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Hodnocení

Diplomová práce je zpracována na celkem 86 stranách bez příloh, přičemž autor využívá 37 zdrojů, z 

toho většinu zahraničních. Práce je zpracována velmi kvalitně jak z hlediska formálních požadavků, tak 

z hlediska metodologického i analytického. Kladně hodnotím zejména analytickou část práce, kde 

autor pomocí statistických metod zpracovával velké množství sekundárních dat. Statickou vyrovnanost 

hodnotil pomocí rozptylu a směrodatné odchylky. Dynamickou vyrovnanost pomocí Kendallova a 

Spearmanova korelačního koeficientu.

Práce by mohla a měla být podkladem pro další výzkumy tohoto typu a zamyšlení se nad případnými 

opatřeními vedoucími ke zlepšení soutěžní vyrovnanosti v evropském fotbale.

Připomínky: 

Drobné připomínky mám k práci s literaturou. Obecně se doporučuje maximálně využít tištěných, 

recenzovaných zdrojů. Teprve, kde nejsou tyto zdroje dispozici, je možné dohledat informace také na 

internetu. Student by se však měl vyhnout čerpání informací z webových stránek, které nejsou nijak 

recenzované a kam je volný přístup všem přispěvatelům (wikipedie).



Otázky k obhajobě:

1. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že soutěžní vyrovnanost sledovaných fotbalových lig značně 

kolísá. Co může být, podle Vašeho názoru, příčinou těchto výkyvů? Co může být příčinou jevu, 

kdy jeden ročník je relativně vyrovnaný a hned následující značně nevyrovnaný?

2. Je možné na základě Vašich výsledků predikovat budoucí vývoj vyrovnanosti soutěže

v evropském fotbale či sledovaných soutěžích?

3. Jaká možná opatření k nastolení vyrovnanosti soutěže (zastavení negativního trendu) je 

možné za současných ekonomických i legislativních podmínek uvést v praxi? Jaké problémy by 

případné zavedení těchto opatření mohlo způsobit?

Práce je doporučena k obhajobě.
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