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Hodnocení práce:

Práce je přínosná pro vedoucí funkcionáře českého fotbalu. Po formální stránce má všechny náležitosti, 
které by měla bakalářská práce mít, i když s mírnými výhradami. Autor zpracoval na úrovni bakalářské 
práce přehledně základní teoretické přístupy k soutěžní vyrovnanosti. Prokázal, že dokáže provést 
nezbytné statisticko-matematické výpočty. Zajímavé jsou i autorovy návrhy na zvýšení soutěžní 
vyrovnanosti. 

Připomínky:

Cíl práce mohl být lépe formulován, vše podstatné je v něm obsaženo, ale dalo se to ještě vylepšit. 
Hypotéza práce by pomohla lepšímu upřesnění cíle, ale to se odvíjí od obsáhlejšího popisu problému, 
který se autor snažil objasnit v Úvodu. Stylistika a vyjadřování autora je v některých pasážích textu 
poměrně komplikované. Za zajímavé bych považoval ukázkové rozpracování Giniho koeficientu a jeho 
porovnání v práci u sledovaných fotbalových lig.

Otázky k obhajobě:
1. Vysvětlete proč je z pohledu českého fanouška negativní rostoucí trend soutěžní vyrovnanosti v české 
nejvyšší soutěži. 

2. Je možno doufat, že soutěžní vyrovnanost se v Evropě zlepší bez jakékoliv regulace z vyšších 
svazových orgánů? 
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