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Jméno studenta/studentky: Jakub Riedl 

Název práce: Vliv zahraničních hráčů na český ligový fotbal 

Cíl práce:  Cílem práce je zjistit, jaký vliv mají zahraniční hráči na český ligový fotbal v sezónách 
1993/94 až 2017/18, uvést a porovnat rozdíly nebo podobnosti se zbylým fotbalovým světem z 
pohledu ekonomického, kulturního, historického a geografického. Dále analyzovat toky hráčů z 
různých destinací do České republiky a naopak státy, kam směřují čeští hráči. Sekundárním cílem 
práce je sběr dat, jež budou využita v diplomové práci a poslouží k detailnějšímu popisu hypotéz 
pomocí vícestupňové analýzy. 
 
 
 

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 
 

velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 

 

výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

výborně 

Pravopis a stylistika 

 

Nemohu posoudit jazyk 

 

Praktická či teoretická využitelnost zkpracování: 
 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 
Hodnocení práce: 

Autor prokazuje vynikající pochopení sportovní migrace a faktorů, které k ní přispívají a zároveň z ní 
vyplývají. Věnuje velké úsilí srovnání migrace v českém fotbale s prvoligovými týmy v Evropě. 

Sportovní migrace je prezentována jako přirozený dopad globalizace, což je správné, ale jen málo 
prostoru je věnováno různým snahám (a motivům) jak tyto globální toky omezit. Studie je popisná a 

prezentuje velmi jasný geografický a historický přehled cizinců, kteří přišli do České republiky a 

naopak českých sportovců, kteří odešli z nejvyšší české ligy od roku 1993. Ačkoliv v práci není 
uvedeno mnoho nových poznatků nebo poznatků, které by fotbalový odborník nerozpoznal intuitivně, 

hodnota práce je i ve sběru a předložení velkého množství dat velmi jasným způsobem. 
 

Připomínky: 

a) Stupeň splnění cíle práce – Autor vynikajícím způsobem popsal historický, geografický a 
kulturní tok fotbalových hráčů do České republiky a českých hráčů do jiných zemí, což je 

hlavním cílem práce. Dále autor sesbíral velké množství dat, která analyzoval s využitím 

deskriptivní statistiky a grafů a tyto mohou být využity pro víceúrovňovou statistickou analýzu 
v budoucnosti. Předložená data nejsou vždy jasně daná do souvislosti s tématem – sportovní 

migrací. Například nevíme jak se rozložení týmů uvedené v tabulce č. 6  nebo všechny 
proměnné v tabulce č. 7 (návštěvnost, kapacita a populace města) týkají sportovní migrace. 

 
 



b) Samostatnost při zpracování tématu – Autor se rozhodl využít víceúrovňovou statistickou 

analýzu a zjistil, že nejdříve musí zpracovat data na jednoduché, popisné úrovni, která je 

dostačující pro bakalářskou práci. Autor projevil schopnost naučit se a pochopit vyšší úroveň 
statistiky, i když je nakonec nevyužil. Autor sesbíral a analyzoval velké množství dat. Dobře 

také dohledal jak základní historické texty o sportovní migraci, tak i vědecké práce z nedávné 
doby. 

 

c) Logická stavba práce – Struktura práce, vystavěná od pochopení globalizace ke sportovní 
migraci, která je jasně definovaná a omezená, dává základy pro sběr a interpretaci dat. Důraz 

kladený na geografii a kulturní podobnost je jasně ilustrovaný v přístupu ke slovenským 

hráčům v české lize. Jeho srovnání české ligy a 5 největších evropských lig je logické 
vzhledem k dostupným údajům o těchto ligách a pracích, které byly již provedeny v těchto 

ligách ve spojitosti se sportovní migrací. 
 

d) Práce s literaturou – citace, vlastní komentář – Autor cituje široké spektrum literatury, jak 

české, tak mezinárodní. Teoretická část prezentuje základní práce o sportovní migraci, stejně 
tak i aktuálnější vědecké a populární práce na toto téma. Získané znalosti v teoretické části 

formují sesbíraná data a jejich prezentaci v sekci výsledků. 
 

e) Adekvátnost použitých metod – Použité deskriptivní statistiky jsou jednoduché, ale adekvátně 

reprezentují sesbíraná data. Autor je schopen předložit velké množství dat jednoduchým 
způsobem. 

 

f) Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos studenta/studentky – Autor je schopen velmi dobře 
analyzovat data. Předložená data interpretuje na vhodné úrovni bakalářského studenta, který 

na toto téma akademicky nepublikoval. Diskusní část o potenciálních hrozbách pro český 

národní tým ukazuje autorovu schopnost interpretovat data na základě dříve vyhotovených 
teoretických, sociologických a vědeckých pracích. 

 

g) Úprava práce: text, grafy, tabulky – Autor vytvořil velké množství grafických přehledů aby 

ilustroval jak koncepty, tak data: 5 obrázků, 8 tabulek, 4 schémata a 20 grafů. Tyto přehledy 

a tabulky ilustrují data lépe než mnoho souvisejících přehledů a tabulek z vědecké literatury. 
Jsou na nejvyšší úrovni. 

 
h) Pravopis a stylistika - Nemohu posoudit jazyk 

 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Jak se proměnné v tabulce 6 (konečné umístění týmů) a 7 (návštěvnost, kapacita a populace 
města) týkají sportovní migrace? Proč jsou pro studii důležité? 
 

2. Na základě předložených dat a vašich teoretických znalostí, jak byste obhájil přísnější limity na 
počet zahraničních hráčů v týmech v českém fotbalu? Jaké by mohly být důsledky takových omezení 

na českou ligu a na české hráče hrající v evropských ligách? 
 

3. Na základě sesbíraných dat, jaký je v současnosti optimální počet cizinců v českých týmech? Odkud 

by měly české týmy získávat tyto cizince? Jaké další faktory by měly zvážit české týmy, které mají 
zájem cizince získat? 
 
 

 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 

 

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