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Sport se stal na počátku 21. století jedním z nejpozoruhodnějších fenoménů současné etapy 

vývoje lidstva. Četné vazby sportu na různé vědní obory a disciplíny se odrážejí v politice 

státu, mají vliv na výchovu, vzdělávání a umění, vyznačují se značným formativním 

působením, ovlivňují tělesný a psychický rozvoj jedince. Sport se podílí na uspokojování 

potřeb jednotlivců a současně na sebe soustřeďuje pozornost a zájem širokých vrstev 

obyvatelstva. Sportovní prostředí České republiky se významně podílí na tvorbě HDP a mimo 

jiné přispívá ke snížení nezaměstnanosti pestrou nabídkou pracovních míst přímo nebo 

zprostředkovaně spjatých se sportem. Autor disertační práce zaměřil svůj výzkum na analýzu 

basketbalového prostředí ČR, pokusil se zmapovat situaci kolem hráčů-cizinců v české 

basketbalové lize a jejich vliv na rozvoj a vývoj basketbalových klubů. Výzkumná šetření, 

publikace a statě se v této oblasti vyskytují ojediněle, předkládaná disertační práce může tuto 

pomyslnou mezeru pomoci překonat. Z tohoto hlediska je práce Mgr. Williama M. Crossana 

přínosnou a aktuální. 

 

Cíl práce: Cílem předkládané disertační práce bylo zmapovat působení sportovců přijíždějících 

do ČR, konkrétně účastnících se ligových soutěží v basketbalu, a pokusit se zjistit jejich přínos 

nejen pro sportovní a ekonomické výsledky klubů, ale též posoudit jejich případný vliv na 

basketbalovou mládež a na vývoj a rozvoj basketbalu v ČR z obecného hlediska. 

Autor se snažil posoudit situaci imigrujících hráčů do české basketbalové ligy z hlediska 

popularity basketbalu v rámci globalizace sportu. V pojetí jeho práce se tedy objevují nejen 

otázky sportovní migrace, ale též význam sportu jako sociálně-ekonomického fenoménu 

s význačným kulturním a globálním aspektem. Dílčí cíle si autor stanovil formulací pěti 

výzkumných otázek. 

 

Metodologie: Autor předkládané disertační práce zvolil jako metody svého výzkumného 

šetření jak metody kvantitativního výzkumu, tak kvalitativního výzkumu. Používá případovou 

studii, analýzu a syntézu, komparaci, metodu dotazování (rozhovor). U statistického zpracování 

získaných dat (korelace) neuvádí, kterého koeficientu korelace bylo použito. 

 

Vlastní výzkumné šetření člení do třech časově odlišných etap, přičemž v první fázi se 

zaměřuje převážně na kvantitativní výzkum, zjišťuje korelace mezi sportovci - imigranty a 

návštěvností zápasů, zlepšení sportovních výsledků klubů nebo také jejich vliv na sportující 



děti a mládež. Druhou část výzkumu věnuje rozhovorům se zástupci managementu 

sledovaných klubů a současně provádí marketingové analýzy, poslední fázi výzkumu věnuje 

několikaletému sledování zájmů tisku o basketbal, basketbalovou ligu ČR. 

 

Disertační práce pana Williama M. Crossana je rozčleněna do 5 hlavních kapitol. Obsah práce 

nemá tradiční řazení kapitol podle desetinného třídění – což působí poněkud nepřehledně. 

1. kapitolou je „Úvod“ ve 2. kapitole autor provádí teoretický úvod do zkoumané problematiky, 

v kapitole 3. seznamuje s metodologií, popisuje užité metody a techniky výzkumu, v kapitole 4. 

shrnuje výsledky svého výzkumného šetření, 5. kapitolou jsou závěrečná doporučení, náměty a 

autorovy připomínky ke zkoumanému tématu. 

 

Autor předkládané disertační práce sleduje příliv imigrantů – basketbalistů do basketbalové 

ligy ČR po delší časové období (12 let), některé části výzkumného šetření se týkají kratších    

časových úseků. Autor se snaží postihnout přínosy hráčů cizinců pro české basketbalové kluby 

jak po stránce sportovní, tak ekonomické ale i sociální. Autor svým výzkumným šetřením 

přinesl odpovědi na 5 základních otázek – vliv cizích hráčů na sportovní úroveň klubu, vliv 

těchto zahraničních sportovců (jejich popularity) na děti a mládež a jejich následné zapojení do 

basketbalových soutěží, dále sledoval, zda vzrostl zájem médií a sponzorů o basketbalové 

kluby, ve kterých působí zahraniční hráči. 

K odpovědím na tyto otázky použil jak metody kvantitativního výzkumu včetně statistického 

zpracování dat, kde provádí třídění 1. i 2. stupně (korelace), tak metody kvalitativního 

výzkumu, výsledky šetření jsou přesně a přehledně zpracovány graficky. Autor disertační práce 

srovnává situaci v české basketbalové lize s evropskými (respektive světovými) zkušenostmi. 

Autor poukazuje na nové tendence v oblasti imigrujících hráčů ze světa do ČR a zdůrazňuje 

zvláště komerční aspekty a aspekty související s globalizací ve sportu. Současně poukazuje na 

negativní jevy současného sportovního prostředí, které se nevyhnuly ani basketbalu. 

V závěrečném shrnutí zdůrazňuje přínos sportovců-imigrantů nejen pro český basketbal, ale 

také pro sbližování kultur různých národů v průběhu globalizace. 

 

Literatura: Přehled literatury je rozsáhlý, autor se opírá o české i zahraniční tituly. Výběr a 

výčet literatury odpovídá nárokům kladeným na vypracování disertačních prací. Otázkou je, 

zda autor použil k citacím literatury nejnovější normy. 

 

V rámci celkového hodnocení disertační práce konstatuji: 

 

1. Práce se zabývá tou oblastí sportovního prostředí ČR, ve které sice některá výzkumná 

šetření již byla provedena, ale autor svou prací tuto oblast významně obohacuje. 

2. Výsledky výzkumného šetření, autorovy náměty a doporučení mohou mít podstatný 

význam pro management basketbalových klubů. 

3. Shrnutí a závěry, ve kterých autor poukazuje na významný vliv zahraničních sportovců 

pro české basketbalové kluby z celé řady ukazatelů, považuji za nejcennější část práce. 

Tato část disertační práce nese známky originality.  

4. Oceňuji také časovou náročnost výzkumného šetření. 

5. Autor práce poukázal nepopiratelné odborné znalosti ve zkoumané problematice. 



6. Po formální stránce splňuje práce běžné požadavky na disertační práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou zkušební komisí pro obhajobu disertačních 

prací. 
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