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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Práce si klade za cíl studovat a modelovat charakterizovat ekonomické rozhodování 
ve sportu. Téma práce je mj. inspirováno nobelistou Garryho Beckerem, který 
prokázal užitečnost ekonomického rozhodování v nestandardních ekonomických 
situacích (sebevraždy, rozvody). I ve sportu lze analyzovat náklady a výnosy 
jednotlivých rozhodnutí. Pozitivně hodnotím, že autor zabrousil do psychologie a do 
problematiky etického rozhodování (smysl pro fair-play, doping). 
V úvodní kapitole diskutuje autor otázku racionality a užitku v ekonomickém 
rozhodování. Dospívá k názoru, že přestože rozhodování ve sportu nemusí mít nutně 
peněžní povahu, je přístup ekonomické teorie přínosný. Originálně a podle mého 
názoru přínosně navrhuje zobecnit ekonomické rozhodování v tom smyslu, že místo 
peněz lze použít neurčitý užitek jako něco, co aktéři oceňují.  
Jádrem práce je druhá kapitola věnovaná specifikům rozhodování ve sportu. Autor 
aplikuje obecné úvahy na specifické situace (odvolání brankáře, načasování time-
outů, provádění penalt).  
Specifikem rozhodování ve sportu  je podle autora  skutečnost, že aktéři často 
nevybírají rozhodnutí, které je optimální či efektivní. Autor nachází odpovědi v oblasti 
psychologie a etiky.  
Práci by slušelo alespoň dílčí využití kvantitativní analýzy. 
 
Práci hodnotím pozitivně a navrhuji ocenění „výborně“ nebo „velmi dobře“ v závislosti 
na výkonu při obhajobě. 

 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 20 

Methods                      (max. 30 points) 20 

Contribution                 (max. 30 points) 25 

Manuscript Form         (max. 20 points) 20 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 85 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


