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Hodnocení práce: 
 
Diplomová práce na téma Korelace hodnotících kritérií neinvestičních programů MŠMT na příkladu 
Českého badmintonového svazu odpovídá obsahově požadavkům diplomové práce, z pohledu stylistiky 
textu a české gramatiky tomu tak není. 
 
Úvod práce je napsán v novinářském stylu s vysokým množstvím spekulací. Také neexistuje návaznost 
mezi úvodem a cílem práce, což je pro akademické práce základ.  
 
Teoretická část popisuje témata, která se přímo týkají zkoumané problematiky. Nicméně v některých 
částech, které komentuji v připomínkách, autorka používá neaktuální zdroje, což pro samotné využití 
práce v praxi není vhodné. V této části se také objevuje několik kapitol, kde autorka vůbec necituje, což 
je pro teoretickou část nepřípustné. Kapitola 3.2.2 je příliš strohá a práci by prospělo, kdyby ji autorka 
více rozpracovala. 
 
Metodologická část by měla být pojmenována jako metodická (viz připomínky). Obsahově je metodická 
část zpracována přehledně a srozumitelně. Nicméně zde chybí kapitola výzkumný soubor, v tomto 
případě přesné stanovení zkoumaných kritérií a důvody výběru těchto kritérií. Lehce je tato 
problematika popsána na konci teoretické části, nicméně pro potřeby metodiky práce nedostatečně. 
 
V úvodu analytické části autorka popisuje Český badmintonový svaz. Samotné vyjádření výsledků, 
které popisují financování svazu z různých programů, je zpracováno správně a přehledně. Autorka zde 
provádí povedenou deskriptivní analýzu. 
 
V prvním odstavci diskuze autorka naznačuje, že v českých krajích a obcích dochází často ke korupci, 
což považuji za nevhodné obvinění z pohledu českého právního systému. Obce a kraje musí svou 
činnost vykonávat dle svého nejlepšího uvážení a není tedy možné bez důkazů tvrdit, že v obcích 
a krajích se rozdělují finance dle známostí. Další části diskuze jsou zpracovány správně. 



 
Závěr práce je zpracován chybně, autorka zde vůbec nekomentuje své závěry, pouze obecně 
komentuje obecně známé předpoklady a domněnky. 
 
Celkově práci za podprůměrnou, a to zejména z důvodu níže uvedených zásadních nedostatků.  
 
Zásadní nedostatky: Chybná stylistika textu a vysoké množství pravopisných chyb. 

Připomínky: 

1. abstrakt je napsaný příliš obecně 

2. z názvu práce není jasné, které období bude autorka práce zkoumat 

3. cíl práce je složitě popsán; text není na první pohled srozumitelný 

4. výsledky v abstraktu jsou popsány nekonkrétně 

5. anglický abstrakt je v některých částech nejasný; dle mého názoru se jedná o mechanický 
„google překlad“ českého abstraktu a vzhledem k tomu, že není dodržena anglická stylistika 
a gramatika, jsou některé části zcela nelogické 

6. autorka v textu nelogicky dělí kapitoly pouze na jednu podkapitolu (kap. 2 a 5.4) 

7. akademické práce se zpravidla píší neosobně 

8. úvod práce je napsán v novinářském stylu s vysokým množstvím nepřesných informací 
(příkladem může být z velké části chybná interpretace rychlobruslařského prostředí); ani další 
informace nejsou potvrditelné a jedná se pouze o spekulace, které se objevují v médiích 

9. autorka v textu odkazuje nekonkrétně na schémata a obrázky; vždy je potřeba v textu konkrétně 
odkazovat 

10. autorka dělí kapitoly na podkapitoly bez logického vysvětlení; pro čtenáře je tedy těžké se 
v textu správně orientovat 

11. schéma 1 je zastaralé a neodpovídá financování sportu ve zkoumaném období  

12. na straně 13 autorka odkazuje na „některé studie“, ale v textu s nimi dále nepracuje; 
v akademických pracích je potřeba konkrétně komentovat podobné studie, pokud se o nich 
autorka zmiňuje 

13. na straně 14 autorka uvádí toto: „Je to Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Z tohoto 
označení cítíme, že tělovýchova a sport jsou jen jakousi podkapitolou“; tvrzení autorky, že 
tělovýchova je podkapitolou MŠMT je zavádějící a nepřesné; na MŠMT existuje plnohodnotná 
sekce sportu 

14. autorka v textu chybně umísťuje citační odkazy 

15. informace čerpané z publikace Hobzy a Hodaně jsou převážně zastaralé a dnes již neplatné 

16. autorka na straně 14 chybně cituje zákon, to samé na straně 18 

17. v textu se objevuje vysoké množství konotativních slov 

18. v textu se objevuje značné množství překlepů a pravopisných chyb 

19. kapitola 3.2.1 je nepodložená a autorka zde pouze spekuluje nad historií Sazky  

20. autorka v práci zaměnila pojem metodika za metodologii práce 

21. autorka v práci užívá pojem výzkum, ale myslí průzkum 

22. celá práce je napsaná se silným citovým zabarvením; autorka si v práci vesměs stěžuje na 
podfinancování sportu 

23. na stranách 31 a 60 je chybně zarovnaný text  

24. v závěru se obecně neuvádějí tabulky 

25. práce čerpá z množství nevalidních zdrojů, což obecně vede k vyššímu počtu spekulací 
autorky, které do akademických prací nepatří 

26. zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů byl zrušen k 1.1.2014 

27. autorka na několika místech neuvádí celý název právního předpisu, nad to je třeba vytknout, že 
právní předpis je nutné citovat již při první zmínce o něm, následně lze zavést zkratku a tu pak 
používat ve zbývajícím textu (např. autorka hovoří o „loterijním zákonu“, ale nikde neuvádí jeho 
číslo) 



28. zdroj 1 ze seznamu literatury není v práci citován 

29. zdroj 9 ze seznamu literatury není v práci citován 

30. zdroj 21 ze seznamu literatury není v práci citován 

31. zdroj 22 ze seznamu literatury není v práci citován 

32. všechny zákony v seznamu literatury jsou uvedeny chybně 

Otázky k obhajobě: 

1. V práci zmiňujete, že sporty, které jsou pro rodiče dražší, by měly dostávat větší státní podporu, 
aby sport byl dostupnější a mohl přilákat více dětí. Zkuste toto Vaše tvrzení zdůvodnit. 

2. V práci často zmiňujete, že stát by měl do sportu vkládat peníze, protože každá vložená koruna 
do sportu přinese ušetření ve zdravotnictví. Uveďte alespoň 3 sporty a zdůvodněte, proč by stát 
měl z výše uvedeného pohledu do těchto sportů více investovat než do sportů jiných. 
 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  dobře – nevyhovněl 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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