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Název práce: Srovnání alternativních ligových formátů v evropských fotbalových soutěžích 

Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je popsat ligové herní formáty ve vybraných evropských 
zemích. Dalším cílem je analýza nadstavbové části jednotlivých soutěží. Pomocí analýzy bude 
zjištěno, zda nadstavbová část mění pořadí týmů či nikoli. Na základě analýzy bude vytvořena 
prognóza vývoje v české lize. 

 

Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti   podprůměrné    průměrné nadprůměrné 
- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné    průměrné nadprůměrné 

- použité metody   podprůměrné průměrné nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře - dobře     - nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

Logická stavba práce 

 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, přínos studenta 

 

velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Stylistická úroveň 

 

velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě: 

Bakalářská práce se zabývá srovnáním alternativních ligových formátů ve vybraných evropských 

fotbalových soutěžích. Hlavním cílem práce je analýza nadstavbových částí u těchto soutěží. Dalším 

cílem je potom prognóza vývoje české ligy. 

V teoretické části práce jsou popsány zastřešující fotbalové instituce, nejvyšší evropské klubové 

soutěže, stejně jako různé herní systémy používané ve fotbalových soutěžích. Stěžejní je zde právě 

část týkající se herních systémů, která je hlavním východiskem pro další části práce. 

Autorka si jako metodu zpracování zvolila analýzu sekundárních dat, což byla vzhledem  

ke stanovenému cíli logická volba. Zajímavé by jistě bylo i zařazení např. dotazníkového šetření  

či rozhovorů (strukturovaných/polostrukturovaných) s odborníky na dané soutěže, jejichž zjištění by 

mohlo obohatit výsledky vzešlé z provedené analýzy. 

V praktické části práce autorka zkoumala 4 vybrané evropské ligové soutěže (polská, dánská, belgická 

a kyperská), u nichž po základní části probíhá určitá forma nadstavby. Herní systémy se u jednotlivých 

ligových soutěží liší, v průběhu času dochází i k jejich úpravám (polská a belgická liga), přesto se 

autorce povedlo vysledovat trendy, které mají zkoumané soutěže společné. 



Prognóza vývoje v nejvyšší české fotbalové soutěži je provedena na základě výše uvedeného 

výzkumu. Při jejím stanovování by se autorka měla vyhnout tvrzením typu „Týmy 2. ligy, které 

dostanou tuto možnost, již mají zkušenosti z 1. ligy a určitě si možnost postupu nenechají uniknout.“ 

Namísto slova „určitě“ by se zde hodilo spíše „lze očekávat“. 

Práce je celkově velice dobře strukturována, přičemž jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost.  

Po formální stránce práce obsahuje drobné nedostatky v podobě několika překlepů (např. s. 21 

„Schéma vyzařovacího systému Ligy mistrů“, s. 38 „posílení konkurenceschopnosti dánských týmů  

na turnajích EUFA“), špatného skloňování (s. 22 „použití jednotlivých systému ve všech státu“)  

či vypadlého slova (s. 54 „Z analýzy 4 evropských herních vyplynulo“). 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. V závěru kapitoly Diskuse uvádíte, že se lze domnívat, že i v české nejvyšší fotbalové soutěži 

dojde v budoucnu ke změně herního systému s nadstavbovou částí (stejně jako k tomu došlo 

v Polsku či Belgii). Pokud tomu tak skutečně bude, dokážete již nyní odhadnout, k jakým 

změnám by mohlo dojít? 

2. V kapitole popisující dánskou nejvyšší soutěž zmiňujete, že její herní systém je v nadstavbové 

části velice složitý. Impulsem pro zavádění nadstavbových částí bývá často snaha  

o zatraktivnění daných soutěží. Nemůže být tedy, podle Vašeho názoru, zavádění příliš 

složitých herních systémů kontraproduktivní?   

    

Práce je doporučena k obhajobě. 
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