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Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – Předložená bakalářská práce prezentuje velmi zajímavé a velmi 
aktuální téma problematiky migrace ve fotbalovém prostředí. Autorovi se podařilo zpracovat 
celkem komplexní materiál, který čtenáři poměrně čtivě a přehledně objasňuje složitosti 
zkoumaného tématu a jeho stav v českém fotbalovém prostředí. Práce stanovený cíl splňuje a 
vzhledem k potenciální návaznosti diplomové práce a celkové využitelnosti (praktické i 
teoretické) hodnotím práci jako nadprůměrnou. I přes některé níže uvedené nedostatky, či 
nejasnosti (viz níže dílčí hodnocení a připomínky) práce splňuje požadavky na akademickou 
závěrečnou práci bakalářské úrovně a doporučuji jí k obhajobě. 

b) Logická stavba práce – Práce obsahuje všechny podstatné a nezbytné kapitoly a části. Z mého 
pohledu je však nelogické zařazení metodologie jako třetí kapitola před teoretická východiska. 
Tato nelogičnost je poté i příčinou toho, že čtenáři není jasné, jak budou analýzy a práce se 
sekundárními daty probíhat. Vše dostává smysl až po přečtení dalších kapitol, zejména pak 
samotných výsledků. Pochopitelnější by bylo umístit metodologii až za teoretická východiska a 
to i z toho důvodu, že samotná metodika analýz často vychází z předchozích výzkumů, které 
jsou prezentovány právě v teoretické části. 

c) Práce s literaturou – Práce využívá celkem 39 zdrojů, z toho 28 zahraničních, čímž vysoce 
převyšuje požadavky na bakalářskou práci. Teoretická část obsahuje velmi zajímavou, pestrou a 
čtivou rešerši o problematice migrace ve světovém fotbalu. Student správně (věcně i formálně) 



cituje, dodává vlastní komentáře. Je pravda, že vlastního textu a komentářů by mohlo být více, 
mnohdy jsou kapitoly, popř. celé odstavce pouze odcitovány (přímo, či nepřímo). Nicméně i tak 
je tato část práce velmi zdařilá a kvalitní. Čtenář tak dobře pronikne do zkoumané problematiky, 
což pomůže lepšímu pochopení následných výsledků. Velmi pozitivně pak hodnotím dominantní 
využití zahraničních odborných zdrojů. 

d) Adekvátnost použitých metod – Použité metody jsou vhodné a adekvátní. Autor využil základní 
statistiky, kterými analyzuje velkou řadu sekundárních dat. V tomto ohledu student prokázal 
skutečně dobré schopnosti při práci se sekundárními daty a následnou analýzou. Co však zde 
vidím jako slabinu, je specifikace, popis a vysvětlení jednotlivých metod výzkumu a analýz. 
V metodické části práce je vše poměrně stručné a nejasné – viz níže připomínky. Taktéž je 
potřeba zacházet s určitými výzkumnými pojmy správně a odpovídajícím způsobem. Autor 
mnohdy v práci používá pojem hypotézy, nicméně s nimi nijak nepracuje, neověřuje, atd.  

e) Hloubka tematické analýzy – Zpracované téma je v bakalářské práci uchopeno velmi podrobně 
a detailně. Čtenář tak získává ucelený obrázek o problematice migrace ve fotbalu. Autor provedl 
řadu analýz a porovnal řadu ukazatelů souvisejících se zapojením cizinců v českém fotbalovém 
prostředí, resp. v nejvyšší fotbalové soutěži. Taktéž tuto skutečnost dává do kontextu 
evropských soutěží. Hloubku provedených analýz proto považuji za adekvátní a odpovídají 
závěrečné akademické práci. Pozitivně také hodnotím zpracované závěry a především 
rozsáhlou, obsáhlou a kvalitně zpracovanou diskuzi, kde se autor zamýšlí nad mnohými 
výsledky v kontextu zpracované teorie a předchozích výzkumů. 

f) Úprava práce – formální úprava textu je zcela v pořádku, plně odpovídá stanoveným 
požadavkům pro bakalářskou práci. Autor text doplňuje vhodnými ilustracemi, zejména 
v podobě infografických map, apod.  

g) Stylistická úroveň – stylistika a pravopis vykazují v práce občasné nedostatky – viz níže 
připomínky. Jinak je však práce z tohoto pohledu v pořádku. 

 

Připomínky: 

Metodologie je z mého pohledu nelogicky zařazená před teoretická východiska, ačkoli by měla 
z teoretické části vycházet, nikoliv naopak. 

Kapitola 5 by mohla být více členěna d dílčích podkapitol. 

Str. 11 – „…o vlivu zahraničních hráčů v českém basketu …“ – nejsem si jistý, zda slovo „basket“ je 
spisovné. 

Str. 11 – pravopisná chyba – „…zkoumáni čeští fotbalový hráči v zahraničí.“ 

Str. 12 – obrázek 1 – překlep – „Prvoligového prostředí českého fotbalu“. 

V metodické části postrádám některé, z mého pohledu podstatné, informace: 

- Jaký formát mají jednotlivé proměnné 

- jak bude proveden výpočet vlivu, či závislosti 

- co je závislá proměnná, co je nezávislá proměnná 

- jak bude ověřována hypotéza, která je zde stanovena (sice skrytá v textu, ale je stanovená) 

- jaké formy statistických analýz tedy budou použity, jak je uvedeno 

Celkově je kapitola Metodologie nejasná, málo podrobná, stručná, málo názorná a vysvětlující. Čtenář 
vlastně neví, co bude následovat, jak výzkum vůbec vypadá, dokud si nepřečte samotné výsledky. 

Str. 16 – chybějící odkaz na zdroj – „Maguire také uvádí, že autoři …“ 

Str. 16 – překlep – „…kdy se sportovní organice změnily …“ 

Str. 17, schéma 1 – nesprávně uvedený zdroj – „Maguire, 2002“. Správně má být „Maguire (2002, s. 
…)“ 

Str. 17 – překlep – „standartnímu“ 

Str. 19 – překlep – „…vznik mezinárodní obchodu s fotbalovými talenty.“ 

Str. 24 – nesprávné skloňování – „Média oslavující africké fotbalové hvězdy působící na evropských 

trávnících na titulních stranách, aniž by zmínili aktuální problémy s migrací, …“ 



U vložených objektů (Obrázky, tabulky, schémata, atd.) jsou nesprávně uvedeny odkazy na zdroje – 
např. „Darby a Akindes, 2007“, přičemž správně má být „Darby, Akindes (2007, s. …)“ 

Str. 26 – nespisovný výraz – „…na soupisku evropských nároďáků …“ 

Str. 28 – pravopisná chyba – „…čehož využili nejbohatší fotbalové kluby a začaly odkupovat …“ 

Str. 30 – nelogicky rozdělená věta – „Ačkoliv analýza agentury Football Observatory (2018) potvrdila ve 

své studii pozitivní přínos spjatý s tréninkem nových fotbalových nadějí uvnitř klubu a připsala 
konkurenční výhodu nejúspěšnějším evropským týmům, které tohoto faktu dbají. Uvědomuje si, že 
těchto výsledků bylo dosaženo pouze díky aktuální definici klubového odchovance (viz. výše).“ 

U slova „viz“ se nepíše tečka, nejedná se o zkratku, nýbrž o rozkazovací způsob slovesa „vidět“. 

Str. 35 – překlep – „Pavel Horvát“ 

Tabulka č. 6, str. 38 – hůře čitelná. Možná bylo vhodnější tuto tabulku umístit na šířku stránky. 

Str. 39 – překlep – „merchendisingu“ 

Str. 50 – „…fotbaloví migranti se rozšířili v české fotbalové lize až na začátku druhého tisíciletí.“ – druhé 
tisíciletí však začalo rokem 1000, což nejspíše autor na mysli opravdu neměl. Jedná se tedy o třetí 
tisíciletí. 

Str. 63 – pravopisná chyba – „…aby kluby rozšířily členskou základnu a vychovali novou …“ 

Otázky k obhajobě: 
1. V diskuzi autor uvádí v kontextu zaměstnávání hráčů z Jižní Ameriky a Afriky evropskými kluby: 
„Právě tyto země profitují z faktu, že evropské ligy zaměstnávají, a vlastně vychovávají a zdokonalují, 
nejvíce jejich hráčů. Bude se to projevovat v mezinárodním měřítku na úrovni reprezentací. Jestliže 
nechceme, aby se mezinárodní srovnávání sil, a může se v budoucnu jednat i o mistrovství světa, 
nestalo neatraktivním, je potřeba mít dostatečný počet vlastních odchovanců.“ Jak by tímto utrpěla 

atraktivita mezinárodních soutěží, jako například FIFA World Cup? Nebylo by naopak zajímavější a 
atraktivnější pro turnaje, když budou země z Afriky, Jižní Ameriky (mimo Brazílii a Argentinu) popřípadě 
i Asie více konkurenceschopné právě díky kvalitním hráčům, působícím v evropských ligách a klubech? 
Nebyla by právě tím dána větší vyrovnanost týmů, menší dominance stále se opakujících top 
fotbalových zemí a tím větší atraktivita mezinárodních turnajů? 
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
V Praze dne 31.8.2019        
                                                                       ….......................................................... 

        PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


