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Komparace dotací v oblasti sportu a tělovýchovy v Pardubicích a Hradci Králové
v roce 2014

Cíle:

Hlavním

cílem

diplomové

práce

je

ověření

fungování

přerozdělovacích mechanismů, díky kterému se přerozdělují veřejné prostředky
do sportovní oblasti, jakožto jedné z oblastí, do které jsou směrovány prostředky
z veřejných rozpočtů. Dílčím cílem práce je zpřehlednit finanční výdaje a
strukturu v oblasti sportu a tělovýchovy z veřejných rozpočtů v ČR za rok 2014.
Tato práce shrnuje především přehled zdrojů, ze kterých je současný sport
financován a také sportovních organizací, jakým způsobem jsou v současné době
financovány. Další z dílčích cílů práce je určení, především prostřednictvím
deskriptivní analýzy konkrétní dotačních výdajů na sport z obecních rozpočtů a
SWOT analýzy, výše celkových výdajů na sport v obou městech a najít možná
úskalí financování.
Metody:

V práci jsou použity metody popisné analýzy, která čerpala z hlavní časti
z analýzy sekundárních zdrojů (dat). Zkoumala a srovnávala stav sportovních
dotací v krajských městech za rok 2014. Výsledky této metody byly využity do
následujícího srovnání (komparace) obou krajských měst. V práci lze také najít
SWOT analýzu. Data z této SWOT analýzy byla vyhodnocena v přehledné
SWOT matici.

Výsledky:

Po velmi komplexním provedení popisné analýzy, komparaci zjištěných dat a
vypracované SWOT analýze, je zjištěna současná situace financování obou
krajských měst. Mezi oběma krajskými městy se objevili značné rozdíly ve výši
několika desítek milionů korun, které byly do sportovní oblasti rozděleny.
V práci jsou popsány příčiny a důsledky těchto zjištěných stavů. Obě hlavní
hypotézy práce byly vyvráceny. Díky SWOT analýze nejsou komparovány
pouze číselná data, ale také způsoby financování v daných městech. V rámci
SWOT analýzy jsou u obou měst vyhodnoceny také možnosti, jakým způsobem
by svoje financování mohli zlepšit. Pomocí SWOT matice jsou vyjádřeny hlavní
rozdíly ve způsobu financování v obou městech.
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