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sezónách 1993/94 až 2019/20 a využít víceúrovňovou longitudinální analýzu za účelem získání 
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české nejvyšší fotbalové soutěži? Sekundární cíl práce je zodpovědět na otázku, zda je víceúrovňová 
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Hodnocení práce: 

Autor se rozhodl použít komplexní statistickou metodu k vyhodnocení využití zahraničních hráčů v 

české fotbalové lize a dobře ji použil. Je povzbuzující vidět studenta, který se rozhodl přijmout 
takovou výzvu. Je mi také ctí, že se student rozhodl aplikovat moji vlastní výzkumnou metodu na jiný 

sport a v jiném časovém období. 
 

Zvolené proměnné pro víceúrovňový model nevedly ke statisticky významným výsledkům. To je sice 
zklamání, ale autor to jasně přiznává. Přesto dokáže své výsledky interpretovat ve světle jiných studií, 

což výborně činí v části věnované diskusi. 

 

Připomínky: 

a) Stupeň splnění cíle práce 
Stanovený cíl práce je zcela splněn. Autor shromáždil a analyzoval velké množství dat pomocí 

víceúrovňové longitudinální analýzy. Položené výzkumné otázky byly důkladně prozkoumány. 

Nad rámec cíle práce autor uvádí budoucí kroky v diskusní části, kde navrhuje, aby český 



fotbal využil své semi-periferní pozice a následoval model Portugalska ve využívání fotbalové 

migrace. 
 

b) Samostatnost při zpracování tématu 
Autor pracoval samostatně. Tvorbu modelu použitého ke studiu dat konzultován s vedoucím a 

odborníkem na statistiku. Autor převzal od vedoucího všechna doporučení týkající se literatury 

a metodiky a v každém případě je posunul o několik kroků vpřed. Byla to příjemná spolupráce 
při zkoumání této problematiky. 

 
c) Logická stavba práce 

Celá práce je logicky a pečlivě vystavěna. Část teoretického pozadí obsahuje všechny vhodné 
definice pojmů a přehled nejvýznamnější a nejnovější literatury. Metodologická část logicky 

vysvětluje jednotlivé kroky použité metody, a to řádně a takovým způsobem, aby je mohli 

využít i další badatelé. Výsledky jsou seřazeny v logickém pořadí krok za krokem. 
 

d) Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
Autor cituje 73 zdrojů, z nichž mnohé jsou články z akademických časopisů publikované v 

posledních pěti letech. Nejenže tyto články cituje, ale v teoretické části je náležitě vysvětluje a 

následně s nimi v diskusní části porovnává své vlastní výsledky. V diskusní části nejen 
interpretuje vlastní výsledky ve srovnání s předchozími studiemi, ale navrhuje jak budoucí 

výzkumné kroky, tak doporučení pro management českého fotbalu. V celé práci autor 
prokazuje hluboké porozumění zkoumané problematiky a schopnost kontextualizace. 

 
e) Adekvátnost použitých metod 

Zvolená metoda je adekvátní výzkumným problémům, které jsou zkoumány. Autor si zvolil 

metodu, která není běžně používána v jiných diplomových pracích z naší fakulty, což si 
zaslouží pochvalu. Statistická metoda a měřené proměnné byly zvoleny podle Crossana a 

Pechy (2009). Bohužel výsledky byly na více místech statisticky nevýznamné, což ukazuje, že 
zvolené proměnné mají malou vypovídající hodnotu.     

 

f) Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos diplomanta/diplomantky 
Hloubka analýzy je příkladná. Autor významně obohatil nevelký soubor prací, které se snaží 

pochopit a vysvětlit sportovní migraci v České republice. Pokud je mi známo, jedná se o 
nejhlubší kvantitativní analýzu sportovní migrace v českém fotbale. 

 

g) Úprava práce: text, grafy, tabulky 
Tato práce obsahuje celkem 28 grafů, tabulek a obrázků. Většina z nich dobře vysvětluje 

prezentované údaje. Tabulky a grafy jsou dobře zpracovány. 
 

h) Pravopis a stylistika - Nemohu posoudit jazyk 
 

Otázky k obhajobě: 

1. Navrhujete, aby české fotbalové týmy využívaly své semi-periferní pozice podobně, jako to 
dělá Portugalsko s Jižní Amerikou, nakupovaly hráče z východní Evropy, zvyšovaly jejich 

hodnotu a prodávaly je na Západ. Jaké faktory přispěly k tomu, že navrhujete nákup hráčů z 
východní Evropy, když se většina evropských fotbalových velmocí zaměřuje na nákup hráčů z 

Afriky? 

 
2. Z vašich údajů (například z grafu 5) vyplývá, že v průběhu zkoumaných sezón se snížil jak 

počet Čechů hrajících doma v nejvyšší české lize, tak počet Čechů hrajících v zahraničí. Mnozí 
autoři zabývající se sportovní migrací pomocí kvalitativní analýzy přičítají tento pokles 

chybějící viditelnosti našich hvězd v zahraničních ligách, nezájmu o zahraniční hvězdy v našich 
ligách a přesvědčení mládeže, že zahraniční hráči je vyřazují z domácí ligy. Vaše kvantitativní 

analýza však tato vysvětlení celkového úbytku českých elitních hráčů nepodporuje. Máte pro 

tento pokles nějaké vysvětlení, ať už z vaší analýzy dat, nebo hypotézu, kterou by bylo 
možné kvantitativně zkoumat? 

 



 

3. Zvolené proměnné dostatečně nevysvětlily vliv zahraničních hráčů na návštěvnost fanoušků 
nebo konečné umístění v lize. Jaké alternativní proměnné nebo statistickou metodu byste 

navrhl pro další krok při pokusu o kvantitativní zkoumání vlivu zahraničních hráčů na český 
fotbal? 
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