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Hodnocení práce: 

Předkládaná diplomová práce je svým zaměřením průkopnická, inovativní. Pomocí statistických 

metod identifikuje vzájemný vztah mezi kritérii MŠMT pro přidělování finančních příspěvků a 
jejich výší přidělených Českému badmintonovému svazu. Výsledky nepřinášejí přelomová 
zjištění, jako spíše návod, jak také další zastřešující svazy a asociace mohou využít běžné 

funkce programů MS Office Excel k identifikaci téhož v prostředí svého sportu. Mohou se tak 
lépe ve svých strategiích zaměřit na konkrétní faktory, které jim umožní získat více finančních 
prostředků z programů MŠMT, či minimálně predikovat jejich výši. 

Teoretická část práce je zpracována pečlivě. Diplomantka logicky postupuje od obecného ke 
konkrétnímu a již poměrně zastaralá důležitá data nahrazuje aktuálními. Ta navíc vhodným 
způsobem doplňuje vlastními komentáři. 

Metodická část kombinuje obecná východiska s konkrétními kroky vedoucími k dosažení cíle 
práce. Pro čtenáře, který chce rychle získat informace o metodickém postupu autorky, může 
být tento způsob poněkud nepřehledný. Metodický postup, minimálně ze statistického 

hlediska, považuji za relativně náročný. Diplomantka využívá vícenásobné regrese, kde 
nezávisle proměnnými jsou hodnotící kritéria a celkové objemy rozdělovaných finančních 
prostředků v jednotlivých programech. Závisle proměnnou je výše finančních prostředků, 

kterou obdržel ČBaS. Regrese je také podkladem pro predikce možných modelových situací 
kombinující různé hodnoty nezávisle proměnných.  

 

 



 

 

Analytická část v podobě převážně deskriptivní analýzy přináší čtenáři nejprve vhled do 
prostředí Českého badmintonového svazu (kapitola 5.1). Zásadním problémem této části práce 

je, že diplomantka opakovaně neuvádí zdroje prezentovaných dat. Některé myšlenky a číselné 
údaje by si podle mého názoru zasloužily hlubší komentář (viz např. otázka č. 1 k obhajobě). 

Stěžejní částí práce jsou kapitoly 5.3 až 5.6, kde jsou odděleně u každého sledovaného 

dotačního programu postupně představena vstupní data do vícenásobné regresní analýzy, 
výsledky této regrese a následně také predikce příjmů při určitých autorkou zvolených 
modelových situacích. Na rozdíl od metodické části je toto činěno velmi přehledně. Autorka 

prezentovaná data navíc vždy komentuje ve vztahu ke stanovenému cíli a prostředí ČBaS.   

Celkové hodnocení je obsahem kapitoly Diskuse. Ta je podrobná a skutečně se zabývá 
polemikou nad dosaženými výsledky. Autorka vedle toho kriticky hodnotí současný stav 
financování sportu a poměrně pregnantně hodnotí některé jeho negativní důsledky. 

Neztotožňuji se však se všemi názory autorky. Úvod diskuse se nese v duchu autorčina 
povzdechu nad tím, že financování sportu, zejména z prostředků municipalit, je neprůhledné a 
proto často i nespravedlivé. Volá po transparentních podmínkách, jasných pravidlech pro 

financování sportovních klubů, které podle ní spravedlivost zajistí. Osobně mám jinou 
zkušenost. Striktní dodržování stanovených pravidel znemožňuje členům sportovních komisí 
obcí a měst využít znalost místních specifik a posuzovat individuálně potřeby jednotlivých 

žadatelů. Pevně daná (a logicky zjednodušená) pravidla tak podle mého názoru spravedlivému 
přerozdělování prostředků na úrovni menších měst a obcí spíše zabrání.  

Dotační komise MŠMT nemůže pracovat se znalostí regionálních potřeb a specifik a je logické, 

že zde existují jasná kritéria pro přidělování finančních podpor. Slovy diplomantky „vše je 
nalinkováno“. Kluby by se však neměly a priori orientovat pouze na úkoly, které jim přinesou 
maximální množství těchto prostředků. Jejich cíle by měly být primárně sociálního či 

sportovního charakteru, byť je zřejmé, že k plnění těchto cílů je potřeba mít také minimálně 
vyrovnaný rozpočet.  

Práci hodnotím jako velmi dobrou. Kromě výše uvedených připomínek kazí celkový dojem 

zejména velké množství pravopisných chyb, nejčastěji v podobě neshody podmětu 
s přísudkem.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Graf číslo 3 znázorňuje podíl příjmů z neinvestičních programů MŠMT na celkových 
příjmech ČBaS. Je naznačený vývoj podle vás pozitivní nebo spíše negativní? Zdůvodněte 

svoji odpověď. 

2. V současné době je pod palbou kritiky systém, kdy jsou významně finančně podporováni ti 
sportovci, kteří dosáhnou na výrazný mezinárodní úspěch, minimálně však ti, kteří k němu 

mají „teprve“ předpoklady. Tento stav kritizujete také vy ve své práci. Jak by podle vašeho 
názoru měl vypadat transparentní systém podpory talentovaných sportovců?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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