
 
 
POSUDEK OPONENTA BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Jiří Topinka  

Název práce:  Národní fotbalový stadion a postoj veřejnosti k jeho výstavbě 

Cíl práce: Cílem práce bylo zaměřit se na znovu diskutovanou myšlenku výstavby národního 

fotbalového stadionu a zjistit, jaký postoj by měla veřejnost k takovému projektu nového moderního 

fotbalového stadionu.  

Jméno oponenta: Stanislav Tvaroh 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zam ěstnancem UK FTVS): 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy  

Celková náro čnost tématu na:  

Podprůměrná        Průměrná     Nadprůměrná 
 
Kritéria hodnocení práce – stupn ě hodnocení:  
Stupeň splnění cíle práce 
 

dobře 

Logická stavba práce 
 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Dobře 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 
 

Dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Velmi dobře 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování:  
Podpr ůměrná      Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce:  

V bakalářské práci se student zaměřil na projekt výstavby národního fotbalového stadionu. Nejprve se 
pokusil analyzovat samotný projekt výstavby, a poté provedl průzkum veřejného mínění o myšlence 
výstavby nového fotbalového stadionu. Z pohledu příznivce fotbalu je téma práce atraktivní, z důvodu 
zahájení nové diskuze ze strany předsedy FAČR v podstatě také aktuální.  

Práci bych ovšem označil za nevyrovnanou. Teoretická část je zpracována velmi důkladně a dobře, 
zvolené metody výzkumu jsou odpovídající tématu, nicméně není jasně stanoven výzkumný problém. 
V kapitole 4.2.1 se student pouze zabývá popisem situace, nikoliv definováním hlavního problému. 
Stanovené hypotézy pak proto mohou působit zavádějícím dojmem. 

První výzkumnou metodou byla popisná analýza, které je v práci věnováno 6 stran textu, a v podstatě 
se nijak nezabývá problematikou národního fotbalového stadionu do hloubky. Za důležité bych 
považoval alespoň rozbor návštěvnosti utkání fotbalové reprezentace.  

Data získaná z dotazníkového šetření byla podrobena pouze základní analýze. Zde by bylo zajímavější 
provedení křížové analýzy, např. zda respondenti, kteří v posledních 3 letech zápas fotbalové 
reprezentace nenavštívili, by byli motivování zápas fotbalové reprezentace navštívit právě z důvodu 
nového stadionu aj.  

V kapitole 7.2 student popisuje vlastní postoj k problematice, zde by bylo vhodnější mít více kritický 
přístup. Student popisuje svůj názor na samotnou podobu stadionu, nezabývá se ovšem stěžejní 
otázkou, zda existence nového fotbalového stadionu je pro český fotbal nezbytná, a pokud ano, tak 
z jakého důvodu. Právě otázku, zda ČR potřebuje nový moderní stadion pro více 30 000 osob, považuji 
za hlavní výzkumný problém, samotná podoba stadionu je dle mého mínění až druhotné téma.  



 
 
Dále bych rád poukázal na několik formálních nedostatků, a sice obsah práce je v jiném formátu písma 
než ostatní text, a na straně 10, v bodě 2.2 je nejednotnost formulací jednotlivých úkolů, např. 
prostudování vs. provést.    

Přesto bakalářskou práci považuji za dostatečnou a doporučuji k obhajobě.   

Otázky k obhajob ě: 

1. Kolik zápasů fotbalové reprezentace by se dle Vašeho mínění na takovém stadionu ročně 
odehrála. Myslíte, že by se na tomto stadionu hrály také zápasy s neatraktivními soupeři, které 
v současné době se konají zpravidla na stadionu v Liberci pro cca 10 tis. diváků? 

2. Mohla by si FAČR dovolit provozovat národní stadion pouze pro reprezentační zápasy, aby to 
pro ni nebylo ztrátové? Zkušenosti s O2 Arénou (dříve Sazka Aréna) ve Vysočanech ukazují, že 
investice do takovéhoto projektu jsou nenávratné (a to je navíc stadion využíván jako domácí 
aréna účastníka hokejové extraligy).    

3. Už samotná výstavba nového fotbalového stadionu by finančně zatížila i FAČR, znamenalo by 
to, že by FAČR muselo snížit výdaje do mládežnického fotbalu. Bylo by toto řešení pro český 
fotbal výhodné? 

4. V ČR je v tuto chvíli 5 stadionů, které splňují nejpřísnější kritéria UEFA, navíc, fotbalový stadion 
v Edenu patří k nejmodernějším stadionům v Evropě. I s přihlédnutím k výše uvedeným 
otázkám, skutečně považujete za žádoucí, aby měla ČR nový národní fotbalový stadion, který 
by navíc českému fotbalu nezpůsobil více škody než užitku?  

5. Čím si vysvětlujete, že na webových stránkách http://www.narodnifotbalovystadion.cz/ určených 
pro podpůrce výstavby nového stadionu 73% z cca 11 tis. respondentů hlasovalo pro lokalitu za 
Lužánkami? 

Práce je doporu čena k obhajob ě. 
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