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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno a příjmení autora bakalářské práce: Jan Brych 

Název bakalářské práce: Podpora mládežnického fotbalu na amatérské úrovni v Praze 

Typ posudku: posudek vedoucího práce 

Autor posudku: Arnošt Veselý 

Student si pro svoji práci zvolil aktuální téma, které doposud nebylo v kontextu České 

republiky tímto způsobem zpracováno. Oceňuji tedy samotný výběr tématu, stejně jako fakt, 

že se mu podařilo skloubit praktický problém s problémem výzkumným. Zároveň jde o oblast, 

kterému se ve volném času dlouhodobě věnuje a dobře mu tak rozumí.  

Práce je strukturována do šesti hlavních částí. Nejdříve jsou formulovány cíle a práce a 

výzkumné otázky. Obojí je formulováno srozumitelně a autor se na tyto otázky opravdu snaží 

odpovědět. Následuje kapitola o teorii, kde je vymezen především koncept liniových 

pracovníků (street-level bureaucracy) Michaela Lipskyho, který tvoří základní teoretickou 

perspektivu práce. Kladně hodnotím, že autor skutečně studoval původní teoretickou práci a 

snažil se jí propojit s vlastním empirickým výzkumem. 

Dále následuje metodologická kapitola, kde je vymezen výzkumný design a využité 

metody. Tato kapitola je zpracována podrobně a systematicky. Metodologií práce byly 

případové studie šesti pražských fotbalových klubů. Pro zpracování práce uskutečnil autor 11 

polo-strukturovaných rozhovorů. Rozhovory byly přepsány a následně analyzovány. Kladně 

hodnotím fakt, že v práci je uveden způsob analýzy, včetně příkladu způsobu kódování. 

Pozornost věnoval také etické stránce výzkumu. Kromě rozhovorů využil student i 

nepublikovaná kvantitativní data, která se mu podařilo získat. Metodologii práce celkově 

považuji za velmi zdařilou. 

V další kapitole se autor věnuje nastavení podpory mládežnického fotbalu. Ačkoli tato 

kapitola působí na první pohled poněkud popisně, je potřeba poznamenat, že poskytuje 

informace, které doposud nikde takto systematicky a přehledně pojednány nejsou. 
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Samotným jádrem práce je kapitola 4. kde jsou podrobně popsány případové studie šesti 

klubů. Každá případová studie má jednotnou strukturu s cílem odpovědět na výše uvedené 

výzkumné otázky. To umožňuje lepší zobecnění z těchto případů. Výsledky výzkumu jsou 

shrnuty v kapitole 5. Zde se autor vrací k teorii M. Lipskyho a postupně pojednává, které 

předpoklady jeho teorie lze vztáhnout na pozorované případy a které nikoli. Poukazuje na to, 

že v souladu s Lipskyho teorií dochází k přetížení a nejednoznačnosti rolí „liniových 

pracovníků“. Naopak jeho výzkum nepodporuje předpoklad konfliktu cílů mezi organizacemi 

poskytujícími finanční podporu a samotnými kluby. 

Práce je po formální stránce dobře zpracována. Překlepy a typografické chyby nejsou časté 

a vyskytují se především v anglických slovech (například na straně 7 je dvakrát uvedeno 

„burrueacracy“ místo „bureaucracy“ a pak také chyby v seznamu literatury). Jazyk práce je 

jasný a srozumitelný. 

Jako vedoucí práce mohu potvrdit, že student pracoval zodpovědně, dlouhodobě a 

systematicky. Na výsledné práci je to patrné.  

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „A“  

Otázky k obhajobě: 

1. Přinesl Váš výzkum něco nového, nad rámec toho, co jste již věděl ze své 

praktické zkušenosti? Pokud ano, co? 

2. Na jaká zjištění z Vaší práce by bylo vhodné navázat dalším výzkumem? 

V čem a proč? Jak by mohl tento výzkum vypadat? 

 

Datum: 22.5. 2019                                                    Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 


