu financování sportu v Č. Kostelci rámcově analyzoval a 

zhodnotil systémy financování sportu v podobných geograficky blízkých obcích. Vyústěním a 

praktickým přínosem je kapitola 6.2 uvádějící návrh způsobu financování sportu včetně klíče 

přerozdělování financí z rozpočtu obce Č. Kostelec. V diskuzi mohl student provést porovnání svých 

výsledků s výsledky obdobných prací (včetně řady diplomových zpracovaných na FTVS UK), což by 

mohlo zvýšit významnost jeho výsledků a návrhu. 

Přínos práce je nutno spatřovat ve snaze pomoci rozvoji sportu v Červeném Kostelci, kdy student 

odpovědně hledal v odborné literatuře a v příkladech z praxe vhodný způsob péče o sport ve 

sledované obci. Využil při tom adekvátního metodologického postupu a výzkumných metod. Po 

formální stránce je text v pořádku. Provedl řadu časově náročných kvalitativních šetření. 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně či velmi dobře dle průběhu obhajoby. 

V Praze dne 12.1.2016     doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. 

       KIN FTVS UK 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaký očekáváte postup obce Červený Kostelec z hlediska uplatnění závěrů Vaší DP? 

2. Které další oblasti byste navrhl sledovat a hodnotit z hlediska rozvoje sportu v Č.K.? 


