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Název práce: Péče o zahraniční hráče v českém basketbalu 

Cíl práce:  Cílem této bakalářské práce je zjistit rozdíly v péči o zahraniční hráče u vybraných 

klubů Národní basketbalové Kooperativa ligy. 
 
 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

výborně 

Logická stavba práce 
 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

studenta/studentky 

 

velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Pravopis a stylistika 

 

Nemohu posoudit jazyk 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 
Vzhledem k tomu, že jsem v průběhu posledních 13 let studoval využití zahraničních hráčů v českém 

basketbalu, jsem povzbuzen tím, jaké výsledky, spolupráci a pochopení tématu tato práce 
představuje. Autorka odvážně iniciovala rozhovory se zahraničními hráči v angličtině, stejně tak s 

manažery a trenéry týmu. Její pochopení problematiky sportovní migrace a potřeby pracovního 

uspokojení jsou dobře doloženy v teoretické části. Autorka projevuje dobré pochopení situace českého 
basketbalu, potenciální výzvy pro zahraniční hráče a týmy, které je zaměstnávají a důležitost 

pracovního uspokojení. 15 rozhovorů představuje dobrý vzorek týmů NBL a zahraničních hráčů s 
různou úrovní zkušeností. Zároveň nemohou být 4 týmy a 12 zahraničních hráčů považovány za 

dostatečně reprezentativní vzorek a varoval bych před přílišným optimismem, který je uvedený v 

závěrečné části práce ohledně celkové péče o zahraniční sportovce v českém basketbalu. Práce přináší 
velkou praktickou hodnotu pro kluby zaměstnávající cizí hráče, pro pochopení, že týmová reputace a 

výkon jsou v sázce, kdy vynikající péče může potenciálně vést k pozitivnímu rozvoji mladých hráčů a 
vyšší úrovni profesionality v týmech. 
 

Připomínky: 

a) Stupeň splnění cíle práce – Rozdílné úrovně péče a spokojenosti cizinců jsou popisovány na 5 

týmech, které jsou jak na nejvyšších místech, tak i na nejnižších místech tabulky. Snaha 
autorky vnímat problém jak z perspektivy zahraničních hráčů, tak i týmového managementu je 

hodnotná a dobře provedená. Výsledná práce je užitečná pro sportovní týmy, které se snaží 

chápat požadavky a očekávání zahraničních hráčů. V práci jsou užitečně uvedené nejlepší 
postupy stejně jako skrytá nebezpečí. 

 
 



b) Samostatnost při zpracování tématu – Autorka spolupracovala s vedoucím na rozvoji své 

bakalářské práce a konzultovala s ním její správné směřování. Vedoucí dal autorce kontakty 

na management klubu a zahraniční hráče, autorka potom sama iniciovala kontakt, domluvila a 
provedla rozhovory. Autorka projevila pokoru, iniciativu a schopnost přemýšlet nezávisle. 

 

c) Logická stavba práce – Práce je dobře postavená, pokrývá všechny nutné teoretické aspekty. 

Metodologická sekce je jasná a dobře zorganizovaná. Sekce výsledků je dobře zorganizovaná, 

nejdříve je shrnutí rozhovorů s managementem a pak následují rozhovory s hráči. Každý 
výsledek je shrnutý v několika jasných bodech a doložený citacemi z rozhovorů. Autorka 

správně propojila výsledky s teoretickými základy v diskusní sekci. 
 

d) Práce s literaturou – citace, vlastní komentář – Citovaná literatura dokazuje pochopení 

dřívějších prací na toto téma, jak zahraničních, tak českých. Autorka správně podává svoje 

vlastní názory v diskusní a závěrečné sekci. Citace jsou uvedeny správně. 
 

e) Adekvátnost použitých metod – Kvalitativní, semi-strukturované rozhovory jsou vhodným 

způsobem jak prozkoumat tento problém. Autorka vedla rozhovory s dostatečným počtem 
týmů a hráčů. I když by bylo vhodnější přidat více týmů ze spodní části tabulky a více hráčů, 

kteří mají menší zkušenosti v České republice, tyto týmy a hráči nereagovali na žádosti o 
rozhovor. Přepsané rozhovory v příloze práce jsou chvályhodné, vzhledem k tomu, že je to 

správný způsob jak prezentovat výsledky rozhovorů, ačkoliv je často nevidíme na bakalářské 
úrovni.  

 

f) Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos studenta/studentky – Hloubku analýzy představují 
rozhovory jak s hráči, tak s managementem týmu. Jsou také zastoupeny ve srovnání výsledků 

zjištěných s teoretickými základy v teoretické sekci. Autorka mohla předložit jasnější korelace 

mezi pracovním uspokojením, týmovou soudržností a produktivitou. Jasnější analýza 
ceny/výhod využití zahraničních hráčů ve srovnání s českými hráči by práci více vyvážila. 

Zatímco závěry představují to, co autorka slyšela při rozhovorech, jsou tyto o něco pozitivnější 
než realita hráčů napříč všemi týmy a očekávání všech týmových manažerů. 

 

g) Úprava práce: text, grafy, tabulky – Tabulky a čísla představují přesná data, ačkoliv by jich 
mohlo být více a jejich formátování by mohlo být na vyšší úrovni. I když práce je založena na 

semi-strukturovaných rozhovorech, které jsou dobře doložené ve shrnutí a citacích. 
 

h) Pravopis a stylistika - Nemohu posoudit jazyk 

 
 

Otázky k obhajobě: 
1) Na základě ceny a zvýšené péče potřebné pro zahraniční hráče, myslíte, že se českým týmům 

vyplatí zaměstnávat zahraniční hráče? Pokud ano, kolik hráčů je pro současný český basketbal 

optimální? 
 

2) Citujete statistiky vysoké fluktuace zahraničních hráčů v české basketbalové lize. Pokud jsou mladí 
zahraniční hráči výrazně levnější než zkušení zahraniční hráči a mladí čeští hráči, proč je pro tým 

výhodné se dobře starat o zahraničního hráče, kterému v budoucnosti budou muset platit více, aby si 

ho udrželi? 
 

3) V teoretické sekci uvádíte, že mnoho výzkumů rozporuje nebo varuje před využitím zahraničních 
hráčů, protože to vede k nedostatečnému rozvoji národních hráčů. Na základě vašich rozhovorů a 

teoretického pochopení pracovního uspokojení a organizační produktivity, je možné se tomuto 
nedostatečnému rozvoji vyhnout? Pokud ano, jak? 
 

4) Na základě vašich rozhovorů, jaké byly nejlepší postupy v péči o zahraniční hráče, tak aby byl jejich 
výkon co nejlepší a přitom byli spokojení v týmu? 
 
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
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