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Struktura práce 

Práce se rozkládá na 64 stranách, z nichž posledních 13 stran zaujímají přílohy. Samotná textová část je 

rozprostřena do sedmi hlavních kapitol na čtyřiceti stranách. Práce má logickou strukturu, vychází 

od teoretického ukotvení problematiky přes popsání metodologických postupů a datových zdrojů po analytickou 

část a závěrečné shrnutí. 

 

Cíle práce, výzkumné otázky, hypotézy 

Předkládaná práce je zaměřena na popis věkové struktury hráčů Premier League od sezóny 1992/93 do sezóny 

2017/18. Autor si stanovuje několik výzkumných otázek, na které se snaží v práci najít odpovědi, jako např. jak se 

v průběhu času vyvíjí věková struktura hráčů, jak domácích, tak zahraničních, a to včetně např. jednotlivých 

hráčských pozic apod. Odpovědi na tyto otázky se autor snaží najít v průběhu analytické části a v závěru 

jednotlivá zjištění shrnuje. 

 

Práce s literaturou 

S ohledem na téma práce, které není v demografické literatuře příliš obvyklé a dotýká se spíše okrajové oblasti 

demografie, tzv. demografie sportu, byla otázka, jak se student dokáže vypořádat s ne příliš rozsáhlou 

podkladovou literaturou. Lze se domnívat, že autor se s tímto problémem vypořádat velmi dobře, o to více lze 

tuto snahu ocenit ve spojitosti se skutečností, že se jedná o jeho první práci tohoto typu. Také zápis použitých 

citací, resp. bibliografických zdrojů je bez výrazných pochybení. 

 

Metodika práce, práce s daty 

Pro zpracování datového zdroje bylo zapotřebí získat data ze specializované webové stránky, která klasické 

stažení dat neumožňuje. Autor si za tímto účelem sám napsat skript v programu RStudio, pomocí něhož data 

nejprve vytřídil a následně upravil do patřičné podoby, s níž bylo možné provádět základní analýzy. Prvotním 

sběrem získal údaje o více než 17 tis. hráčích. Už jen tato část ukazuje poměrně neobvyklý přístup studenta na 

bakalářském stupni a vyžaduje tak patřičné uznání, neboť se výrazně tímto odlišuje od ostatních, kteří většinou 

využívají data získaná z běžných databází či ke zpracování vytříděná speciálně třetí osobou.  

 

V rámci popisu použitých metod převažují metody pro popis počtu hráčů a jejich věkové struktury. Většinou se 

jedná o vážené údaje, kdy autor pracuje správně s počtem odehraných minut než fyzickým počtem hráčů. Díky 

tomu může sledovat reálné vytížení hráčské základny podle věku hráčů a více tak sledovat tzv. vrcholový věk. 

V práci jsou také využity jednoduché statistické testy, jako jednovýběrový t-test či analýza rozptylu.  

 

Při diskusi o použití spektra metod bylo školitelem doporučeno použití také kartografických vyjadřovacích 

prostředků. Bohužel, student se nakonec přes určité prvotní snahy k tomuto způsobu vizualizace neuchýlil, což je 

škoda, neboť určité závěry, či jen popis vstupních dat, mohly být více srozumitelné pomocí těchto metod. 

 

Analytická část práce 

První část analytické části je věnována obecnému popisu věkové struktury podle různých kritérií, spojená se 

základní deskriptivní statistikou, stejně jako testování rozdílů pomocí výše uvedených statistických testů. Větší 

pozornost je pak věnována sledování rozdílů mezi domácími a zahraničními hráči, a to podle různých 

charakteristik. Z uvedeného se dá konstatovat, že analytické postupy jsou správné a výsledky poměrně 

jednoznačné a korektně okomentované. 

 

 



 

Závěr práce 

Závěry práce jsou zformulovány jasně a přehledně, a to nejenom v průběhu analytické části práce, ale především 

v Závěru. Autor se snaží odpovědět na všechny vyřčené otázky a zaujmout k nim jednoznačný postoj.  

 

Formální náležitosti práce 

Formální úprava práce je na slušné úrovni, nicméně není bezchybná. Je škoda, že autor nerespektoval ve finální 

verzi určitá doporučení, která mu byla školitelem dána a která by práci po vizuální stránce mohla posunout 

o kousek výše (např. úprava titulní stránky, jednořádkový text na s. 20, zarovnání textu v tabulkách, použití 

rozdílných písem v obsahu apod.). Stylistická úroveň je na studenta bakalářského cyklu dobrá, autor se sice 

nevyhýbá určitým stylistickým nepřesnostem či laickým obratům (např. „porce odehraných minut“ aj.), ale 

nejsou ve výsledku závažné povahy. 

 

Celkové shrnutí 

Domnívám se, že bakalářská práce Petra Jániše je velice dobrým počinem v oblasti tzv. demografie sportu, která 

není v našich podmínkách příliš rozšířena. Autor především prokázal schopnost sám si vytáhnout a následně 

zpracovat značné množství vstupních dat, které dokázal jednoduchými, avšak dostačujícími demografickými 

a statickými metodami popsat a zanalyzovat. Výsledkem je podle mého názoru kvalitní práce, která svým 

způsobem se dokáže vymykat pracím podobného druhu. Co mě však jako školitele mrzí je skutečnost, že autor 

neakceptoval většinu doporučení, která mu byla dána v rámci tzv. posledního čtení školitelem, a která 

upozorňovala na mnohé, především formální nedostatky, které by ve výsledku vedly k dotažení práce ještě na 

lepší úroveň, nejen po vizuální stránce. Nicméně po obsahové stránce je práce velice zajímavá a dobře 

zpracovaná, proto 

 

navrhuji přijmout překládanou bakalářskou práci k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Domníváte se, že se liší vámi dosažené výsledky o hráčích z Premier League od jiných významných lig, resp. 

od hráčské základny české nejvyšší fotbalové ligy?  
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