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Práce  má  109  stran  textu,  2,5  strany  literatury  a  použitých  internetových  zdrojů  a  27  stran

příloh (struktury rozhovoru a tabulek počtů fotbalistů).

Práce je  logicky  členěna  do  několika  základních  bloků,  úvodu,  teoretických  východisek,  a
představení  migrace  fotbalistů;  druhá  část je  věnována  vlastní  empirické  analýze  a  začíná
představením  metod,  pokračuje  prezentací  výsledků  výzkumu  a  končí  závěrem.  Autor  na
počátku definuje základní  cíle,  výzkumné  otázky a hypotézy,  aby  se k nim v závěru  logicky
vrátil a zhodnotil, jak byly naplněny.

Autor se zabývá geografií sportu, poměrně novou subdisciplinou v mezinárodní perspektivě a
v podstatě úplně novým tématem v českém kontextu.  V prvé části podává obsáhle a detailně
teoretická  východiska  daného  směru,  přičemž  používá  vhodných  zdrojů  literatury.  Vybírá
podstatné věci  stejně jako v některých pasážích text oživuje vhodným konkrétním případem.
Tyto  pasáže  tak  představují  ucelený  konceptuální  vstup  do  problematiky  geografie  sportu,
která  dosud  v české  literatuře  chyběla.  Přestože  se  autor  logicky  dotýká  rovněž  sociologie
sportu, jeho zdůrazňování  geografického vidění je pochváleníhodné. V následujících pasážích

pak   otázky   zužuje    a   zabývá   se    migrací    profesionálních    sportovců,    resp,    fotbalistů.
Problematiku  vidí  v širším  kontextu  globalizačních  proměn  reality,  přičemž je  nutné  ocenit

jeho Široký záběr mapující situaci v podstatě v globální rovině s důrazem na Evropu. Text má
sice   povahu  deskripce,   ale   na  druhé   straně  je   vhodně   provázán   s koncepty  a  teoriemi.
Z hlediska   obsahu   je   přínosná   demonstrace   povahy   mezinárodní   migrace   vrcholových
fotbalistů  jako  jeden  z příkladů  specifického  migračního  typu,  který  doprovází   současné
migrační  rysy  této  planety.  Zajímavá  a  podnětná je  mimo jiné  paralela  legálně  operujících
agentů  hráčů  s jinými  agenty/klienty/patrony  apod.,  kteří  zase  velmi  často  organizují  (a to  i
v nelegální   poloze)   typickou   ekonomickou   migraci   zejména   migrantů   přicházejících   do
vyspělého     světa    zméně     vyspělých    zdrojových    zemí.     Potvrzuje     se     tak    význam
„institucionálních prvků" důležitě podmiňuj ících migrační proudy i j ejich charakter.

Druhá  část práce,  vlastní  empirický  výzkum, je  založen  na  semi-strukturovaném  rozhovoru
s vybranými  zahraničními  hráči  a odbomíky  z fotbalového  prostředí  (celkem  17  rozhovorů).
Přibližuje  chování  samotných  migrantů  i jejich vnímání  nového  prostředí,  pomáhá  pochopit
roli a postoje dalších zúčastněných aktérů daného „sportovního kolotoče".

Na  autorovi   si   cením  jeho  roli  pionýra  -  oceňuji  novátorství  práce  ve   smyslu  byt'  spíše
deskriptivního,   nicméně   velmi   užitečného   přehledu  -  vstupu  do  problematiky  geografie
sportu.    Až    předimenzovanou    však    vidím    část    věnovanou    kvantitativním    přehledům
zastoupení jednotlivých  hráčů,  navíc  zde  autor -ač  slibuje  kvantitativní  přístupy -zůstává
pouze   na   úrovni   základního   číselného   přehledu   (některé   přílohové   tabulky   působí   až
„samoúčelně"),  není  použito  žádných,  byt'  jednoduchých  statistických  ukazatelů.   Text  je
logicky  strukturován,  psán  čtivě,  jsou  v něm  však  aspekty,  které  se  opakují.  Po  formální
stránce jsou v textu některé překlepy, postrádám alespoň nějaké mapové přílohy.   U vlastního
empirického  šetření  autor  prokázal  schopnost jej  realizovat  a  získat  jedinečná  data.  Jejich
interpretace je rovněž na přijatelné úrovni.  Závěry  samotné práce by  si však zasloužily větší

prostor a např. podkapitola „možné směry dalšího výzkumu" je doslova miniaturní.



Diplomant  podle  mého jednoznačně  prokázal  schopnost  zpracovat  dané  výzkumné  téma  a
jeho práci doporučuji k obhajobě.
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