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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
 Téma bakalářské práce považuji za aktuální, neboť i v současnosti se zraky všech 
fotbalových fanoušků upírají k nejkvalitnější evropské klubové soutěži a naše nejlepší 
fotbalové kluby bojují o možnost účasti v ní. Cíl práce je formulován přiměřeně, byť 
trochu obšírně. Problém práce formulován není.

            

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce
s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)

 Teoretická část není součástí práce, protože se jedná o práci historickou. Autor využívá 
dostatečného množství informačních zdrojů, celkem vychází z 66 informačních pramenů. 
V textu je náležitě cituje.

            
 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Práce neobsahuje formulaci pracovních hypotéz.

  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Autor využívá analytickou metodu v rámci historického šetření. Metodologická část není 
součástí práce.  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 
grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Autor při řešení bakalářské práce postupuje logicky. Začíná charakteristikou Ligy mistrů, 
objasňuje kvalifikaci do ní, pravidla hry ve skupinách, vyřazovací fázi a finále. Dále 
charakterizuje Pohár mistrů evropských zemí jako předchůdce Ligy mistrů. Od ročníku 
1992/1993 dochází ke změně názvu na Ligu mistrů a od tohoto mezníku autor analyzuje 
jeho jednotlivé ročníky až po současnost s charakteristikou nejvýznamnějších týmů, 
hráčských i trenérských osobností. Výsledky analýzy jednotlivých ročníků autor dále 
uvádí v tabulkovém zpracování s náležitou legendou. V další části práce se autor věnuje 
účasti českých klubových týmů v Lize mistrů. Velmi zajímavou kapitolou je část nazvaná 
Vyhrávají favorité?. Výsledky jsou opět přehledně tabulkově vyjádřeny. Zajímavé je i 
vyvození závěrů. Podobně zajímavou kapitolou je i část nazvaná Vyhrávají Ligu mistrů 
nejbohatší kluby?. Text se jeví jako logický a přehledný. Statistiku autor využívá 
v následující kapitole Vstřelené a obdržené góly. Na základě poměru vstřelených a 
obdržených gólů autor vyjadřuje závěr, že nelze říci, zda k úspěch vede více ofenziva či 



defenziva.  Podobně zajímavá je část zabývající se vítězstvími týmů v Lize mistrů 
v souvislosti s umístěním v domácí ligové soutěži. Práce je doplněna grafickým 
znázorněním výsledků ankety u 98fotbalových fanoušků týkajících se názorů na prestiž 
Ligy mistrů v porovnání s jinými soutěžemi.  Diskuse není součástí práce.          

             

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 
a hypotézy), přínos a využití výsledků.

Závěry jsou strukturované a logické, korespondují s cíli bakalářské práce. Laická analýza 
ročníků Ligy mistrů je na velmi dobré odborné úrovni a poskytuje řadu zajímavých 
informací.

  

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 
dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).
Formální stránka práce většinou splňuje požadavky na ni kladené. Jazyková i stylistická 
úroveň práce je dobrá, škoda jen, že se v práci vyskytují občas drobné nedostatky a to 
použitím nespisovných výrazů (akorát, skoro stejná). Citace informačních pramenů 
odpovídá normě, seznam literatury a informačních pramenů je náležitě zpracován a čítá 66 
titulů.                       

  

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).
Celkově hodnotím bakalářskou práci jako přínosnou z hlediska specifičnosti tématu. Autor 
prokázal orientaci ve zkoumané problematice i velké zaujetí pro danou historickou etapu. 
Práce je přehledná, její členění je logické.   

  

Bakalářskou práci k obhajobě doporučuji. 

Návrh klasifikace: 

Otázky k obhajobě: 1) Jaké faktory ovlivňují pravděpodobnost možného úspěchu v Lize 
mistrů?
                                   2) Co chybí českým týmům pro dosažení většího úspěchu v Lize 
mistrů?
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