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Jako základní téma diplomové práce si student zvolil problematiku podpory sportu na 

úrovni samospráv, která, zvlášť v období posledních let, nabyla na významu v souvislosti 

s legislativními změnami či transformací financování spolkového sektoru. Představitelé 

větších sídel (viz město Přelouč) jsou nuceni realizovat sportovní politiku tak, aby 

reagovali na potřeby sportovních spolků, obyvatel města i okolních obcí ve spádové 

oblasti. Z tohoto hlediska byl výběr objektu práce vhodně zvolený, práce má potenciál 

přispět jak k dosavadním poznatkům o podpoře sportu na samosprávné úrovni, tak jako 

podklad pro samotné představitele měst a obcí. 

Student si klade za hlavní cíl „prozkoumat fungování sportovní politiky“ v Přelouči a obcích 

spádové oblasti města. Z hlediska druhého dílčího cíle není zřejmé, zda se týká pouze 

města Přelouče nebo i ostatních obcí. Celkově se zdají být stanovené cíle poměrně 

ambiciózní, zvlášť s ohledem na rozsah diplomové práce, což se následně potvrzuje 

ve výsledkové části (viz dále). 

V metodologické části práce student přehledně popisuje design výzkumu a použité 

metody, jejich výběr reflektuje ostatní práce věnující se řešené problematice. 

Úvodní část je věnována teoretickým východiskům, bohužel se student v této části práce 

dopouští několika podstatných chyb. Mnozí citovaní autoři (např. Gratton a Taylor; 

Hostinský; Pospíšil; Vykoukal; Havel; a další) nejsou uvedeni v závěrečném seznamu 

literatury, v dalších případech chybí čísla stran, ze kterých diplomant zdroje citoval (např. 

s. 27, 28). Student v teoretické části mnohdy nereflektuje aktuální situaci, například 

používá termín „občanská sdružení“ namísto „spolků“ (viz Schéma 3). Přes uvedené 

připomínky lze konstatovat, že kapitola poskytuje legislativní a teoretický rámec 

stanovené problematiky. 



Výsledky práce lze rozdělit do dvou částí. První část se věnuje podpoře sportu města 

Přelouče (s. 41-63), druhá část (s. 63-68) je zaměřena na obce ze spádové oblasti. Autor 

tak nejprve podrobně charakterizuje podporu sportu v Přelouči se zaměřením na 

rozpočtové možnosti a omezení, pracuji s velkým množstvím dat, která nejčastěji 

prezentuje formou tabulek. Zpracování, úpravě a popisu tabulek či grafů měl však autor 

věnovat větší pozornost, pro čtenáře jsou mnohé z nich nepřehledné. Druhá část výsledků 

je věnována situaci v obcích spádové oblasti, většinu obsahu tvoří grafy na základě 

výsledků dotazníkového šetření, chybí však hlubší komentář autora. 

V diskusi autor porovnává financování sportu města Přelouče s financováním sportu na 

úrovni státu (pro rok 2008!). Komparace financování sportu s jinými městy obdobné 

velikosti by pak přinesla odlišné závěry, také poznatky o obcích spádového obvodu by 

měly být formulovány obezřetněji. 

Shrnutí 

Diplomová práce studenta Michaela Moravce odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomové práce. Přes uvedené nedostatky ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 

Otázky k obhajobě 

Proč jste nezařadil do výsledků práce i další položky z dotazníku? 

Použil jste dotazník také v případě Přelouče? 

Domníváte se, že by Sportovní komise v Přelouči měla disponovat vyššími prostředky na 

podporu sportu? Z jakého důvodu? 

V Praze, 7. 9. 2015      Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. 

 

 

 

 

 


