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Diplomová práce Radka Dudy se zabývá analýzou herního výkonu reprezentačního družstva 

Slovinska na ME v basketbalu 2017. Cílem práce bylo zjistit ukazatele herního výkonu, které 

přispěly k celkovému prvenství Slovinska na turnaji, a pomocí matematických operací následně 

postihnout rozdílnosti v herních výkonech Slovinska a jeho soupeřů. 

Kvantitativní charakteristiky individuálního i týmového herního výkonu jsou v současném 

basketbalu fenoménem, bez kterého se neobejde prakticky žádné významnější utkání. S nadsázkou 

se dá říci, že se jednotlivé organizace řídící nejrůznější soutěže po celém světě „předhánějí“ o to, 

kdo z utkání přinese zajímavější číselné údaje a především kdo je dokáže lépe prezentovat jak 

basketbalovým odborníků, tak široké sportovní veřejnosti. Jistě je možno namítnout, že samotná 

čísla nám bez doplňujícího kvalitativního pohledu neodpoví na všechny otázky, které nás 

v souvislosti s utkáním napadnou, ale každopádně jim nelze upřít jejich okamžitou srozumitelnost a 

relativní objektivnost. 

V teoretických východiscích se autor věnuje mj. individuálnímu a týmovému hernímu 

výkonu, rozdílům v pojetí herního výkonu v NBA, NCAA a soutěžích FIBA, možnostem analýzy 

herního výkonu. Následně jsou stanoveny cíle a úkoly, vysloveny hypotézy a popsána metodika 

celé práce. Výsledková část prezentuje charakteristiky všech 9 utkání reprezentačního družstva 

Slovinska na ME 2017, které jsou získávány kvantitativní analýzou videozáznamu těchto utkání a 

sekundární analýzou dat z technických zápisů FIBA. Autor získané údaje z každého utkání 

zpracovává do tabulky a zároveň tuto tabulku doplňuje velmi podrobným komentářem, ve kterém se 

mu poměrně dobře daří získané kvantitativní charakteristiky kvalitativně popisovat a analyzovat. 

Práci by možná v této části prospělo, kdyby alespoň některé vybrané ukazatele byly pro lepší 

názornost zaneseny do grafů. Následná diskuse výsledkovou část rekapituluje, vypichuje 

v jednotlivých utkáních klíčové ukazatele a rovněž konstatuje potvrzení všech 3 stanovených 

hypotéz, byť u některých je to trošku diskutabilní. Závěr pak celou práci shrnuje a pokouší se 

popsat specifika hry slovinských mistrů Evropy. Je jistě potěšující, že jako základ jejich úspěchu 

autorovi vychází co nejširší spektrum basketbalových dovedností a jejich uplatnění při hře 1na1.   

  Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou jak po odborné, tak formální stránce a 

doporučuji ji k obhajobě. Případné otázky na autora jistě vyplynou z diskuse při vlastní obhajobě. 

 

V Praze dne 5. září 2018             Mgr. Tomáš Kaprálek 


