
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta:  Pavel Kučera
Název práce:  Licenční systém v profesionálním fotbale na příkladu Gambrinus ligy
Cíl práce: Deskripce licenčního systému v profesionálním fotbale v České republice a jeho 
komparace s vybraným licenčním systémem v Evropě.

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 Velmi dobře

Adekvátnost použitých metod Velmi dobře

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta Dobře

Úprava práce: text, grafy, tabulky Velmi dobře

Stylistická úroveň Velmi dobře

Praktická využitelnost zpracování:
Podprůměrná průměrná nadprůměrná

Hodnocení, připomínky:
Diplomová práce je zpracována na celkem 80 stranách bez příloh, přičemž autor využívá 40 zdrojů, z 
toho 11 zahraničních. Autor zvolil formu psaní v první osobě.  

V teoretické části práce autor představuje strukturu UEFA, českého a německého svazu. V souvislosti 
s tím představuje v teoretické rovině, bez bližšího komentáře, licenční systém platný pro nejvyšší 
fotbalovou soutěž v České republice.  

V metodologické části představuje konkrétní metody pro splnění cíle práce. Jednou z těchto metod 
bylo i interview s představiteli svazu. V této souvislosti je třeba poznamenat, že jeden z plánovaných 
rozhovorů se nakonec, ne vinou autora, nepodařilo uskutečnit.

V analytické části své práce podrobil autor „kritice“ některé kapitoly licenčního systému, které výše
představil v teoretické části své práce. Pro některé podkapitoly analytické části volil stejné názvy, což 
není zcela vhodné. Podobně nešťastné je úvodní kapitolu analytické části nazývat kritikou. Zvlášť když 
jejím obsahem nejsou pouze kritická stanoviska autora.

Otázky k obhajobě:
Může se klub, který neobdržel licenci pro účast v nejvyšší české fotbalové lize účastnit Evropské ligy 
UEFA? Za jakých podmínek? 

Je možné klubu licenci udělit a poté v průběhu soutěže znovu odebrat? V jakém případě? 

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře

V Praze dne 3. září 2011
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