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Celková náročnost tématu na zpracování: 

Podprůměrná    Průměrná    Nadprůměrná 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Stupeň splnění cíle práce 
 

velmi dobře 

Logická stavba práce 
 

výborně 

Práce s literaturou  
 

velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy 
 

velmi dobře 

Úprava práce, pravopis 
 

výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

výborně 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zajímavé a aktuální téma. V úvodu diplomantka 

stručně, přesto jasně, popisuje potřebu zabývat se tímto tématem. 

Teoretická část je v podobě kvalitně zpracované rešerše, často s využitím zahraničních titulů. 

Přesto tato část obsahuje také drobné nedostatky, kdy diplomantka neodkazuje na autory 

původních myšlenek. Není to například Čáslavová (2009), která se zabývá tím, čím by se měly 

zaobírat fotbalové kluby při organizování. Není také jasné, kde v práci autorka cituje Barryho 

Drusta, jehož publikaci uvádí v závěrečném seznamu literatury. Některé zvolené zdroje jsou již 

z mého pohledu zastaralé. Zejména všechny tři publikace, které vyšly již v minulém tisíciletí, 

šly snadno nahradit aktuálnějšími a přitom snadno dostupnými tituly.  



 

Metodická část popisuje nejdůležitější kroky, které diplomantku vedly k dosažení stanoveného 

cíle. Na můj vkus je v této kapitole prezentováno zbytečně velké množství teorie, která ničemu 

nepřispívá.  

Obsahem analytické části práce je převážně jednoduchá deskripce, která je na vhodných 

místech doplněná o odpovědi dvou respondentů. Původně byl diplomantkou zamýšlen 

rozhovor jen s jedním respondentem, ale náhoda zapříčinila, že byly získány odpovědi od dvou 

významných představitelů RFA. Osobně se domnívám, že cenné by byly odpovědi také 

jednoho či dvou řadových trenérů.  

Realizována mohla být podle mého názoru také jednoduchá focus group přímo s mladými 

fotbalisty RFA. Praxe v Bayern Mnichov Junior Team totiž ukazuje, že za nejdůležitější faktor 

podmiňující budoucí úspěch v profesionálním fotbalu je považována motivace účastníků 

akademie. O motivaci a postojích účastníků českých akademií se v práci nedovídáme po hříchu 

nic. 

Syntetická část práce je v podobě návrhů na možná zlepšení. Návrhy vycházejí z výsledků 

dotazování a deskriptivní analýzy. Mohly by však být více konkrétní. 

V Diskusi se diplomantka zabývá limity své práce a vhodným způsobem konfrontuje své 

výsledky s dříve prezentovanou literaturou. 

Úprava práce a stylistika je na velmi dobré úrovni. Přesto se autorka nevyvarovala několika 

málo chybám, nejčastěji v podobě neshody podmětu s přísudkem (např. „otázky byli“). 

Otázky k obhajobě: 

1. Prioritní cíl RFA je být konkurenceschopným na trhu. Konkurenceschopným v jakém 

smyslu? Na jakém trhu? Je podle vašeho názoru to nejdůležitější, aby ve vzájemném 

měření sil s dalšími akademiemi ze zahraničí dosahovaly ty naše lepších výsledků? 

2. Může být hráč z RFA vyloučen například pro ztrátu motivace či výkonnosti? 

3. Existuje statistika, kolik absolventů akademie Bayernu uspělo v A týmu, popř. jiném 

bundesligovém klubu? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

V Praze dne 14. června 2020 

.............................................................. 

  PhDr. Jan Šíma, Ph.D. 


