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Management a financování profesionálního fotbalového klubu
Cílem bakalářské práce je na základě popisu řízení profesionálního
klubu a analýzy jeho financování pomocí standardních metod
finanční analýzy navrhnout opatření k vyšší efektivitě
managementu a financování profesionálního fotbalového klubu.
Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
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Bakalant zpracoval zajímavé a aktuální téma. Práce vychází ze základní orientace ve fungování
profesionálního fotbalového klubu. Hlavní částí je provedení finanční analýzy klubu. Právě tato část i
návrh vlastních doporučení mohl být detailnější, konkrétnější, v některých pasážích lépe stylisticky
formulovaný. Jinak celou práci bakalant zpracoval kvalitně, rozhodně na úrovni bakalářské práce.
Bakalant splnil cíl bakalářské práce.
Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Jaké zásadní změny přinese nová koncepce FIFA „finance fair play“? Jaké konkrétní kroky
k naplnění cílů této koncepce pro FK Baumit Jablonec bakalant navrhuje?
2. Má současná a nedávná negativní kampaň ohledně fungování fotbalového hnutí v ČR vliv na
sponzorské financování jako hlavní zdroj příjmů klubu?
Práce je doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň:
velmi dobře
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