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Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce je věnována finanční analýze a prognóze vývoje Budesligy v hlavních 

parametrech do roku 1920. Je zcela nezjevně zajímavým přínosem do mozaiky znalostí o této 

problematice.  V úvodní části autor prokazuje nadprůměrné znalosti o dané problematice, 

včetně zvládnutí poměrně rozsáhlých teorií finanční analýzy. Diplomant zde prokázal výbornou 

schopnost propojovat poznatky získané z prací různých autorů, kombinovat zdroje a vhodně je 

citovat. Také výběr literatury svědčí o vysokém vhledu do ne zcela jednoduché metodologie 

finanční analýzy. Práce je psána velmi vyzrálým vědeckým jazykem, výstižně, svědčí o 

nadstandardní vyjadřovací schopnosti pisatele.  Postrádám zde však více vlastních komentářů a 

úvah, zejména srovnání s poměry v ČR, které se přímo nabízí. Cíle jsou stanoveny pregnantně, 

stejně jako metody zpracování dat. Charakter analýzy však dovoloval formulování vědecké 

otázky, resp. dílčích hypotéz ohledně prognózy.  Vlastní metodologie i analýza je zpracována 

velmi pečlivě, se znalostí věci. Autor provedl jak horizontální, tak vertikální finanční analýzu 

hlavních ukazatelů, což je třeba ocenit. Zvolená metoda stanovení prognózy pomocí 

nejmenších čtverců je sice obvyklá, ale latentně zatížená množstvím možných chyb. Proto ji 



považuji za poněkud problematickou. Možné chyby také měly být obšírněji diskutovány (viz 

otázka k obhajobě). Přesto je třeba vyzdvihnout celkově nadprůměrnou úroveň a rozsáhlost 

práce, která je nesporným příspěvkem k poznání finančního pozadí Bundesligy a naznačuje 

trend jejího vývoje i do blízké budoucnosti. Práce celkově splňuje požadavky a nároky na 

diplomovou práci. 

Připomínky: 

1.   Při stanovování cílů mohla být v této práci formulována i vědecká otázka, popřípadě 

hypotézy týkající  se analýzy, resp. prognózy vývoje.  Charakter této studie to 

umožňuje. 

2. V teoretické části autor projevuje velký přehled o literatuře a schopnost vhodně 

propojovat  výsledky práce různých autorů. Postrádám však více vlastních 

komentářů, či srovnání s poměry v ČR, což se přímo nabízí.  

 

3.  Práce je psána velmi vyzrálým vědeckým jazykem a v tomto ohledu patří bezesporu 

mezi práce formálně nadprůměrné. Autor se však nevyvaroval některým terminologicky 

sporným termínům, mezi něž patří například nadpis kapitoly 4.1. (s.22) , Popis 

zkoumaného souboru“ kdy namísto avizovaného „ souboru“ následuje  v práci poněkud 

překvapivě popis sekundárních zdrojů dat určených k finanční analýze.   

 

4. Větší atraktivnosti práce by prospělo uvedení ilustrativních obrázků, např. z propagace a 

merchandisingu ligy.  

 

5. Při volbě metod zpracování dat postrádám některé stěžejní práce např. V. Břicháčka o 

analýze změny trendů.  

 

6.  Je otázkou, zda metoda nejmenších čtverců, zvolená pro prognózu vývoje je zcela 

adekvátní.  Viz otázka k obhajobě. 

 

7.  Práce někdy působí mírně nepřehledně, i když má dobrou logickou strukturu. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Na str. 17 mluvíte o tzv. patronátu, tedy majetkovém propojení klubu a 

sponzorujícího podniku. Můžete uvést nějaký příklad z Bundesligy? Jaké to má výhody 

a nevýhody pro klub? 

2. Jakými chybami může být zatížena zvolená metoda nejmenších čtverců pro prognózu 

vývoje? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na obhajobě předběžně „výborná“ až „velmi dobrá“. 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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