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Hodnocení práce: 
 
Velmi oceňuji, že si diplomant nevybral pro svoji DP snadnou cestu. Obdobné téma, složitost datové 
struktury i způsob zpracování dat a interpretace výsledků bývá těžkým oříškem i pro zkušené vědecké 
pracovníky. Diplomant prokázal schopnost osvojit si a pochopit i složitější kvantitativně metodologické 
principy a to jak v teoretické tak i v empirické části práce. Nalezená zjištění byl schopen diskutovat, 
kriticky zhodnotit a konfrontovat se zjištěními v relevantní světové vědecké literatuře. Pokud je smyslem 
diplomové práce na UK FTVS prokázat, že si diplomant osvojil znalosti a dovednosti potřebné pro 
vědeckou práci v oblasti základního výzkumu, pak byl tento účel zcela naplněn.  
 
 
Připomínky: 
 
Oponent má k diplomové práci několik připomínek. V porovnání s rozsáhlou teoretickou částí věnované 
sportovním tématům je teoretický úvod v části metodologie příliš stručný a nepřesný.   
Na str. 46 diplomant uvádí, že „Metodu víceúrovňového modelování představil v českém prostředí 
Soukup (2006).“  
To ale není pravda. Například práce „Víceúrovňová analýza hierarchicky strukturovaných dat v 
kinantropologickém výzkumu“ byla publikována ve sportovním vědeckém časopisu Česká 
kinantropologie již v roce 2004. Ve sportovních vědách pak byl celosvětově průkopníkem a autorem 
řady osvětových prací Weimo Zhu, když nejznámějšími jsou jeho dvě práce z roku 1997: „A multilevel 



analysis of school factors associated with health-related fitness“ – práce publikovaná v impaktovaném 
časopisu Research Quarterly for Exercise and Sport a dále článek z časopisu Measurement in Physical 
Education and Exercise Science nazvaný „Assesing Change in Swimming Skills Using the Hierarchical 
Linear Model“, který se podobně jako diplomant zabýval víceúrovňovou analýzou longitudinálních dat. 
Všechny tyto zmiňované práce (včetně diplomantem zmíněného Soukupa, 2006) mají jen osvětový 
význam a upozorňují na špatnou analýzu závislých dat. Nepřináší však matematicky (statisticky) nic 
nového a vědecky v nich není nic objevného.  
 
Druhá připomínka oponenta směřuje ke grafické prezentaci dat nebo výsledků. V teoretické části je na 
straně 24 mapa světa, na které jsou umístěny červené a modré kruhy. Kromě toho, že není přítomna 
barevná legenda, se jedná o typický příklad nepřehlednosti statického obrázku. Čtenáři není umožněna 
detailní analýza zemí např. v Evropě, kde jsou kruhy u sebe nahuštěny, že vytváří souvislou barevnou 
plochu. Zde je potřeba použít dynamickou verzi obrázku, na které by bylo možno použít (sémantický) 
zoom, informační tooltip při interakci s kurzorem nebo při zvolení určité země zobrazení odchozích a 
příchozích šipek z a do ostatních států, což by reprezentovalo odchozí a příchozí fotbalisty. Na 
dynamickou verzi se je pak možné v práci odvolat citací webové stránky, na které je obrázek umístěn. 
Pro barvoslepého čtenáře může být těžké rozlišit černou a modrou barvu v grafech č. 1, 2 a 5. Výsledky 
víceúrovňové analýzy nejsou interpretovány v grafické podobě prostřednictvím dynamické vizualizace, 
což může být pro čtenáře bez matematických základů (a s odporem ke vzorečkům) těžko stravitelné.  
 
Poslední připomínka se týká počtu zahraničních hráčů jako závisle proměnné (cíl DP č. 2). Nezdá se 
smysluplné odhadovat počet zahraničních hráčů pomocí počtu českých hráčů. Na úrovni hráče jedná o 
dichotomickou proměnnou, která může být skórována např. (0-český hráč; 1-zahraniční hráč). Obdobně 
se kvantifikuje např. pohlaví, které se pak v regresní analýze často používá jako „dummy“ nezávisle 
proměnná. Zdá se, že počet českých hráčů a počet zahraničních hráčů obsahují stejnou informaci a jsou 
tudíž redundantní. Neurčitost zřejmě vzniká pouze rozdílným celkovým počtem všech hráčů, které má 
tým v sezónách k dispozici. Při odhadu počtu zahraničních hráčů je velmi rozporuplné použít jako 
prediktor počet gólů zahraničních hráčů (tabulka 14, str. 67). Pokud by se jednalo o dvě proměnné 
uvnitř stejné sezóny, pak bychom asi měli očekávat opačný směr kauzality. Tedy z počtu zahraničních 
hráčů odhadovat, kolik gólů tito hráči vstřelí a ne naopak. To by dávalo smysl s určitým časovým 
odstupem, ale nikoliv ve stejné sezóně.  
 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1) Myšlenka využití víceúrovňové (regresní) analýzy pro hierarchicky strukturovaná data není nová. 
Za posledních 20 let jsme byli svědky vzniku a rychlého vývoje oboru, který by se dal nazvat 
jako „datová věda“ (data science). Analýza dat, do které patří i víceúrovňové modelování, je jen 
jednou ze součástí datové vědy. Které další moderní přístupy a technologie by se daly využít při 
zhodnocení vlivu zahraničních hráčů na fotbalovou ligu? Které jste zvažoval použít? Proč se i 
v roce 2021 ukázala být víceúrovňová analýza nejvhodnější? 

2) Vysvětlete a obhajte použití zahraničních hráčů jako závisle proměnné. Proč jste jako prediktory 
použil počet českých hráčů nebo počet gólů zahraničních hráčů?  

 
 
Navržený klasifikační stupeň:  
 
Oponent měl k práci připomínky, které jsou však vzhledem k obtížnosti tématu i zpracování vedlejší. Za 
předpokladu, že diplomant u obhajoby uspokojivě odpoví na všechny dotazy, mohu souhlasit 
s klasifikačním stupněm výborně. 
 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 
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