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Problémy práce (strana 9):  

1) Existuje legislativa, která upravuje fungování amatérských a profesionálních 

fotbalových klubů? 

2) Jak fungují profesionální a amatérské fotbalové kluby? 

3) Jak se liší vedení klubů u profesionálních a amatérských klubů? 

4) Jak se liší zázemí profesionálních a amatérských fotbalových klubů? 

5) Jak se liší financování a rozpočty profesionálních a amatérských fotbalových klubů? 

 

Cíl práce (strana 9): 

Cílem diplomové práce je představit, specifikovat a porovnat konkrétní činitele, které 

fungování profesionálních a amatérských fotbalových klubů ovlivňují, a zmapovat a porovnat 

základní předpoklady pro úspěšné fungování profesionálních i amatérských fotbalových klubů 

v praxi a ekonomickou situaci klubů s ohledem na jejich financování a složení rozpočtů.  

 

Úkoly práce (strana 9): 

1) Z bibliografických, elektronických a lidských zdrojů zjistit teoretický základ 

problematiky fungování profesionálních a amatérských fotbalových klubů a 

v teoretické části práce tuto problematiku a její sounáležitosti představit.  

2) Analýza pozorování a dokumentů. 

3) Vytvoření dotazníků pro fotbalové kluby. 

4) Na základě výsledků výzkumů stanovit relevantní závěry v souvislosti s cíli a 

hypotézami práce v oblasti komparace fungování profesionálních a amatérských 

fotbalových klubů. 
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Hypotézy (strana 36): 

Hypotéza 1: Domnívám se, že 75 % zástupců profesionálních a amatérských klubů zná 

legislativu pro jejich fungování. 

 

Hypotéza 2: Domnívám se, že nejdůležitějšími aspekty pro fungování profesionálních a 

amatérských fotbalových klubů jsou výše rozpočtu a kvalita hráčského kádru. 

 

Hypotéza 3: Domnívám se, že způsob vedení klubů se bude u profesionálních a amatérských 

týmů lišit. 

 

Hypotéza 4: Domnívám se, že u profesionálních a amatérských fotbalových klubů je značný 

rozdíl v zázemí klubu. 

 

Hypotéza 5: Domnívám se, že složky a výše rozpočtů se u profesionálních a amatérských 

fotbalových klubů výrazně liší. 

 

Výzkumné metody (strana 37):  

1) Metoda dotazníková. 

2) Metoda pozorování. 

3) Metoda analýza dokumentů 

 

Výzkumný soubor (strana 39): 

Profesionální fotbalový klub Bohemians 1905 

Neamatérský fotbalový klub SK Horní Měcholupy 

Amatérský fotbalový klub SK Ohnivec Městečko 

 

Způsob zpracování výsledků výzkumů (strana 40 – 77): 

Výsledky dotazníků zpracovány formou tabulek a grafů, ve kterých jsou zaznamenány 

procenta a počty odpovědí. 

Výsledky zúčastněného pozorování zpracovány formou fotografické dokumentace, 

písemného hodnocení záležitostí, které přímo souvisely s problémy, cílem a hypotézami 

práce, a analýzou rozpočtů. 
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Diskuze (strana 78 – 81): 

Vyjádření se k přijetí či nepřijetí hypotéz. 

Úspěchy práce. 

Nedostatky práce. 

Možná zlepšení práce. 

 

 

Závěry (strana 82 - 83): 

Ne/přijetí hypotéz  

Závěry – doporučení fotbalovým klubům a přínosy této práce.  

 

 

Použité informační zdroje (strana 84-85): 

16 literárních titulů. 

3 www dokumenty. 

 

 

 


