Číslo zápisu / číslo ve spisu : 419951/.....

Univerzita Karlova v Praze
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce
Akademický rok: 2015/2016
Student:
Datum narození:
Identifikační číslo studenta:

Bc. Berenika Jerieová
16.05.1991
72412200

Typ studijního programu:
Studijní program:
Forma studia:
Studijní obor:
Identifikační číslo studia:
Datum zápisu do studia:

navazující magisterské
Tělesná výchova a sport
prezenční
Management tělesné výchovy a sportu
419951
20.08.2013

Název práce:

Participativní rozpočet jako jeden z možných zdrojů finančních
prostředků pro oblast sportu

Jazyk práce:
Jazyk obhajoby:
Obor práce:
Vedoucí:

čeština
čeština

Oponent(i):

prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

Datum obhajoby :

03.05.2016

Termín:
Průběh obhajoby:
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Diplomantka na úvod představila cíle své práce a metody pro jejich
dosažení. Dále již prezentovala výsledky své studie v podobě
jednotlivých případových studií v podobě projektů, u kterých bylo
uvažováno s financováním z veřejných prostředků. Na závěr vznesla
konkrétní doporučení pro žadatele o dotace na základě výsledků
veřejného hlasování.
Oponent práce hodnotil práci jako zajímavou a přínosnou pro praxi.
Kriticky hodnotil teoretickou část práce jako příliš popisnou bez
aplikace teoretických východisek do zkoumané problematiky. Na
druhou stranu jako excelentní hodnotil výsledkovou část práce.
Otázka oponenta se týkala možných argumentů pro posílení finanční
podpory pro oblast sportu.
Vedoucí práce shrnul nejdůležitější výsledky práce a podobně jako
oponent práce hodnotil práci, a to zejména její výsledkovou část,
jako výbornou a v praxi využitelnou. Otázka vedoucího se týkala
využití tzv. Norských fondů.
Komise se shodla na známce výborně.
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