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Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zaměstnancem UK FTVS): 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

výborně  - velmi dobře    - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta/diplomantky 

 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Pravopis a stylistika 

 

Výborně 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená diplomová práce poskytuje velmi zajímavý materiál, 

prezentující inovativní přístup k měření ekonomické efektivity profesionálních sportovních klubů. 

Práce rozvíjí používané analytické modely o další modifikaci v rámci klubů anglické Premier 

League. Práce je svým zaměřením především metodicko – teoretická, čemuž odpovídá i celkové 

zpracování. Práce tak splňuje svůj cíl a celkově ji považuji za nadprůměrnou právě z  hlediska 

zejména vědecko-teoretické využitelnosti. Práci doporučuji k obhajobě. 

b) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, drobnou připomínku však mám 

k optické nevyváženosti z pohledu stručnosti samotné analýzy a jejích výsledků oproti jiným 

částem práce. Taktéž z mého pohledu autor příliš mnoho prostoru věnuje teoretickému 

vysvětlení metody DEA, spolu s jejím zařazením ihned na úvod teoretických východisek.  

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 120 zdrojů a to především zahraničních. V tomto 

ohledu diplomová práce vysoce převyšuje stanovené požadavky. Jako velmi kvalitní hodnotím 

celkové teoretické zpracování, rešerši a i vlastní komentáře diplomanta. Vzhledem k tomu, že 

práce je převážně metodicko-teoretická, tak toto stěžejní kritérium hodnotím jako nadprůměrně 

kvalitní. 

d) Adekvátnost použitých metod – Použité metody jsou vhodné a adekvátní, v podstatě využití 

metody DEA je samotnou podstatou diplomové práce a jejím hlavním cílem. V  tomto ohledu tak 

práce splňuje metodické standardy závěrečné práce této úrovně. 

e) Hloubka tematické analýzy – zpracované analýzy jsou velmi podrobné, konkrétní a jasné. 

Diplomant prokázal adekvátní schopnost pracovat s metodou DEA, správně jí vyhodnotit a 



interpretovat. Pozitivně také hodnotím rozsáhlou a kvalitní diskusi a velmi nadprůměrnou 

hloubku zpracovaného samotného tématu ekonomické efektivity klubů anglické Premier League.  

f) Úprava práce – práce obsahuje občasné nedostatky ve formálním zpracování v podobě 

vynechaných míst na stranách, překlepů, chybějících odkazů na zdroje, apod. Vše viz níže 

připomínky.  

g) Pravopis a stylistika – pravopis a stylistická úroveň práce odpovídá standardům akademické 

závěrečné práce a je zcela v pořádku (až na nějaké drobné výjimky – viz níže připomínky). 

 

Připomínky: 

Obsah – bylo by vhodné více strukturovat výsledkovou část. Takto opticky to pak vypadá, že tvoří jen 

opravdu velmi malou část práce. 

Str. 14 – odkaz na nesprávný vzorec (2), namísto (1). 

Str. 18 – zbytečně vynechané místo na stránce 

Kapitola 2.2 je až příliš podobná diplomové práci Jiřího Topinky z roku 2016. Možná bylo vhodnější 

v této části práce ukázat různé způsoby a oblasti využití metody DEA, popřípadě dosavadní využití 

v oblasti sportu a ekonomie sportu. Tomu se věnuje až poté kapitola 2.5.3. Taktéž bych tuto kapitolu 

umístil až za problematiku a oblast anglické Premier League. 

Str. 30 – více strukturovat text do odstavců pro větší přehlednost a orientaci 

Obrázek 6, str. 33 – překlep – „Příjmy z prodeje vysílacích práv (2248,5 mld. eur)“ – zde se jedná o 

miliony Eur, nikoliv o miliardy Eur. 

Str. 36 – nesprávné řádkování 

Str. 37 – chybějící nadpis, resp. bylo by vhodné strukturovat tyto přístupy ke klasifikaci příjmů 

evropských klubů pomocí buď podkapitol, nebo alespoň nějakých dílčích nadpisů. 

Obrázek 7, str. 39 – obrázek v angličtině, vše v práci by mělo být uvedeno v češtině, jelikož i samotná 

práce je psána v češtině. 

Obrázek 8, str. 40 – to je spíše tabulka, než „obrázek“ 

Str. 42 – nesprávné skloňování – „Průměrná roční mzda hráče Premier League v sezóně 2016/2017 je 

více než 3 milionu dolarů …“ 

Obrázek 11, str. 43 – graf bez vysvětlivek a legendy. 

Str. 46 – zbytečně vynechané místo na stránce 

Str. 51 – chybějící odkaz na zdroj – „Haas měřil efektivitu fotbalových klubů …“ 

Str. 52 – chybějící odkazy na zdroje – „Druhý výzkum Haas zaměřil na anglickou Premier League.“; 

„Současně Haas z výstupů odebral obsazenost …“ 

V kapitole 2.5.3 postrádám v rámci rešerše taktéž výzkum Topinky (2016), který je v podstatě 

předstupněm vývoje použitého modelu v této diplomové práci. 

Str. 66 – nesprávné skloňování – „Nevýhodou programu je komplikovaná příprava vstupních dat, které 

kvůli omezujícím podmínkám musí být zadány v požadované podobě i v případě řešení méně složitých 

úloh.“ 

Tabulka 14, str. 77 – nesplňuje předepsané okraje stránky 

Str. 88 – chybějící odkazy na zdroje – „Výše uvedené výzkumy Haase a Jardina se shodují …“; „Toto 

tvrzení podporují i výzkumy Topinky a Badmuse …“ Podobně pak i na další stránce 89. 

V této diplomové práci, která vlastně navazuje na práci Topinky (2016), by se daly znázornit výsledky 

analýz právě i s Topinkovou (2016) studií a zachytit tak graficky rozdílnost nejen různých období, ale i 

různých přístupů při práci s Facebookem jakožto jednou z proměnných v modelech. 

Seznam literatury obsahuje drobné nedostatky ve formátu uvedených citací. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak by se daly v práci využít korelační koeficienty, které umožňuje vypočítat Microsoft Excel Solver, 

mezi jednotlivými ekonomickými jednotkami (v tomto případě kluby anglické Premier League)?  

2. Daly by se nějakým způsobem znázornit výsledky měření i graficky? V případě že ano, jak? 

Navržený klasifikační stupeň: výborně. 

 



Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 

 

V Praze dne 11.9.2018        

                                                                       ….......................................................... 

       PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


