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Abstrakt 

Název:  Multi-level kvantitativní vyhodnocení využití cizinců v českém fotbalu 

Cíle:  Cílem práce je zjistit, jaký měli vliv zahraniční hráči na českou nejvyšší 

fotbalovou soutěž v sezónách 1993/94 až 2019/20 a využít 

víceúrovňovou longitudinální analýzu za účelem získání odpovědí na 

níže uvedené otázky: 1. Jaký mají zahraniční hráči vliv na návštěvnost 

ligových utkání v první české fotbalové lize? 2. Jak ovlivňují počty 

zahraničních hráčů používání českých fotbalistů v české nejvyšší 

fotbalové soutěži?  Sekundární cíl práce je zodpovědět na otázku, zda 

je víceúrovňová analýza vhodnou metodou pro kvantitativní studii 

sportovní migrace v primárním sportu v semi-periferní zemi. 

Metody:  V práci je provedena víceúrovňová longitudinální analýza, která má za 

cíl vysvětlit závislé proměnné v české nejvyšší fotbalové soutěži od 

sezóny 1993/1994 až do sezóny 2019/2020. 

Výsledky:  Výsledky práce vypovídají o tom, že zahraniční hráči nemají vliv na 

návštěvnost ligových utkání, protože výsledné hodnoty víceúrovňové 

analýzy byly statisticky nevýznamné. Počet zahraničních hráčů v české 

soutěži stoupal v průměru o 0,22 hráče v jednom týmu na sezónu a na 

druhé straně počet českých hráčů v nejvyšší fotbalové soutěži klesal 

v měřených 27 sezónách v průměru o 0,13 hráče v týmu v průběhu 

jedné sezóny. Vztah mezi závislou proměnnou českých hráčů a 

prediktorem zahraničních hráčů byl sice negativní, nicméně výsledek 

měl velkou standardní chybu a byl statisticky nevýznamný. Výsledky 

také poukazují na pozitivní vztah mezi počty českých hráčů hrajících 

v domácí soutěži a českých hráčů hrajících v zahraničí. Tedy pokud 

bude v české nejvyšší soutěži více českých hráčů, tak čeští fotbalisté 

budou více zastoupeni v nejvyšších mezinárodních soutěžích. 

Víceúrovňová longitudinální analýza se prokázala jako vhodná metoda, 

ale vybrané proměnné pro výzkum měly malou vypovídající hodnotu. 

Klíčová slova:  sportovní migrace, český fotbal, zahraniční hráči, víceúrovňová 

analýza, longitudinální data 

  



 

 

Abstract 

Title:  Multi-level quantitative evaluation of the use of foreigners in Czech 

football 

Objectives:  The purpose of this thesis is to evaluate how foreign soccer players 

influence the Czech first league football in seasons from 1993/1994 to 

2019/2020, and use multilevel modeling to analyze longitudinal data to 

find answers to these questions: 1. Do foreign players effect attendance 

in Czech first soccer league? 2. Do foreigners effect the number of 

Czech players in the highest soccer league? A secondary goal is to find 

out if multilevel analysis is a suitable method to evaluate sport 

migration in a primary sport in a semi-periphery country. 

Methods:  In the master’s thesis multilevel analysis with longitudinal data is used 

to explain dependent variables which were acquired from the Czech 

first football league between the seasons 1993/94 and 2019/20. 

Results:  The results of this work show that foreign players do not have an effect 

on attendance because the results were statistically insignificant. The 

number of foreign players in the Czech league is increasing on average 

by 0,22 players per year in one club. On the other hand, Czech players 

were decreasing in all 27 seasons by 0,13 per year per club. The 

relationship between the dependent variable of Czech players and 

independent variable of foreign players was negative, but the statistical 

results were insignificant. The results also showed a positive correlation 

between the number of Czech players in Czech soccer league and 

numbers of Czechs playing abroad. Thus, if there are high numbers of 

Czech players playing inside the Czech league then there is a high 

probability that Czechs are going to be represented in the highest 

international leagues. Multilevel analysis with longitudinal data proves 

to be a good method for measuring sport migration, but the chosen 

variables had small explanation value. 

Keywords:  sport migration, Czech football, foreigners, multilevel analysis, 

longitudinal data 
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1 ÚVOD 

Fotbal je týmová hra původem z Britských ostrovů. Fotbal je globalizovaná hra par 

excellence. Uplynulo mnoho desítek let, kdy na samém počátku rozdělovala půlící čára 

skotské a anglické řemeslníky, již si během svého volného času zpříjemňovali čas 

kopáním do balónu. A fotbal nyní, kdy obě strany zastupují profesionální hráči 

s hodnotou několika milionů, je jevem nejlépe pozorovatelným při evropských 

pohárových utkáních.  

Utkání Ligy mistrů jsou každoroční zárukou kvality a fotbalových zážitků. Diváci 

z celého světa usedají k televizním obrazovkám, aby sledovali to nejlepší, co může 

nabídnout klubový fotbal. Množství cizojazyčných živých přenosů z jednotlivých utkání 

není jediný prvek, jenž poukazuje na celosvětovou proslulost kopané. Světové zastoupení 

je totiž znatelné při pohledu na jednotlivé hráče týmů. Úvodní grafika znázorňující 

soupisky obou mančaftů velmi často připomíná startovací listinu mezinárodního závodu, 

kam se přihlásili atleti z celého světa. 

Roky, kdy proslulé fotbalové kluby spoléhaly pouze na své domácí odchovance jsou 

dávno pryč. Nyní jsou celky složené z toho nejlepšího, co může nabídnout celosvětový 

fotbalový trh. Už se nehledí na státní příslušnost, na barvu pleti atd., ale hlavním motivem 

výběru hráče je jejich potenciální přínos pro tým. Trend spojený s používáním 

zahraničních hráčů není patrný pouze u prvotřídních evropských klubů, ale je znatelný 

v celém fotbalovém prostředí. 

Výjimkou není ani česká kopaná, u které vedoucí činitelé týmů stále častěji sahají po 

posilách ze zahraničí. Nicméně přesun fotbalové pracovní síly byl v počátcích fotbalu 

v České republice spíše opačný. Úspěšná generace spojená s Mistrovstvím Evropy 1996, 

v čele s Pavlem Nedvědem a Karlem Poborským, přestupovala do světoznámých 

evropských superklubů a český divák už nesledoval pouze domácí soutěž, ale fandil 

zahraničním celkům, kde naše hvězdy působily. O kvalitách českého fotbalu svědčil i 

úspěch na EURU 2004, kdy noví talenti po boku stálic českého národního týmu byli velmi 

blízko finálovému utkání. 

Český fotbal neměl na přelomu tisíciletí nouzi o kvalitní hráče, navíc česká kultura se 

pomalu přizpůsobovala globalizovanému světu a mnoho trenérů nepovažovalo zahraniční 

hráče jako vhodnou náhradu za domácí odchovance. Pomyslné okénko se otevřelo po 

vstupu České republiky do Evropské unie. Počty zahraničních hráčů se začaly konstantně 
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navyšovat a čeští fanoušci si museli zvykat, že na hrací ploše figurují cizí hráči.  Navíc 

český fotbal zažíval na mezinárodní scéně hubená léta, takže obnovení kvality za pomocí 

zahraničních hráčů se nabízelo jako řešení. 

Nicméně použití zahraničních hráčů nutně nemuselo znamenat úspěch. O tom celý svět 

přesvědčila FC Viktoria Plzeň, která dokázala s většinou českých odchovanců slavit 

úspěchy v zápasech evropského poháru.  Odstrašujícím příkladem se stala AC Sparta, jež 

byla v sezóně 2017/18 velmi aktivní na trhu s hráči, ale výsledky pod italským trenérem 

stačily pouze na střední příčky ligové tabulky. O příkladu, že používaní zahraničních 

hráčů má smysl přesvědčuje SK Slavia. Celek pod vedením Jindřicha Trpišovského 

složený z českých a zahraničních hráčů zažívá v posledních letech úspěchy na 

mezinárodní scéně a poráží celky, jež mají celosvětové renomé. 

V návaznosti na aktuální situaci v české lize, kde SK Slavia je zatím neporažena, bude 

zajímavé sledovat, jak se ostatní týmy k rozdílu kvality postaví. Zda budou řešení hledat 

v mladých českých hráčích, nebo svoji pozornost obrátí na hráče působící v jiných 

ligových soutěžích, či budou vyčkávat, až herní výkon prvního týmu začne stagnovat. 

Z evropského prostředí je patrné, že používání zahraničních hráčů je naprosto běžná 

záležitost a některé kluby na tom dokážou profitovat herně i finančně. Na otázku, zda 

české týmy dokážou najít recept na poměr českých a zahraničních hráčů, odpoví až 

následující léta. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická východiska jsou rozdělena na čtyři části, kde budou nejdříve popsány teorie a 

zákonitosti, jež jsou spojené se sportovní a fotbalovou migrací. Ve druhé polovině 

teoretických východisek budou uvedeny specifické rysy fotbalové migrace, společně 

s popisem používání zahraničních hráčů v českém fotbalovém prostředí. 

2.1 Sportovní migrace 

Moderní sport je ovlivňován řadou jevů a trendů. Pozitivních i negativních. Jedním 

z nich, ať už je zmiňován v záporném či kladném světle, je bezpochyby sportovní 

migrace. Sportovní migrace vznikla jako důsledek globalizace, kde kontinuální 

technologický vývoj ve spojení s úpravou legislativy vedl ke skutečnosti, že bylo stále 

snazší překonat hranice jednotlivých států. Technický pokrok sice umožnil překonávat 

dlouhé vzdálenosti v relativně krátké době, ale jedním z nezpochybnitelných motivů 

pohybu osob je tržní prostředí. Sportovní prostředí je stále více ovlivněno nabídkou a 

poptávkou. Například ve fotbalovém prostředí jsou hráči prodáváni a kupováni 

prostřednictvím profesionálních fotbalových agentů. Akvizice hráče může být 

motivována z důvodu zlepšení sportovních výkonů klubu, ale i čistě z ekonomických 

důvodů. 

V akademické sféře se o tématu sportovní migrace začalo poprvé diskutovat po publikaci 

Bale a Maguire (1994), která se zabývala mezinárodní migrací atletických talentů. 

Sportovní migrace se rychle stala předmětem výzkumu sociálních studií a mnohými 

akademiky byla označována jako důsledek i příčina nerovnoměrného procesu globalizace 

ve sportovním prostředí. Mnozí akademici se v devadesátých letech zaměřili na 

specifické sporty, ať už se jednalo o fotbal (Maguire a Pearton, 2000; D. Stead, 1998), 

lední hokej (J. Maguire, 1996) nebo baseball (A.M. Klein, 1991), kde se jejich práce 

zaměřila na zkoumání základních zdrojů geografické migrace s dopadem na hostitelské 

země (Darby, 2013).  

Maguire (2002) tvrdí, že ekonomické faktory nejsou jedinými, jež ovlivňují sportovní 

migraci, ale že do rozhodování vstupují i kulturní, politické a geografické faktory. 

Maguire (2002) uvádí, že ani jeden z těchto faktorů není zcela dominantní v rámci 

konkrétních sportů na území jednotlivých kontinentů. Maguire (2005) definuje sportovní 

migraci jako pohyb atletů, trenérů a jiných přidružených činitelů sportu za účelem 

provozování sportu. Maguire (2005) také uvádí, že autoři zabývající se sportovní migrací 
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nenaráží na emigraci a imigraci ve smyslu ztráty národního občanství za účelem získání 

nového, ačkoliv se sportovní migrace může v těchto procesech také objevovat. 

Sekot (2006) zmiňuje, že migrace sportovců a sportovního průmyslu, například trenéři, 

realizační tým atp., se zeměpisně projevuje uvnitř jednotlivých zemí, dále v rámci národů 

jednoho kontinentu a migrací mezi kontinenty či hemisférami. Dodatečný vliv sportovní 

migrace na sportovní prostředí v konkrétním sportu se projevuje podle Maguira (2005) 

na třech úrovních: v zemi odkud migrace pochází, v zemi, do které migrace směřuje a ve 

zbytku světa. Dále tyto země, které buď přijímají, nebo odesílají migranty, mohou být 

rozděleny na státy s peněžními prostředky, infrastrukturou a mocí. Podřadné země bez 

finančních prostředků a zázemí. A poslední skupinu tvoří země, jež jsou mezi těmito 

oběma extrémy.  

Podle Maguira (1996) existuje viditelný vzorec, který sportovní ligy používají od 

představení sportovních migrantů až po zavedení hráčských kvót, jež omezují počet 

používání zahraničních hráčů. Týmy kupují zahraniční hráče, aby získaly konkurenční 

výhodu nad svými soupeři, jež jsou výhradně závislí na domácích odchovancích. Ostatní 

týmy jsou tímto donuceny, aby také začaly využívat zahraniční hráče, protože nechtějí 

ztratit konkurenceschopnost. Týmy nákup zahraničních hráčů za nemalé finanční 

prostředky odůvodňují jako nezbytnost pro udržení vyrovnanosti v soutěži a nástroj pro 

zvýšení množství domácích talentovaných mladých hráčů, kteří mohou v tomto 

konkurenčním prostředí získat dovednosti a zkušenosti od zahraničních hráčů, a také jako 

prostředek pro posílení divácké atraktivity utkání.  

Jakmile je proces využívání sportovních migrantů kluby plně využíván, tak zpravidla 

národní asociace nastaví limity na zaměstnávání zahraničních hráčů, jež platí, jak pro 

množství zahraničních hráčů v týmu, tak i pro množství zahraničních hráčů na hřišti 

během zápasu. Následně je urychlen i kulturní proces přijmutí sportovních migrantů, 

protože dochází k naturalizaci zahraničních hráčů z důvodu, aby mohli reprezentovat při 

mezinárodních turnajích (Maguire, 1996). 

Molnar a Maguire (2007) popisují vztah mezi hostitelskými a „dárcovskými“ zeměmi, 

kde dochází k obchodu se zahraničními hráči. Z makrostrukturálního hlediska se 

hostitelské země, například ze západní Evropy či Spojených států Amerických, snaží 

najmout pracovní sílu na určitou dobu, aby mohly vylepšit nebo udržet sportovní úroveň 

domácích sportovních soutěží. Dárcovské země, například z centrální Ameriky, jižní 
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Afriky, střední a východní Evropy, jim poskytují požadovanou pracovní sílu, protože 

hostitelské země mají větší finanční prostředky, jež mohou poskytnout méně rozvinutým 

zemím, odkud atleti pocházejí. Tento proces může eventuálně vyústit ve fenomén, při 

kterém se snižuje sportovní kvalita pracovní síly dárcovské země. Důvodem je 

skutečnost, že akvizice hráče nepokryje náklady, jež jsou spojené s jeho výchovou, ať už 

se jedná o čas, peníze či energii (Molnar a Maguire, 2007). 

Sekot (2008) ve spojitosti se sportovní migrací zmiňuje realitu soudobého sportu, kde 

sportovci hrající za klub nepodléhají běžnému režimu pracovněprávních vztahů, ale jsou 

vlastněni majiteli klubu. Tato skutečnost umožňuje, že sportovec může být nakoupen, 

prodán nebo obchodován na profesionálním sportovním trhu. Sportovci se tedy výrazně 

podobají produktu, jež je ovlivněn poptávkou a nabídkou. Právně je vše umožněno po 

podepsání vzájemného smluvního vztahu mezi sportovcem a týmem, zahrnující písemný 

souhlas atleta být „obchodován“ v souladu se zájmy a potřebami klubu.   

2.1.1 Klasifikace sportovního migranta 

Maguire (1996) vytvořil základní typologii migrujících atletů, jež je složena z pěti 

kategorií založených na motivaci a délce angažmá atleta. První kategorii zastupují 

„průkopníci“ (pioneers), již plní podobnou funkci jako misionáři. Jejich cílem je 

představit a zpopularizovat vlastní sport v oblastech, kde je o něm minimální nebo nulová 

znalost. Velmi blízkou kategorií průkopníků jsou „osadníci“ (settlers). Ti poskytují nejen 

znalosti o hře, ale jejich pobyt v zemi není většinou časově omezen. Osadníci se asimilují 

do kultury a pomalu ztrácí vazby na svůj rodný domov, protože jsou ovlivňováni 

socializací v místě jejich nového bydliště. K zisku nového občanství většinou dochází 

prostřednictví manželství s místním občanem nebo jejich pobyt je natolik dlouhý, že 

mohou zažádat o udělení státního občanství. „Žoldáci“ (mercenaries) jsou další kategorií. 

Vidina krátkodobého finančního zisku je pro ně hlavní motivací migrace. Nevytvářejí si 

vazby s místní kulturou a svoje místo působení vybírají podle nejvyšší hodnoty na 

výplatní pásce. 

Opačnou kategorií žoldáků jsou podle Maguira (1996) „nomádi“ (nomadic 

cosmopolitans), jejich motivace není finančního druhu, ale nomádi chtějí objevovat 

nepoznaná místa, kulturu a získat sportovní zkušenosti od sportovců, které potkají 

v průběhu svého cestování. Maguire (1996) uvádí, že nomádi jsou velmi často zastoupeni 

surfaři, snowboardisty nebo zástupci extrémních sportů, kteří chtějí mít sportovní zážitky 

z různých koutů planety. Do nomádů také patří sportovci, kteří velmi často cestují, aby 
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se mohli zúčastnit turnajů či závodů, například tenisti či závodníci Formule 1. Není 

neobvyklé, že nomádi mají více než jedno bydliště, protože vybrané turnaje jsou každým 

rokem na stejném místě. Poslední kategorii představují „navrátilci“ (returnees), jsou to 

sportovci, již jsou na sklonku své kariéry a vrací se do své rodné země, aby ukončili svoji 

sportovní kariéru. „Navrátilci“ předávají své dovednosti, znalosti a sportovní zkušenosti 

svým rodným krajanům a přispívají k rozvoji sportu ve své rodné zemi (Maguire 1996).  

Klasifikaci podle Maguira kritizují Magee a Sugden (2002), kteří poukazují na fakt, že 

typologie nevychází z primárních dat, a navíc typologie vznikla spojením několika 

sportů, takže její použití v určitém sportu může být zavádějící. Magee a Sugden (2002) 

vytvořili model, jejž se zaměřuje na klasifikaci zahraničního hráče v anglických 

fotbalových ligových soutěžích a vychází z kvalitativního výzkumu, kde problematiku 

spojenou s klasifikací komentují samotní hráči.  

„Fotbal je profese jako každá jiná, kde hráč vydělává na své živobytí, ale jeho působení 

je omezeno na dobu 10–15 let, což se projevuje při rozhodování v určitých momentech 

jeho kariéry,“ říká Jürgen Sommer in Magee a Sugden (2002). Anglie je nejoblíbenější 

destinací, kam míří mnoho hráčů, kteří jsou motivováni penězi a nutno podotknout, že 

peníze tvoří buď primární motivaci při rozhodování o migraci, nebo alespoň sekundární 

roli. Fotbalisty, již za svoji hlavní motivaci považují peníze, lze zařadit do kategorie 

žoldáků. Druhou skupinu fotbalistů tvoří „osadníci“, kteří stráví více než čtyři sezóny 

v Anglii. Tito hráči nevidí důvod, proč by měli odejít. Navíc se jedná o mladé hráče, kteří 

zakládají v mnoha případech rodiny, nebo už rodinu mají. Benefit pobytu v Anglii je více 

než zřetelný. Jejich děti budou hovořit vícejazyčně, což společně s kvalitou britského 

školního systému přispěje k jejich budoucímu uplatnění.  

Novou skupinu, na rozdíl od modelu Maguira, tvoří ambiciózní hráči (ambicionist). Jejich 

motivace není přímočará, ale je složena ze tří částí. Chtějí být profesionálními hráči, bez 

ohledu na zeměpisné umístění soutěže. Anglická liga je místo, které je v záři reflektorů a 

je soutěží, kam míří fotbalisté, kteří chtějí kariérní postup. Poslední tvrzení platí nejen 

pro Premier League, ale pro Německo, Itálii a Francii.  

Politické a osobní důvody mohou také hrát klíčovou roli při migraci fotbalistů. Vyhnanci 

(exile) migrují ze země, která se nachází v nestabilní situaci, ať už se jedná o válku, 

politickou situaci apod. Podobnou skupinu tvoří vypovězenci (expelled), kteří díky svému 

vystupování a zájmu médií, jsou nuceni národními fotbalovými asociacemi opustit 
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domácí ligu. Jednoduše řečeno se jedná o problémové hráče, kteří mají negativní efekt na 

vnímaní národní soutěže. Typ nomáda (nomad cosmopolitan) v pojetí autorů je velmi 

podobný jako u Maguira, s rozdílem, že jejich zážitek je omezen na fotbalový svět 

(Magee a Sugden, 2002). 

Pro určení klasifikace sportovní migrace v krátkém horizontu většinou postačí jedna 

kategorie, ale pokud by se zahraniční hráč hodnotil v dlouhodobém měřítku, tak je 

pravděpodobné, že by pro jeho klasifikaci jedna kategorie nestačila. Například žoldáci 

mohou mít jako prvotní motivaci pro migraci vidinu finančních zisků, ale po několika 

sezónách mohou spadat pod kategorii osadníků, protože začnou žít rodinný život v místě 

fotbalového angažmá. 

2.1.2 Sociální teorie 

Pro pochopení a uchopení tak komplexního problému, kterým je globalizace, a s ním 

spojenou problematikou migrace pracovní síly, bylo vytvořeno několik sociálních teorií, 

které mají tento fenomén objasnit. Zmínit veškeré významné teorie akademických 

pracovníků by bylo obsáhlé, proto je žádoucí se zaměřit pouze na teorie, jež převládají ve 

výzkumu sportovní migrace. 

Coakley (2003) zmiňuje pět teorií, které jsou spojeny se sportovním prostředím, a to: 

funkční teorii (functionalist theory), teorii konfliktu (conflict theory), teorii sítě aktérů 

(interactionist theory), kritickou teorii (critical theory) a figurativní teorií (figurational 

theory). Crossan (2013) uvádí, že funkční teorie se ve výzkumu sportovní migrace 

nevyskytuje, proto není žádoucí ji blíže přibližovat.  

Conflict theory (teorie konfliktu) 

Tato teorie vychází z předpokladu, že společenský život je řízen na základě ekonomické 

motivace. Proto lidé používají svoji ekonomickou sílu, aby mohli manipulovat s druhými 

a přetvářeli okolí podle svých představ. Jakmile si lidé bez peněžních prostředků 

uvědomí, že jsou zneužíváni, tak podnikají nutné kroky pro změnu systému. Teorie 

konfliktu je založena na učení Karla Marxe, jenž se soustředil na třídní boj. Sociologové, 

kteří vychází z této teorie, zkoumají, jak se vykořisťování a odcizení projevuje 

ve společnosti. Nejvíce se zaměřují na negativní jevy spojené se zneužívání moci a peněz. 
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Interactionist theory (teorie sítě aktérů) 

Teorie sítě aktérů vychází z premisy, že lidé se rozhodují na základě toho, jak vnímají 

svět. Jejich vnímání je ovlivňováno interakcemi s ostatními lidmi. Příznivci teorie sítě 

aktérů věří, že veškeré rozhodování člověka není automatické, ale je ovlivňováno mnoha 

faktory. Mezi tyto faktory patří, jak rozhodnutí bude ovlivňovat jeho budoucí život, jak 

rozhodnutí ovlivní nejbližší přátele, rodinu a svět okolo nás. Vědečtí pracovníci se 

zaměřují na jednotlivé členy určitých kultur. Zkoumají jejich identitu, hodnoty, tradice, 

společenské vztahy apod. Výzkumníci se snaží vnímat svět podle kulturních zvyklostí, 

proto nepřekvapí, že většina výzkumů je etnologicky a antropologicky zaměřená.  

Critical theory (kritická teorie) 

Kritická teorie tvrdí, že společnost je budována na základech neustálého boje mezi 

kulturou, mocí a ideologiemi. Zastánci teorie věří, že existuje mnoho příkladů ve 

společnosti, kde dochází ke tvorbě nové kultury či reprodukci staré. Kritičtí teoretici 

zaměřují svůj výzkum na problematiku, odkud mocenské síly pochází, jak fungují a jak 

se mění v návaznosti na lidské chování. Sociologové se nesnaží najít univerzální 

vysvětlení, které by objasnilo všechny aspekty společenského života, ale zaměřují své 

bádání na problematiku spojenou s určitými skupinami. Identifikují společenské 

problémy a vyzývají k právním opatřením, která podporují rovnost určitých minoritních 

skupin. Ti, kteří studují sportovní prostředí z pohledu kritické teorie, se nejvíce zajímají 

o strukturu moci a o problematiku spojenou s pohlavím, rasou, sexuální orientací a 

ekonomickými příležitostmi. 

Figurational theory (figurativní teorie) 

Elias (1978), zakladatel figurativní sociologie, vycházel z hypotézy, že lidé jsou 

víceméně závislí na ostatních členech společnosti, ať už z pohledu biologického (rodina), 

tak z hlediska sociálního učení, školního vzdělání, socializace a naplnění společenských 

potřeb. Veškeré minulé interakce mezi lidmi se projeví v jejich rozhodování, ať už na 

úrovni jednotlivce nebo skupiny, které ovlivní další jednotlivce či skupiny. Kladen je 

důraz i na komplexnost sociálních interakcí, jež jsou neustále ovlivňovány měnící se 

politickou a ekonomickou situací či emoční stránkou společenského života.  

Aby figurativní teoretici mohli pochopit, tak komplexní problém, jakým jsou výše 

popsané vztahy, zaměřují se na historické procesy, jež daly za vznik novodobé 

společnosti. Výstupem jejich bádání je popsání tendencí, ať už iniciovaných či 
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náhodných, které se projevují ve společnosti v dlouhodobém měřítku. Společnost je 

fenomén v čase nestálý, proto se figurativní teoretici snaží popsat i tendence, jež se 

odehrávají v současnosti a přesahují do budoucnosti (Coakley, 2003). 

Pohyb celosvětové pracovní síly, ať už za jakýmkoliv typem zaměstnání, je do velké míry 

ovlivňován geopolitickými a ekonomickými faktory. Jeden z pohledů k pochopení 

globálních vztahů nabízí práce ekonoma a sociologa Immanuela Wallersteina (1974), 

jenž se ve své práci zabýval teorií světového systému.  

2.1.3 World Systems theory 

Wallerstein (1974) nejdříve rozdělil svět do dvou sektorů podle jejich světové 

ekonomické síly. Počátek tohoto rozdělení stanovil přibližně na rok 1640, kdy série 

historických událostí včetně specializace v oblasti zemědělství zapříčinila, že 

severozápadní Evropa se stala jádrem celosvětové ekonomiky. Jakmile severozápadní 

Evropa získala konkurenční výhodu, projevila se základní premisa fungování trhu 

v kapitalistickém prostředí. Prostřednictvím trhu subjekt realizuje, co nejvyšší zisky a 

produkce je neustále rozšiřována nebo inovována, aby se zvýšily výrobní kapacity a 

pochopitelně i zisk.  

Nicméně v globálním měřítku se neprojevuje pouze ekonomická suverenita, ale je zde 

nutno započítat i sílu celého státního aparátu, ať už se jedná o sílu politickou, vojenskou 

atd. Jakmile se projeví rozdíly v moci, tak nejsilnější státy (jádro) zahájí nerovný obchod 

s periferními oblastmi, který si vynucují pomocí svého dominantního postavení. Z toho 

důvodu v kapitalismu nezískává vlastník pouze přidanou hodnotu od pracovníka, ale 

navíc nejsilnější státy upevňují své vůdčí postavení v rámci globální ekonomiky. 

Aby mohl být model funkční a nedocházelo k obdobným nepokojům jako v sociálních 

vrstvách, kde například šlechta zneužívala své postavení na poddaných, musela být do 

modelu přidána třetí oblast, respektive oblast semi-periferií. Hlavním důvodem semi-

periferních oblastí je jejich politická funkce. Světová ekonomika by mohla fungovat i bez 

semi-periferních oblastí, protože tyto oblasti se ve velké míře specializují na určitý 

segment ekonomické produkce, ale jejich absence ve světovém systému by znamenala, 

že celý systém by byl polarizovaný a to historicky většinou vyústilo v revoluci. 

Nápodobně jako střední vrstva se semi-periferní oblasti ocitají, jak na straně 

vykořisťovatele, tak i na straně vykořisťovaného, což má za následek stabilizaci celého 

systému (Wallerstein, 1974).  
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Z výše zmíněného by bylo možné usuzovat, že jednotlivé sektory, ať už se jedná o jádro, 

semi-periferii či periferii, by měly svoje postavení ve světové ekonomice v čase 

upevňovat, a tudíž by nemělo docházet ke změně v dělbě moci, nicméně historie toto 

tvrzení vyvrací. Pokud dojde na světové scéně k mimořádné události, například k 

představení nového ekonomického modelu, industrializaci, světové válce, biologické 

katastrofě apod., může dojít v celém systému k redistribuci moci. 

Nicméně to nemění nic na faktu, že prostřednictvím kapitalistické expanze byly 

donucovány semi-periferní a periferní státy ke spoluúčasti na světovém obchodu a 

následné otevření ekonomiky mělo za následek skokové zvýšení konkurence, což se 

projevilo ve zvýšeném celosvětovém pohybu osob. 

Teorie světového systému ve sportu 

V globalizovaném světě se odchod talentovaných občanů ze slabších států do silnějších 

projevuje i ve sportovním prostředí. Sportovní úspěch se neskládá pouze ze samotného 

výkonu sportovce, ačkoliv hraje stále primární roli, ale jsou zde další atributy, které 

sportovní úspěch ovlivňují. Mezinárodní sportovní úspěchy závisí například na 

organizaci a efektivnosti zastřešující národní asociace, na stylu vedení sportovce, jeho 

tréninku a nelze opomenout progresivní vývoj na poli medicíny a sportovní vědy.  

Maguire a Pearton (2000) tyto skutečnosti zohlednili do světového systému Wallersteina 

a rozdělili na základě politických, ekonomických a kulturních světový sport do jádrových, 

semi-periferních a periferních oblastí. Jako jádrovou oblast pro týmové a pro většinu 

individuálních sportů definovali země západní Evropy, Severní Ameriky a bývalé země 

bílého Commonwealthu, respektive Austrálii a Nový Zéland. Semi-periferní oblasti jsou 

podle autorů tvořeny bývalými sovětskými zeměmi, některými státy ve Střední a Jižní 

Americe a nově prosperujícími zeměmi, například Jižní Koreou. Do periferních oblastí 

patří většina islámských států, afrických států a některé státy Jižní Asie. 

V návaznosti na raketový nárůst členství v mezinárodní fotbalové asociaci FIFA 

v posledních letech druhého tisíciletí a s tím spojený fakt, že se fotbal přetvořil na 

miliardový byznys, musely evropské ligy reagovat na zvýšené konkurenční prostředí 

prostřednictvím nových hráčů a pomocí agentů začít hledat posily do svých týmů za 

hranicemi Evropského kontinentu.  

Pro pochopení globální mobility fotbalových hráčů vytvořili autoři Magee a Sugden 

(2002) model vycházející ze světového modelu Wallersteina, jejž specifikovali pouze na 
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fotbalové prostředí. Schéma 1 bylo vytvořeno na základě vztahu mezi ekonomickou sílou 

a fotbalovými úspěchy v domácích i národních soutěžích. Také byla prokázána silná 

korelace (Darby, 1997, Stamm & Lambprecht, 1996) mezi tím, jak se stát umísťuje ve 

fotbalovém světě a příčkou ve světové ekonomice. 

Schéma 1: Globální šíření fotbalu a fotbalová migrace 

 

Zdroj: Magee a Sugden, 2002 (upraveno autorem). 

Nepřekvapí, že jádrovou oblastí fotbalového světa je Evropa, jež je silná, jak po stránce 

ekonomické, tak i po stránce fotbalových úspěchů. Ačkoliv jsou Brazílie a Nigérie velmi 

úspěšné fotbalové země, tak v celkovém hodnocení ekonomické síly se nacházejí na 

sekundárních až terciálních pozicích, což naznačuje, že výhradně ekonomický model 

nemůže vysvětlit světové vztahy ve fotbalovém prostředí. Dalším příkladem jsou světový 

lídři v ekonomice, respektive Spojené státy Americké a Japonsko, jež sice disponují 

ekonomickou silou, ale na fotbalových hřištích nedosahují takových úspěchů.  

Nicméně je zde nutné připomenout, že světový model není homogenní, a proto v něm 

může docházet k redistribuci moci. Navíc na úrovni jednotlivých sektorů, v tomto případě 

v sektoru sportu, se změny mohou projevovat v kratším časovém horizontu. Výše 

zmíněné země (Japonsko a USA) zaznamenávají v posledních letech nárůst popularity 

fotbalu a postupně začínají, i díky ekonomické síle, dohánět ostatní oblasti. Jádrová oblast 
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Evropy má také svá historická specifika. Po druhé světové válce došlo k rozdělení na 

státy západní Evropy a státy bývalého sovětského bloku. Stručně řečeno, v jádru jsou 

některé státy ekonomicky silnější, a navíc i fotbalově suverénnější.  

Při bližším pohledu na sportovní prostředí jednotlivých států se naskytne další 

specifikum. Tím je skutečnost, že některé sporty jsou v dané kultuře populárnější. 

Například ve Spojených státech Amerických je fotbal zastíněn sporty, kterými jsou 

americký fotbal, baseball, basketbal a lední hokej. To může do jisté míry vysvětlit 

skutečnost, proč Spojené státy Americké, i přes svou ekonomickou suverenitu, 

nedosahují takových úspěchů jako zbytek fotbalového světa. 

V návaznosti na popularitu jednotlivých sportů v určité oblasti rozdělil Crossan (2013) 

sport do dvou kategorií. První kategorii tvoří primární sporty, jež mají největší mediální 

prostor a obyvatelé daného území se se sportem nejvíce ztotožňují. Jako druhou kategorii 

definuje autor sekundární sporty, které mají soutěže na profesionální úrovni a jejich 

členové jsou ve velké míře zastoupeni v obyvatelstvu. Crossan (2013) zdůvodňuje výběr 

indikátoru mediálního prostoru namísto počtu účastníků v primárním sportu příkladem ze 

Spojených států Amerických, kde je možné argumentovat, že fotbal je primární sport, 

protože je zastupován velkým množstvím mladých hráčů každý rok. Nicméně se fotbal 

vyskytuje sporadicky v televizi a zájem o jeho sledování je poměrně nízký. 

Crossan a Ruda (2019) uvádí, že fotbal společně s ledním hokejem tvoří 80 % obsahu ve 

sportovním tisku v České republice a oběma sportům jsou dedikovány televizní kanály, 

jež jsou tvořeny pouze obsahem spojeným s ledním hokejem nebo fotbalem. Navíc se s 

oběma sporty ztotožňuje většina místního obyvatelstva, která se zajímá o sport. Crossan 

a Ruda (2019, 2022) v návaznosti na skutečnosti uvedené výše definovali fotbal v České 

republice jako primární sport v semi-periferní oblasti. Jako semi-periferní oblast 

definoval Českou republiku Crossan (2013) také ve své studii, ve které se zaměřil na 

sekundární sport basketbal.  

Z fotbalového modelu Magee a Sugdena (2002) by bylo možné usuzovat, že Česká 

republika patří na poli fotbalu do jádra fotbalové migrace, nicméně i samotní autoři 

Magee a Sugden (2002) zmiňují, že samotný model má nedostatky. Hlavní nedostatek 

modelu je v jeho jednoduchosti, kde se hledí pouze na jednotlivé kontinenty, nikoliv na 

jednotlivé státy. Dále autoři zmiňují, že hlavní destinací fotbalových migrantů je pět 
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nejlepších fotbalových lig, respektive Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, 

Ligue 1. 

Ekonomická a fotbalová síla pěti zmíněných fotbalových lig by se tedy měla považovat 

za jádro, což by odsouvalo českou fotbalovou ligu na pole semi-periferie. Dalším 

argumentem pro zařazení českého fotbalu do semi-periférie je rozdělení světového sportu 

podle Maguira a Peartona (2000), kde obdobně jako výše zmínění autoři využívají 

modelu Wallersteina s výjimkou, že místo rozdělení fotbalu rozdělili světový sport.  

Český fotbal vzhledem k předešlým zjištěním lze klasifikovat jako primární sport v semi-

periferní zemi. 

2.2 Fotbalová migrace 

Fotbalový svět se v posledních dekádách změnil k nepoznání. Už neplatí, že hlavním 

cílem jsou sportovní výsledky, ale do rozhodování managementu promlouvají požadavky 

sponzorů, peníze z prodeje televizních práv, merchandisingu, vstupenek či marketing. 

Fotbalový klub je řízen jako byznys, kde strategie aplikované na hřištích kolidují se 

strategiemi zaměřenými na maximalizaci zisku. Kluby spíše připomínají společnosti, 

které prostřednictví fotbalového trhu, realizují svém obchodní cíle. Fotbalový fanoušci 

už pro ně nejsou pouze příznivci klubu, ale jejich status byl povýšen na úroveň klienta, 

jemuž není nabízen pouze zážitek, ale společně s fotbalovým utkáním má na výběr 

z mnoha doplňkových služeb.  

Nicméně i přes veškeré snažení aktérů klubu je hlavní produkt napojený na specifikum, 

které je typické pro sportovní prostředí. Tím není nic jiného než vítězství. Jakmile se 

fotbalovému klubu daří, tak ochozy fotbalového stadionu bývají naplněné, mediální 

zájem je automatický, finanční odměny spojené s úspěchy ve fotbalových pohárech 

výrazně promlouvají do ekonomické činnosti klubu a v neposlední řadě značka klubu je 

poutavější pro potenciální sponzory. Management fotbalových klubů si je vědom všech 

výhod, jež plynou ze sportovních úspěchů, a proto stále častěji využívají zahraniční hráče, 

aby dosáhl kýžených výsledků, které uspokojí nejen samotný klub, ale i fanoušky a 

sponzory.  

K zintenzivnění fotbalové migrace na globální scéně přispělo v minulosti několik faktorů. 

Reorganizace národních a mezinárodních soutěží na konci druhého milénia, zejména 

v Evropě (Evropská liga a Liga mistrů), kde byl vytvářen tlak na zvýšení úrovně 

soutěživosti mezi kluby a s ním spojenou atraktivitou utkání. Novinka v podobě prodeje 



21 

 

televizních práv vytvořila nový finanční tok pro fotbalový svět, jenž poskytl klubům 

potřebné prostředky pro nákup zahraničních hráčů ze vzdálených destinací. Vytvoření 

agentské licence FIFA v roce 1991, jež měla napomoci ke zvládnutí narůstají mobility 

hráčů. Nicméně tato licence se stala prostředkem pro zvýšení fotbalové migrace, protože 

kluby si začaly vytvářet oddělení, kde skauti měli za úkol hledat potenciální mladé hráče 

z jiných zemí, což mělo za následek navýšení celkového počtu migrujících fotbalistů 

(Nolasco, 2018). 

Nejvýraznější změna, která ovlivnila počty migrujících fotbalistů na Evropském 

kontinentu, je spojena s rozhodnutím Evropského Soudního dvoru z roku 1995. V roce 

1990 belgickému fotbalistovi Jeanu-Marcu Bosmanovi skončil kontrakt s týmem Royal 

Football Club Liége, a následně mu byl od RFC Liége nabídnut nový kontrakt s výrazně 

horšími podmínkami. Belgický fotbalista nabídku nepřijal a požádal klub o uvolnění do 

francouzského druholigového klubu US Dunkerque. I přes skutečnost, že Bosmanovi 

skončil smluvní vztah s belgickým týmem, tak mu bylo znemožněno přestoupit, protože 

francouzský tým nezaplatil požadovaný poplatek za přestup (Frick, 2009).  

Jean Marc Bosman podal žalobu na belgický tým RFC Liége, nejdříve u místních orgánů, 

následně se odvolal na nejvyšší justiční orgán v Evropské unii. Zástupci Jeana Marca 

Bosmana se odvolávali na znění článku 48 v Římských smlouvách, kde je uvedeno, že 

každý ekonomicky aktivní občan Evropské unie má právo na volný pohyb v rámci 

zaměstnání na půdě Evropské unie. Proto je protiprávní požadovat po hráči, jenž má 

ukončený smluvní vztah, přestupový poplatek. Evropský Soudní dvůr rozhodl 

ve prospěch belgického hráče a označil jednání belgického klubu za protiprávní. Navíc 

Evropský soudní dvůr zrušil kvóty, spojené s počtem zahraničních hráčů, již mohli 

participovat v evropských ligových soutěžích (Frick, 2009). 

Otevření hranic států Evropské unie a ostatní zmíněné události měly za následek skokový 

nárůst mobility zahraničních hráčů v rámci evropských ligových soutěží, což urychlilo 

komodifikaci fotbalové hry. Naplno se začaly projevovat push and pull faktory, kde push 

faktory jsou zastoupeny motivy hráče k angažmá v zahraničním klubu, ať se jedná o 

vidinu finanční zisků, postup ve fotbalové kariéře či zlepšení zázemí, a na straně pull 

faktorů figuruje klub a jeho zájmy. 

Baumann in Eliasson (2009) uvádí, že strana vítězů globalizace je většinou zastoupena 

členy společnosti, již jsou lépe situováni, a mohou tedy naplno využít benefitů, které 
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plynou ze zvýšeného pohybu osob. Podle Porata (2010) se ekonomicky slabší kluby, které 

jsou většinou pod správou měst nebo sportovních federací, musí spokojit s levnějšími a 

často méně talentovanými hráči. Jiné kluby, například na Britských ostrovech, jsou na 

tom finančně lépe a mohou si dovolit relativně drahé a talentované hráče, bez ohledu na 

fakt, jestli se jedná o místní nebo zahraniční hráče. 

Ačkoliv by bylo možné vyvozovat závěry, že pohyb fotbalistů přes hranice států a 

kontinentů je primárně záležitostí ekonomickou a ve fotbalovém světě zpolitizovanou, 

tak jiný pohled nabízí ve svém práci akademik Taylor (2007), který upozorňuje na fakt, 

že fotbalová migrace není nic nového a že se datuje dokonce k počátku 20. století. 

Zdůrazňuje, že fotbalová migrace by neměla být oddělována od obecných trendů a 

zákonitostí běžné migrace. Fotbalová migrace má svá historická specifika, jež společně 

s komplexní sítí vztahů mezi jednotlivými zeměmi či členskými státy, reflektuje vazby, 

které jsou hluboce sociálně, kulturně a historicky zakořeněny. 

2.2.1 Evropa 

Pohyb fotbalových talentů z Afriky a Latinské Ameriky do Evropy, s následnými 

přestupy uvnitř Evropy. Přesun hráčů z východu na západ, jež kulminoval po pádu 

Berlínské zdi a válce v Jugoslávii. Koloniální vazby Francie se státy Severní Afriky, 

respektive Alžírskem, Marokem a Tuniskem. Portugalské a belgické vazby na Angolu a 

Mozambik, jejich bývalé kolonie. Jazyk, kultura, náboženství a rodinné dědictví, jež 

napomohly při rozhodování o migraci latinských hráčů do Španělska a Itálie. A 

v neposlední řadě Anglie, bývalá globální velmoc s vazbami na jižní Afriku, Skandinávii 

a obecně na všechny země bývalého Commonwealthu (Taylor, 2007).  

Stále narůstající počet zahraničních hráčů proudících na evropská hřiště je 

neoddiskutovatelný. Největší čísla se pravidelně objevují ve velké pětce (Anglie, 

Španělsko, Itálie, Francie a Německo), kde nebylo neobvyklé, že se na hřišti neobjevil 

ani jeden domácí hráč. Důležité je uvědomit si, že při přestupu hráče prostřednictvím 

transferového trhu je zastoupen lidský faktor. De facto se musí dennodenně obnovovat a 

budovat vztahy, aby mezi jednotlivými územími mohlo docházet ke konstantnímu 

přesunu lidského, v tomto případě fotbalového, kapitálu. O jednotlivých preferencích 

fotbalových gigantů při volbě zahraničních hráčů právě rozhodují tyto vazby, jež jsou 

napojené na historické události, ekonomiku, jazyk, kulturu apod. Tabulka 1 poukazuje na 

upřednostňované lokality při výběru fotbalové pracovní síly jednotlivými zeměmi velké 

pětky v sezóně 2005/06. 
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Tabulka 1: Procentuální zastoupení zahraničních hráčů podle místa původu v sezóně 

2005/06 ve velké pětce 

Německo Itálie Španělsko Francie Anglie 

15,60 % 28,70 % 37,40 % 12,50 % 5,80 % 

9,00 % 11,50 % 13,40 % 57,20 % 18,90 % 

42,80 % 15,50 % 8,10 % 14,10 % 19,50 % 

18,90 % 9,20 % 12,30 % 8,50 % 51,10 % 

Zdroj: Poli, 2010. 

Poli (2010) uvádí, že zahraničních hráčů, kteří byli zastoupeni ve velké pětce v sezóně 

2005/06, bylo 998, což bylo 38,6 % z celkových 2586 hráčů. Během deseti let došlo ke 

115% nárůstu počtu zahraničních hráčů ve velké pětce, protože v sezóně 1995/96 jich 

bylo zastoupeno 463, což bylo 20,2 % z celkových 2286 hráčů. Aktuální data z Football 

Observatory (2019) ukazují, že se tento trend nezastavuje. Samotná Anglie měla v roce 

2019 napříč všemi ligovými soutěžemi 728 zahraničních hráčů. Na pomyslném druhém 

místě figuruje Itálie s 636 zahraničními hráči. Při sečtení všech zahraničních hráčů, kteří 

byli na soupiskách v pěti nejúspěšnějších evropských fotbalových zemích, se suma 

zastaví na čísle 2589, což představuje 225% nárůst oproti sezóně 2005/06. 

Mobilitu zahraničních hráčů, kteří sloužili jako hnací motor Evropského kontinentu pro 

rok 2015 shrnuje schéma 2. Nejedná se pouze o hráče proudící do velké pětky, ale 

destinací jsou všechny fotbalové národy sjednocené pod záštitou UEFA. Výsledný součet 

zahraničních hráčů jednotlivých zemí je tvořen z cizinců, již mají profesionální či 

poloprofesionální smlouvu. Členové evropské asociace zaměstnávají hráče ze 176 zemí, 

nicméně stále více než polovina, respektive 56,1 % (7498 hráčů), pochází z evropských 

klubů. Největším vývozcem hráčů je na Evropském kontinentu Francie, která poskytuje 

687 pozic do zahraničních týmů. Přes tři tisíce fotbalových migrantů pochází z Afriky a 

z toho 401 hráčů z Nigérie. Exportním tabulkám ale vládne Brazílie, která se svými 1134 

zahraničními hráči převyšuje všechny státy v řádu stovek (Poli, 2015).  
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Schéma 2: Původ zahraničních hráčů v soutěžích UEFA 2015 

 

Zdroj: Poli, 2015 (upraveno autorem). 

2.2.2 Afrika 

Fotbalová migrace původem z afrického kontinentu je bezpochyby ovlivňována 

ekonomickými aspekty, nicméně neméně důležité jsou kulturní vazby na bývalé 

koloniální velmoci, se kterými je spojuje společná minulost, zeměpisné polohy 

jednotlivých států, politické machinace a specifika, jež jsou typická pro africký fotbal. 

Poli (2006) uvádí, že do pull faktorů pro přesun afrických fotbalistů na evropský 

kontinent patří trvající koloniální vazby, hledání nových trhů, tvorba transferových sítí 

talentovaných fotbalistů apod. Jako push faktory zmiňuje autor nedostatečnou 

infrastrukturu afrického fotbalu, novou tvář novodobého fotbalu, zvýšenou atraktivitu 

evropských soutěží prostřednictvím televizního vysílání atd.  

Poli (2006) popisuje, jak se v průběhu let měnil přístup Africké fotbalové konfederace 

(dále CAF) na problematiku spojenou s odlivem afrických talentů. V letech 1930 až 1960 

docházelo k politické asimilaci neafrických států na území Afriky, aby mohlo dojít k 

„těžbě“ talentů, které africký kontinent nabízel. Na konci šedesátých let, v návaznosti na 

světový šampionát, CAF zakázal nákup nejlepších národních hráčů, aby africký fotbal 

mohl konkurovat zbytku světa. Tento krok společně s mnoha dalšími byl politicky 

motivován, protože Afrika v druhé polovině dvacátého století zažívala dekolonizaci a 

chtěla se osvobodit od politických vazeb na své bývalé kolonizátory. Nicméně veškeré 
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snahy o samostatnost afrického fotbalu byly zmařeny snížením kvót, jež byly prosazeny 

v návaznosti na kauzu Bosman. Evropské fotbalové státy, hlavně Francie a Belgie, 

přivítaly změny s nadšením a okamžitě začaly zavádět outsourcing, který se vyznačoval 

jasným poměrem, kvalitní fotbalový hráči za nízkou cenu (Poli, 2006). 

O zneužívání politické a ekonomické převahy bývalých kolonizátorů hovoří Darby et al. 

(2007). Autoři označují fotbalové vztahy Evropy a Afriky za neokolonialistické. Jako za 

dob raného kolonialismu, zde probíhá zisk, zpracování a export surového materiálu, 

v tomto případě afrických fotbalistů, aby mohlo dojít k následné spotřebě na Evropském 

kontinentu, samozřejmě s přidanou hodnotou, což má negativní dopady na periferní 

oblast, kde dochází k vyčerpávání zdrojů. Síla jádra, fotbalové Evropy, se projevuje také 

při nákupu hráčů, kdy evropské kluby zneužívají svého postavení a diktují africkým 

protějškům, jak bude smlouva o koupi hráče vypadat. 

Jak už bylo výše zmíněno, tak hlavní země profitující z obchodu s Afrikou jsou bývalé 

koloniální velmoci Francie, Portugalsko a Belgie. Poli (2006) doplňuje seznam o 

Německo a Itálii, které také v menší míře využívají levné pracovní síly z Afriky. 

Překvapivé je, že Anglie i přes svoji koloniální minulost neimportuje tolik zahraničních 

hráčů z afrického kontinentu. Darby et al. (2007) upozorňuje, že marocké nejbohatší 

kluby operují s třetinou financí, kterými disponují francouzské týmy nacházející se na 

chvostu nejvyšší fotbalové francouzské soutěže. Všeobecný rozdíl mezi platy hráčů 

v zemích severní Afriky a Francie se pohybují v poměru 1:20. Proto nepřekvapí, když 

Poli (2007) zmiňuje, že zahraniční hráči pocházející z afrického kontinentu jsou 

zastoupeni napříč všemi soutěžemi francouzské ligy.  

Na pomyslnou metu v podobě Ligue 1 dosáhlo v sezóně 2002/03 pouze 14,1 % ze všech 

zahraničních hráčů původem z Afriky. Druhá liga byla zastoupena 20,8 %, třetí 25,7 %, 

čtvrtá 18 % a poslední destinací africkým migrantů byla pátá liga se 17,8% zastoupením 

(Poli, 2007). O zvýšené mobilitě afrických hráčů hovoří Poli (2010) a předkládá zjištění, 

že průměrná délka angažmá afrických hráčů v klubech je 2,4 sezóny, což je o půl sezóny 

méně, než je typické pro zbytek zahraničních hráčů. V mezikontinentálním pohybu 

afrických hráčů lze najít dva extrémy. Na jedné straně jsou nigerijští fotbalisté, kteří 

obsazují soupisky nižších ligových soutěží a na druhé straně jsou zastoupeni hráči 

z Maroka, již proudí do vyšších lig. Vysvětlení tohoto fenoménu se nachází v kvalitě 

jednotlivých domácích lig. Marocká soutěž má určitou úroveň, a proto maročtí hráči 

raději zůstávají ve svých domácích soutěžích, než aby přestupovali do nižších evropských 
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soutěží, nicméně fotbalisté z Nigérie takovou možnost nemají, a tudíž přistoupí i 

na přestup do nižších evropských ligových soutěží (Poli, 2007). 

Vykořisťování talentovaných hráčů z Afriky mělo v minulosti, ještě jeden výrazný znak. 

Čím byl talentovaný hráč mladší, tím byl atraktivnější v očích hráčských agentů, protože 

s jeho nákupem byly spojeny minimální náklady a k asimilaci s novým prostředí mohlo 

dojít v brzkém věku. Tento problém v průběhu let eskaloval a byl prošetřován Organizací 

spojených národů a Hnutím za lidská práva. V jejich vyšetřovacích zprávách se hovořilo 

o vzniku novodobého obchodu s otroky a obchodu s dětmi. FIFA v návaznosti na tlak 

mezinárodních orgánů přijala v roce 2001 ustanovení, které zakazuje podepsání smlouvy 

s hráčem mladším osmnácti let, a nařídila klubům, jež nakupují hráče mezi 12 a 23 rokem, 

aby zaplatily kompenzace africkým klubům spojené s tréninkem a vzděláváním (Darby 

et al., 2007). 

V návaznosti na nová pravidla přestupové hry se vytvořil nový způsob, jak zajistit kvalitní 

relativně mladé hráče. Podle Darbyho (2013) jsou mladí hráči povzbuzováni kulturním 

vnímáním fotbalu a svoji kariéru s míčem začínají na ulicích. Posléze se setkají 

s organizovanou formou hry na školách a ti nejtalentovanější jsou naverbováni 

fotbalovými akademiemi mezi 10. a 14. rokem. Působnost akademií není pouze lokálního 

charakteru, ale většinou se jedná o organizace s regionálním, národním až mezinárodním 

působením. Mladí chlapci jsou trénováni po stránce technické, taktické, fyzické, ale také 

je jim poskytnuto vzdělání a příprava na kulturní zvyklosti v zámořských zemích (Darby, 

2013). Právě hráčské akademie se staly novým nástrojem pro saturaci poptávky po 

fotbalových talentech. 

Darby et al. (2007) klasifikuje africké fotbalové akademie do čtyř kategorií. První 

kategorie reprezentuje akademie, jež jsou spravovány místními kluby či národní 

asociacemi, a jejich fungování je velmi podobné evropským akademiím. Druhou skupinu 

tvoří afro-evropské akademie, kde je buď vytvořeno partnerství mezi africkou akademií 

a evropským klubem, nebo je africká akademie koupena evropským klubem a nový 

vlastník buď zanechá existující struktury výchovy mládeže, nebo zcela přetvoří celou 

akademii.  

Jako zástupce druhé kategorie uvádí Darby (2013) zařízení v Sogakope, do kterého 

investoval šest milionů euro rakouský klub Red Bull Salzburg. V roce 2011 nizozemský 

tým FC Utrecht vytvořil akademii v Tamle. Obě akademie se nachází na území Ghany. 
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Darby (2013) cituje dva mladé fotbalisty z akademie Red Bull Salzburg, kteří popisují 

své ambice stát se hráči rakouského Salzburgu a poté chtějí, aby jejich kariéra 

pokračovala na území Evropy nejlépe v anglickém, německém nebo francouzském týmu. 

Poněkud reálnější pohled představuje Karel Brokken generální manažer Feyenoord 

akademie v Ghaně. Jasnou prioritou fotbalové akademie je vychovat několik talentů pro 

Feyenoord. Akademie by neexistovala, pokud by nedocházelo k návratu investice 

(Darby, 2013). 

Třetím typem akademií podle Darbyho (2006) jsou akademie, jež mají soukromého 

vlastníka nebo jsou vlastněny korporátní společností, většinou mezinárodního renomé. 

Soukromí vlastníci těchto akademií jsou většinou bývalí úspěšní afričtí fotbalisté (Salif 

Keita, Abedi Pele, Patrick Viera) či národní fotbalové asociace.  

Posledním čtvrtým typem jsou akademie pochybného charakteru, které vznikají většinou 

improvizovaně. Mají nekvalitní pracovníky, zařízení a nejsou nikterak napojeny na 

národní asociace či kluby. Činovníci těchto akademií pořádají turnaje, kam přijímají 

pozvání hráčští agenti, aby mohli nakoupit talentované hráče. Protože hráči nejsou pod 

správou žádné fotbalové asociace či týmu, tak jejich nákup je limitován pouze poplatkem 

pro rodinu, pokud bude hráč odkoupen, a vlastnictvím cestovního pasu (Darby, 2006). 

Ačkoliv první tři typy fotbalových akademií nabízí kromě fotbalové specializace také 

školní vzdělání, jejich účel je naprosto zřetelný. I argument, že fotbalové akademie nabízí 

kvalitní školní vzdělání je poněkud zavádějící, protože školní vzdělání musí jít stranou 

primárnímu účelu těchto akademií. Vedoucí mediálního oddělení FIFA Emmanuel 

Maradas in Darby (2013) říká, že systém akademií je byznys. Je to farma, kde co lze 

prodat, prodáte a co nelze prodat, vyhodíte. Primární cíl rozhodně není pomoc africkému 

fotbalu. Primární cíl je Evropa a její užitek z afrických hráčů. 

2.2.3 Latinská Amerika 

Ačkoliv Jižní Amerika v čele s Brazílií patří mezi významné dovozce zahraničních hráčů 

na Evropský kontinent, tak v akademickém prostředí nevznikla práce, jež by do hloubky 

popisovala prostředí hráčské migrace na jihu amerického kontinentu. Bale a Maguire 

(1994) uvádí, že nejlepší hráči z periferních zemí Argentiny, Uruguaye, Chile a Brazílie 

jsou nabízení jádrovým zemím Evropy, především Itálii, Portugalsku, Španělsku. Bale 

and Maguire (1994) také zmiňují, že pohyb hráčů probíhá z jihu na sever. Poli (2020) 

poskytuje statistická data, kde do mexické první fotbalové ligy proudí 159 zahraničních 
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hráčů původem z Latinské Ameriky. Nejvíce je zde zastoupena Argentina se 44 hráči. 

Argentina také vévodí tabulkám v chilské první lize, kam v roce 2020 exportovala 71 

hráčů a v americké MLS, kde se nachází 42 argentinských odchovanců.  

Filho (2021) blíže popisuje prostředí spojené s brazilským fotbalem. Všichni brazilští 

hráči získávají svoji typickou fotbalovou techniku prostřednictvím futsalu. Mladí hráči 

hrají současně fotbal i futsal, a navíc většina brazilských začínajících hvězd získá 

kontakty na agenty právě prostřednictvím futsalu. Kontrola míče a vedení míče na 

krátkou vzdálenost je to, co brazilské hráče činí tak atraktivní pro evropský trh. Jejich styl 

hry je velmi líbivý pro fanoušky, což ocení mnoho evropských zemí s méně atraktivním 

herním projevem. 

Důkaz o koloniálních vazbách Brazílie a Evropy je více než zřetelný. Nejrušnější obchod 

se zahraničními hráči probíhá na lince Brazílie Portugalsko. Společná historie, jazyk a 

komunity migrantů žijící na portugalském území jsou faktory, jež napomáhají při migraci 

z latinské země. Nolasco (2018) předkládá zjištění, že z 667 zahraničních hráčů 

v rozmezí sezón 2007/08 až 2011/12 bylo 66,3 % původem z Jižní Ameriky. Pouze 

Brazilců bylo z celkového zastoupení migrujících hráčů 373, tedy 55,1 %. Dále Nolasco 

(2018) popisuje ve schématu 3, jaké jsou migrační tendence zahraničních hráčů, kteří 

poprvé vstupují na trávníky jiných než domácích klubů. 

Schéma 3: Popis chování zahraničních hráčů s první zkušeností v Portugalsku 2007-11 

 

Zdroj: Nolasco, 2018 (upraveno autorem). 
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Bale and Maguire (1994) zmiňují, že latinskoamerické země si užívají svých fotbalových 

hvězd na lokální scéně pouze v začátcích a na konci jejich kariéry, nicméně výsledky 

Nolasca (2018) předkládají důkaz, že více než polovina fotbalistů se do své rodné země 

fotbal hrát nevrátí. Nolasco (2018) dále popisuje, jak portugalský fotbal těží ze svého 

semi-periferní postavení. Portugalsko operuje mezi jádrem a periferiemi a jejich strategie 

je zpropagovat mladé neznámé zahraniční hráče, kteří mají potenciál růstu, aby je po 

určité době mohly kluby prodat společně s portugalskými hráči na mezinárodním trhu, 

samozřejmě s určitou finanční přirážkou. 

Tento typ byznysu přináší Portugalsku své ovoce. Taktika nakup levně a prodej draze 

přinesla v sezóně 2010/11 profit 91 milionů Euro, kde na straně nákladů se částka 

zastavila na 85 milionů Euro a na straně prodejů na cifře 176 milionů Euro. Bývalý 

viceprezident FC Barcelona Soriano in Nolasca (2018) připisuje zásluhy portugalskému 

fotbalu, jak z nákupu relativně neznámých hráčů, a následném prodeji hráčů za mnohem 

větší částku v předních evropských ligách, čímž vytvořili nevídaný byznys. 

Jak už bylo zmíněno v modelu Mageeho a Sugdena fotbalové cesty nevedou pouze do 

fotbalového jádra, ale mnoho zahraničních hráčů volí cestu podobnou definici průkopníka 

od Maguira (1996). Brazilští hráči byli zastoupeni v roce 2018 v 78 zahraničních ligách, 

jako druhá se umístila další latinskoamerická země Argentina se zastoupením v 65 

zemích, uvádí Poli (2018), který také zmiňuje, že 306 brazilských hráčů zvolilo poněkud 

exotickou destinaci v podobě asijských klubů.  

Mezinárodní pohyb fotbalistů, ať už se jedná o úspěšné fotbalisty na sklonku kariéry nebo 

mladší hráče, kteří se nedokázali prosadit v konkurenčním prostředí evropských soutěží, 

má své logické zákonitosti. Liga, do které fotbalista přestoupí by měla nabízet větší 

finanční obnos, než na který může fotbalista dosáhnout v domácím prostředí. Poté už 

záleží na fotbalistovi, jakou destinaci zvolí, jestli se vydá cestou nižších evropských lig 

nebo bude objevovat exotické fotbalové národy. Nicméně fotbalisté Jižní Ameriky nejsou 

jediní, kteří mají celosvětové zkušenosti. Mnoho příkladů lze nalézt v předních 

evropských zemích, Česko nevyjímaje. 

2.3 Specifické rysy fotbalové migrace 

Tato kapitola se zabývá dopady používání zahraničních hráčů na národní celky nebo 

ligové soutěže. Jsou zde popsány vlivy zahraničních hráčů na popularitu fotbalu, na 

výkonnost národního celku a vliv na počet mladých domácích odchovanců. 
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2.3.1 Národní tým 

Velmi diskutovaným tématem spojeným s migrací hráčů do zahraničních ligových 

soutěží je jejich dopad na fotbalové prostředí v dané zemi. Zahraniční hráči nahrazují 

pozice, jež by byly obsazovány domácími odchovanci, a navíc zahraniční hráči poskytují 

jeden ohromný benefit. A tím je skutečnost, že za určitý finanční obnos si klub může 

nakoupit „hotového“ hráče, který je připravený nastoupit ihned na ligová utkání. To 

vytváří reálnou hrozbu pro hráčské akademie, protože výsledná investice za odchovaného 

hráče je většinou větší, a navíc se velmi často stává, že mladý hráč nedosáhne takových 

kvalit jako nakoupení zahraniční hráči. A v neposlední řadě odchovat mladého hráče od 

přípravky až po dospělé je záležitost dlouhodobého charakteru s nejistým výsledkem. 

Z pohledu výkonnosti národního týmu by se z logiky věci mohly dedukovat dva závěry. 

Zahraniční hráči dostávají přednost při důležitých ligových či pohárových zápasech, a tím 

pádem domácí hráči nezískávají důležité zkušenosti, které by jim napomohly při utkání 

národního týmu. Dále zahraniční hráči vytvářejí tlak na určitý standard fyzické a herní 

kvality, jejž může demotivovat začínající domácí hráče, protože pokud nebudou 

dosahovat takových kvalit, tak nebudou moci hrát fotbal na profesionální úrovni.  

Druhý závěr je poněkud pozitivnější. Zahraniční hráči navyšují úroveň domácí soutěže 

svým herním stylem a fyzickou připraveností, což motivuje domácí hráče, aby zvýšili 

svoji herní kvalitu. Zvýšená herní kvalita jednotlivých klubů se projeví nejen v domácích 

soutěžích, ale také v národním mužstvu či v evropských soutěžích, kde domácí hráči 

mohou ukázat své herní kvality fotbalovému světu. Někteří hráči jsou osloveni, aby 

přestoupili do kvalitnějších zahraničních soutěží, kde získávají zkušenosti a výkonnost, 

které mohou následně zúročit při národních utkáních. Úspěchy domácích týmů 

v mezinárodních soutěžích a domácí hráči hrající za slavné fotbalové kluby přispívají 

k popularizaci sportu, jež se projeví v zájmu dětí o sport, což následně přispěje k nárůstu 

talentovaných odchovanců. 

Lehmann a Baum (2007) hovoří o optimálním použití zahraničních hráčů ve vztahu 

s výkonností národního týmu a dedukují, že ideální počet cizinců je znázorněn na 

obráceném písmenu u. Pokud bude nadužíván počet zahraničních hráčů, tak mladí domácí 

hráči nedostanou příležitost na hrací ploše a nebudou se herně a profesně rozvíjet. 

Nicméně pokud bude počet importovaných hráčů nízký, tak nedojde k přesunu kvality, 

jež mohou zahraniční hráči předat. Lehmann a Baum (2007) tvrdí, že stejný efekt nastává 

u domácích hráčů hrajících v zahraniční. Pokud budou destinace domácích hráčů příliš 
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rozmanité, tak může dojít k mixu herních přístupů a ke snížení sounáležitosti s národním 

týmem. Také pokud budou počty exportovaných hráčů vysoké, tak se zvětšuje 

pravděpodobnost, že se z hráčů mohou stát superstar, což může negativně ovlivnit 

týmového ducha týmu. 

Lehmann a Baum (2007) potvrdili, že počet zahraničních hráčů napomáhá k lepším 

výsledkům národního týmu. Pokud země importuje 20 hráčů, tak se jí zlepší pozice 

v žebříčku FIFA o 10 příček. Autoři také potvrdili hypotézu, že nadměrné používání 

zahraničních hráčů negativně ovlivňuje pozici v žebříčku FIFA a příležitosti pro mladé 

domácí fotbalisty. Ke stanovisku, že zahraniční hráči pozitivně ovlivňují výkony 

spoluhráče se přidává Frick, et al. (2018), kteří měřili výkonnost v německé fotbalové 

soutěži. Zahraniční hráči předávají svůj „kapitál“ spoluhráčům, což se projeví v jejich 

herních výkonech. Nicméně autoři zmiňují, že zlepšený individuální výkon se nemusí 

projevit ve výsledcích týmu, protože fotbal není pouze o individuálních výkonech, ale je 

to hra založená na týmové spolupráci. 

Odliv mozků neboli odliv domácích hráčů do zahraničních soutěží má podle Moffata a 

Allana (2014) pozitivní vliv na výkonnost národního týmu. Ačkoliv odliv talentovaných 

domácích hráčů negativně ovlivňuje výkonnost domácí soutěže, tak existují empirické 

důkazy (Baur a Lehmann, 2007; Berlinschi et al., 2013), že tito hráči přispívají 

ke zlepšení výsledků národního týmu. Moffat a Allan (2014) také poskytují důkaz, že 

domácí hráči v zahraničí přispívají k lepšímu umístění v žebříčku FIFA. Navíc jejich 

výzkum odhalil, že používaní trenéra, jehož původ se neshoduje se zemí národního týmu, 

vede ke zhoršení výsledků národního týmu. Proto autoři doporučují, aby se původ trenéra 

a národního týmu shodoval. 

Varmus, et al. (2019) potvrdili svoji hypotézu, že pokud bude klub hrát více zápasů za 

sezónu, tak bude více využívat své domácí hráče. Vzorek týmů pro analýzu se skládal 

z nejúspěšnějších 19 klubů evropských soutěží. Výsledek empirického výzkumu není 

překvapivý, protože nejlepší evropské týmy se pravidelně zúčastňují posledních kol 

vyřazovacích bojů o zisk nejprestižnějších pohárů, a navíc jejich kvality velmi často 

diametrálně přesahují kvality týmů ve druhé polovině tabulky domácí soutěže. 

Příklad tohoto trendu může poskytnout český fotbalový klub Slavia, který se v sezóně 

2020/21 zúčastnil v identickém čase vyřazovacích bojů v evropském poháru, většina 

hráčů týmu byla součástí reprezentačních bojů a souběžně hráči museli podstupovat 
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běžná ligová utkání. Trenérovi klubu poté nezbývá jiná možnost, než sestavovat soupisky 

podle důležitosti utkání, protože výhra v ligové soutěži se nerovná několika milionům na 

účtu při postupu v evropských pohárech.  

Peňas, et al. (2019) ve své výzkumu vytvořili dvě hypotézy, jež se vztahují k výkonosti 

národního týmu a zahraničních hráčů. Pokud bude národní tým lépe umístěn v žebříku 

Elo (žebříček národních fotbalových týmů ve světě, eloratings.net), tak bude mít větší 

zastoupení hráčů ve velké pětce (Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 a 

Bundesliga). A pokud bude první hypotéza pravdivá (shop-window hypotheses), tak 

domácí hráči hrající v nejlepších fotbalových ligách budou mít ve střednědobém až 

dlouhodobém časovém horizontu pozitivní dopad na umístění národního týmu v žebříčku 

Elo (blending hypotheses). Peňas, et al. (2019) vycházeli ze vzorku 243 zemí v časovém 

období od roku 1994 do roku 2018. 

První hypotézu (shop-window hypotheses) Peňas et al. (2019) kvantitativně potvrdili a 

ve svém výzkumu, uvádí, že se projevuje v krátkodobém horizontu. Jako přímý efekt 

autoři uvádí výkony národních celků na mistrovství světa ve fotbale, kde hráči z méně 

kvalitních ligových soutěžích dostávají prostor, aby mohli předvést své výkony a 

potenciálně zaujali kluby s větším světovým renomé. Druhá hypotéza (blending 

hypotheses) se ve výsledcích výzkumu ukázala jako statisticky relevantní až během 

čtvrtého roku, takže hráči hrající v nejlepších ligách současnosti svoje zkušenosti a 

fyzické dovednosti předají svému národnímu týmu až po několika letech. Peňas, et al. 

(2019) upozorňují, že management klubu by neměl nakupovat hráče po skončení 

mistrovství světa, protože jejich cena skokově naroste, a navíc tito hráči obětují veškerou 

přípravu, aby na světovém šampionátu předvedli co nejlepší výkon, což nemusí 

znamenat, že takové výkony budou předvádět při běžné ligové frekvenci. 

Fergusson in Peňas, et al. (2019) přiznává, že nejhorší doba pro koupení hráče je po létě, 

kdy se mu dařilo na velkém turnaji. Hráč je unavený a velmi pravděpodobně „nafoukaný“ 

ze svých výkonů. Jako příklad uvádí nákup Joriho Cruyffa a Karla Poborského, kteří 

předváděli vynikající výkony na evropském šampionátu 1996, ale stejné užitek 

nedokázali prodat při ligových zápasech Manchester United. 

2.3.2 Limity a popularita fotbalu 

Zahraniční hráči přináší určité kvality, jež se mohou projevit v herní atraktivitě utkání, 

což je zajisté lákadlo pro diváky. A mohou podle výše uvedených zjištění, pozitivně 
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ovlivňovat výkony národního týmu, nicméně jejich počty jsou velmi často limitovány, ať 

už mezinárodními či národními orgány. Jedním z důvodů je obava o začínající mladé 

hráče. Charyev (2016) studoval dopady zavedení kvót na zahraniční hráče v ruské 

fotbalové lize. Na jedné straně měly kvóty pozitivní vliv na počty mladých hráčů, ale na 

druhé se zmenšil zájem hvězdných hráčů hrát v ruské lize, a to mělo za následek snížení 

počtu diváků na stadionech. 

Zajímavé je také porovnání anglické Premier League a německé Bundesligy, kde obě 

země mají neomezené kvóty na národnosti zahraničních hráčů. Německá fotbalová 

asociace ale požaduje, aby mládežnické asociace měly určité počty hráčů, kteří budou 

schopni reprezentovat svoji zemi. Anglie žádné podobné kvóty nemá a s ohledem na 

rozdílné výkonnosti na národní scéně mezi Německem a Anglií v minulých letech by se 

dalo dedukovat, že tyto kvóty mají svá opodstatnění (Elliot, 2014). 

O problematiku spojenou s budoucí fotbalovou generací jeví zájem UEFA a několik 

národních fotbalových asociací. Od sezóny 2008/09 UEFA vydala pravidlo, že soupisku 

má tvořit pětadvacetičlenné mužstvo s osmi klubovými odchovanci. Klubový 

odchovanec je podle definice UEFA hráč, jenž strávil alespoň tři roky v klubu mezi 

patnáctým a jednadvacátým rokem svého života. Nicméně i přes tyto limity se 

procentuální zastoupení odchovanců v 31 nejlepších fotbalových zemí Evropy snížilo 

v letech 2009 až 2017 z 23,2 % na 18,4 %. Toto zjištění dokládá, že fotbalové kluby jeví 

zájem o talentované hráče v mladém věku, a navíc poodkrývá mezeru v aktuální definici 

fotbalového odchovance (Poli, 2018). 

Poli (2018) upozorňuje na obrovské kulturní rozdíly v přístupu k mladým hráčům 

v Evropě. Na jednom extrému jsou země jako Řecko (Olypiacos FC), Portugalsko (FC 

Porto a Benfica Lisabon) a Maďarsko (Ludogorets Razgrad), kde mají minimální až 

žádné počty odchovanců. Naopak v Nizozemsku (AFC Ajax, PSV Eindhoven) a ve 

Španělsku (FC Barcelona a Real Madrid) je mladým hráčům či odchovanců věnována 

velká pozornost a tito hráči dostávají prostor po boku největších fotbalových hvězd. 

Poli (2018) navrhuje řešení, jež by zabránilo klesajícímu trendu výchovy klubových hráčů 

a snižujícímu se věku fotbalové migrace uvnitř velké pětky. Nyní je možný přestup za 

určitých podmínek v šestnácti letech, což ani není ve výsledku omezující, protože po 

dosažení plnoletosti, která je na většině území Evropy definována jako osmnáctý rok 

života, není přestup omezen, což je při limitu 21 let odchovance dostačující. Nicméně 
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snížení limitu věku odchovance na rozmezí 12 až 17 let by veškeré problémy eliminovalo 

a týmy by musely vytvářet podmínky pro mladé klubové hráče, aby mohly splnit kvóty, 

které jim ukládá UEFA. 

Özmen (2019) upozorňuje, že přístup týmů ke globálnímu obchodu s talentovanými hráči 

se prostřednictví globalizace výrazně urychlil. Hlavní motivace pro nákup zahraničních 

hráčů vidí nejvíce v popularizaci sportu či zájmu veřejnosti, zvýšení soutěživosti a 

v kulturní diverzitě. Autor poukazuje na kulturní diverzitu týmů v Lize mistrů, kde kluby 

složené z mnoha národností produkují více gólů.  

Není pochyb, že proces používání trhu s talentovanými hráči odstartoval verdikt 

Evropského soudu v kauze Bosman a byl doplněn o snížení kritérií migrace zahraničních 

hráčů z jiných kontinentů ze strany UEFA. Pokud se odhlédne od negativních dopadů na 

mládežnický fotbal, tak existuje mnoho důkazů, že zahraniční hráči podporují popularitu 

fotbalu, a navíc zaplňují místa na stadionech, jež by za normálních okolností zela 

prázdnotou. 

Porat (2002) se zabýval historií a dopadem fotbalových migrantů na izraelskou ligu a ve 

své práci zmiňuje, že fotbalová asociace přistoupila k přijetí stejných pravidel, jaká 

vyplývala z kauzy Bosman. Ačkoliv Izrael není součástí Evropské unie, tak zde nejsou 

omezeny kvóty na využití evropských fotbalistů. Tento krok měl za následek 

komercionalizaci fotbalu, hráči se stali zbožím, transferové částky raketově rostly, ale 

současně se zvyšoval zájem veřejnosti a na stadiony chodilo více diváků. Travlos, et al. 

(2017) poskytuje další příklad. Autor uvádí, že zahraniční hráči vyrovnali 

konkurenceschopnost týmů v řecké fotbalové lize, a to se projevilo ve zvýšeném zájmu 

diváků o utkání. I ženský fotbal zaznamenal podobný trend. Tiesler (2016) uvádí, že 

zvýšená mobilita ženských hráček zapříčinila, nárůst registrací do fotbalových asociacích 

po celém světě. 

Vztah mezi dopady zahraničních hráčů na popularitu sportu a udržitelnou výchovu 

domácích talentů zobecňuje Maguire. Maguire (2008) charakterizoval tři úrovně 

konfliktu: úspěch klubů versus úspěch národního týmu, krátkodobé cíle klubů versus 

dlouhodobé cíle asociace s důrazem na udržitelnost a rozvoj, komercionalizaci sportu 

jako mediálního produktu versus podpora lokální výchovy mladých hráčů. Rozhodnutí o 

směru, kterým se jednotlivé fotbalové národy vydají jsou na bedrech fotbalových 
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asociací, jež vytváří pravidla a podmínky pro místní fotbal, například v podobě zavedení 

kvót na zahraniční hráče. 

Směr budoucnosti fotbalu sice z velké části ovlivňují národní asociace, ale nejvyšší 

výkonnou moc má mezinárodní fotbalová organizace FIFA. Její bývalý prezident Blatter 

velmi aktivně kritizoval nadužívání zahraničních hráčů a sám navrhl řešení, jež by 

napomohlo ke stabilizaci situace.  

Blatter (2014) představil řešení v podobě zavedené kvóty 6 + 5 u elitních klubů. Číslo 

šest představuje počet domácích hráčů klubu, kteří mohou nastoupit za národní mužstvo. 

Jeho návrh byl založený na argumentaci, že aktuální nastavení elitních fotbalových klubů 

negativně ovlivňuje národní fotbalovou scénu ve třech rovinách. Dochází k úpadku 

národních týmů, kluby neprodukují tolik národních hráčů, ačkoliv na to mají prostředky, 

a nadužívaní zahraničních hráčů vede ke ztrátě národní fotbalové identity. Podle bývalého 

prezidenta FIFA by kvóty vytvořily tlak na země, kde je velká koncentrace zahraničních 

týmů, a došlo by k obnovení a rozvoji mládežnických akademií, které by měly následně 

pozitivní vliv na výkony národního týmu.  

Univerzální kvótu 6 + 5 kritizují ve své akademické práci Hardman a Iowerth (2014). 

Jejich první argument, spočívá ve skutečnosti, že Španělsko, Německo a Portugalsko 

figurují aktuálně na 1., 2. a 3. příčce v hodnocení FIFA, a tudíž by z pohledu jejich 

výkonnosti národního týmu kvóta nic nepřinesla. Podobně jsou na tom další týmy 

v pořadí FIFA, respektive Brazílie, Kolumbie, Uruguay a Argentina. Hardman a Iowerth 

(2014) sympatizují s kvótou u národních celků Anglie a Itálie, kde výkon národního týmu 

v poměru k výkonu v domácích soutěžích je silně nakloněn na stranu klubů.  

Nicméně Hardman a Iowerth (2014) odmítají, že kvóta 6 + 5 je vhodným nástrojem 

k zamezení negativních dopadů v nadužívaní cizinců, ačkoliv elitní kluby v mnoha 

případech nedbají na lokální zájmy. Autoři zdůrazňují, že rozhodnutí spojené s limity by 

mělo být záležitostí místních orgánů neboli národních fotbalových asociacích, a to ze 

zcela pragmatických důvodů. Kluby musejí být zodpovědné za sociální, kulturní, 

ekonomické dopady na lokální prostředí, ale nemohou být omezovány rozhodnutími, 

v tomto případě kvótami, jež nereflektují sociokulturní vazby, historii a národní identitu 

země. Národní asociace znají fotbalové prostředí ve své zemi a mohou poskytnout lépe 

cílená rozhodnutí, jež zohlední veškeré aspekty a nabídnou účelnější řešení.  
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2.3.3 Vyrovnanost soutěže 

Výrazný prvek, jenž je ovlivňován stoupajícími počty zahraničních atletů je competitive 

balance neboli vyrovnanost soutěže. Většina autorů definuje competitive balance jako 

vyrovnanost mezi sportovními dovednostmi, schopnostmi klubů a individuí. Šíma (2011) 

uvádí, že nepředvídatelnost výsledku stimuluje napětí, způsobuje emoce a napomáhá 

k obohacení zážitků, které se projeví zvýšeným zájmem stakeholdrů, ať už se jedná o 

fanoušky, širokou veřejnost nebo sportovce. Šíma (2011) popisuje dva proudy výzkumu, 

jež se pojí s výzkumem vyrovnanosti soutěže. První se specializuje na popis vyrovnanosti 

soutěže z pohledu času a snaží se jej vysvětlit pomocí změn v rozhodovaní managementu 

či ligových asociací. Druhý proud se zaměřuje na dopady vyrovnanosti soutěže na 

diváckou atraktivitu. 

Flores et al. (2010) se soustředili na využití zahraničních hráčů v evropském fotbale a 

jaký mají efekt na vyrovnanost soutěže. Autoři uvádí, že pokud je množství zahraničních 

hráčů, ze kterých si mohou domácí týmy vybírat, velké, tak se mezera mezi vyrovnaností 

jednotlivých klubů zmenší, protože množství talentů se proporcionálně rozdělí mezi 

týmy. Nicméně pokud je množství zahraničních hráčů omezené, tak si nejtalentovanější 

hráče najmou nejsilnější týmy a slabší týmy budou mít na výběr z méně talentovaných 

hráčů, což se projeví ve snížené vyrovnanosti soutěže.  

Studie Scelles et al. (2013) zaměřená na vyrovnanost soutěže ve francouzské Ligue 1 

odhalila, že vyrovnanost soutěže koreluje s návštěvností ligy. Haan et al. (2012) zjistili, 

že mobilita cizinců se pozitivně projevuje ve vyrovnanosti soutěže ve velkých 

fotbalových zemích, ale v menších dochází k úbytku vyrovnanosti. O snížení 

vyrovnanosti v menších fotbalových zemí informuje Šíma (2010), jenž se zaměřil na 

vyrovnanost soutěží v Rakousku, České republice, Maďarsku a Ukrajině. Flores et al. 

(2010) zkoumali jaký měl dopad verdikt Evropského soudu v kauze Bosman na 

vyrovnanost soutěže v 17 nejúspěšnějších evropských fotbalových soutěžích. Jejich 

výsledek indukuje, že dominance nejlepších týmů se zmenšila, a tedy došlo ke zvýšení 

vyrovnanosti soutěže. 

Šíma (2011) se zaměřil na vyrovnanost německých, holandských a českých fotbalových 

soutěží v rozmezí sezón 1970/71 až 2009/10. Výzkum byl rozdělen na statickou a 

dynamickou vyrovnanost soutěže. Groot (2007) definuje statickou vyrovnanost soutěže 

jako vyrovnanost soutěže v průběhu jedné sezóny. Dynamická vyrovnanost soutěže 

vypovídá o variacích umístění týmů v odlišných sezónách.  
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Výzkum Šímy (2011) odhalil, že statistická vyrovnanost německé soutěže se v průběhu 

čtyřiceti let téměř nezměnila, holandská Eradivisie zaznamenala nepatrné snížení 

vyrovnanosti soutěže, ale vyrovnanost nejvyšší české soutěže se v průběhu čtyřiceti let 

výrazně snížila. Dynamická vyrovnanost soutěže odhalila snižující se trend u České 

republiky a Německa, ačkoliv u nizozemské ligy nedošlo k snížení vyrovnanosti soutěže, 

tak vyrovnanost soutěže byla po dobu čtyřiceti let velmi nízká, protože lize dominovaly 

stejné tři týmy. Podobný trend je pozorovatelný u Německa, kde vévodí Bayern Mnichov, 

ale v průběhu let se začaly prosazovat celky jako Vfb Stuttgart, Schalke 04 či Borussia.  

Dominance nejlepších týmů v evropských ligách je logická. Nejlepší celky jednotlivých 

soutěží mají ambice dosahovat přinejmenším na základní tabulky Ligy mistrů, a ti lepší 

se chtějí zúčastnit vyřazovacích bojů, což se projevuje v síle mančaftu. Vedení klubu 

vytváří celky, jež jsou konkurenceschopné v evropských pohárech. Důsledek je zřetelný 

v mnoha evropských soutěžích. Přední příčky obsazují stále stejné týmy, a dokonce 

v některých soutěžích je druhé místo považováno za neúspěch. Šíma (2011) uvádí, že 

zmenšená dynamická vyrovnanost se projevuje ve snížení atraktivity a napětí, což 

následně odradí diváky, fanoušky a sponzory, či dokonce zpravodajská média.  

2.4 Česká fotbalové migrace 

Z historické perspektivy došlo k mnoha změnám, jež formovaly přesun zahraniční 

fotbalové pracovní síly do České republiky. Za první krok k otevření hranic zahraničním 

hráčům lze považovat osamostatnění Československé republiky od vlivů Sovětského 

svazu v průběhu Sametové revoluce na konci roku 1989. Dalším výrazným rysem 

spojeným s historií České republiky, je zánik Československa, jež se datuje k 31. prosinci 

1992. Rozdělení se Slovenskou republikou mělo ještě jeden důsledek, a tím byl vznik 

samostatné české fotbalové soutěže.  

Rozdělení České a Slovenské republiky vytvořilo první specifikum, které je typické pro 

migraci do České republiky. Riedl (2019) zmiňuje, že více než polovina zahraničních 

hráčů, kteří figurovali v nejvyšší české fotbalové soutěži v rozmezí sezón 1993/94 až 

2017/18 byli původem ze Slovenska. Snadné porozumění, společná historie, kulturní 

podobnost, podtržené blízkostí obou států jsou důležitými aspekty při migraci 

slovenských hráčů do České republiky.  

Neomezené limity na počet evropských hráčů se v českém fotbale neprojevily ihned po 

verdiktu Evropského soudního dvoru v roce 1995, ale český fotbal tuto kvótu přijal při 
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vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004. Aktuální limit pro použití 

neevropských zahraničních hráčů je nastaven na pět hráčů, kteří mohou být současně na 

hrací ploše.  

Limity nejsou jediné, které rozhodují o použití zahraničních hráčů. Crossan a Ruda (2019) 

uvádí, že cena za zahraničního hráče je menší, protože přestup českých hráčů je spojen 

s přestupovým poplatkem, což nahrává použití levnějších a mnohdy kvalitnějších hráčů 

z cizích zemí. Navíc v českém fotbalovém prostředí došlo k výrazné změně v sezóně 

2014/15. Do té doby bylo pravidlem, že většina zahraničních hráčů byla nabízena 

jednotlivým českým týmům, ale od zavedení povinnosti agentské licence (registrovaný 

zprostředkovatel FAČR) se kvalita importovaných mladých hráčů výrazně zvýšila 

(Crossan a Ruda 2019). 

Největší část příjmů českého fotbalu podle výročního reportu UEFA (2018) z běžného 

chodu klubu je tvořena ze sponzoringu a marketingových činností (46 %), druhou 

nejvýznamnější položku s 26 % tvoří příjmy z UEFA, na které z velké části dosáhnou 

pouze kluby, jež se zúčastní fotbalových pohárů. Z celkových 74 milionů Euro je 

pouhých 7 % obsaženo v prodeji vstupenek a 7 % tvoří prodej televizních práv. Report 

UEFA (2018) poskytuje informace, že prodej hráčů přinesl českému fotbalu 35 milionů 

Euro, nicméně náklady za nákup hráčů za rok 2017 byly mnohem větší, protože AC 

Sparta Praha vykázala záporné saldo z transferů ve výši 155 milionů Korun (Sparta, 

2019). 

Šíma (2019) uvádí, že běžná návštěvnost stadionů v české fotbalové soutěži je okolo 

11 000 fanoušků na zápas. Nicméně tato čísla znamenají pouze 44 % z možné kapacity 

návštěvnosti, a navíc maxima návštěvnosti na stadionech SK Slavie a AC Sparty, kde se 

kapacita stadionu pohybuje okolo 20 000, tato čísla výrazně zkresluje. Vyrovnanost 

soutěže má pozitivní vliv na počty fanoušků v hledišti a zahraniční hráči jsou jedním 

z možných prostředků, jak soutěž vyrovnat, ale výsledky Crossana a Rudy (2022) hovoří 

o opaku. Podle Crossana a Rudy (2022) má zvyšující se počet zahraničních hráčů 

negativní vliv na vyrovnanost české fotbalové soutěže. 

Tento výsledek je do jisté míry logický, protože při pohledu na příjmy klubů je patrné, že 

největší část příjmů je spojená s marketingovými činnostmi a s úspěchy v evropských 

pohárech. Možná účast v evropských pohárech je limitována pouze pro horní část 

tabulky, jež se v průběhu let výrazně nemění. Tyto týmy tedy mají výraznou konkurenční 
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výhodu, která je dozajista lákavá i pro potencionální sponzory. Navíc české týmy 

s úspěchy v evropských ligách mohou investovat získané peníze do nákupu hráčských 

posil, ať už se jedná o talenty z domácí či zahraniční scény. Zjednodušeně řečeno, mají 

prostředky, aby mohly navýšit kvalitu týmu oproti zbytku soutěže. 

Pokud český klub zvolí posilu ze zahraničí, tak se ve většině případů bude jednat o 

útočníka nebo středopolaře neboli hráče, jenž může rozhodnout zápas. Méně úspěšné 

týmy v tabulce české ligy vidí zahraniční hráče jako možnost, jak se prosadit v české 

soutěži a zajistit si nutnou pozici pro účast v evropských pohárech. Pro nejúspěšnější 

týmy české soutěže musí zahraniční hráč nejen splňovat kvality, jenž se projeví na domácí 

scéně, ale měl by mít potenciál ovlivnit výsledky evropských pohárových zápasů. Zde se 

začíná projevovat postavení českého fotbalu na světové scéně. Semi-periferní pozice 

českého fotbalu limituje výběr zahraničních hráčů, protože podle Crossana a Rudy (2019) 

nejlepší hráči proudí do Anglie, Německa, Francie, Španělska a Itálie, méně zdatní hráči 

do Nizozemska, Belgie, Ruska a Skotska, a až poté zahraniční hráči volí Českou 

republiku jako destinaci své fotbalové kariéry.  

Většina fotbalistů proudících do české fotbalové ligy nebyla podle Crossana a Rudy 

(2019) elitními hráči, jejich průměrný věk byl 25 let a jejich původ byl z méně kvalitních 

lig. Riedl (2019) uvádí, že velké počty zahraničních hráčů z Evropského kontinentu 

proudí do České republiky z bývalé Jugoslávie, z nižších lig francouzské soutěže a 

samozřejmě ze Slovenska. Ačkoliv český fotbal nevlastní nebo nesponzoruje akademie 

v Africe, tak se v české lize v rozmezí sezóny 1993/94 až 2017/18 vyskytovalo 

nezanedbatelné množství zahraničních hráčů ze zemí Guinejského zálivu. Posledním 

výrazným dodavatelem cizinců je světová exportní velmoc Brazílie. Pohyb zahraničních 

hráčů do České republiky lze charakterizovat, jako přesun pracovní síly z periferních 

oblastí nebo méně prosperujících semi-perifeních oblastí.  

Ačkoliv se zvýšila kvalita mladých hráčů, kteří jsou přiváděni v posledních letech 

českými skauty, tak není pravidlem, že by český trh byl závislý na dovozu mladé pracovní 

síly. Na rozdíl od Portugalska, kde bylo množství odchovanců v letech 2009 až 2017 10,1 

%, měla Česká republika 30 % domácích odchovanců a náš největší dodavatel Slovensko 

mělo domácích odchovanců 36,3 % (Poli, 2018). Tedy určité kvóty na domácí 

odchovance nejsou prozatím v České republice problémem. Navíc je fotbal v České 

republice primární sport s velkou hráčskou základnou, proto by měl být přísun mladých 

talentovaných hráčů konstantní. 
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Semi-periferní postavení českého fotbalu se projevuje i v odchodu nejtalentovanějších 

hráčů. Crossan a Ruda (2022) uvádí, že postavení ve světovém žebříčku ovlivňuje lokaci 

odchodu talentovaných hráčů. Když byl český fotbal ve světovém žebříčku mezi 2. a 15. 

místem (1998–2008), tak většina hráčů směřovala do fotbalového jádra, ale jakmile 

Česká republika byla ve třetí desítce v žebříčku, tak stále více hráčů přestupovalo do 

semi-periferií. Je pochopitelné, že nejtalentovanější hráči z českého prostředí budou 

osloveni zahraničními subjekty, a pak už záleží pouze na finální částce, na které se oba 

subjekty domluví. Nicméně méně výrazní hráči potřebují, aby měli možnost ukázat své 

kvality na mezinárodní scéně, ať už při zápasech Evropské ligy, Ligy mistrů nebo při 

utkáních národních týmů, a aby byli potenciálně osloveni hráčskými agenty. 

V českém fotbalu, i přes skutečnost, že se jedná o semi-periferní oblast, jsou znatelné 

rigidní přístupy, jež mají své kořeny v postkomunistické éře. Nicméně v posledních 

letech se pomyslné okénko globalizace začíná otevírat. Zahraniční kapitál z Číny 

napomohl fotbalové Slavii, aby se ze sestupových příček dokázala přeměnit na tým, který 

je v české lize k neporažení. SK Slavia vytvořila tým, jenž kombinuje české i zahraniční 

hráče a slaví úspěchy v evropských pohárech. Dokonce v sezóně 2020/21 měl tým blízko 

k zisku dalšího místa ve fotbalových pohárech UEFA pro český fotbal.  

2.4.1 Primární klubové sporty v semi-periferii 

Česko zatím nevyužívá své semi-periferní pozice jako Portugalsko, kde naplno dochází 

ke zhodnocení hráčů z periferních oblastí. Nicméně Česká republika má ze zemí z post 

komunistického bloku velmi výhodnou geografickou pozici. Například fotbalisté 

pocházejí z Maďarska nemají taková privilegia a jen malou měrou mohou ovlivnit, kam 

jejich kariéra bude směřovat.  Maďarský fotbalový národ není tolik uznávaný a hráči musí 

přijmout jakoukoliv nabídku z kvalitnějších lig, aby mohli postupovat v kariéře. Jejich 

kariéru shrnují Molnar a Maguire (2007) jako nomádskou, kde jejich kariérní postup je 

velmi závislý na kontaktech jejich klubů či agentů a většinou končí návratem do 

maďarské soutěže. Ačkoliv je Maďarsko součástí Evropy, tak spíše ve fotbale spadá na 

úroveň periferie. 

Jako semi-periferní stát, kde je fotbal primárním sportem lze uvést Švédsko. Systém 

migrace hráčů je velmi podobný jako u České republiky. Švédské nejlepší kluby 

prodávají své nejtalentovanější hráče do předních fotbalových soutěží a nakupují hráče 

z východní Evropy (včetně českých hráčů), Brazílie a mladé hráče z Afriky. Z pohledu 

fotbalové migrace se Švédsko s Českem liší ve dvou aspektech. Švédsko je mnohem 
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bohatší země a analogie procesu spojeného s Bosmanem proběhla ve Švédsku o devět let 

dříve než v České republice. Využívání zahraničních hráčů je už v zajetých kolejích, 

navíc některé týmy, respektive Halmstadt BL a OFL Göteborg, se specializují na prodej 

hráčů (Eliasson, 2009). 

Travlos et al. (2017) sledovali dopady zahraničních hráčů na řecký fotbal v sezóně 

2001/02 až 2012/13. Autoři zjistili, že za 12 let došlo k rapidnímu zvýšení zahraničních 

hráčů v řecké lize a že výška investice za zahraničního hráče se pozitivně promítla do 

výsledné pozice v žebříčku. Tento efekt byl navýšen po vzniku řecké Super ligy v roce 

2007, kdy se zvýšil finanční tok z televizních práv a od sponzorů, což se projevilo 

v nákupech zahraničních hráčů. Nákup zahraničních hráčů se také projevil v žebříčku 

FIFA, kdy řecký fotbal byl po vzniku Super ligy na lepších pozicích. Nicméně nerozumné 

utrácení za zahraniční hráče vedlo k zadlužování klubů a v roce 2012 vše eskalovalo 

v návaznosti na řecký bankrot. Navíc nadužívaní zahraničních hráčů vedlo k dalšími 

negativnímu dopadu. Mladí řečtí hráči nedostávali prostor v domácí soutěži a z jedenácté 

pozice v žebříčku FIFA v roce 2011 se národní celek Řecka propadl na 37 pozici v roce 

2017 (Travlos et al., 2017). 

Fotbal není v Řecku jediný primární sport, kde došlo k navýšení počtu zahraničních 

atletů. Podle Meletakose et al. (2016) se v řecké basketbalové soutěži zahraniční pracovní 

síla přesouvala z méně ekonomicky vyspělých států a měla pozitivní vliv na vyrovnanost 

soutěže. Rovnoměrné rozdělení cizinců ve všech týmech soutěže pozitivně ovlivnilo 

kvalitu mančaftů, jejich hráčské výkony, a navíc řecké týmy lépe reprezentovaly svoji 

zemi na evropských soutěžích. 

O negativním vlivu zahraničních hráčů na diváckou atraktivitu v primárním sportu 

pojednává Klein (1991), jenž zmiňuje, že přesun amerických baseballistů z amerického 

jádra do Dominikánské republiky (semi-periferie) neměl pozitivní efekt na návštěvnost 

utkání. Naopak Crossan a Pecha (2009) zjistil, že používání zahraničních hráčů v českém 

basketbalu má pozitivní vliv na počet diváků v hledišti, nicméně český basketbal není 

primární sport a spíše patří do periferie.  
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3 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je zjistit, jaký mají zahraniční hráči vliv na českou nejvyšší fotbalovou soutěž 

v sezónách 1993/94 až 2019/20 a využít víceúrovňovou longitudinální analýzu za účelem 

získání odpovědí na níže uvedené otázky: 

1. Jaký mají zahraniční hráči vliv na návštěvnost ligových utkání v první české 

fotbalové lize? 

2. Jak ovlivňují počty zahraničních hráčů používání českých fotbalistů v české 

nejvyšší fotbalové soutěži? 

Sekundární cíl práce je zodpovědět na otázku, zda je víceúrovňová analýza vhodnou 

metodou pro kvantitativní studii sportovní migrace v primárním sportu v semi-periferní 

zemi. 
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4 METODOLOGIE 

Ačkoliv by bylo možné z teoretických východisek usuzovat, že kvantitativní metody jsou 

běžně užívány při zkoumání vlivu zahraničních hráčů na hostitelské země, tak opak je 

pravdou. Většina studií se snaží pochopit problematiku spojenou se sportovní migrací 

pomocí kvalitativních metod (Crossan, 2012; Rojo et al., 2020) nebo se výzkumníci 

soustředí na jednotlivé prvky migrace, ať už se jedná o historické souvislosti, geografický 

původ migrace apod. V posledních letech vzniklo několik studií, jež se snaží sportovní 

migraci kvantifikovat, což ocení nejen vědečtí pracovníci, kteří se přeshraničních 

přesunem hráčů zabývají, ale i sportovní manažeři, již se rozhodují, zda využít zahraniční 

hráče ve svém celku. 

V České republice Crossan a Pecha (2009) využili víceúrovňový model či víceúrovňovou 

analýzu, aby zhodnotili vývoj návštěvnosti basketbalových utkání ve vztahu 

k nezávislým proměnným, včetně zahraničních hráčů, v letech 1998 až 2007. Crossan a 

Pecha (2009) rozdělili datový soubor na dvě úrovně, kde první úroveň byla tvořena 

časovými jednotkami (sezóna 1 až 10) a druhou úroveň tvořily týmy. Jejich studie 

prokázala, že víceúrovňová studie je vhodná metoda pro zkoumání návštěvnosti utkání a 

autoři doporučují, aby byl dále zkoumán vliv zahraničních hráčů na popularitu sportu, 

nejlépe v primárním sportu nebo v jádrové oblasti, protože jejich studie se zaměřovala na 

sekundární sport v semi-periferii. 

V návaznosti na skutečnost, že diplomová práce by měla vyhodnotit využití zahraničních 

hráčů v českém fotbale v sezónách 1993/94 až 2019/20 a také na fakt, že studie se 

zaměřuje na primární klubový sport v semi-periferii, je vhodné využít stejnou statistickou 

metodou, jakou využili Crossan s Pechou (2009). Navíc český ligový fotbal a basketbal 

měly podobná pravidla spojená se sestupem do druhé ligy a s postupem do ligy první. 

Fluktuace týmů v první ligové soutěži během období 27 let má za následek, že design 

výzkumu je nevyvážený („messy“ či „unbalanced“), což má vliv na samotnou podobu 

modelu, ale o tom až v další části práce. 

Předtím, než bude představena samotná víceúrovňová analýza, je nutné uvést jednotlivé 

proměnné, jež budou v analýze vystupovat. Jak už bylo výše zmíněno, tak analýza bude 

provedena z dat od sezóny 1993/94 až do 2019/20. Během těchto sezón bylo pravidlem, 

že poslední dva týmy na konci fotbalového roku z nejvyšší fotbalové soutěže sestoupí a 
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budou nahrazeny dvěma nejúspěšnějšími celky z druhé ligy. Nejvyšší fotbalová liga je 

tvořena 16 kluby, kde každý klub hraje s každým dvakrát, což na konci čítá třicet zápasů.  

V sezóně 2018/19 došlo ke změně pravidel. Nově byla představena nadstavba, kdy po 

odehrání základní části, respektive třiceti zápasů, je tabulka rozdělena na tři části. Prvních 

šest týmů hraje o body, o titul, ve formátu každý s každým, takže týmy mají o pět zápasů 

navíc. Druhou skupinu tvoří týmy ze sedmého až desátého místa, které se utkají ve 

skupině o Evropu. Kluby odehrají mezi sebou vyřazovací utkání, kde vítěz skupiny se 

utká se čtvrtým celkem skupiny o titul, aby se mezi nimi rozhodlo, jaký tým bude 

reprezentovat Českou republiku v Evropské lize UEFA. V případě, že se stane některý ze 

čtyř nejlépe umístěných týmů ve skupině o titul vítězem MOL Cupu, tak o pozici do 

Evropské ligy bude místo čtvrtého týmu bojovat pátý ze skupiny o titul. Poslední skupiny 

tvoří zbývajících šest týmů, jež hrají ve stejném formátu jako kluby o titul s tím rozdílem, 

že poslední tým s nejméně body sestoupí do druhé fotbalové soutěže a nahradí ho v další 

sezóně vítěz Fortuna národní ligy. Nutné je doplnit, že sezóna 2019/20 nebyla řádně 

ukončena a žádný tým z Fortuna ligy nesestoupil. 

Ačkoliv v sezónách 2018/19 a 2019/20 odehrály týmy na konci sezóny 32 až 36 utkání, 

tak do celkových statistik jednotlivých týmů bylo kalkulováno se všemi zápasy, protože 

velikost vzorku je natolik velká, že utkání nadstavby v posledních dvou letech budou mít 

na výsledky pouze marginální vliv.  

Hansen a Gauthier (1989) představili 40 proměnných, které mají potenciální vliv na 

návštěvnost utkání. Tyto faktory jsou rozděleny do čtyř skupin, kde první skupina je 

tvořena ekonomickými faktory, druhou zastupují sociodemografické faktory, třetí je 

napojena na faktory ovlivňující atraktivitu hry a poslední je tvořena zbývajícími faktory, 

například velikost stadionu, možností parkování atd. Z výše zmíněných 40 proměnných 

bylo v návaznosti na veřejnou dostupnost dat vybráno osm faktorů. 

Zvolené proměnné jsou tvořeny průměrnou návštěvností domácích utkání, finálním 

umístěním týmu v sezóně, kapacitou stadionu, počtem zahraničních hráčů, počtem 

českých hráčů a počtem zahraničních hráčů neevropského původu. Jednotliví hráči byli 

započítáváni, pouze pokud odehráli alespoň jedno ligové utkání. Jedná se o sekundární 

data, jež byla získána ze serveru Fortunaliga.cz (2021). Ke každé jednotlivé sezóně ze 

zkoumaných 27 sezón byla přidělena aktuální hodnota proměnné pro celek, jež byl v dané 

sezóně součástí nejvyšší české fotbalové soutěže. Ze sociodemografických faktorů byl 
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vybrán ukazatel počtu obyvatel daného územního celku, kde se fotbalový klub nachází, a 

z makroekonomických ukazatelů byl zvolen hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele. 

Data jsou stejná jako předešlá sekundární a byla získána z Českého statistického úřadu 

(2021). Velikost populace jednotlivých měst byla připisována jednotlivým týmům 

v jednotlivých sezónách, ale ukazatele hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele 

v ČR byly omezeny pouze na jednotlivé roky.  

Pro zhodnocení vlivu zahraničních hráčů na českou nejvyšší ligovou soutěž byly 

doplněny proměnné o góly zahraničních a českých hráčů (Fortunaliga, 2021). Zahraniční 

hráči zastupují ve většině případů hrotové nebo střední posty, proto jsou počty gólů 

zajímavým indikátorem. Na úroveň soutěže, pak byla data doplněna o umístění českého 

fotbalu v žebříčku FIFA a o počty zahraničních hráčů ve velké pětce. Umístění FIFA bylo 

získáno pro jednotlivé roky z webové stránky Fifa.com (2021). Například ve výzkumech 

Lehmann a Baur (2007) a Moffat a Allan (2014) je zmíněno, že umístění ve FIFA 

žebříčku má vztah na počet zahraničních a domácích hráčů. O důležitosti počtu domácích 

hráčů ve velké pětce a jejich implikací na domácí soutěž pojednává Peňas et al. (2019). 

Počet domácích hráčů hrajících v nejlepších pěti soutěžích byl získán ze severu 

Transfermarkt.com (2021). Data byla také doplněna o počty českých hráčů ve všech 

nejvyšších světových ligách od sezóny 2004/05, protože do té doby byla data dostupná 

pouze z velké pětky, nicméně do analýzy budou použiti pouze čeští hráči hrající 

v anglické, německé, italské, španělské a německé nejvyšší fotbalové soutěži. 

Rychtaříková (2015) uvádí, že princip víceúrovňového modelování vychází z dat 

(pozorování), jež se vyskytují ve skupinách a mají hierarchickou strukturu, tj. pozorování 

jedné úrovně lze organizovat do skupiny v další (vyšší) úrovni a že úrovně musí být 

minimálně dvě. Z výše uvedených skutečností je zřetelné, že data lze rozdělit na dvě 

úrovně, kde nižší úroveň zastupují sezóny a vyšší je zastoupena týmy. Tedy je splněn 

základní požadavek pro používání víceúrovňových metod.  

Víceúrovňové modely, jež pozorují data s hierarchickou strukturou, jsou běžně používány 

v zahraničních výzkumech od 80. let 20. století. Velmi často se vyskytují ve výzkumech 

spojených s oblastí pedagogiky a sociologie vzdělávání, kde jsou data prezentována 

například jednotlivými žáky v jednotlivých školách, nicméně víceúrovňové analýzy se 

vyskytují i v psychologii, geografii, v hodnocení zdraví či kriminologii (Kadlecová, 

2018).  
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Metodu víceúrovňového modelování představil v českém prostředí Soukup (2006), jenž 

chtěl svým článkem přispět k tomu, aby se metoda více využívala v českých studiích. 

Jako hlavní motivaci pro používání Soukup (2006) uvádí metody teoretickou a čistě 

statistikou. Teoretická motivace pro použití hierarchických modelů má své počátky 

v kontextuální analýze od Lazarfersfelda a Menzela (1961), kteří si povšimli 

víceúrovňového charakteru dat v sociologických výzkumech. Lazarsfeld upozornil, že 

mnohé proměnné nemá smysl měřit pouze na individuální úrovni (mikroúroveň), ale na 

úrovni větších celků (makroúroveň), a že působení faktorů na úrovni jednotlivců a 

vyšších celků může být různé. Kadlecová (2018) uvádí, že kontextuální proměnné, jež 

daly za vznik Lazarsfeldově analýze, jsou výsledkem desagregace, při které je každému 

jedinci na nižší úrovni přiřazena hodnota proměnné měřené na vyšší úrovni, což je klíčové 

při konstruování víceúrovňových modelů.  

Hendl (2004) upozorňuje, že technickou výhodou víceúrovňových modelů (ve srovnání 

s regresí) je skutečnost, že poskytují přesnější odhady parametrů, protože nepředpokládají 

nezávislost pozorování. Přehlížení umístění dat do různých skupin a jejich vzájemné 

ovlivnění v rámci skupin může vést k nesprávným odhadům statistické signifikance a 

dokonce i k chybě 1. druhu neboli prokázaní vztahu, jenž ve skutečnosti platný není.  

Kadlecová (2018) uvádí ekologickou chybu (ecological fallacy), kde dochází k izolované 

analýze kontextuálních dat (Robinsonův efekt). Voda (2013) ve své práci zmiňuje 

Simpsonův paradox, ve kterém se jedná o situaci, kdy vztahy mezi proměnnými 

měřenými na individuální úrovni jsou jiné než mezi konceptuálně stejnými proměnnými 

měřenými na vyšší úrovni. 

Statistickou motivací podle Soukupa (2006) je skutečnost, že hierarchické modely lze 

chápat jako generalizaci klasické lineární regresní analýzy (ale i logistické, ordinální 

regrese a mnoha jiných metod).  Podle Vody (2013) stačí k interpretaci výsledků 

víceúrovňové analýzy znalosti, jež nepřekonávají téma lineární regrese, a navíc model 

dokáže zhodnotit vliv jak individuálních, tak skupinových proměnných. Soukup (2006) 

dále uvádí, že provádění jednotlivých regresních analýz je v podstatě základem 

víceúrovňového modelování, nicméně víceúrovňové modelování vystačí s menším 

množstvím parametrů, a navíc méně parametrů se projeví ve směrodatné chybě, kde 

výsledky budou stabilnější. Voda (2013) také uvádí, že metoda je založena na podobných 

zákonitostech jako regresní analýza, a proto je vhodné, aby minimální počet skupin byl 

20, ale výjimkou nejsou studie, ve kterých data náleží pouze do 14 skupin. Počet skupin 
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neboli týmů je ve výzkumu 34 ve 27 měřených sezónách, tudíž je tento požadavek splněn, 

nicméně je nutné podotknout, že v jedné sezóně se vyskytuje pouze 16 týmů. 

Soukup (2006) připisuje vnitrotřídnímu koeficientu korelace (inta-class correlation 

coefficient) hlavní váhu při rozhodování o použití víceúrovňových modelů. Vnitrotřídní 

koeficient korelace udává, nakolik se liší hodnoty proměnné na úrovni jednotlivců a 

nakolik na vyšších úrovních. Rychtářová (2015) uvádí, že k výpočtu vnitrotřídního 

koeficientu korelace je zapotřebí vytvořit prázdný (null nebo unconditional) model, jenž 

nemá žádnou vysvětlující (nezávislou) proměnnou (prediktor). K prvnímu kroku popisu 

modelování víceúrovňového modelu poslouží studie Crossana a Pechy (2009), již měřili 

vývoj návštěvnosti basketbalových utkáních. Tento model neobsahuje žádnou nezávislou 

proměnnou a může být zapsán takto: 

(𝑛á𝑣š𝑡ě𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡)𝑖𝑗 = 𝜋0𝑗  +  𝑒𝑖𝑗   

𝜋0𝑗 =  𝛽00 + 𝑟𝑜𝑗 

Kde (návštěvnost)ij je závislá proměnná, π0j je průměrná návštěvnost týmu j, eij je 

odchylka návštěvnosti sezóny i uvnitř týmu a j od týmového průměru, β00 je celková 

průměrná návštěvnost (průměr týmových průměrů) a roj je odchylka týmu j od celkového 

průměru. Prázdný (unconditional) model umožní vypočítat vnitrotřídní koeficient 

korelace, jenž udává podíl meziskupinové variability na celkovou variabilitu. V tomto 

případě podíl variability, jenž se nachází uvnitř týmů.  

ICC =
𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑜𝑗)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑜𝑗) + 𝑉𝑎𝑟(𝑒𝑖𝑗)  
  

Vnitrotřídní koeficient korelace (anglická zkratka ICC) je poté vynásoben 100, aby 

výsledná hodnota vycházela v procentech. Hodnoty ICC vychází v rozmezí 0 až 1. 

Výsledná hodnota udává, kolik procent z celkového rozptylu připadá na rozdíly mezi 

výše postavenými skupinami. Nezlek (2008) uvádí, že pokud nevyjde tento koeficient 

vysoký a data mají hierarchickou strukturu, tak je i přesto vhodné použít víceúrovňový 

model.  

Jak už bylo výše zmíněno, tak design výzkumu je nevyvážený, protože v nejvyšší 

fotbalové soutěži se za období 27 sezón vystřídalo několik týmů. Soukup (2006) uvádí, 

že při použití růstových modelů (growth models), které vysvětlují změny u jedinců v čase, 

nevadí, že některá pozorování pro určité časové okamžiky u jednotlivých respondentů 

chybí. Dokonce nevadí, že jedinci jsou měřeni v různých časových okamžicích. Použití 
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růstových modelů je tedy vhodné vzhledem k chybějícím hodnotám u týmů, jež 

neodehrály všech 27 sezón. Kadlecová (2018) popisuje modely růstu jako východisko 

víceúrovňové analýzy longitudinálních dat, jejímž vstupem jsou hodnoty určité vlastnosti 

změřené ve více časových okamžicích u různých jedinců, přičemž ona konkrétní měření 

můžeme v rámci modelu považovat za první úroveň a samotné jedince za druhou úroveň. 

Výsledky poté vypovídají nejen o jednotlivých úrovních, ale také o vztazích mezi nimi. 

Dalším krokem je tedy přidání času jako nezávislé proměnné na nižší úrovni. Při 

kódování jednotlivých sezón byly sezóny označeny od 0 do 26, respektive sezóna 

1993/94 byla označena 0 a poslední sezóna 2019/20 byla označena jako hodnota 26. 

Rovnice růstového modelu (unconditional growth model) lze zapsat takto: 

  (𝑛á𝑣š𝑡ě𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡)𝑖𝑗 = 𝜋0𝑗  +  𝜋1𝑗(𝑇)𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗    

𝜋0𝑗 =  𝛽00 + 𝑟𝑜𝑗 

𝜋1𝑗 =  𝛽10 + 𝑟1𝑗 

Kde (návštěvnost)ij je o odhadovaná hodnota modelované proměnné v čase Tj, pro 

návštěvnost v sezóně i.  π0j je průsečík regresní přímky uvnitř týmu j, π1j je sklon regresní 

přímky (směrnice, tempo růstu). V souladu se zvyklostmi regresního modelu 

předpokládáme také rozložení chyb odhadu eij. β00 je celkový průměr průsečíku a β10 je 

celkový průměr zahrnující všechny regresní přímky s odchylkami roj a r1j.  

Ježek (2018) uvádí, že může nastat řada situací, kdy podmínky, které popisuje růstový 

model, nejsou splněny. Jednou z nich je skutečnost, kdy vývojové trajektorie, respektive 

jejich parametry či sledované manifestní proměnné nejsou normálně rozložené. 

Dalším krokem je přidání nezávislé (vysvětlující) proměnné na nižší úroveň. V případě 

studie Crossana a Pechy (2009) se jednalo o proměnné zahraničních hráčů a umístění 

týmy. Proměnná X (zahraniční hráči a umístění týmu) by měla být přidána do rovnice 

jako centrovaná (group-centered) proměnná. Rovnici lze zapsat: 

  (𝑛á𝑣š𝑡ě𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡)𝑖𝑗 = 𝜋0𝑗  +  𝜋1𝑗(𝑇)𝑖𝑗 + 𝜋2𝑗𝑋𝑖𝑗 +  𝑒𝑖𝑗    

𝜋0𝑗 =  𝛽00 + 𝑟𝑜𝑗 

𝜋1𝑗 =  𝛽10 + 𝑟1𝑗 

𝜋2𝑗 =  𝛽20 + 𝑟2𝑗 
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Posledním krokem je vytvoření dvouúrovňového modelu s nezávislými proměnnými na 

obou úrovních. Na druhou úroveň je představena časově neměnná proměnná Z. Následně 

lze model zapsat takto: 

  (𝑛á𝑣š𝑡ě𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡)𝑖𝑗 = 𝜋0𝑗  +  𝜋1𝑗(𝑇)𝑖𝑗 + 𝜋2𝑗𝑋𝑖𝑗 +  𝑒𝑖𝑗    

𝜋0𝑗 =  𝛽00 +  𝛽01𝑍𝑗 + 𝑟𝑜𝑗 

𝜋1𝑗 =  𝛽10 +  𝛽11𝑍𝑗 + 𝑟1𝑗 

𝜋2𝑗 =  𝛽20 + 𝑟2𝑗 

Ve studii Crossana a Pechy (2009) byla proměnná Zj kapacita haly týmu j. V modelu je 

předpokládáno, že kapacita je prediktor průsečíku (konstanty) π0j a časové směrnice  π1j.  

Soukup (2006) popisuje podstatu budování víceúrovňových modelů, kde budování další 

úrovně má za cíl vysvětlit rozptyl na druhé úrovni, a to zejména rozptyl náhodných efektů 

první úrovně za pomoci kontextuálních proměnných, které přísluší druhé úrovni. 

K přípravě dat byl použit program IBM SPPS Statistics (2021). Veškeré analýzy byly 

provedené v programu HLM 7.03 Students (Raudenbush et al., 2006), jenž byl speciálně 

vytvořen pro modelování víceúrovňových lineárních či víceúrovňových modelů. 
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5 VÝSLEDKY PRAKTICKÉ ČÁSTI  

Předtím, než budou prezentovány samotné výsledky víceúrovňové analýzy, bude 

pozornost věnována deskriptivní statistice, jež bude zobrazovat základní ukazatele 

v českém fotbalovém prostředí od sezóny 1993/94 až 2019/20 na úrovni soutěže. Prvním 

zajímavým ukazatelem je, kolik zahraničních hráčů se objevilo v jednotlivých sezónách. 

Graf 1 nejen zobrazuje počty zahraničních hráčů, ale jsou zde zaznamenány počty 

neevropských zahraničních hráčů a také počty českých fotbalistů. Ke grafu 1 je nutné 

doplnit, že počty jednotlivých hráčů byly omezeny podmínkou, že hráč musí nastoupit 

alespoň v jednom utkání, aby byl započítán do celkového množství. 

Graf 1: Počet zahraničních a českých hráčů 1993/94–2019/20 

 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Z grafu je patrné, že se počty zahraničních hráčů, kteří dostali příležitost odehrát alespoň 

jeden zápas v nejvyšší české soutěži, konstantně zvyšovaly do sezóny 2014/15, kde počet 

dosáhl maxima 121 zahraničních hráčů. Je logické, že když se budou zvyšovat počty 

zahraničních hráčů, tak na opačné straně bude docházet k úbytku příležitostí pro české 

fotbalisty, což je patrné od sezóny 2007/08. V posledních dvou měřených sezónách 

poprvé v historii české nejvyšší fotbalové ligy klesl počet českých fotbalistů, kteří byli 

k vidění s míčem na fotbalových hřištích pod hodnotu 300.  

Pro přehlednost grafu nebyly uvedeny první hodnoty spojené s používáním neevropských 

fotbalistů. Nicméně dvojciferné číslo se ustálilo až v sezóně 2006/07 a od té doby se 

konstantně navyšuje. Největšího dodavatele neevropských hráčů zastupuje Brazílie, která 
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z celkových 419 hráčů poskytla 22 % fotbalistů. K hráčům kopané z Jižní Ameriky se 

přidává i Argentina s 15 hráči. Významný počet zahraničních hráčů je z Ruska, které 

v bylo české lize zastoupeno 30 hráči. 

I přes skutečnost, že české kluby nemají akademie na africkém území, tak afričtí hráči se 

čím dál tím častěji objevují na soupiskách jednotlivých týmů. Velké oblibě se těší hráči 

z Pobřeží slonoviny, kteří v posledních sedmi sezónách byli zastoupeni 27 krát. 

V návaznosti na počet hráčů je nutné říct, že jednotliví fotbalisté jsou počítáni 

v jednotlivých sezónách, tudíž pokud hráč odehraje čtyři sezóny ve fotbalové lize, tak 

bude čtyřikrát započítán do celkového množství. Dále jsou z afrického kontinentu ve 

větších počtech zastoupeni hráči z Nigérie (24), Ghany (22), Kamerunu (22), Zimbabwe 

(16) a Senegalu (15). 

Graf 2: Počet zastoupených zemích v české nejvyšší lize 1993/94-2019/20 

 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

O zvyšujícím se počtu zemí, které poskytují fotbalisty do české soutěže hovoří graf 2.  

Z grafu je znatelné, že zahraniční hráči neproudí pouze z evropských zemí, ale je zde 

zastoupené velké množství zemí z celého světa. V posledních sedmi sezónách bylo na 

českých trávnících k vidění více než třicet národností, což je v porovnání se začátky 

českého fotbalu desetinásobný nárůst. Poslední zemí, jež přibyla do pomyslné 

internacionalizace českého fotbalu byl Bahrajn. Abdalláh Júsuf Hilál přestoupil v sezóně 

2018/19 do Bohemians Praha 1905 a nyní působí v pražské Slavii. Společně se zemí 
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z blízkého východu bylo v české lize zastoupeno 78 národností od vzniku nejvyšší české 

soutěže až do sezóny 2019/20. 

Ačkoliv se stále navyšuje počet zemí, které jsou zastoupeny v českém fotbalu, tak jedna 

země je nejvíce viditelná v poskytovaní svých fotbalových talentů. Česká republika a 

Slovensko se sice jako státy rozdělily, ale jejich společná historie a lepší fotbalové 

postavení českého fotbalu napomáhá tomu, že velké počty slovenských hráčů přestupují 

ze slovenských klubů do českých.  

Graf 3: Počet zahraničních hráčů a slovenských hráčů v sezóně 1993/94-2019/20 

 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Používání slovenských hráčů má své neoddiskutovatelné výhody. Slováci hovoří takřka 

stejným jazykem, takže trenéři a hráči nemají problém s porozuměním, navíc slovenští 

hráči nejsou zatíženi poplatkem spojeným s akvizicí českého hráče. Nicméně i přes 

veškeré zmíněné skutečnosti se po vstupu České republiky do Evropské unie jejich poměr 

v celkovém počtu zahraničních hráčů výrazně zmenšil. Před zrušením kvót na evropské 

hráče bylo zastoupeno Slovensko necelými 70 % z celkového počtu zahraničních hráčů. 

Od sezóny 2004/05 až do sezóny 2019/20 se jejich poměr snížil na 37 %, nicméně je 

nutné poznamenat, že otevření hranic pro členy Evropské unie není jediným důvodem. 

Už z výše prezentovaných údajů je zřetelné, že se nezvyšují pouze počty z evropských 

zemí, ale že český fotbal se stává destinací pro „exotičtější“ země. 

Zde se naskýtá příležitost vysvětlit fotbalovou migrací proudící do České republiky 

pomocí teorie světového systému. Ačkoliv by se náš největší dodavatel fotbalových posil 
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mohl definovat jako semi-periferní země a fotbal na Slovensku jako primární sport, tak 

výsledky českého fotbalu a české makroekonomické ukazatele jsou nakloněné ve 

prospěch České republiky. Do české nejvyšší fotbalové ligy by tedy měli „migrovat“ 

zahraniční hráči z periferních oblastí nebo z méně fotbalově a ekonomicky úspěšných 

semi-periferních oblastí. Tabulka 2 uvádí deset největších dovozců fotbalových talentů 

do české nejvyšší soutěže. 

Tabulka 2: TOP 10 zemí s největším zastoupením hráčů v české lize 1993/94-2020/21 

Počet hráčů 
% zastoupení z celkového počtu 

zahraničních hráčů (N=1 774) 

791 44,59 % 

107 6,03 % 

91 5,13 % 

83 4,68 % 

73 4,11 % 

51 2,87 % 

38 2,14 % 

34 1,92 % 

32 1,80 % 

474 26,73 % 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Z nejlepších devíti zemí nesplňuje tuto podmínku pouze Francie, nicméně už 

z teoretických východisek je patrné, že z Francie do českého fotbalu neputují hráči z 

Ligue 1, ale jsou to hráči z nižších francouzských soutěží. Česko tedy využívá zdrojů 

z periferních oblastích nebo semi-periferních oblastí, kde je viditelná tendence migrace 

z východu na západ. Velmi oblíbeným místem, kde hledají čeští sportovní manažeři 

posily, jsou státy bývalé Jugoslávie, dnešní Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá 

Hora, Severní Makedonie, Srbsko a Slovinsko. Válka v Jugoslávii byla impulzem pro 

bývalé jugoslávské hráče opustit domácí ligy a hledat pracovní uplatnění v západních 

zemích, navíc skutečnost, že jsou Slované, zajisté přispěla ke zvolení České republiky 

jako finální destinace.  

Pro dokončení pomyslné mozaiky, kterou představuje fotbalová migrace v pojetí 

světového systému, je potřebné se zaměřit na opačnou stranu, tedy na export českých 

hráčů do zahraničí. Velká pětka (Premier League, Ligue 1, La Liga, Serie A a Bundesliga) 
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je vysněným cílem většiny začínajících fotbalistů. Je logické, že do české nejvyšší ligy 

z těchto superlig nebude proudit mnoho hráčů. O tom hovoří i samotné statistiky, kde 

počet zahraničních hráčů z Itálie a Anglie lze napočítat na prstech jedné ruky. Němečtí 

fotbalisté, ačkoliv jsou našimi sousedy, se v české nejvyšší soutěži vyskytli pouze 

sedmkrát. Španělští fotbalisté byli zastoupeni 15 hráči, nicméně podobně jako u Francie 

se rozhodně nejednalo o elitní hráče. 

Na rozdíl od hráčů z velké pětky, by jen málokterý český fotbalista odmítl nabídku 

z jakéhokoliv klubu z velké pětky. Aby byl český hráč osloven, tak na sebe musí 

upozornit buď excelentními výkony na českých hřištích, anebo zazářit na mezinárodní 

scéně. Graf 4 zobrazuje počet českých hráčů hrajících v big 5 a jednotlivé sezóny jsou 

doplněné o pořadí České republiky v žebříčku FIFA. 

Graf 4: Počet českých hráčů ve velké pětce a umístění ČR ve FIFA žebříčku 1993/94-

2019/20 

 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Z teoretických východisek (Peňas et al., 2019) vyplývá, že počet českých hráčů ve velké 

pětce by měl být pozitivně či negativně ovlivňován umístěním ve světovém fotbalovém 

žebříčku. Po provedení Pearsonova testu na obou proměnných vyšlo, že korelace je -0,24. 

Jedná se o slabou korelaci, která je statisticky odlišná od nuly (Sig. 0,22). Umístění 

českého národního týmu v žebříčku FIFA tedy nezaručuje, že čeští hráči budou proudit 

ve větších počtech do elitních fotbalových lig.  
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Z grafu 4 je viditelné, že český fotbal na mezinárodní scéně zažívá v posledních letech 

neúspěchy. Posledním úspěchem bylo umístění na evropském šampionátu 2004, které se 

pravděpodobně podepsalo do množství českých hráčů v big 5. Poté lze sledovat pokles, 

jak množství českých hráčů ve velké pětce, tak i propad v žebříčku FIFA. 

Graf 5: Čeští a zahraniční hráči v ČR, čeští hráči v zahraničí 2004/05-2019/20 

 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Zájem o české hráče klesá nejen ve velké pětce, ale i v ostatních nejvyšších soutěžích ve 

světě. Nejvyšší fotbalové soutěže světa (včetně big 5) od sezóny 2012/13 využívají čím 

dál méně českých odchovanců a na druhé straně se používaní zahraničních hráčů ustálilo 

na trojciferném čísle. Menší počty českých hráčů na tuzemských a světových trávnících 

by mohly indikovat zhoršené výsledky národního týmu. Pokud se podíváme na 

kvalifikace na mistrovství světa, tak český tým postoupil naposledy do kvalifikace v roce 

2006. Na evropský šampionát se český tým běžně kvalifikuje, ale největšího výsledku 

dosáhl v roce 2012 v podobě postupu ze základní skupiny.  

Korelace mezi počty českých hráčů a českých hráčů hrajících v zahraničí je velká a 

dosahuje hodnoty 0,72 (Sig. 0,001), tudíž pokud bude více českých hráčů v české lize, 

tak budou čeští fotbalisté žádanější na mezinárodním trhu. Statisticky významná korelace 

(Sig. 0,002) je také mezi českými hráči a zahraničními hráči v české nejvyšší soutěži, její 

hodnota je -0,62. To je do jisté míry logické, protože pokud se budou zvyšovat počty 

zahraničních hráčů, tak na druhé straně budou klesat příležitosti pro tuzemské 

odchovance. 
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Fotbal je hra, kde na konci dvou poločasů rozhoduje o vítězi počet vstřelených branek. 

Není překvapivé, že pokud bude na hřišti více zahraničních hráčů, tak se budou více 

prosazovat na úkor českých hráčů. Samozřejmě velkou roli hraje post hráče, nicméně 

velké množství zahraničních hráčů zastává pozice, od kterých jsou očekávané střelecké 

výsledky. Počty vstřelených branek zahraničních a tuzemských hráčů jsou viditelné na 

grafu 6. Korelace mezi brankami od cizinců a českých hráčů je -0,7 (Sig. 0,001). Silný 

vztah proměnných je lehce dedukovatelný, navíc v české nejvyšší fotbalové soutěži je 

počet střelených branek poměrně stabilní. Nejméně vstřelených branek bylo 400 v sezóně 

1994/95 a největší produktivita týmů byla k vidění v sezóně 2011/2012, kdy počet gólů 

se zastavil na čísle 497. 

Graf 6: Počet vstřelených branek v české nejvyšší fotbalové soutěži 1993/94–2019/20 

 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Popularita fotbalu v české republice je neoddiskutovatelná. Jedná se o primární sport, kde 

hlavním rivalem je další primární sport, kterým je lední hokej. Počet průměrné domácí 

návštěvnosti je vyobrazen na grafu 7. Ke správné interpretaci grafu 7 je potřebné doplnit 

historický kontext. Za bývalého režimu bylo běžné, že návštěvníci stadionů se přišli 

podívat na fotbalový zápas „ve stoje“. To v realitě znamenalo, že fotbalové stadiony 

nebyly omezeny počtem míst k sezení, a tím pádem byla kapacita stadionu větší. 

Ve druhé polovině 20. století bylo běžné, že fotbalové utkání bylo společenskou událostí, 

které přihlíželo publikum v počtech přesahujících desetitisíce.  
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Před vznikem samostatné české první ligy už byla většina stadionů transformovaná, 

nicméně některé stadiony stále poskytovaly možnost sledování zápasu bez nutnosti 

zakoupení lístku k sezení. Fotbalový stadion Za Lužánkami v Brně měl kapacitu pojmout 

až 50 000 lidí a tato kapacita mohla být naplňována až do konce sezóny 2000/01. 

V sezónách 1994/95 a 1996/97 přesahovala průměrná domácí divácká návštěvnost 

20 000, což se samozřejmě projevilo v celkových statistikách.  

Graf 7: Průměrná domácí návštěvnost v 1. fotbalové lize 1993/94-2019/20 

 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Pravidlo spojené se sestupem týmů v první české fotbalové soutěži je v 27 měřených 

sezónách více než zřetelné. Součástí nejvyšší české fotbalové soutěže bylo mezi sezónami 

1993/94-2019/20 34 tuzemských klubů. Tabulka 3 pro přehlednost uvádí pouze 10 

nejúspěšnějších českých týmů, nicméně i z deseti klubů je patrné, že udržet se v české 

první lize po celou dobu její existence dokázaly pouze tři týmy. 

V naší nejvyšší fotbalové soutěži bylo běžně k vidění, že klub postoupil ze druhé ligy, 

aby následně za rok sestoupil zpátky do druhé ligy. Navíc některé týmy, které si pamatují 

jen fotbaloví pamětníci, například FK ŠVARC Benešov, FC Kovkor Vítkovice, FC JOKO 

Slovácká Slavia Uherské Hradiště, AFK Atl. Lázně Bohdaneč byly součástí soutěže 

pouze jednu sezónu. V sezóně 2010/11 se k těmto týmům připojil i klub FK Ústí nad 

Labem. 
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Tabulka 3: Konečné umístění 10 neúspěšnějších týmů v jednotlivých sezónách v 1. ligové 

soutěži 1993/94-2019/20 

 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

O rozdílech mezi výkonností jednotlivých týmů není pochyb. Nicméně tabulka 4 

předkládá další výrazné rozdíly, jež se v českém fotbale mezi týmy vyskytují. Tabulka 4 

informuje o tom, že směrodatná odchylka u průměrné návštěvnosti utkání je v poměru 

s průměrem poloviční. Tedy, že jednotlivé domácí návštěvnosti u týmů se výrazně liší. 

Prvním možným vysvětlením jsou kapacity jednotlivých stadionů. Zde jsou výrazné 

rozdíly mezi jednotlivými kluby, nicméně neméně důležitým ukazatelem je populace 

města, protože pokud nebude mít tým komu nabízet vstupenky, tak je nepodstatné, kolik 

má jednotlivý stadion kapacitu. Tedy samozřejmě pokud budeme počítat pouze domácí 

fanoušky. 

Je logické, že urbanizace se bude v jednotlivých regionech, kde mají kluby sídlo, lišit. Za 

extrémní příklad lze uvést FK Chmel Blšany, kde by se veškerý počet obyvatelstva vešel 

do jednoho vozu metra v Praze. Počet českých a zahraničních hráčů společně s góly už 

byl popisován výše, ale je zajímavé uvést, že maximální počet zahraničních hráčů měl 

v sezóně 2007/08 FK SIAD Most (tabulka 4), nicméně i přes velké počty cizinců skončil 

na posledním místě. 
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Tabulka 4: Základní statistické ukazatele na úrovni týmů 1993/94-2019/20 

5068,54 2679,53 1307,00 21659,00 

4,13 3,10 0,00 16,00 

0,94 1,29 0,00 7,00 

23,00 4,05 12,00 38,00 

32,53 11,08 7,00 78,00 

5,03 6,01 0,00 35,00 

9183,53 5451,72 2600,00 25033,00 

358996,79 473587,10 894,00 1324277,00 

21,10 7,37 10,00 36,00 

19,35 14,30 2,00 48,00 

321902,49 115680,33 116675,00 538816,00 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Vzájemné vztahy mezi jednotlivými variacemi uvnitř týmů jsou popsané v tabulce 5, kde 

levý trojúhelník dole jsou kovariance a druhý trojúhelník nahoře jsou korelace. Korelace 

označené * jsou statisticky významné (**p<0.01, *p<0.05). Variance jsou poté označené 

tučně. 

Tabulka 5: Kovariance a korelace uvnitř týmu v jednotlivých sezónách 1993/94-2019/20 

7176390,49 0,17 0,92* -0,14** -0,43** 0,35** 0,17** 

140,20 4202,40 0,68** -0,37** -0,41 -0,28** 0,63** 

317,86 2,721 1,652 -0,29** -0,56 -0,16** 0,45** 

-1653,17 -4,96 -1,59 18,74 0,33** -0,10* -0,37** 

-5311,07 -0,59 -0,33 6,64 21,32 -0,67** -0,26** 

910333,98 -9,54 -2,23 -4,90 -34,25 123,37 -0,21** 

2850,43 11,89 3,44 -9,65 -7,22 -14,30 36,09 

Zdroj: Vlastní, 2021. 
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Výsledky korelací poukazují na několik silných vazeb mezi jednotlivými proměnnými na 

úrovni klubů. Nejsilnější korelace 0,92 je mezi domácí návštěvností a neevropskými 

hráči. Pozitivní korelace zahraničních a neevropských hráčů je logická, protože v počtech 

zahraničních hráčů dominují neevropští atleti. Další snadno předpokládatelná korelace je 

mezi zahraničními hráči a vstřelenými brankami zahraničních hráčů. Negativní vliv je 

pozorovatelný u zahraničních hráčů na české hráče. Negativní korelace mezi umístěním 

a domácí návštěvností je také signifikantní. Tudíž pokud se tým lépe umístí v tabulce, tak 

bude mít v domácích ochozech více diváků. Ačkoliv korelace není velká (0,43), tak 

kovariance mezi návštěvností a finálním umístění má velkou hodnotu. Zahraniční hráči 

mají velmi malou a také statisticky nevýznamnou korelaci ve vztahu s návštěvností. 

Tabulka 6: Korelace na úrovni soutěže 1993/94-2019/20 

1         

-0,25 1        

-0,07 0,93** 1       

-0,10 -0,67** -0,81** 1      

0,47* -0,81* -0,71** 0,46* 1     

0,37 0,26 0,40** 0,51** 0,07 1    

0,57** 0,11 0,33 0,59** 0,20 -0,49** 1   

0,36 -0,71** -0,60** 0,18 0,76** 0,06 0,24 1  

0,12 -0,92** -0,93** 0,79** 0,37 0,37 0,26 0,63** 1 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

K výpočtu jednotlivých korelací v tabulce 6 byla využita Pearsonova korelace. Korelace 

označené * jsou statisticky významné (**p<0.01, *p<0.05). Výsledky korelace mezi 

průměrnou domácí návštěvností a dalšími proměnnými jsou většinou malé. Překvapivá 

korelace je mezi návštěvností utkání a hráči, kteří hrají v nejlepších soutěžích Evropy. 

Zajímavý je také statisticky nevýznamný vztah mezi GDP per capita a návštěvností. Dalo 

by se predikovat, že pokud budou lidé v zemi bohatnout, tak budou mít větší prostředky, 

aby mohli provozovat volnočasové aktivity, nicméně výsledky korelace tomu 
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nenapovídají. Na úrovni soutěže se zvýšila hodnota korelace u negativního vlivu 

zahraničních hráčů na počet českých fotbalistů.  

Interesantní je negativní vztah mezi GDP per capita a zahraničními hráči, naopak GDP 

per capita silně koreluje s českými hráči. Tedy pokud se bude zvyšovat GDP per capita, 

tak bude stoupat počet českých fotbalistů a na druhé straně bude klesat počet zahraničních 

hráčů. Silná korelace s negativním znamínkem je mezi umístěním v žebříčku FIFA a 

zahraničními hráči, i neevropskými. Což znamená, že pokud bude český fotbal lépe 

umístěn v žebříčku, tak česká soutěž bude přitažlivější pro zahraniční hráče. Poslední 

silný vztah, který je nutné zmínit je korelace mezi hráči big 5 a českými hráči. Velké 

počty českých hráčů jsou dobrým indikátorem, že čeští fotbalisté budou k vidění 

v nejlepších soutěžích světa. 

5.1 Výsledky víceúrovňové longitudinální analýzy 

U prvního modelu bude použita průměrná hodnota domácí návštěvnosti (dále 

návštěvnost) jako závislá proměnná. Cílem bude objasnit, zda mají zahraniční hráči vliv 

na návštěvnost utkání. Odhadované parametry nulového (unconditional) modelu 

s návštěvností jako závislou proměnnou jsou prezentované v tabulce 7. Průměr 

návštěvnosti je 4512, zde je nutné podotknout, že průměr je počítán napříč všemi týmy 

ve všech časových obdobích.  

Tabulka 7: Odhad fixních a náhodných parametrů v nulovém modelu (návštěvnost) 

Náhodný 

efekt 
Variance df 2 p – hodnota 

Dekompozice 

rozptylu 

Level-1, e 4736128,49 -- -- -- 65 % (level -1) 

Level-2, r0 2561292,47 33 282,62 <0,001 35 % (level - 2) 

Fixní efekt Koeficient S.E. T p  

Intercept β00 4511,80 312,19 14,45 <0,001  

Poznámka: S.E.= standardní chyba, 2 = chí kvadrát test, df = stupeň volnosti, T=dílčí t-testy 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Dalším krokem je výpočet vnitrotřídního koeficientu korelace (dále ICC). 

ICC =  
𝑉𝑎𝑟(𝑟0𝑗)

𝑉𝑎𝑟(𝑟0𝑗) + 𝑉𝑎𝑟(e𝑖𝑗)
=  

2561292

2561292 + 4736128
= 0,35 
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Výsledek ICC hovoří o tom, že 35 % variability se nachází uvnitř týmů. Toto zjištění 

indikuje, že je vhodné pokračovat ve tvoření modelu, protože velká část variability 

návštěvnosti se nachází na obou úrovních. 

Druhým krokem je přidání času jako nezávislé proměnné na nižší úrovni, tedy 

modelování návštěvnosti jako funkci času. Výsledné parametry nepodmíněného 

růstového modelu (unconditional growth model) jsou znázorněny v tabulce 8. O tom, že 

návštěvnost v čase nelze jednoduše vysvětlit pomocí jedné průměrné směrnice regresní 

přímky, hovoří hodnota p-value (β10), jež má velkou hladinu významnosti a nelze tedy 

zamítnout nulovou hypotézu. Jinými slovy návštěvnost se každým rokem v jednotlivých 

týmech zmenší o 42 diváků, ale v odhadu je velká standardní chyba (36,38).  

Tabulka 8: Odhad fixních a náhodných parametrů v nepodmíněném růstovém modelu 

(návštěvnost) 

Náhodný efekt Variance df 2 p-hodnota 

Level-1, e 2677537,92 -- -- -- 

Level-2, r0 6352410,31 27 288,48 <0,001 

Level-2, r1 31292,41 27 339,97 <0,001 

Fixní efekt Koeficient S.E. T p 

Intercept, β00 4966,26 508,71 9,76 <0,001 

Time slope, β10 -42,00 36,38 -1,15 0,25 

Poznámka: S.E.= standardní chyba, 2 = chí kvadrát test, df = stupeň volnosti, T=dílčí t-testy 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Důležitou otázkou je, jak dobře může být vysvětlen pokles návštěvnosti pomocí lineární 

funkce na nižší úrovni. Jak zapadá lineární trend do jednotlivých časových období uvnitř 

týmů, lze zjistit za pomocí % odhadnutého rozptylu na první úrovni. Tento ukazatel je 

podobný koeficientu determinace (R2), jenž je používán v běžné jednoúrovňové regresi.  

% odhadnutého rozptylu =  
4736128 (tab. 7) − 2677537 (tab. 8)

4736128 (tab. 7)
= 0,43 

Výsledek udává, že 43 % variability uvnitř týmů (během všech časových období) lze 

vysvětlit lineárními růstovými křivkami. Ke zvýšení variability by mohlo dojít, pokud by 

byla využita jiná křivka, například kvadratická či hyperbola, nicméně lepší přístup je 

přidáním nezávislé proměnné na nižší úrovni. 
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Zahraniční hráči byli přidáni jako první nezávislá proměnná. Výsledky jednotlivých 

parametrů jsou uvedeny v tabulce 9. Výsledky sice hovoří o tom, že při použití jednoho 

zahraničního hráče dojde ke snížení návštěvnosti o necelých 46 diváků (parametr β20), 

nicméně výsledek není blízký nule (p = 0,26). Navíc i směrnice času β10 je statisticky 

nevýznamná (p = 0,38).  

Tabulka 9: Odhad fixních a náhodných parametrů v modelu (návštěvnost) se 

zahraničními hráči jako nezávislou proměnnou na první úrovni 

Náhodný efekt Variance df 2 p-hodnota 

Level-1, e 2645372,74 -- -- -- 

Level-2, r0 6635837,31 23 277,46 <0,001 

Level-2, r1 29086,76 23 178,54 <0,001 

Level-2, r2 6305,024 23 26,41 0,28 

Fixní efekt Koeficient S.E. T p 

Intercept, β00 5030.28 516,43 9,74 0,00 

Time slope, β10 -32.41 36,36 -0,89 0,38 

Zahraniční hráči, 

β20 
-45,67 40,03 1,11 0,26 

Poznámka: S.E.= standardní chyba, 2 = chí kvadrát test, df = stupeň volnosti, T=dílčí t-testy 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

O tom, že přidání zahraničních hráčů jako nezávislé proměnné na první úroveň má malý 

vliv svědčí výsledek % odhadnutého rozptylu, které je uvedeno níže.  

% odhadnutého rozptylu =  
4736128 (tab. 7) − 2645372 (tab. 9)

4736128 (tab. 7)
= 0,44 

Procentní navýšení odhadnutého rozptylu říká, že zahraniční hráči nejsou dobrým 

prediktorem návštěvnosti. Dalším logickým krokem je vyměnit zahraniční hráče za jinou 

nezávislou proměnnou na nižší úrovni. Ve výsledcích jednotlivých korelací se ukázalo, 

že výsledné umístění na konci sezóny koreluje s návštěvností. Výsledky modelu po 

výměně zahraničních hráčů za výsledné umístění jsou zobrazeny v tabulce 10. 

Podobně jako u předchozích modelů má směrnice času β10 vysokou p hodnotu, nicméně 

veškeré další parametry jsou statisticky významné. Pokud se tedy zvýší umístění týmu na 

konci sezóny v žebříčku o jednu pozici, dojde ke zvýšení průměrné domácí návštěvnosti 

o 153 diváků. Tedy pokud by tým zlepšil svoji pozici o pět příček a odehrál by patnáct 

zápasů, tak by prodal o 11475 vstupenek více, což je nezanedbatelný finanční příjem.  
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Tabulka 10: Odhad fixních a náhodných parametrů v modelu (návštěvnost) s výsledným 

umístěním jako nezávislou proměnnou na první úrovni 

Náhodný efekt Variance df 2 p-hodnota 

Level-1, e 2133123,45 -- -- -- 

Level-2, r0 9672196,76 24 206,83 <0,001 

Level-2, r1 27571,05 24 309,78 <0,001 

Level-2, r2 19787,67 24 59,95 <0,001 

Fixní efekt Koeficient S.E. T p 

Intercept, β00 6219,82 676,76 9,19 <0,001 

Time slope, β10 -23,71 33,58 -0,71 0,477 

Výsledné umístění, 

β20 
-153,47 37,047 -4,14 <0,001 

Poznámka: S.E.= standardní chyba, 2 = chí kvadrát test, df = stupeň volnosti, T=dílčí t-testy 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Dalším krokem je výpočet % odhadnutého rozptylu a jaký na něj má vliv přidání 

výsledného umístění na nižší úrovni. 

% odhadnutého rozptylu =  
4736128 (tab. 7) − 2133123 (tab. 10)

4736128 (tab. 7)
= 0,53 

Obě proměnné (výsledné umístění a čas) dohromady vysvětlují 53 % veškerých variací, 

tudíž 10% nárůst odhadnutého rozptylu indikuje, že výsledné umístění je dobrým 

prediktorem návštěvnosti. Nicméně směrnice času byla ve všech modelech statisticky 

nevýznamná, tudíž není vhodné vytvořit dvouúrovňový model s časem a výsledným 

umístěním na první úrovni. 

Zahraniční hráči jako závislá proměnná 

Výsledky nulového modelu se zahraničními hráči jako závislou proměnnou jsou uvedeny 

v tabulce 11. Výsledek uvádí, že průměrně tým využívá 4,13 zahraničních hráčů. Dalším 

krokem, jako v předešlém modelu, je vypočítání vnitrotřídního koeficientu korelace. 
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Tabulka 11: Odhad fixních a náhodných parametrů v nulovém modelu (zahraniční hráči) 

Náhodný 

efekt 
Variance df 2 p-hodnota 

Dekompozice 

rozptylu 

Level-1, e 7,67 -- -- -- 72 % (level -1) 

Level-2, r0 3,01 33 150,30 <0,001 28 % (level - 2) 

Fixní efekt Koeficient S.E. T p  

Intercept, ß00 4,13 0.35 11.81 <0,001  

Poznámka: S.E.= standardní chyba, 2 = chí kvadrát test, df = stupeň volnosti, T=dílčí t-testy 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

ICC =  
𝑉𝑎𝑟(𝑟0𝑗)

𝑉𝑎𝑟(𝑟0𝑗) + 𝑉𝑎𝑟(e𝑖𝑗)
=  

3,01

7,67 + 3,01
= 0,28 

ICC uvádí, že 28 % variability se nachází na druhé úrovni. Ačkoliv je menší poměr 

variability na obou úrovních menší než u prvního modelu, stále se jedná o podstatný 

rozdíl, takže může být čas přidán jako nezávislá proměnná. Výsledky nepodmíněného 

růstového modelu jsou uvedeny v tabulce 12. Při prvním pohledu na tabulku je viditelné, 

že veškeré koeficienty mají p hodnotu, jež je blízká nule. O zvyšujícím se trendu 

používání zahraničních hráčů hovoří samotné výsledky. Každý tým za čtyři sezóny zvýší 

počet zahraničních hráčů o jednoho hráče, který nastoupí alespoň na jedno utkání.  

Tabulka 12: Odhad fixních a náhodných parametrů v nepodmíněném růstovém modelu 

(zahraniční hráči) 

Náhodný efekt Variance df 2 p-hodnota 

Level-1, e 4,49 -- -- -- 

Level-2, r0 0,12 27 53.29 0,002 

Level-2, r1 0.01 27 81.32 <0,001 

Fixní efekt Koeficient S.E. T p 

Intercept, β00 1.14 0.21 5.47 <0,001 

Time slope, β10 0.24 0.02 9.75 <0,001 

Poznámka: S.E.= standardní chyba, 2 = chí kvadrát test, df = stupeň volnosti, T=dílčí t-testy 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Následně je žádoucí vypočítat % odhadnutého rozptylu na první úrovni. 

% odhadnutého rozptylu =  
7,67 (tab. 11) − 4,49 (tab. 12)

7,67 (tab. 12)
= 0,41 
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Výsledek udává, že 41 % variability zahraničních hráčů je vysvětleno na první úrovni. 

Obdobně jako u prvního modelu bude do modelu přidána nezávislá proměnná na nižší 

úrovni, aby mohlo dojít k lepšímu procentuálnímu výsledku. Jako nezávislá proměnná 

byla do modelu na první úroveň přidána proměnná počtu českých fotbalistů. 

Výsledky modelu jsou znázorněny v tabulce 13. Veškeré hodnoty jsou statisticky 

významné, ačkoliv koeficient českých hráčů těšně splňuje hranici 5 %, která je potřebná 

pro zamítnutí nulové hypotézy. Výsledek udává, že pokud tým využije jednoho českého 

hráče, tak se zmenší průměrný počet zahraničních hráčů uvnitř týmu v jedné sezóně o 

0,08. 

Tabulka 13: Odhad fixních a náhodných parametrů v modelu (zahraniční hráči) s českými 

hráči jako nezávislou proměnnou na první úrovni 

Náhodný efekt Variance df 2 p-hodnota 

Level-1, e 4,25 -- -- -- 

Level-2, r0 11,45 24 49,80 0,002 

Level-2, r1 0,01 24 62,77 <0,001 

Level-2, r2 0,02 24 38,58 0,030 

Fixní efekt Koeficient S.E. T p 

Intercept, β00 3,18 1,02 3,07 0,004 

Time slope, β10 0,22 0,02 8,97 <0,001 

Čeští hráči, β20 -0,08 0,04 -2,06 0,047 

Poznámka: S.E.= standardní chyba, 2 = chí kvadrát test, df = stupeň volnosti, T=dílčí t-testy 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Výsledek výpočtu % odhadnutého rozptylu napomáhá k pochopení variability pouze o 

3 %, tudíž bude vhodné vyměnit české hráče za jinou nezávislou proměnnou. 

% odhadnutého rozptylu =  
7,67 (tab. 11) − 4,25 (tab. 13)

7,67 (tab. 11)
= 0,44 

Jako další nezávislá proměnná bude představena do modelu proměnná počtu vstřelených 

branek zahraničními hráči, protože zde byla prokázána silná korelace se zahraničními 

hráči. Výsledky modelu jsou uvedeny v tabulce 14. Z tabulky 14 lze vyčíst, že pokud 

v sezóně tým využije zahraničního hráče, tak v průměru bude klub produktivnější na 

konci sezóny o čtvrt gólu, což je poněkud překvapující zjištění. Nutné je poznamenat, že 

veškeré výsledky mají nízkou p hodnotu. 



67 

 

Tabulka 14: Odhad fixních a náhodných parametrů v modelu (zahraniční hráči) s počty 

gólů zahraničních hráčů jako nezávislou proměnnou na první úrovni 

Náhodný efekt Variance df 2 p-hodnota 

Level-1, e 3,59 -- -- -- 

Level-2, r0 0,01031 24 35,21 0,065 

Level-2, r1 0,00516 24 56,97 <0,001 

Level-2, r2 0,01066 24 35,90 0,056 

Fixní efekt Koeficient S.E. T p 

Intercept, β00 0,89 0,19 4,82 0,004 

Time slope, β10 0,17 0,02 8,16 <0,001 

Góly zahraniční 

hráčů, β20 
0,24 0,03 7,68 <0,001 

Poznámka: S.E.= standardní chyba, 2 = chí kvadrát test, df = stupeň volnosti, T=dílčí t-testy 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Dalším krokem je výpočet % odhadnutého rozptylu s počtem vstřelených branek 

zahraničními hráči. Proměnné času a gólů zahraničních hráčů vysvětlují 53 % variability 

zahraničních hráčů na první úrovni. Tudíž počet vstřelených branek zahraničními hráči je 

dobrý prediktor pro vysvětlení přínosu zahraničních hráčů. 

% odhadnutého rozptylu =  
7,67 (tab. 11) − 3,59 (tab. 14)

7,67 (tab. 11)
= 0,53 

Výsledky dvouúrovňového modelu s časem a počty vstřelených branek jako nezávislými 

proměnnými na první úrovni a přidání nezávislé proměnné umístění v žebříčku FIFA na 

druhé úrovni jsou prezentované v tabulce 15. Umístění v žebříčku FIFA silně korelovalo 

se zahraničními hráči, nicméně při přidání umístění FIFA na druhou úroveň modelu jsou 

koeficienty velmi nízké, a navíc regresní koeficient β01 má vysokou hodnotu p. To samé 

platí pro regresní koeficient β11 a nelze tedy zamítnout nulovou hypotézu. 
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Tabulka 15: Odhad fixních a náhodných parametrů v modelu (zahraniční hráči) 

s žebříčkem FIFA jako nezávislou proměnnou na druhé úrovni 

Náhodný efekt Variance df 2 p-hodnota 

Level-1, e 3,60 -- -- -- 

Level-2, r0 0,01388 23 35,20 0,049 

Level-2, r1 0,00555 23 57,68 <0,001 

Level-2, r2 0,01080 24 35,24 0.065 

Fixní efekt Koeficient S.E. T p 

Intercept, β00 0,93 0,19 4,82 <0,001 

FIFA, β01 -0,02 0,03 -0,50 0,620 

Time slope, β10 0,17 0,02 7,78 <0,001 

FIFA, β11 0,002 0,002 0,92 0,364 

Goals WR, 

 β20 
0,24 0,03 7,58 <0,001 

Poznámka: S.E.= standardní chyba, 2 = chí kvadrát test, df = stupeň volnosti, T=dílčí t-testy 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Pro výpočet % odhadnutého rozptylu pro konstantu β00 a směrnici času β10 je analogicky 

využit stejný vzoreček, jež je uveden níže. Nicméně velké směrodatné odchylky, jak u 

výpočtu rozptylu β00, tak i β10 znamenají, že výsledná hodnota je negativní. Tudíž umístění 

FIFA není vhodný prediktor variability na druhé úrovni 

% odhadnutého rozptylu (β00) =  
0,01031 (tab. 14) − 0,01388 (tab. 15)

0,01031 (tab. 14)
= −0,34 

% odhadnutého rozptylu (β10) =  
0,00516 (tab. 14) − 0,00555 (tab. 15)

0,00516 (tab. 14)
= −0,08 

 

Čeští hráči jako závislá proměnná 

Poslední model má za cíl vyhodnotit, jaký vliv mají zahraniční hráči na počet českých 

hráčů. Výsledky nulového modelu jsou prezentovány v tabulce 16, kde průměr použití 

českých hráčů je ve všech sezónách a všech týmech 23,12. 
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Tabulka 16: Odhad fixních a náhodných parametrů v nulovém modelu (čeští hráči) 

Náhodný 

efekt 
Variance df 2 p-hodnota 

Dekompozice 

rozptylu 

Level-1, e 14,76 -- -- -- 71 % (level -1) 

Level-2, r0 5,97 33 152,70 <0,001 29 % (level - 2) 

Fixní efekt Koeficient S.E. T P  

Intercept, ß00 23,12 0,50 46,33 <0,001  

Poznámka: S.E.= standardní chyba, 2 = chí kvadrát test, df = stupeň volnosti, T=dílčí t-testy 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Výpočet vnitrotřídního koeficientu korelace je další krok. Jeho výpočet uvádí, že 29 % 

celkové variability je umístěno na druhé úrovni. Tato hodnota je dostatečně velká, aby 

mohl být přidán čas jako nezávislá hodnota na nižší úroveň. 

ICC =  
𝑉𝑎𝑟(𝑟0𝑗)

𝑉𝑎𝑟(𝑟0𝑗) + 𝑉𝑎𝑟(e𝑖𝑗)
=  

5,97

5,97 + 14,76
= 0,29 

Výsledky nepodmíněného růstového modelu s českými hráči jako závislou proměnnou 

jsou uvedeny v tabulce 17. Veškeré hodnoty jsou blízké nule a koeficient β10 hovoří o 

tom, že každou sezónu se sníží počet českých hráčů v jednom týmu o hodnotu -0,16. 

Průměrně tedy ubude jeden český hráč v týmu za šest sezón. 

Tabulka 17: Odhad fixních a náhodných parametrů v nepodmíněném růstovém modelu 

(čeští hráči) 

Náhodný efekt Variance df 2 p-hodnota 

Level-1, e 13,02 -- -- -- 

Level-2, r0 6,73 27 148,36 <0,001 

Level-2, r1 0,01 27 43,12 0,025 

Fixní efekt Koeficient S.E. T p 

Intercept, β00 23,15 0,21 5,47 <0,001 

Time slope, β10 -0,16 0,03 -5,08 <0,001 

Poznámka: S.E.= standardní chyba, 2 = chí kvadrát test, df = stupeň volnosti, T=dílčí t-testy 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Dalším krokem pro budování modelu je výpočet % odhadnutého rozptylu na první úrovni.  
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% odhadnutého rozptylu =  
14,76 (tab. 16) − 13,02 (tab. 17)

14,76 (tab. 16)
= 0,11 

Výsledek udává, že pouhých 11 % lze vysvětlit na první úrovni. Pro zvýšení této hodnoty 

bude přidána proměnná počtu zahraničních hráčů, protože čeští a zahraniční hráči mají 

mezi sebou silný negativní vztah. Výsledky modelu se zahraničními hráči jako nezávislou 

proměnnou na nižší úrovni jsou uvedeny v tabulce 18. Výsledek poukazuje, že zahraniční 

hráči mají zanedbatelný vliv na počty českých hráčů (β20). Také je výsledek spojený 

s velkou směrodatnou chybou, a navíc hodnota p je vysoká. 

Tabulka 18: Odhad fixních a náhodných parametrů v modelu (čeští hráči) s počty 

zahraničních hráčů jako nezávislou proměnnou na první úrovni 

Náhodný efekt Variance df 2 p-hodnota 

Level-1, e 12,17 -- -- -- 

Level-2, r0 7,23 24 158,90 <0,001 

Level-2, r1 0,004 24 31,75 0,133 

Level-2, r2 0,18 24 44,89 0,006 

Fixní efekt Koeficient S.E. T p 

Intercept, β00 0,93 0,52 44,60 <0,001 

Time slope, β10 -0,13 0,03 -4,06 <0,001 

Zahraniční hráči, 

β20 
- 0,07 0,11 -0,64 0,526 

Poznámka: S.E.= standardní chyba, 2 = chí kvadrát test, df = stupeň volnosti, T=dílčí t-testy 

Zdroj: Vlastní, 2021. 

Přidání zahraničních hráčů jako nezávislé proměnné na první úroveň vysvětluje dalších 

7 % odhadnutého rozptylu, což není výrazné zvětšení, protože předtím už měla hodnota 

pouhých 11 %. Tudíž není vhodné pokračovat v budování modelu. 

% odhadnutého rozptylu =  
14,76 (tab. 16) − 12,17 (tab. 18)

14,76 (tab. 16)
= 0,18 
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6 DISKUZE 

Výsledky práce poukazují na několik skutečností, jež jsou pozorovatelné v používání 

zahraničních hráčů v českém prostředí. Wallerstein (1974) rozdělil svět do tří sfér podle 

ekonomické síly. Teorie světového systému byla následně aplikována do sportovního 

prostředí Maguirem a Peartonem (2000) a později byl model aplikován do fotbalového 

prostředí Mageem a Sugdenem (2002). Jednoduchost modelu Mageeho a Sugdena (2002) 

se ukazuje, když detailněji prozkoumáme fotbalovou migraci proudící do České 

republiky. 

Český fotbal rozhodně nepatří do fotbalového jádra a jsou zde jasné tendence pohybu 

z východu na západ na evropském kontinentu a poté pohybu z periferních zemích do 

české semi-periferie. To potvrzují i výzkumy v českém prostředí, které se zabývaly 

fotbalovou migrací (Crossan a Ruda, 2019, 2022). Taylor (2007) zmiňuje, že sportovní 

migraci nelze chápat pouze prostřednictví ekonomických ukazatelů, ale je nutné zohlednit 

kulturní, sociální a historické aspekty. To platí dvojnásob pro fotbalovou migraci ze 

Slovenské republiky. Naši bývalí bratři poskytli za 27 sezón necelou polovinu všech 

zahraničních hráčů. Výrazným dodavatelem jsou také státy bývalé Jugoslávie, jež ve 

velkých počtech zásobují české kluby. 

Nolasco (2018) popsal, jak Portugalsko využívá své semi-periferní postavení a dokáže na 

něm finančně prosperovat. Český fotbal je v pozici, kde tento byznys model může 

napodobit. Kdyby české fotbalové kluby hledaly fotbalové talenty v zemích východní 

Evropy a následně jim přidaly hodnotu a posléze je prodaly, tak by mohly finančně těžit 

ze své semi-periferní pozice. Navíc hráči pocházející z východu mají podobnou kulturu i 

jazyk, čehož právě využívá Portugalsko u hráčů z Jižní Ameriky. Nicméně český fotbal 

se po přijmutí „Bosmanova“ pravidla vydal poněkud jinou cestou.  

Özmen (2019) říká, že jakmile dostane tým přístup ke globálnímu obchodu s hráči, tak se 

globalizace v zemi výrazně urychlí. Tento fenomén je k vidění, když je pozornost 

zaměřena na jednotlivé zahraniční hráče. Původ hráčů se výrazně diverzifikuje, a dokonce 

se v posledních sezónách začíná projevovat omezení na počet neevropských hráčů na 

hrací ploše. 

O faktu, že počet zahraničních hráčů se v průběhu zkoumaných sezón zvyšoval není 

pochyb. Lehmann a Baum (2007) zmiňují, že pokud dojde k nadužívání zahraničních 

hráčů, tak mladí domácí fotbalisté nebudou dostávat příležitosti a jejich herní výkon bude 
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upadat. Od sezóny 2011/12 je viditelné, že se nejen zmenšují počty českých hráčů 

v nejvyšší české soutěži, ale čeští hráči jsou méně zastoupeni v nejvyšších světových 

fotbalových soutěžích, což by toto tvrzení mohlo potvrzovat. Při porovnání sezóny 

2011/12 a 2019/20 se počty českých hráčů, kteří odehráli alespoň jeden zápas v české 

první lize, zmenšily o 25 % a počty českých hráčů hrajících v zahraničích nejvyšších 

ligách dokonce o polovinu.  

Výsledky víceúrovňového modelu se zahraničními hráči jako závislou proměnnou 

(1993/4–2019/20) hovoří o tom, že každou čtvrtou sezónou přibude v jednom týmu jeden 

zahraniční hráč. V opačném gardu ubude každou sezónu 0,13 českého hráče v každém 

týmu. Výsledky modelu s českými hráči jako závislou proměnnou hovoří o tom, že za 

každých 14 zahraničních hráčů se zmenší počet českých o jednoho, nicméně výsledky 

měly vysokou p hodnotu a také standardní chybu. Pokud obrátíme poměr, tak model se 

zahraničními hráči říká, že použití 12,5 českých hráčů v průměru znamená, že v jednom 

týmu bude o jednoho zahraničního hráče méně. Tento výsledek je statisticky významný. 

Crossan a Ruda (2019) ve svém výzkumu uvádí, že počet českých fotbalových hráčů sice 

mírně v minulosti klesal, ale od sezóny 2015/16 se rapidně začaly navyšovat počty 

českých hráčů, protože české kluby musí splnit kvóty mladých hráčů (odchovanců) na 

hrací soupisce. Kluby raději mají na soupisce týmu více juniorů, protože nedokážou 

predikovat, kdo z těchto hráčů bude přínosem pro tým. 

Tedy pokud se přidá podmínka, že hráč musí nastoupit na jedno utkání, tak výsledky 

oponují tvrzení Crossana a Rudy (2019), že se počet českých fotbalistů zvyšuje. 

Zajímavým indikátorem, který by šel vypočítat ve víceúrovňovém modelu 

s longitudinálními daty, by byl počet odehraných minut jednotlivých hráčů. Počet minut 

jednotlivých hráčů na ploše potvrdil hypotézu Varmuse et al. (2019), že pokud bude mít 

tým v nejlepších soutěžích Evropy více zápasů, tak bude více využívat domácí hráče. 

Kdyby se počet odehraných minut přiřadil k jednotlivým hráčům, tak by model mohl 

poskytnout odpověď na otázku, o kolik času odehraje český hráč v jedné sezóně 

v nejvyšší fotbalové soutěži méně v porovnání s odehraným časem zahraničního hráče, 

což by mělo větší vypovídající hodnotu než údaje z jednoho odehraného zápasu. 

Velkým tématem spojeným s používáním zahraničních hráčů je jejich vliv na výkony 

národního týmu. Autoři (Lehmann a Baum, 2007; Berlinschi et al., 2013; Moffat a Allan, 

2014; Panagiotopoulos, 2017) k odpovědi na tuto otázku využívají žebříček FIFA. Ve 
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výsledcích korelací mezi jednotlivými proměnnými měli významný vztah s žebříčkem 

FIFA právě zahraniční hráči. Záporné znaménko u korelací znamenalo, že pokud je český 

fotbal lépe umístěný v žebříčku FIFA, tak do české fotbalové soutěže bude proudit více 

zahraničních hráčů. Nicméně tato skutečnost pouze popisuje vztah, nevysvětluje, zda 

mají zahraniční hráči vliv na umístění v žebříčku FIFA. Ačkoliv Lehmann a Baum (2007) 

uvádí, že pokud země importuje 20 zahraničních hráčů, tak se její pozice v žebříčku FIFA 

zlepší o 10 příček.  

K odhadu počtu zahraničních hráčů v jednotlivých týmech v jedné sezóně v návaznosti 

na pořadí v žebříčku FIFA byla přidána nezávislá proměnná FIFA na druhou úroveň 

modelu se zahraničními hráči jako závislou proměnnou. Nicméně výsledky ukázaly, že 

umístění FIFA není vhodným prediktor pro zahraniční hráče na druhé úrovni. 

Moffat a Allan (2014) a Peňas et al. (2019) popisují pozitivní efekt domácích hráčů 

hrajících v zahraničí na umístění ve světovém žebříčku. Peňas et al. (2019) uvádí, že 

pokud bude národ lépe umístěn v žebříčku, tak bude mít více hráčů ve velké pětce. 

Výsledky korelace v českém prostředí tuto skutečnost nepotvrzují. V 27 sezónách byl 

vztah mezi hráči v big 5 malý a statisticky nevýznamný. Naopak významný vztah je 

k nalezení mezi českými hráči hrajícími v nejvyšší české soutěži a českými hráči 

hrajícími v anglické, německé, italské, francouzské a španělské nejvyšší soutěži. Tento 

vztah je posílen při porovnání českých hráčů hrajících v nejvyšší české soutěži a českých 

hráčů hrajících v nejvyšších světových soutěžích v sezóně 2004/05 až 2019/20. Korelace 

0,72 (p < 0,001) poukazuje na skutečnost, že pokud bude hrát více českých hráčů 

v domácí soutěži, tak bude více českých hráčů k vidění na mezinárodních trávnících. 

Tudíž pokud budou české kluby využívat velké počty zahraničních hráčů, tak se sníží 

počet českých hráčů v zahraničních klubech. 

Zde by bylo možné dojít k závěru podle Moffata a Allana (2014) a Peňase (2019), že 

pokud se bude navyšovat počet zahraničních hráčů v české soutěži, tak národní tým bude 

dosahovat horších výsledků. A pokud bude v českých klubech velké množství českých 

hráčů, tak bude více hráčů proudit do big 5, což podle Peňase (2019) vyústí k blending 

efektu, kdy hráči v nejlepších fotbalových soutěžích přesunou své zkušenosti po čtyřech 

letech do výkonů národního týmu. V návaznosti na ubývající počet příležitostí, jež jsou 

poskytovány českým hráčům, a na fakt, že ubývá počet českých hráčů v mezinárodních 

fotbalových soutěžích, může dojít k podobnému scénáři, který nastal v jiné semi-periferní 
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zemi. Podle Travlos, et al. (2017) Řecko začalo importovat zahraniční hráče na úkor 

domácích hráčů, a ačkoliv ze začátku slavilo úspěchy, tak jakmile slavná generace 

ukončila svoji kariéru, tak výkony národního týmu šly strmě dolů, protože za bývalé 

hvězdy nebyla náhrada. 

Při rozhodování o koupi zahraničního hráče musí sportovní management klubu zvážit 

několik proměnných, ať už se jedná o přínosy krátkodobého či dlouhodobého charakteru. 

Jedním z ukazatelů pro výběr zahraničního hráče je bezpochyby jeho produktivita. 

Crossan a Ruda (2019) uvádí, že většina zahraničních hráčů v českém fotbalovém 

prostředí zaujímá pozice útočníka nebo záložníka, tudíž je logické, že týmy od nich 

očekávají vstřelené branky. Výsledky modelu se zahraničními hráči jako závislou 

proměnnou udávají, že pokud tým využije v sezóně jednoho zahraničního hráče, tak na 

konci sezóny se mu v průměru zvýší celkový počet vstřelených branek o 0,24. Tato 

hodnota by nejspíše nepřesvědčila sportovní management ke koupi zahraničního hráče, 

ale tento důsledek je nutné zdůvodnit. 

Za prvé, vzorek měl podmínku, že hráč musí nastoupit alespoň na jedno utkání, tudíž do 

výsledku mohou promlouvat zahraniční hráči, již odehráli zlomek celé sezóny. Za druhé 

v české soutěži je velký rozdíl v kvalitě zahraničních hráčů v návaznosti na finanční 

možnosti klubu. Například ruský kanonýr Nikolaj Komličenko nastřílel v sezóně 

2018/2019 29 gólů. Flores et al. (2010) uvádí, že pokud budou počty nabízených 

zahraničních hráčů malé, tak si nejtalentovanější nakoupí nejsilnější týmy a slabší týmy 

budou muset vybírat z méně talentovaných hráčů. Crossan a Ruda (2022) uvádí, že 

importovaní hráči do české ligy negativně ovlivňují vyrovnanost soutěže (1998–2019) a 

výsledky Šímy (2011) ukazují, že v sezónách 1970/71 až 2009/10 docházelo ke snižování 

vyrovnanosti soutěže. Šíma (2011) dále uvádí, že mnoho autorů asociuje vyrovnanost 

soutěže s diváckou návštěvností. Tudíž, pokud bude disproporce v kvalitě týmy 

nakupovaných zahraničních hráčů, tak by mělo dojít ke snížení vyrovnanosti soutěže, což 

se projeví v úbytku návštěvnosti na utkáních. 

Crossan a Pecha (2009) zjistili, že zahraniční hráči mají pozitivní vliv na návštěvnost 

v sekundárním sportu (basketbal) v České republice. Naproti tomu Klein (1991) uvádí, 

že zahraniční hráči v baseballu (primárním sportu) v Dominikánské republice (semi-

periferie) mají negativní vliv na počty fanoušků v hledišti. Charyev (2016) poukazuje na 
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skutečnost z ruského fotbalu, kde, když dojde k omezení zahraničních hráčů, se zmenší 

návštěvnost.  

Výsledky víceúrovňového modelu s průměrnou domácí návštěvností jako závislou 

proměnnou uvádí, že počet diváků se v průměru v jedné sezóně sníží u klubu o 42 diváků 

(p = 0,25). Zde je nutné podotknout, že prvních osm měřených sezón měli fanoušci 

některých týmů možnost, přijít na zápas bez nutnosti zakoupení místenky, tudíž se mohli 

přijít podívat na fotbal za menší finanční částku ve stoje, což poněkud zkresluje data. Při 

přidání zahraničních hráčů jako nezávislé proměnné na nižší úrovni vyšlo, že jeden 

zahraniční hráč v průměru negativně ovlivní domácí návštěvnost v jedné sezóně o 

necelých 46 fanoušků. Tento výsledek by tedy říkal, že v primárním sportu v semi-

periferii zahraniční hráči negativně ovlivňují návštěvnost utkání, tudíž by zde byl stejný 

výsledek, ke kterému došel Klein (1991). Navíc čeští fanoušci měli v minulosti poněkud, 

mírně řečeno, chladný vztah k zahraničním hráčům, což je pro týmy dost velký problém, 

protože většina finančních prostředků proudí ze sponzoringu a marketingových činností 

a hráči jsou k těmto činnostem často využíváni (UEFA, 2018). Nicméně výsledky jsou 

spojené s velkými chybami a jsou také statisticky nevýznamné. Tudíž vysvětlení 

průměrné domácí návštěvnosti pomocí zahraničních hráčů není vhodné. 

Jako vhodnější prediktor pro vysvětlení návštěvnosti se ukázala proměnná konečného 

umístění. Pokud si tým na konci sezóny polepší výslednou pozici o jednu příčku, tak bude 

mít na tribunách v průměru o 153 fanoušků více. Tudíž prodá, pokud odehraje 15 

domácích zápasů, o 2295 vstupenek více. Finální umístění a čas navíc vysvětlují 53 % 

variability, která se nachází uvnitř týmů. V reportu EUFA (2018) bylo uvedeno, že prodej 

vstupenek se v průměru rovná 7 % všech příjmů týmu. Kdyby tedy management 

přemýšlel o investicích do hráčských posil, ať už by se jednalo o české nebo zahraniční 

hráče, tak v kalkulaci, jež by zohledňovala návratnost investice, by byl počet diváků spíše 

minoritní záležitost a hlavními indikátory by byly sponzorské a marketingové činnosti a 

skutečnost, zda tým dokáže dosáhnout na příčku, aby se mohl zúčastnit evropských 

pohárů.  

Z výsledků vyplývá, že víceúrovňová analýza je vhodným statistickým nástrojem pro 

interpretaci sportovní migrace v českém fotbalu, protože vnitrotřídní koeficient korelace 

byl v nulových modelech vysoký. Tudíž data mají víceúrovňovou strukturu. Podobně 

jako u Crossana a Pechy (2009) se v českém fotbale měnily týmy v nejvyšší soutěži, tudíž 
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pro jednotlivé časové období chyběly u některých týmů hodnoty. Použití víceúrovňové 

longitudinální analýzy tento problém dokáže vyřešit, a navíc zohledňuje skutečnost, že 

data jsou kontextuální. Crossan a Pecha (2009) uvádí, že víceúrovňová analýza je vhodný 

nástroj pro zkoumání návštěvnosti ve sportovním prostředí, což výsledky práce potvrzují, 

ačkoliv zde byly hodnoty spojené s vysokou p hodnotou. Navíc se použití analýzy 

potvrdilo jako vhodný nástroj při měření vztahu českých a zahraničních hráčů. 

U návštěvnosti jako závislé proměnné by bylo možné budovat model jako hyperbolu či 

kvadratickou funkci času, protože lineární trend se neosvědčil. Dalším krokem by mohla 

být úprava vzorku, aby veškeré týmy splňovaly podmínku, že návštěvnost je počítána 

z počtu prodaných místenek. 

Dále je nutné uvést, že výsledky by mohly mít lepší vypovídací hodnotu, kdyby v měření 

byly použity další proměnné. Například rozpočet týmů by mohl výrazně napomoci při 

vysvětlení některých proměnných, nicméně české fotbalové kluby své rozpočty většinou 

neposkytují veřejnosti. Také už výše uvedené odehrané minuty by mohly být zajímavým 

ukazatelem, nehledě na skutečnost, jakou pozici jednotliví hráči zaujímají. Jako limitující 

faktor použitých proměnných je skutečnost, že při modelování na druhé úrovni nebyl 

nalezen žádný statisticky významný výsledek. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zodpovědět na otázku, jaký měli zahraniční hráči vliv na nejvyšší 

českou fotbalovou soutěž v sezónách 1993/94 až 2019/20. Diplomová práce měla 

odpovědět na to, jestli zahraniční hráči ovlivňují návštěvnost utkání a jakým způsobem 

ovlivňují počty českých fotbalistů. Pro zodpovězeních otázek byla využita víceúrovňová 

analýza a na základě výsledků analýzy, došlo ke zhodnocení analýzy. Neboli 

vyhodnocení, jestli je použití metody při zkoumání sportovní migrace v primárním sportu 

v semi-periferii vhodným nástrojem. 

Víceúrovňová analýza poukázala na skutečnost, že data spojená s českým fotbalovým 

prostředím je nutné rozdělit na dvě úrovně, respektive na časové jednotky (sezóny) a 

týmy, protože variabilitu lze najít jak na úrovni týmů, tak i na úrovni času. Nicméně 

výsledky, jež měly zodpovědět na otázku, jestli prediktor v podobě zahraničních hráčů 

ovlivňuje závislou proměnnou, tedy průměrný počet divácké návštěvnosti v jedné sezóně, 

byl statisticky nevýznamný. Tudíž model nedokázal zodpovědět otázku, jestli zahraniční 

hráči ovlivňují počty domácí návštěvnosti, ačkoliv výsledek vyšel negativní. Při přidání 

výsledného umístění jako prediktoru pro návštěvnost vyšel výsledek, že za každý posun 

v tabulce o jednu příčku výše na konci sezóny dojde ke zvýšení divácké návštěvnosti o 

153 fanoušků, nicméně i zde byl výsledek spojen s vysokou hodnotou p u směrnice času. 

Druhá otázka byla spojena s počty českých a zahraničních hráčů. Počet českých hráčů se 

v měřených sezónách v průměru v jednom týmu snižuje o 0,13. Na druhé straně přibývá 

počet zahraničních hráčů, již v jedné sezóně posílí jeden klub v průměru o 0,22 hráče. 

Výsledky víceúrovňové longitudinální analýzy, které sledovaly vztah mezi závislou 

proměnnou českých hráčů a prediktorem zahraničních hráčů byly statisticky nevýznamné 

a také obsahovaly velkou standardní chybu. Při opačném modelu sice došlo ke statisticky 

významnému zjištění, nicméně výsledek říkající, že pokud dojde k navýšení o jednoho 

českého hráče v jedné sezóně uvnitř klubu, tak se sníží počet zahraničních hráčů o 0,08, 

je poněkud zavádějící. I u počtu branek je výsledek pouhých 0,24 branek na sezónu málo, 

pokud se přidá jeden zahraniční hráč, ačkoliv společně s časem a góly zahraničních hráčů 

vysvětlují 53 % variability na první úrovni.  

Výsledky jednotlivých modelů víceúrovňové analýzy longitudinálních dat by mohly 

odrazovat od jejího použití, nicméně chyba je spíše na straně zvolených proměnných. 

Pokud se výzkumy budou pokoušet o kvantifikaci tak komplexního problému, jakým je 
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sportovní migrace, tak proměnné musí být vybírány s velkou opatrností a musí co 

nejpřesněji odrážet realitu. Například podmínka odehraného jednoho zápasu je 

nedostačující, protože jedno utkání hráče má stejnou váhu jako třicet utkání jiného hráče, 

tudíž by proměnné měly obsahovat odehrané minuty. Z korelací a deskriptivní analýzy je 

patrné, že je zde negativní vztah, tudíž víceúrovňový model, by měl dokázat odpovědět, 

jak moc ovlivňují zahraniční hráči české hráče. 

Dále by měl být podrobněji prozkoumán vztah mezi českými hráči a českými hráči 

hrajícími v zahraničí, protože je zde pozitivní korelace mezi počty v českých ligách a 

počty v ligách zahraničních. Pokud by byl do pomyslné rovnice přidán i snižující se počet 

minut, které mají odehrané čeští hráči na domácích trávnících, tak by mohlo dojít 

k zajímavým výsledků v primárním sportu na území semi-periferního státu. 

Je pochopitelné, že sportovní migrace je z velké části studována kvalitativními metodami, 

protože použití kvantitativních metod nemusí vést k požadovanému výsledku. Navíc 

tvorba výsledného reprezentativního vzorku je poměrně časově náročná záležitost, kde je 

nutné zohlednit mnoho externích faktorů, protože ty bezesporu pomáhají při výběru 

proměnných pro výslednou podobu výzkumu. Dalším omezujícím faktorem, jenž je 

spojen s interpretací sportovní migrace je fakt, že globalizace je už několik let 

ve světových sportech v plném proudu. Proto je analyzování, ať už kvantitativní či 

kvalitativní, ztížené, protože mnoho hráčů už je „naturalizovaných“, a dokonce někteří 

už jsou potomky těchto generací hráčů. Zde může nastat dilema, zda tyto hráče považovat 

za cizince či za domácí hráče, nicméně pokud se budou tito hráči počítat za zahraniční 

hráče, tak to znovu znevýhodní kvantitativní metody, protože se automaticky zvýší 

časová náročnost. 

Ačkoliv diplomová práce nepřispěla výrazným způsobem k pochopení vlivu zahraničních 

hráčů na český nejvyšší ligový fotbal neboli primární sport v semi-periferii, je žádoucí 

pokračovat v kvalitativní výzkumech ve sportovní migraci, protože pokud dojde 

k signifikantnímu zjištění, tak z toho nebudou profitovat pouze jednotlivé kluby, ale mohl 

by zde být pozitivní efekt i pro celý sport. Také sportovní federace by měly reálný 

podklad pro tvorbu kvót na zahraniční hráče, aby mohly napomoci vyrovnanosti soutěže 

i výkonnosti národního týmu. 
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