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Hodnocení práce: 

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na hodnocení produkční efektivity v prostředí 
profesionálního fotbalu. Kromě toho, že poskytuje informace o tom, jak byly kluby 
Premier League efektivní v sezóně 2016/17, nabízí nový přístup pro měření této 
efektivity. V tomto smyslu je práce inovativní a lze na ní snadno navázat dalšími studiemi. 

Teoretická část práce je kvalitně zpracovanou rešerší, přičemž autor čerpá z celkem 120 
zdrojů, převážně zahraničních. Pozitivně hodnotím zejména kapitolu 2.5.3 Efektivita týmu 
za celou sezónu, která je přehledem obdobných výzkumů, jaké provádí sám diplomant. 
K těmto studiím se navíc navrací v kapitole Diskuse a konfrontuje s nimi své výsledky. 

Výsledková část prezentuje výsledky efektivity jednotlivých účastníků Premier League 
v sezóně 2016/17 a hypotetické situace, při kterých by byly kluby efektivní. Autor 
správně uvádí, že nelze toto vnímat jako jasné doporučení adresované klubům, přesto se 
domnívám, že by mohly být inspirací v tom, jaké změny zavést v příštím období. Nutno 
podotknout, že interpretace výsledků diplomantem nejsou vždy přesné. Za příklad může 
posloužit autorovo tvrzení na straně 72 o tom, že „v případě mezd hráčů navrhuje model 
snížení o více než třetinu u klubů Crystal Palace, Southampton, Swansea a Sunderland. Ve 
skutečnosti je to pravdou pouze u posledních třech jmenovaných klubů. Kriticky lze 
hodnotit také nepoměr mezi rozsahem analytické části a části teoretické (minimálně by 
měly být vyrovnané). Autor se v práci nevyvaroval ani drobným stylistickým chybám a 
překlepům.  

 



 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Na straně 90 uvádíte, že "samotné měření efektivity probíhá vždy na určitém 
souboru produkčních jednotek tak, že jsou zpětně za určitý časový úsek mezi 
sebou porovnávány kluby vzhledem k nejlepší jednotce v pozorovaném souboru". 
Vysvětlete prosím toto tvrzení. Jak je možné, že jsou efektivní i kluby, které 
dosáhly objektivně horších výsledků, než nejlepší klub soutěže? 

2. Vysvětlete také tvrzení na straně 91, kde uvádíte, že "pro případný dlouhodobý 
výzkum je proto důležité zachovat při měření efektivity stejné vstupy a výstupy, 
aby byly zachovány stejné podmínky výzkumu." Pokud by se zachovaly stejné 
vstupy i výstupy, jaký by dávalo smysl realizovat takovýto výzkum znovu? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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