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Hodnocení práce: 

Předkládaná bakalářské práce je zaměřená na analýzu herních systémů v nejvyšších fotbalových 
soutěžích. Pozornost je věnována těm ligovým soutěžím, kde jsou zavedeny tzv. „nadstavby“, které 
v různých podobách mohou změnit pořadí týmů po základní části hrané systémem každý s každým. 
Úvod práce popisuje aktuálnost a potřebu podobné studie, neboť od sezóny 2018/19 je nadstavba 
součástí také české nejvyšší fotbalové lize. 

Obsahem teoretické části je zejména přehled herních systému a to nejvíce těch, které jsou obvyklé 
v evropském profesionálním fotbale. Autorka čerpá z dostatečného počtu recenzovaných i 
nerecenzovaných zdrojů. Některé citované tituly však neuvádí v závěrečném seznamu literatury (např. 
Fronček, 2010).  

Výsledková část je v podobě prezentace analýz čtyř evropských lig, kde byla v minulosti zavedena 
nadstavbová část doplňující základní část hranou systémem každý s každým. Porovnávána jsou období 
před a po zavedení této nadstavby, přičemž komentovány jsou zejména změny v pořadí a další 
zajímavosti, které nadstavby přinesly. Studentka dle mého názoru prokázala výbornou znalost všech 
prezentovaných systémů a dokázala často velmi složité systémy smysluplně vysvětlit. 

Prognóza vývoje v české Fortuna lize je sepsána logicky, byť nelze na základě provedených analýz 
spolehlivě predikovat vývoj v české nejvyšší soutěži. Nedovoluje to hloubka provedených analýz a také 
skutečnost, že český herní systém je ve srovnání s ostatními specifický. 

 

 



 
 
Připomínky k práci: 

Práce obsahuje stylistické neobratnosti a překlepy (např. s. 13 „za každé kolo další kolo soutěže…“, s. 
22 „ve všech státu, které jsou členem UEFA“ apod.).  

Na titulní straně jsem uveden jako vedoucí diplomové práce, nikoliv bakalářské. 

Tabulka 1 není zcela srozumitelná. Navíc pokud jde o vlastní zpracování tabulky, domnívám se, že měla 
být kompletně v českém jazyce. 

V obrázku 4 chybí v první obdélníku výsledek zápasu zápas Viborgu s Horsensem. 

Některé úvahy autorky jsou mylné. Souhlasím s tvrzením autorky ze strany 23, kde uvádí, že „čím méně 
toho týmy odehrají, tím méně mají zkušeností“. Nicméně není pravdou, že „s tím úzce souvisí minulé 
neúspěchy českých týmů na evropské scéně, kdy přední evropské týmy hrají už ve své národní lize 
mnohem více zápasů a pro české týmy jsou poté v kvalifikacích o Ligu mistrů a o Evropskou ligu 
nepřekonatelným soupeřem.“  

Jiná tvrzení autorky jsou pak spíše zavádějící. Na straně 24 například o novém herním systému Fortuna 
ligy uvádí, že zaznívaly názory, že by bylo lepší skončit po základní části na 7. místě, „aby klub mohl 
stále bojovat o své místo v kvalifikaci o Evropskou ligu“. Věci neznalý čtenář by mohl nabýt dojmu, že 6. 
tým o Evropskou ligu nebojuje, zatímco 7. ano. Tak tomu ale není. Navíc o Evropskou ligu bojují také 
týmy na 8. – 10. místě. Jde spíše o paradox, že větší šanci uspět v tomto boji má tým ze 7. místa, než 
tým z 6. místa. 

Také uvozující texty kapitol jsou někdy zavádějící. Například stěžejní kapitola 5 začíná textem „V této 
části práce budou zkoumány 4 vybrané evropské ligové soutěže. Vždy se bude jednat výhradně o 
nejvyšší soutěž v zemi a její propojení s druhou nejvyšší soutěží. Byly vybrány jen ty soutěže, které pro 
určení konečného pořadí využívají tzv. „nadstavby“, a to nad rámec základní části hrané systémem 
každý s každým.“ Načež následuje kapitola věnovaná české Fortuně lize.  

Některé velmi zajímavé skutečnosti vyplývající z provedených analýz zůstaly autorkou nekomentovány. 
V polské Ekstraklase se v letech 2013 – 17 body získané v základní části dělily dvěma. Toto pravidlo 
bylo následně zrušeno a v sezóně 2017/18 si týmy získané v základní části již týmy ponechaly v plné 
výši. Argumentem pro změnu byla skutečnost, že dělení bodů smazávalo velké bodové rozdíly mezi 
týmy a níže postavené týmy tak měly nepřiměřeně velkou šanci bodovou ztrátu dohnat. Analýza 
autorky však prokázala, že v letech „dělení bodů“ vyhrál ligu vždy tým, který byl po základní části 
nejhůře na druhém místě. Teprve v sezóně, kde body zůstaly v plné výši a měla se tak více projevit 
výkonnost a umístění v základní části, paradoxně ovládl ligu tým, který byl po základní části až třetí. 
Motivace pro zrušení dělení bodů byla tak de facto popřena (minimálně v této sezóně), přesto tento 
paradox zůstal autorkou bez větší pozornosti. 

Podobně v analýze skupin o udržení v polské Ekstraklase poukazuje autorka pouze na dvě větší změny 
v pořadí týmů - Slask v sezóně 2013/14 (z 12. na 9. místo) a Piast v sezóně 2016/17 (z 15. na 10. místo). 
Skutečnost, že v sezóně 2015/16 tým Podbeskidzie spadl v nadstavbě z 9. místa až úplně na poslední 
16. nechává bez povšimnutí. Tato změna v pořadí přitom byla jednoznačně největší a navíc zcela 
zásadní, protože rozhodla o sestupu tohoto klubu do druhé nejvyšší soutěže. 

Výsledky by dle mého názoru měly větší vypovídající schopnost, kdyby, kromě pořadí, byl uveden i 
počet získaných bodů. 

Souhlasím se závěry autorky, která ve své šesté kapitole predikuje, že v české lize nedojde po 
nadstavbě k výrazným změnám v pořadí. Podle mého názoru bude dokonce možné dlouhodobě 
sledovat trend, kdy se bodové rozdíly spíše ještě zvětší. Kromě uvedeného k tomu povede i skutečnost, 
že s nebližšími konkurenty pod sebou budou hrát týmy svá utkání na domácím hřišti.   

 
 
 
 
 
 



 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete prosím systém postupu z LM do EL dle tabulky 1. 

2. Na straně 20 uvádíte, že nejvyšší evropská klubová soutěž Liga mistrů systém každý s každým 
se dvěma koly používá ve skupinové fázi. S jakými dvěma koly? 

3. Vysvětlete, proč v sezónách 2010/11 a 2013/14 nehrály v belgické Jupiler Pro League finálové 
zápasy o účast v Evropské lize. 

4. Na straně 49 uvádíte, že „týmy 2. ligy nemají možnost postupu do 1. ligy.“ Znamená to, že od 
sezóny 2016/17 postupuje vždy jen jeden tým z druhé ligy? 

 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře  
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentce. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 5. 2019        
                                                                      …..….................................................... 
             PhDr. Jan Šíma, Ph.D. 


