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Cíl práce: Prokázat rozdílnou efektivitu investic při nákupu zahraničních a českých 

fotbalových hráčů vybraného klubu 1. ligy 
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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce   X   
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   X   
Hloubka provedené analýzy X    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  X   
Schopnost studenta zpracovat získané podklady X    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    
Formulování vlastních názorů studentem  X   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  X   
Stylistická úroveň práce  X   
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X    
  

Posouzeno bez výhrad X Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG 
Posouzeno s výhradami  

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace.  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1) Na straně 21, druhý odstavec, je uvedeno, že rozdílem  (1-α)  získáme interval 
spolehlivosti. Je to možné? 
2) Bylo by možné použít jako vstupní údaje ještě jiné veličiny? 
 
 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VÝBORNĚ.                
 
 
Datum: 5.5.2019                                                                                                                                                              

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Předkládaná práce si klade za cíl porovnat efektivitu investic při nákupu zahraničních a českých 
fotbalových hráčů ve vybraném klubu 1. české fotbalové ligy. Autor si zvolil téma náročné, 
neobvyklé, ale relevantní. Zvoleným klubem je FC Slovan Liberec, a. s. v letech 2008-2018, celkově 
se jednalo o deset sezon. Text práce má standardní strukturu, kdy autor nejprve vytyčil cíle práce, 
následně představil strukturu použitých dat a statistické metody pro jejich vyhodnocení. Poté 
představil i vybraný klub coby sportovní a ekonomický subjekt. V poslední kapitole jsou statistické 
metody aplikovány a formulovány závěry podle získaných výsledků. Zde je nutné vyzdvihnout 
hlavně to, že autor sám sestavil regresní model, podle kterého porovnával efektivitu investic do 
hráčů. Také příprava dat z veřejně dostupných údajů byla dosti pracná. Práce má logickou stavbu, 
jednotlivé kapitoly jsou obsahově přiměřené, snad jenom představení vybraného klubu mohlo být 
stručnější. Grafické zpracování, použitý jazyk i úprava jsou velmi dobré. Obrázky, grafy i tabulky 
jsou obsahově přínosné a vhodně umístěné. K práci s literaturou a citacím nemám připomínek. 
Statistické metody jsou použity správně, stejně tak jsou formulovány z jejich výsledků plynoucí 
závěry. Lze proto konstatovat, že stanovené cíle byly splněny. Proto práci doporučuji k obhajobě 
a navrhuji klasifikaci výborně. 
  


