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Název práce: Sporting Immigrants and their Effect on Sport Growth and Popularity in 

a Culture: a Case Study in Czech Basketball  

(Sportovní imigranti a jejich vliv na rozvoj sportu a popularitu ve společnosti: Studie českého 

basketbalu) 

Aktuálnost řešeného tématu  

Autor se ve výzkumu zaměřil na problematiku globalizace ve sportu a to především ze 

sociologického hlediska. Problematika je zúžena na mobilitu trhu hráčů. Toto je velké téma, 

které nabourává do značné míry národní pojetí a uzavřenost sportu. Přes toto národní hledisko 

sportu se doposud státy srovnávají a poměřují tak na mezinárodním poli i svoji ekonomickou 

a společenskou úroveň. Česká republika patří mezi sportovně vyspělé státy a na počet 

obyvatel je celosvětově velmi úspěšnou zemí. Díky dlouholeté tradici v rozvoji metodiky 

sportovní přípravy a péči o mládež jsme globalizací a migrací hráčů ve sportovních hrách 

značně postiženi tím, že nám odcházejí mladí nadějní hráči a hráčky do zahraničí a kvalita 

domácích soutěží tím trpí. Autor si vybral pro výzkum sportovní odvětví, které jako jediné má 

relativně dost imigrujících hráčů a do nejlepších světových lig se českých hráčů dostává velmi 

málo.       

Použité metody a postupy  

Autor si vybral sportovní odvětví, kde je absolutní počet imigrujících hráčů poměrně malý. 

Teprve od sezóny 2005/06 osciluje kolem 50, v předcházejících sezónách nepřesáhoval 30.  

Z tohoto důvodu byl limitován volbou výzkumných metod. Z metodologického hlediska 

postupoval správně od formulace problému přes cíl, poněkud komplikovaně formulovaný 

s pěti výzkumnými otázkami. Kombinoval metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu 

s využitím statistických metod korelačního počtu pro vyhodnocení získaných numerických 

dat. Celé šetření bylo rozloženo do tří fází. První fáze byla zaměřena na kvantitativní metody, 

druhá a třetí na kvalitativní šetření.  V celém výzkumném řešení zvolené problematiky 

postupoval velmi systematicky.  Zjištěné poznatky autor velmi důkladně probral v závěrečné 

diskusi, kde upozornil i na úskalí, se kterými se při výzkumu setkal.       

Výsledky práce 

Zjištěné výsledky nejsou pro mne principálně nové. S touto problematikou jsem se zabýval již 

v r. 2009 a 2010, i když z hlediska ekonomického, spojeného zejména s vývozem hráčů a 

výdaji veřejných rozpočtů na přípravu mladých hráčů. Je pro mne překvapením, že pro české 

kluby nejsou zahraniční hráči drazí a to z důvodů kratších sezónních kontraktů oproti českým 

hráčům. V práci se potvrdil kvalitativní přínos zahraničních hráčů pro české sportovní 

prostředí. Známo to je z minulosti českého sportu, a sice že na konci 19. stol. nás učili hrát 

fotbal angličtí studenti, včetně nezapomenutelného trenéra Slávie Johny W. Maddena. 

Poválečný trenér našich hokejistů Matej Bukna z Kanady zavedl nové tréninkové metody a 

značně vylepšil herní taktiku, zároveň švédští trenéři, kteří po válce u nás vedli trenérské 
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kurzy klasického lyžování. Proto je vždy přínosné pro  hostitelskou zemi působení hráčů 

z kvalitnějších sportovních lig, než je česká. Z těchto důvodů je herní a taktický přínos 

hostujících hráčů značný.  

Polemizovat lze o tom, zda působení zahraničních hráčů má vliv na rozvoj členské základny 

českého basketbalu zejména u mládeže. Zde měl autor na mysli zvláště trendy v počtu 

mládežnických družstev. Uplynulé dvacetiletí velmi poznamenalo populační vývoj české 

společnosti. To se logicky promítlo i do participace v žákovských a dorosteneckých 

kategoriích ve všech sportovních odvětvích v České republice. Disertant konstatoval, že 

k určitému nárůstu došlo, ale nelze opominout skutečnost, že české sportovní svazy požadují 

na klubech z nejvyšších soutěží, aby měly také mládežnická družstva. Např. ve fotbale, když 

tyto podmínky klub nesplňuje, nedostane licenci pro účast v nejvyšší soutěži.   

Vliv zahraničních hráčů na zvýšení návštěvnosti souvisí i s dalšími výzkumnými otázkami. 

Autor v práci konstatuje, že se za dvanáctileté sledované období zvýšila návštěvnost o cca 

pětinu, ale průměrná návštěvnost byla v porovnání s hokejem a fotbalem velmi nízká. 

V absolutních hodnotách to představuje cca 200 diváků. Bohužel basketbal není v České 

republice populárním sportem. O tom, že tento vliv zahraničních hráčů je velmi vysoký, nás 

v současnosti přesvědčuje naše nejvyšší liga v ledním hokeji, a to díky výluce, která umožnila 

starty hráčů NHL v české lize. Návštěvy jsou velmi vysoké. Autor správně upozorňuje, na 

skutečnost nízkých diváckých kapacit sportovních hal a zejména tělocvičen, kde se hraje 

basketbal. Podobně problematické je využití zahraničních hráčů v marketingu klubu. 

Basketbal je v ČR druhořadým sportem, proto dopad na veřejnost je dle mého soudu 

nepatrný. Manažerům jde především o dosažení co nejlepšího umístění v lize, motivace klubů 

je užitková a nikoliv zisková. Z tohoto důvodu nehrají v ekonomických kalkulacích klubů 

rozhodující roli návštěvnosti a z toho plynoucí příjmy, které by určitě kvalitně vedený 

marketing dokázal navýšit. 

S nižší popularitou basketbalu souvisí i referování v médiích o působení zahraničních hráčů 

v klubech. Zde mne zaráží, proč disertant analyzoval pouze tištěná média a to dva deníky, 

Mladou frontu Dnes a Český sport. V práci zjištěná nízká frekvence článků, které jsou 

většinou neodborně napsané, dle mého názoru souvisí i s tím, že kluby mají uzavřeny se 

zahraničními hráči krátkodobé kontrakty. Z těchto důvodů nejsou hráči v hostujících městech 

v centru pozornosti a pro celostátně působící média to není až tak zajímavé.          

Formální zpracování disertace 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená práce je rozsáhlá a přináší zajímavá zjištění. Za 

cenné považuji, že práce vědeckými metodami potvrzuje známé skutečnosti.  Autor prokázal 

neobyčejnou šíři přehledu a poznatků o dané problematice. Do českého prostředí přinesl velké 

množství informací a referencí k problematice globalizace ve sportu s dopadem na migraci 

sportovců. Pouze v Referencích se nedržel normy ČSN ISO 690/2010 a jména autorů nejsou 

psána velkými písmeny. U odkazů na internetové zdroje používal svůj způsob pro vročení, 

tím sice splnil požadavek ověřitelnosti, ale nerespektoval normu.  Prokázal i to, že zvládá 

práci se statistickými metodami při vyhodnocování dotazníků, že je schopen propojit 

dotazníkové šetření s interview atp. 
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V průběhu diskuse doporučuji, vyjádření disertanta k následujícím problémům: 

 Proč v analýze médií nepracoval s regionálními deníky, které mají blíže ke klubům 

v regionech než celostátně vydávané noviny? 

 Co způsobilo propad a šestiletou stagnaci v členské základně mládeže Českého 

basketbalového svazu?  Lze skutečně prokázat, že se projevil vliv zahraničních hráčů 

v posledních třech letech sledovaného období?  

 

 

Disertační práce splňuje nároky disertace podle Řádu DS a doporučuji ji k obhajobě a po 

úspěšné obhajobě doporučuji udělení titulu Ph.D. 

 

 

V Praze dne 2. 12. 2012   doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. 

     KPE Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze 

     Nám. W. Churchilla 4 

     130 67 Praha 3 

 

 


