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1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.         

Autor si pro svoji diplomovou práci zvolil aktuální téma, vycházející z jeho sportovní praxe. 

V práci řeší problematiku předpokladů úspěšné účasti českých fotbalových klubů 

v evropských soutěžích. Hlavní cíl i dílčí cíle diplomové práce jsou formulovány přiměřeně; 

stejně z tématu vycházejí i problémové otázky. Poměr cílů a otázek je vyrovnaný. 

 

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě, autor se v ní zabývá podstatnými jevy pro 

zpracování tématu práce. Nejprve charakterizuje organizace řídící světové a evropské 

fotbalové soutěže z pohledu jejich vývoje, financování a nárůstu motivačních odměn za 

výsledky zápasů v posledních čtyřech zdokumentovaných ročnících Ligy mistrů a Evropské 

ligy. Diplomant vhodně využívá citací a pracuje s dostatečným množstvím (35) informačních 

pramenů. 

 

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.                                      

Pro realizaci výzkumu si autor formuluje šest pracovních hypotéz. Formulace pracovních 

hypotéz vycházejí z cílů práce. Celkový počet šesti hypotéz odpovídá počtu vědeckých otázek 

a i z obsahového hlediska s nimi plně koresponduje. 

 

4/ Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                                

Pro testování hypotéz si autor zvolil vhodné metody obsahové analýzy dokumentů, soupisek 

a výsledkových informací ze zápisů o utkáních pěti českých fotbalových klubů, které se 

v posledních pěti letech zúčastnily evropských klubových fotbalových soutěží. To mu 

umožnilo získat komplexní přehled informací pro zkoumaný problém. Celkový počet 

respondentů výzkumu odpovídá potřebám práce.  

 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                         

Výsledky výzkumu jsou přehledně tabulkově a graficky interpretovány. Tabulky i grafy jsou 

přehledné, s legendou. Autor si vhodně zvolil základní kritéria hodnocení a prokázal tím svoji 



erudici a orientaci ve zvolené problematice tématu. Rozbor výsledků autor uvádí v Diskuzi 

práce. Hodnocení výsledků výzkumu je věcné a logické. Diskuze je na velmi dobré úrovni, 

diplomant zde porovnává výsledky svého výzkumu s obecnými teoretickými předpoklady. 

Součástí Diskuze je i verifikace hypotéz, z nichž se čtyři potvrdily a dvě se nepotvrdily. 

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.       

Závěry jsou jasné, věcné a strukturované a plně korespondují s problémy práce i s formulací 

pracovních hypotéz. Vzhledem k množství informací je i rozsah jednotlivých závěrů větší než 

je obvyklé. Jasně je formulován i přínos práce s možností jejího využití pro fotbalové kluby a 

jejich trenéry. Využitelnost práce autor spatřuje i pro kurzovní sázení. 

 

7/ Formální stránka práce.           

Po formální stránce diplomová práce plně odpovídá požadavkům kladeným na tento typ 

práce. Stylistická i jazyková úroveň práce je dobrá, škoda jen, že se autor nevyvaroval 

několika chyb především v interpunkci a v předložkách. Každá hlavní kapitola by měla začínat 

na nové stránce (viz kap. 8). V teoretické části autor vhodně využívá citací z informačních 

zdrojů. Celkový jejich počet (35) plně odpovídá potřebám diplomové práce a je i vhodně a 

přehledně v práci uveden.  

 

8/ Celkové hodnocení práce.           

Diplomant při zpracovávání práce prokázal dostatečnou erudici v problematice. Pracoval 

samostatně, pravidelně konzultoval a dbal připomínek vedoucího práce. Prokázal 

dostatečnou znalost metodologie vědecké práce. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace:  

 

Otázka k obhajobě: V čem vidíte příčinu, že právě kluby z Rumunska a Švédska jsou pro české 

fotbalové kluby nepřekonatelným soupeřem? 
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