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Předložená práce představuje poměrně unikátní počin, a to nejen v rámci studentských prací. 

Na toto či podobné téma u nás nebyla publikována ani jediná odborná práce, dokonce i 

v zahraničí jsou podobné práce výjimečné. Obsahuje 100 stran vlastního textu, 24 stran 

grafických příloh, operuje s 20 tituly zahraničních publikací.   

 

Autor se na příkladu tří vybraných sportů – nejpopulárnějšího, resp. nejrozšířenějšího fotbalu, 

dále halového basketbalu a tenisu (pořádání tenisových turnajů) pokusil o naplnění dvou 

základních cílů a zároveň procesů a vývojových trendů – jak dochází k šíření a globalizaci 

sportu, zda a jak se proměňuje geografický – regionální obraz sportu, resp. vybraných sportů. 

Dalším cílem práce bylo postižení základních faktorů, které šíření sportu a později proměny 

jeho regionálního obrazu determinovaly a ovlivňovaly.      

 

Práce je poměrně dobře strukturovaná, ale z hlediska jejího předmětu poněkud nevyrovnaná. 

Příliš dominuje popisná část věnovaná vzniku a šíření vybraných sportů a formování jejich 

regionálního obrazu (kapitoly 2 a 3.1 zabírají celkem 62 stran). Vlastní statistická analýza je 

poměrně chudá, ale na druhé straně možnosti v tomto ohledu jsou skutečně omezené, zvláště 

když hlavním cílem bylo hodnocení zmíněného šíření (bylo však možné testovat je 

s relevantním modelem šíření) a proměny regionálního obrazu. Základní omezení totiž 

představuje nedostatek relevantních dat za města, resp. regionální jednotky nižšího řádu 

(NUTS 3 až 5).     

 

Protože kvantifikovat a analyzovat sledované procesy není jednoduché pro nedostatek 

vhodnějších dat (počet organizovaných a vrcholových sportovců, finanční ukazatele, 

návštěvnost apod.), autor využil dvou standardních přístupů – měření koncentrace 

(ne)rovnoměrnosti a korelace ukazatele významu/úspěšnosti klubů s proměnnými, jež 

charakterizují populační a ekonomický význam regionů/měst. Je zřejmé, že taková analýza je 

nedostatečná, ale zpracovat rozsáhlejší soubory sportů i proměnných by bylo v rámci 

diplomové práce téměř nemožné. Většina hodnocení stability a proměny regionálního obrazu 

je tak omezena na popis vzniku, šíření a proměny regionálního obrazu vybraných sportů 

s využitím řady jednoduchých mapek. Avšak jak tento přístup, tak statistická část potvrzují 

základní hypotézy práce – stabilitu regionálního obrazu, rostoucí význam ekonomických 

faktorů i rozdíly v šíření – teritoriální distribuci a regionálního obrazu mezi sledovanými 

sporty.  

 

Některé otázky však nebyly dostatečně zodpovězeny (rozdíl regionálního obrazu mezi USA a 

Evropou). Také je nutné v této souvislosti zdůraznit, že zejména v případě fotbalu je 

korektnější hovořit o vývoji regionálního obrazu fotbalové kvality, než sportu jako takového.         

 

I přes řadu zajímavých a některé hypotézy potvrzujících poznatků, závěr práce jich málo 

využívá, je povrchní, argumentačně i formulačně nepřesvědčivý.  

 

Významný přínos práce spočívá ve vytvoření solidní databáze klubů sledovaných tří sportů – 

fotbalu, basketbalu a tenisových turnajů za celou historii těchto sportů. Ze získaných dat se 

však jistě dalo vytěžit více.  



 

Práci poněkud kazí občasné překlepy, některé nepřesnosti (nikoli Horní, ale Severní Porýní – 

s. 71, u grafů 4 až 6 se nejedná o míry koncentrace) a formulační či terminologické 

nedostatky (datová analýza, globalizační teorie), některé mapky v přílohách jsou nečitelné. 

 
Výsledně práci doporučuji k obhajobě, zejména z důvodu pionýrského úsilí na dosud 

neprobádaném poli, snahy o vlastní inovativní přístup a také pro značný rozsah práce, které 

autor v předložené diplomové práci odvedl.    
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