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Počátky organizovaného sportu lze zasadit mnoho tisíc let do minulosti. Již v těchto dobách byl ale sport 

předmětem sázek, z čehož vyplynula potřeba různorodých soupisů. Postupem let až do současnosti tak 

vznikaly stále podrobnější sportovní statistiky. V oblasti sportu tak můžeme pozorovat jedny 

z nejpodrobnějších statistických souborů. I přes tyto výhody není sportovní demografie směrem běžně 

studovaným. Bakalářská práce Petra Jániše se zabývá analýzou věkové struktury právě v této oblasti, 

specificky strukturou hráčů anglické fotbalové Premier League.  

Předkládaná práce je se zahrnutím úvodní a závěrečné části složena z pěti kapitol na čtyřiceti stranách. 

První kapitola dává náhled do struktury samotné práce, zběžně popisuje samotné navazující kapitoly  

a zároveň blíže popisuje i důvody výběru právě anglické Premier League. Na úvodní kapitolu navazuje 

kapitola druhá, která se podrobně věnuje diskusi literatury a teoretickému rámci práce. V několika 

podkapitolách je zde podrobně objasněn a zařazen nejen samotný pojem demografie sportu, ale také 

„vrcholový věk“, který je základním pojmem následné analýzy a bylo potřebné jej přesně vymezit. 

Poslední část této kapitoly se poté věnuje historii fotbalu v Anglii, a to i z pohledu komerčního vývoje. 

Třetí kapitola formuluje samotné výzkumné otázky a hypotézy. Vhodně byla předpokládána odlišná 

věková struktura hráčů Premier League podle dělení na hráče domácí a cizince, tedy dva odlišné soubory 

hráčů. Tato problematika je však dostatečně popsána, zahrnuta do hypotéz a zároveň položena i jako 

výzkumná otázka. Kapitola čtvrtá se zabývá zdrojem dat. Data byla získána ze stránky transfermarkt.com  

a extrahována pomocí vlastního skriptu v RStudiu. Samotná data však trpí nekonzistencí výsledků během 

let i několika dalšími problémy. Byť autor tento nedostatek přiznává, a je si ho vědom, bylo by vhodné, 

pokud je to možné, zahrnout i odlišné datové zdroje pro kontrolu vstupních údajů. Samotný datový 

soubor pak zahrnuje 14 223 hráčů a deset proměnných, jež lze považovat v obou případech vzhledem 

k analýze jako dostatečné. Za metodologickou část je možno považovat kapitolu pátou. Jsou zde 

podrobně popsány vybrané proměnné a jejich úprava v datovém souboru. Popis samotných metod je 

dostatečný, stejně tak i jejich výběr, kde autor kromě základní popisné statistiky využil jedno výběrový  

t-test, a hlavně pak analýzu rozptylu ANOVA.  Samotná analytická část tvoří téměř polovinu celé práce  

a je velice pečlivě zpracována, byť její struktura by mohla být členitější z důvodu snadnější orientace (další 

úroveň řazení). Následně jsou zde i výsledky analytické části konfrontovány s hypotézami a popsány (byť 

některé popisy výsledku jsou zatíženy komplikovanými formulacemi). Množství tabulek a grafů odpovídá 

potřebám analýzy, s jejich vizuálním stavem si mohl dát autor ale větší práci. V závěrečné kapitole jsou 

pak silně analyticky prezentovány závěry celé práce.  

Až na drobná opomenutí (např. autor zmiňuje v metodologické části 10 proměnných, ale v závěru 11), 

problémy s formátováním (vdovy a sirotci), případně použití zavádějících informací (např. str. 29, kdy 

autor poukazuje na neexistující vliv počtu klubů na počet hráčů, ale data toto vyvrací), nemá předkládaná 

bakalářská práce zásadní nedostatky. Teoretická část práce pak poskytuje dostatečný základ pro její 

analytickou část. Jako velký klad lze hodnotit snahu autora poprat se komplikovaně dostupnými daty, 

nestandartním zaměřením práce, a hlavně pak snaha o využití pokročilejších statistických metod. 

 

Bakalářskou práci Petra Jániše doporučuji k obhajobě.  

 
V Praze 27. 5. 2018                            Mgr. Oldřich Hašek 


