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Liga mistrů – historie a současnost
Fotbal a jeho nejvyšší klubová soutěž je vzhledem ke sledovanosti této sportovní hry tématem
vysoce aktuálním.
Cíl práce by si zasloužil strukturalizaci a exaktnost formulací. Tomu by jistě napomohlo,
kdyby autor napřed specifikoval problémy práce.
Na s. 11-12 se dočítáme o formátu Ligy mistrů a tedy o struktuře této soutěže. Seznam
použité literatury a internetových zdrojů je rozsáhlý, dobře volený a ve stati je důsledně
citován.
Analyticko-syntetická metoda sice není uvedena, ale je automaticky využívána v celé
práci.
V dalších pasážích se autor přes Pohár mistrů evropských zemí dostává k jednotlivým
ročníkům Ligy mistrů. Podrobně rozebírá jednotlivé ročníky od roku 1992 až do současnosti.
Představuje nejúspěšnější mužstva, hráče i trenéry. Výsledky svého bádání přehledně
prezentuje v tabulkách. Součástí rozboru je také následná kapitola o působení českých týmů v
Lize mistrů.
Poněkud suchopárný výčet výsledků skvěle oživuje kapitola č. 7 s názvem „Vyhrávají
favorité“. Je škoda, že se zde autor omezil na velmi stručný komentář a neuvedl více vlastních
náhledů na uvedenou problematiku. Zajímavá jsou i zjištění o úspěšnosti nejbohatších klubů a
úspěšnosti klubů v Lize mistrů v porovnání s výsledky v jejich domácích soutěžích. Kapitola
o vstřelených a obdržených brankách nemá bezprostřední souvislost s tématem práce.
Doplňkem práce je anketa o prestiži Ligy mistrů u fotbalových fanoušků. Schánělcově
bakalářské práci by prospělo doplnění o kapitolu „Přílohy,“ ve kterých by měly místo tabulky,
přehledy apod. Zlepšila by se tím přehlednost textu.
Závěry jsou dobře formulovány a autorovi se zde daří přiblížit čtenáři vytčenou
problematiku.
Formální stránka práce nevykazuje žádné podstatné nedostatky. Jazyk práce by neměl
obsahovat hovorové výrazy.
Lze konstatovat, že se jedná o bakalářskou práci v její jednoduchosti a přehlednosti
poměrně zdařilou, ve které Jan Schánělec prokázal, že je schopen zpracovat vybrané téma na
požadované úrovni.
Práci doporučuji k obhajobě.
Hodnocení : ...............................
Otázka k obhajobě: Pokuste se porovnat úroveň špičkových mužstev z Ligy mistrů
s úrovní národních týmů fotbalově vyspělých zemí.
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