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Hodnocení:
Stupeň splnění cílů a celková úroveň práce.
Celkově lze hodnotit práci jako vysoce nadprůměrnou. Oceňuji zejména teoretickou část,
která obsahuje mnoho přínosných a nových informací, čerpá z nevšedně četných domácích i
zahraničních zdrojů a svědčí o tom, že autor se plně orientuje v probírané tématice. Obsahuje
i vlastní komentáře, což je třeba ohodnotit. Studií proniká svěží novátorský duch, nové
pohledy lze považovat za cenný příspěvek k řešení aktuálního problému chápání pozice
fotbalového manažera a trenéra v ČR, v konfrontaci s obdobnými posty ve fotbalově
vyspělém britském prostředí. Stanovené cíle a úkoly práce byly splněny ve vysokém stupni.
Metodika práce byla přiměřená, i když některé popisy a vysvětlení postupů získávání dat a
použitých metod nejsou zcela přesná. Na druhé straně je nutno ocenit internacionální nadhled
autora a prezentaci pro naše prostředí vskutku novátorských myšlenek a odvážných pohledů
na řešení dané problematiky. Je nutné zmínit a vyzdvihnout i velkou pracnost a rozsah
bakalářské práce, která svým objemem překračuje obvyklé standardy.
Úroveň práce, bohužel, snižují některé formální nedostatky. Jedná se zejména o ne
zcela vybroušený a místy až lidový jazykový projev. Například opakování stejných slov,
nedodržování vidů, rodů atp. To lze ještě považovat za relativně marginální nedokonalosti,
hůře se však promíjejí hrubé jazykové chyby, kterých se autor také nevyvaroval. Např. na. s.
73 : „..bývalí zkušený hráč…, bývalí fotbalista.. „. Jinak vynikající úroveň práce snižuje i
její menší přehlednost, kdy sice výsledky jsou prezentovány v přehledných tabulkách, ale
diskuze je místy zaměňována se závěrem (kapitol). Naopak kapitola diskuze vlastně obsahuje
souhrn- závěry, jinak velmi přínosných úvah. U těch ale není někdy zřejmé, kde k nim autor
našel podklady.
Výsledky jsou však nejen zajímavé, ale celkově velmi inspirující jak pro chápání pozice
manažerů, tak trenérů v našem fotbale. Doporučuji publikovat v odborném časopise. I když
upřednostňuji obsahový přínos práce, vzhledem k výše zmíněným nedostatkům hodnotím:
velmi dobře.
Hodnocení: velmi dobře
Teoretická část a zacházení s literaturou.
Jan prokázal nejen nevšední přehled v teoriích, které dovedně syntetizoval z podkladů
poměrně širokého výběru domácích i zahraničních zdrojů. Tato část je velmi zdařilá. Autor
prokázal nadprůměrný vhled do problematiky a velkou informovanost a znalost poměrů ve
fotbale nejen v ČR, ale což je zvlášť přínosné, i ve Spojeném království (UK). Umí také
adekvátní zdroje nejen vyhledávat, ale také správně citovat. Vlastním přínosem jsou zejména
analytické přehledy nároků kladených na trenéry v ČR a UK, jejich srovnání a hodnocení.
Přehledně působí citace zdrojů na stránkách pod linkou.
Hodnocení : výborně
Metodika a hloubka analýzy.
Zvolené metody lze považovat za adekvátní. Cenné jsou rozhovory s významnými
osobnostmi trenérské i manažerské sportovní veřejnosti. Stěží je však lze považovat za
reprezentativní výběr, jak tvrdí autor na s.42 (viz otázka k obhajobě). Nejsou také vždy jasné

zdroje, z kterých autor čerpal pro své vývody a úvahy, resp. na základě kterých byly
sestavovány výsledné tabulky.
Evidentně se jednalo o studium nějakých interních pramenů, webových stránek atp., což ale
mělo být zmíněno v metodice práce, stejně jako“zúčastněné pozorování“, na němž jsou
postaveny poznatky získané na základě vlastní zkušenosti. V textu BP to je sice více- méně
uvedené, ale nikoli exaktně popsané v metodické části práce (ztrácí se v obecném popisu
metod). BP je založena zvláště na kvalitativní metodě rozhovorů , ovšem také na sběru
druhotných dat a studii internetových podkladů a vlastním pozorování, což bohužel chybí
v detailním popisu metod. Na druhé straně rozhovory mají dobře provedenou operacionalizaci
a analýza faktů je více než důkladná, s množstvím vlastních užitečných postřehů. Hloubka
analýzy překračuje obvyklou úroveň bakalářské práce.
Hodnocení: velmi dobře
Úprava práce: text, grafy, tabulky
Práce má nadstandardní úpravu. Je oživena barevnými fotografiemi a tabulkami. Celkově by
však výsledky i grafická úprava – například odlišení úvah od výsledků - mohla být
přehlednější.
Hodnocení: velmi dobře
Stylistická úprava, jazyk, gramatika.
Práce je psána velmi čtivě, se znalostí věci. V některých částech však občas pisatel opouští
„vědecké vyjadřování“, přechází do první osoby a vypravěčského stylu. Autor se nevyvaroval
občasným stylistickým a gramatickým chybám (viz celkové hodnocení výše). Přesto jsou
vyjadřovací schopnosti nadprůměrné a formulování myšlenek jasné.
Hodnocení: velmi dobře
Otázky k obhajobě:
1. Jaký výběrový soubor lze považovat za reprezentativní vzhledem k cílovému
souboru (statisticky)? Jak byste postupoval při složení tzv. kvótního výběru
respondentů.?
2. Na základě jakých údajů či zdrojů jste koncipoval myšlenku, že u nás často záleží
více na známostech, než na odborné úrovni trenérů – manažerů?
Práce je doporučena k obhajobě.
Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji
k obhájení.
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby velmi dobře
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.
V Praze dne: 24. 4. 2019

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

