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Hodnocení,  

Důkladné prověření tří menších sportů z pohledu hráče, diváka a manažera je velmi obtížný úkol. 
Autor si vybral vynikající metody pro výzkum a vyvážené hodnocení každého sportu. Jeho výsledky 
jsou důkladné a jeho doporučení  jsou užitečná pro všechny tři sporty. Autor ukazuje velmi dobré 
pochopení toho, jak je třeba budovat menší sport v českém sportovním kontextu. 

 

Připomínky:  

Autor ukazuje dobré pochopení každého sportu na mezinárodní, jakož i na české národní úrovni.  

Analýza každého týmu i sportu (na internetu i při sportovních událostech) je velmi dobře provedena; 
porovnání internetových stránek v rámci jednotlivých sportů i napříč sporty je velmi důkladné a mohlo 
by být samostatnou, dobře odvedenou diplomovou prací.  

Autor ukazuje, že čerpal z mnoha zdrojů v této oblasti. Je zřejmé, že vedl rozhovory s manažery, 
pozoroval mnoho zápasů, prováděl průzkum mezi hráči a podrobně zkoumal informace dostupné na 
internetu včetně facebookových stránek. Autor je schopen všechna tato data syntetizovat a porovnat 
je napříč sporty.  

Pokud by plánoval s větším předstihem, mohl by zvolit lépe srovnatelné události v jednotlivých 
sportech a mohl by provést průzkum mezi více hráči (počet dotázaných hráčů lakrosu je velmi nízká).  

Formátování, tabulkám a koncům stránek chybí vysoká kvalita. 

 

 



Otázky k obhajobě: 
1. Ze tří srovnávaných sportů, který sport si myslíte, že má největší potenciál pro růst a úspěch v 
českých sportovních podmínkách? 

2. Z vašich poznatků o motivaci hráčů v každém ze tří sportů, na co se podle vás každý sport 
potřebuje zaměřit, aby si získal a udržel hráče? 

3. Zaměřil jste se na tři menší sporty v České republice. Jaké jsou hlavní rozdíly z perspektivy hráčů a 
fanoušků mezi menšími a velkými sporty v ČR? Proč jsou tyto rozdíly významné z manažerského 
pohledu? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. Ano 
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