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Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti podprůměrné průměrné      nadprůměrné
- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné průměrné     nadprůměrné
- použité metody podprůměrné průměrné     nadprůměrné

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:
Výborně - velmi dobře - dobře - nevyhovující

Stupeň splnění cíle práce Velmi dobře
Samostatnost při zpracování tématu Výborně
Logická stavba práce Velmi dobře
Práce s literaturou – citace, vlastní komentář Dobře
Adekvátnost použitých metod Velmi dobře
Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta Dobře
Úprava práce: text, grafy, tabulky Velmi dobře
Stylistická úroveň Dobře

Praktická využitelnost zpracování:
Podprůměrná průměrná nadprůměrná

Hodnocení, připomínky:

Diplomová práce bezezbytku splňuje nároky kladené na rozsah zpracování. Na rozdíl od 
délky textu, je rozsah použité literatury relativně malý. Autor sice využívá 40 zdrojů, z toho 
11 zahraničních, ale zároveň se příliš omezuje na internetové zdroje, zejména na články 
z denního tisku.

Cíle práce, úkoly, hypotézy a vědecké otázky jsou formulovány jasně a jsou adekvátní 
zvolenému tématu i nárokům kladeným na výzkumné šetřeni realizované při přípravě 
diplomové práce.

Teoretická část představující strukturu UEFA, českého a německého svazu se málo zaměřuje 
na vysvětlení příčin vzniku licenčních systémů a jejich postupné úpravy realizované v reakci 
na vývoj evropského fotbalu. Příliš úzce se zaměřuje na popis licenčního systému v ČR a 
zejména na jednotlivé části licenčního manuálu. Rovněž chybí detailnější popis průběhu 
licenčního řízení. 

Metodologická část popisuje vyčerpávajícím způsobem zvolené výzkumné přístupy i 
jednotlivé metody. 

Analytická část se vyznačuje určitou nelogičností ve své struktuře. Rovněž název podkapitoly 
5. 1 „Kritika licenčního systému a licenčních podmínek ČR“ je dle mého názoru nesprávný, 



neboť se jedná o podkapitolu zaměřenou na hodnocení systému, které v určitých oblastech 
přináší stanovisko kritické a v jiných naopak souhlasné. Jazyk používaný při formulaci 
jednotlivých stanovisek autora není v souladu se zásadami psaní vědeckých textů, neboť
obsahuje nepatřičné floskule, které text nepříjemně „zaplevelují“. 

Kapitoly Diskuze a Závěry jsou svým rozsahem nevelké. Autor jen zčásti vyslovuje 
stanovisko k navrženým hypotézám a odpovídá na stanovené vědecké otázky. Formulace 
stanovisek a odpovědí jsou ne vždy vhodné. Zejména u vědeckých hypotéz chybí jednoznačné 
stanovisko autora, zda došlo výzkumným šetřením k potvrzení či vyvrácení stanovených 
hypotéz. Kapitola Závěry by si zasloužila větší rozsah. Chybí v něm zejména doporučení pro 
realizaci dalších výzkumných prací v oblasti licenčních systémů v ČR a také autorova osobní 
zkušenost s prováděním výzkumné práce.

Otázky k obhajobě:

Existují v České republice příklady klubů, které splnily podmínky licenčního řízení, a přesto 
se ocitly v průběhu soutěže v insolvenčním řízení?

Napomáhá proces licenčního řízení k vytváření rovných podmínek pro sportovní soutěžení 
fotbalových klubů? V čem případně ano a v čem ne? 

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře
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