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Diplomová práce byla zpracována pro podporu změn struktury soutěže v našem
fotbale s tím, že přispěje ke zvýšení sportovní výkonnosti hráčů v profesionálních soutěžích.
Je vypracována na 69 stránkách textu, včetně odborné literatury složené z 19 citací zahraniční
literatury a 31 citací domácích autorů. Obsahuje 22 obrázků a 17 tabulek.
Teoretická část objasňuje a zdůvodňuje požadované změny ze dvou hledisek a to
finančního a výkonnostního. Finanční faktor autor vymezuje v souvislosti s rozpočtovou
politikou klubu, s prodejem vstupného, se službami na stadionech, s televizními právy,
sponzorstvím a reklamami včetně výdajů související s organizaci utkání. Ukazuje na rozdíly
ve srovnání se světem, především se západní Evropou, ale i s Polskem.
Výkonnostní faktor ve spojitosti s počtem utkání se ukazuje jako nezastupitelný způsob
adaptace hráčů na herní výkon a je nenahraditelnou formou rozvoje aktuální i dlouhodobé
herní výkonnosti. Autor zpřesňuje teoretická východiska uvedením vlivu počtu utkání na
umístění v tabulce, soutěžní vytížeností, ale i možnostmi zotavných a rehabilitačních procesů,
které bezprostředně ovlivňují výkonnost jednotlivých týmů. Věnuje pozornost struktuře
celoročního cyklu, která významně ovlivňuje strukturu soutěže. Dá se konstatovat, že autor
využil velké množství dostupných informací pro podporu změn v organizaci nejvyšší fotbalové
soutěže.
Cíle práce, úkoly, výzkumné otázky reagující na problematiku teoretické části, uvedl
diplomant jasně a přehledně. Rovněž metodologickou část a její využití podrobně zdůvodnil a
naznačil způsoby řešení. Vychází z metody dotazování kombinaci kvantitativního a
kvalitativního výzkumu prostřednictvím otevřených a uzavřených anketních otázek.
Dotazovaný výzkumný soubor byl složen z redaktorů tištěných a elektronických médií, včetně
klubových funkcionářů.
Vlastní výsledky, v souhrnu, vyjadřují podporu navrženým změnám a jsou
systematicky a přehledně uvedeny v tabulkách a obrázcích a následně interpretovány v textu.
Po formální stránce, až na malé nedostatky gramatického charakteru, je práce
zpracována velmi dobře a splňuje všechny požadavky kladené na tento typ závěrečné práce.
Pro průběh obhajoby předkládám tyto otázky:

1

1. Bylo také sledováno, s kolika hráči, nastupovaly jednotlivé kluby do
soutěžních utkání v základních sestavách?
2.

Jsou známy počty zraněných hráčů v soutěžních utkáních?

3. Přineslo by zvýšení počtu utkání i zvýšený počet hráčů základního kádru a tím
i zvýšený klubový rozpočet?
Diplomové práce, svými aktuálními informacemi, přináší mnoho údajů na podporu
změn v organizaci soutěžního řádu a zdůvodňuje velké množství otázek související s tímto
problémem.
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