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Praktická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   Průměrná   Nadprůměrná 

Hodnocení: 
     Bakalářská práce v rozsahu 68 stran textu, 2 obrázků, 28 tabulek a 20 titulů publikací 
 (z tohoto 2 cizojazyčné), 31 elektronických zdrojů a 7 příloh se zaměřuje na téma týkajícího 
se přestupního procesu hráčů ledního hokeje v ČR. 
     Část teoretická, která vymezuje zásadní pojmy týkající se uvedené problematiky, zahrnuje 
24 stran. Jedná se  o vymezení základních pojmů jako jsou profesionální sportovec, sportovní 
prostředí, sportovní klub a cenu, dále pojmy týkající se procesu přestupů, pracovního trhu 
hráčů,  hráčských asociací, účetní pohled na hráče, metody měření kvality hráče, metodologie 
jejich oceňování a popis přestupního procesu v ČR. Ve stylistice textu se někdy velmi obtížně 
rozlišuje, co je vlastní názor autorky a co je převzaté tvrzení, často se opakují klišé, jak je 
systém nevyhovující s žádným odkazem na konkrétní argumenty. 
    Vlastní analýza, výsledky kvalitativního výzkumu včetně diskuse a návrhů na 
implementaci a doporučení jsou na 28 stranách. Struktura bakalářské práce je dobře logicky 
zpracována s vymezením všech náležitosti, které si uvedené téma žádá. Nicméně v logice 
řešení by měla být kapitola přestupního procesu v České republice již součástí analytické 
části.  
     Autorka se ve svém řešení opírá o 51 zdrojů, z nichž je 31 elektronických. Čerpá nejen 
z odborných prací Novotného a Andreffa, kteří se uvedenou problematikou zabývají. Ale 
čerpá z doktorských prací Firlingera (2008) a Eysseltové (2014), které řešily přímo  
problematiku zúčtování a oceňování hráčů na Vysoké škole ekonomické v Praze.  Tato 
platforma ji poskytuje dobré znalosti pro navrhovaná řešení. Samotné návrhy na řešení 
současné nevyhovující situace oceňování hráčů autorka prezentuje na základě znalosti 
zahraničních modelů (finského a NHL) a zároveň čerpá i z poznatků z nestandardizovaného 



rozhovoru. Závěry práce by dle mého názoru mohly zdaleka přehledněji a systematičtěji 
shrnout navrhované změny. Bakalářská práce splňuje nároky kladené na její vypracování, a 
proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 
Připomínky:  
1) s- 41 chybí tečka za větou 
 
 

Otázky k obhajobě: 

1) Jaké jsou podle Vás hlavní slabé stránky oceňování hráčů podle tabulkového systému?   

2) Vysvětlete podstatu Vámi navrhovaných implementací včetně zabránění opakovaného 
vyplácení odstupného mezi kluby! 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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