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Hodnocení
Textově rozsáhlá bakalářská práce uvedena na 94 stránkách doplněna 16 tabulkami, 3 grafy a
1 obrázkem. V použité literatuře uvádí autor 44 knižních zdrojů, z toho 17 zahraniční
provenience. Ve dvou případech cituje z internetových zdrojů. V přílohové části uvádí v české
i anglické verzi polostrukturovaný rozhovor sestavený ze 4 tématických okruhů použitý pro
vlastní výzkum. Autor předkládá tématiku, která zatím nebyla řešena v oblasti sportovních her
a snaží se vymezit předpoklady pro funkci fotbalového manažera.
Český i anglický abstrakt obsahuje všechny požadované části a koresponduje s obsahem práce
s uvedením klíčových slov.
V úvodu autor logicky zdůvodňuje výběr tématického zaměření ovlivněno studiem autora
v zahraničí a hlubším poznáním fungování fotbalových klubů ve Velké Británii. Vymezuje i
základní výzkumnou otázku, která se pokouší zpřesnit rozdílnost v působnosti role trenéra a
manažera fotbalové klubu v České republice a ve Velké Británii.
V teoretických východiscích prokázal student schopnost vyhledat, prostudovat, tematicky
utřídit a analyzovat odbornou literaturu. Jeho výběr literatury je aktuální a vzhledem k tématu
dostatečný. Vychází z charakteristiky obecného pojmu sportovní management se snahou
odkrýt rozdíly funkce obecného a sportovního manažera. Snahou teoretického přehledu byl i
záměr vysvětlit praktickou činnost funkce trenéra a manažera. Tato srovnání umožnila
autorovi lépe interpretovat výsledky rozhovorů s experty sportovních her.
Cíl práce definuje přesně, stručně a srozumitelně s citlivým doplněním o výzkumné otázky.
V metodice práce uvádí a zdůvodňuje konkrétní metody a postupy, které použil a na jejichž
základě došel k výsledkům. Tématicky popisuje tvorbu otázek i způsoby vedení rozhovoru
pro získání většího počtu informací.

Výsledky práce jsou vedena se smyslem srovnání fungování klubů v České republice a
v Anglii. Strukturu anglických klubů řeší podle jednotlivých úrovni soutěže a tedy i podle
rozdílné struktury fotbalových klubů (uvádí v tabulkách). Větší prostor věnuje i pohledu na
fotbalové akademie s aspekty na výchovu, ale i na ekonomiku klubu. Zajímavým zjištěním je
propojenost fotbalových klubů s Univerzitami v Anglii. Možná autor mohl zpřesnit o jakou
spolupráci se jedná, případně v jakých zaměřeních. Kriticky se vyjadřuje k odlišné funkci
sportovního ředitele v obou zemích. Uvádí podněty pro výběrová řízení s klasifikačními
požadavky na pozici fotbalového sportovního manažera, která je v Anglii často spojena s rolí
sportovního ředitele a trenéra.
Velkou pozornost věnuje problematice vzdělávání s doporučením pro rozšíření obsahu výuky
fotbalové specializace o předměty zahrnující oblast didaktiky sportovního tréninku. Podobně
naznačuje rozdílnosti při vzdělávání trenérské licence UEFA Pro se vzděláním manažerské
licence v Anglii. To vysvětluje, že v České republice jsou trenéři připravováni převážně pro
sportovní trénink, v Anglii pro manažerskou činnost s přehledným uvedením v tabulkách.
Jednotlivé kapitoly pak věcně shrnuje.
Závěrem k výsledkové části lze konstatovat, že uváděné informace odpovídají soudobému
stavu poznání, jsou prezentovány srozumitelně a přehledně a náležitě zhodnoceny v diskuzi.
Jako určitou slabší stránku práce považuji chybějící důslednější zhodnocení
polostrukturovaných rozhovorů s experty sportovních her.
Diskuze shrnuje řešené tématické celky k profesi fotbalového manažera, zpřehledňuje proces
vzdělávání v oblasti trenérských licencí stejně jako v oblasti managementu v České republice.
Snahou autora je uvést i některá zdůvodnění nižší kvality organizace a řízení českého fotbalu
ve vztahu s anglickým fotbalem. Uvádí některá doporučení i návrhy na zlepšení, což je
významným přínosem této práce. Jde především o podporu dlouhodobé koncepční práce,
vzdělanostní úrovně řídícího managementu a náročné výběrové řízení na jednotlivé
manažerské, trenérské a další funkce uvnitř fotbalových klubů.
Otázky k průběhu obhajoby:
1. Jaký byl rozdíl v názorech rozhovorů respondentů na pozici sportovního manažera
pracující v jiných specializacích sportovních her, včetně zástupců ligových
fotbalových trenérů či zástupců metodické a lektorské sféry?
2. Měl by sportovní manažer suplovat roli trenéra?
3. Jak chápeš orientaci trenéra na úkol a jak na výsledek?
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