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Předložená diplomová práce představuje poměrně unikátní práci nejen v rámci české 
geografické obce, ale patrně i v mezinárodním srovnání. Jedná se o první českou práci na 
dané téma. Problematice se v posledním období věnuje více pozornosti, ale soustavněji pouze 
CIES a jediný autor (Jean Coté).    
 
Vzhledem k velmi omezenému množství prací na podobné téma (autor uvádí dvě), není 
možné se opřít o nějaký propracovanější teoreticko-metodologický aparát ani nějaké hlubší, či 
rozsáhlejší a tudíž zobecnitelné poznatky, a tak úvodní kapitola představuje spíše úvod do 
problematiky geografie sportu se zaměřením na fotbalové migrace (transfery). 
 
Uvedené limity také ovlivnily strukturu práce, která obsahuje nejen zmíněnou poměrně 
rozsáhlou část věnovanou geografii sportu a fotbalu, ale také podobně dlouhou kapitolu 
zabývající se povrchně globalizací (šířením) fotbalu a posléze fotbalovými migracemi; tato 
témata však nepředstavují hlavní předmět práce a tvoří jen široké exposé vlastní práce, 
v jehož rámci jsou naznačeny některé souvislosti, resp. trendy. Přesto mezi kapitolou 5 a 6 –  
první kapitolou věcného řešení – mohl být lepší spojovací můstek, tedy věcná návaznost.   
 
Východiska pro analytickou část práce jsou však poměrně jasná a jednoduchá. Hlavním cílem 
i prostředkem bylo konfrontovat místa narození hráčů a jejich prvního působiště 
s místy/městy působení profesionálních fotbalistů v klubech nejvyšších fotbalových soutěží, 
event. jejich uplatněním na světových trzích.  
 
Hlavní přínos práce spočívá v geografické statistice všech profesionálních fotbalistů dvou 
sledovaných zemí Česka a Srbska za srovnatelné období od jejich vzniku coby samostatných 
politických celků, tj. od r. 1993 a následné elementární analýze regionální diferenciace 
původu hráčů. Přičemž hlavním cílem bylo identifikovat nejvýznamnější líhně obou zemí a 
výsledně zhodnotit, které jsou nejproduktivnější a která města či regiony představují 
nejvýznamnější zdroj vrcholových fotbalistů. A tento cíl se podařilo naplnit.     
 
Zjištěné poznatky a závěry by však vzhledem k poměrně velkým rozdílům v produktivitě 
(efektivitě) odchovu fotbalistů mezi Českem a Srbskem, resp. Prahou a Bělehradem, 
potřebovaly potvrdit či doplnit o další analýzy. Určité souvislosti (rozdílné mezinárodně 
politické a sociálně ekonomické podmínky, resp. kontextuální proměnné) jsou naznačeny 
v závěru práce.  
 
Tradiční nedostatečná korektura zanechala některé nepříliš vhodné názvy grafických doplňků, 
obrázků, něco překlepů, resp. chybějící interpunkci a některé žurnalismy. 
 
I když práce představuje poměrně jednoduchou analýzu, lze ji označit za pionýrskou a také 
konstatovat, že autor splnil jak hlavní cíle práce, tak základní předpoklady na takovou práci 
kladené, takže ji doporučuji k obhajobě. 
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