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Hodnocení

Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem hodnocení soutěžní vyrovnanosti 
v evropském fotbale a problémům s ní spojeným. Neklade si a priori za cíl navrhnout 
doporučení jak negativní trend poklesu vyrovnanosti napravit, byť autor v závěrečné kapitole 
své práce předkládá určité návrhy, které jsou aktuálně diskutovány.

Práce má jasně stanovený cíl, logickou strukturu i adekvátně zvolené metody pro měření 
statické vyrovnanosti soutěže. 

Obsahem teoretické části práce je provedená rešerše literárních pramenů, ve které autor 
čerpal z celkem 35 zdrojů, což téměř dvojnásobně překračuje minimální požadovaný počet 
citací. Některé předkládané teoretické poznatky jsou, alespoň z mého hlediska, nadbytečné 
až nepodstatné pro uvedení do problematiky soutěžní vyrovnanosti ve fotbalovém prostředí. 
Přímo té se autor práce věnuje na pouhých pěti stranách, byť si uvědomuji, že literatura 
pojednávající o této oblasti mohla být pro studenta obtížně dostupná.  



Metodická část práce je zpracována jasně a srozumitelně a popisuje nejdůležitější kroky, 
které autora vedly k dosažení stanoveného cíle. 

V analytické části práce jsou přehledným způsobem prezentovány výsledky autorových 
výpočtů. Doplněny jsou o komentáře spolu s faktory, které výsledky mohly pozitivně či 
negativně ovlivnit.

V Diskusi autor doplňuje své výsledky daty prezentovanými v obdobné závěrečné práci 
orientované na jiné evropské fotbalové soutěže. Na základě tohoto srovnání klasifikuje 
analyzované fotbalové soutěže do tří kategorií podle dosaženého vývoje soutěžní 
(ne)vyrovnanosti.  

Práce je po obsahové i formální stránce zpracována kvalitně a splňuje požadavky kladené na 
autory bakalářské práce.

Otázky k obhajobě:

1. Které z Vámi prezentovaných opatření v kapitole 7 má, podle Vašeho názoru, největší 
šanci na uvedení do praxe evropského fotbalu a které by současnému trendu klesající 
vyrovnanosti soutěže nejvíce pomohlo?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: výborně 

V Praze dne 25. srpna 2015

                                                                       …..........................................................
                                           PhDr. Jan Šíma, Ph.D.


