Posudek oponenta diplomové práce Kristýny Minarovičové
Participace zahraničních hráček na týmovém herním výkonu družstev naší nejvyšší
soutěže žen
85 stran, abstrakt v jazyce českém a anglickém, 7 tabulek, 7 grafů a 8 obrázků, 20 příloh, 33
odkazů na tištěné literární zdroje a 18 odkazů na elektronické zdroje v přehledu bibliografické
citace.
Téma diplomové práce je velmi aktuální, jelikož zahraniční hráčky v nejvyšší ženské
basketbalové soutěži mají stále větší význam. Cílem práce bylo posoudit, jak jsou, případně
byly tyto zahraniční hráčky v období dvaceti let efektivní, a to v porovnání s hráčkami
českými. Výhodou tohoto tématu pro autorku také je fakt, že v rámci diplomové práce
navazuje na svoji bakalářskou práci, kde se zabývala podobnou problematikou, ale v menším
rozsahu a obecněji.
Práce je řazena logicky, kdy autorka nejprve seznamuje s teoretickým rámcem
následného výzkumného problému. Teoretická východiska postupují taktéž logicky od
obecných informací globalizace ke specifičtější migraci ve sportu, stejně pak od herního
výkonu k individuálnímu hernímu výkonu, který určuje efektivitu hráčky, což bylo v podstatě
předmětem zkoumání. V teoretické části jsou také přehledně uvedeny a znázorněny konkrétní
statistiky migrace v basketbalu, a to jak celosvětově, tak na území ČR. Následují přesně
definované cíle a dílčí úkoly práce se dvěma hypotézami. Metodologická část práce objasňuje
její záměr a seznamuje čtenáře s výzkumným vzorkem i s průběhem analýzy a interpretace
dat.
Samotný výzkum je opředen o rozdíly mezi efektivitou českých a zahraničních hráček
s tím, že autorka, pro lepší porovnání, vypočítá efektivitu vždy k jedné minutě. Autorka si je
vědoma nevýhody sekundární analýzy dat, kterou jsou možná špatná výchozí data. Vzhledem
k počtu sezón a počtu hráček se domnívám, že i přes možné chyby v datech by se výsledky
studie výrazně nelišily. Výsledky jsou prezentovány pomocí tabulek a grafů s příslušnými
komentáři, což dodává práci na přehlednosti. Zajímavé jsou jak souhrnné výsledky, které
poukazují spíše na vývoj soutěže a přístupu k hráčkám z ciziny, tak také výsledky přepočítané
„na minutu“, které opravdu hovoří o reálné efektivitě a tudíž jsou tyto výsledky vhodné
k porovnávání.

Práci nelze upřít aktuálnost a je vidět, že autorka již měla nějaké zkušenosti s analýzou
a interpretací podobných dat. Jak sama autorka doplňuje, zajímavé by byly obdobné statistiky
z mužské extraligy a jejich případné porovnání s výsledky z této práce, nebo statistiky pouze
jednoho družstva, za to v průběhu celé sezóny. Po přečtení celé práce, zejména diskuse a
závěru se nabízejí následující doporučení a otázky k obhajobě:
• Zajímavé výsledky by mohl přinést také výzkum s obdobnou metodikou, který
by ale zkoumal statistiky stejného počtu cizinek jako českých hráček.
S předpokladem výběru stejného počtu českých hráček v konkrétním klubu ke
konkrétnímu počtu zahraničních hráček v tomtéž klubu. Při předpokladu (který
z této práce vyplývá), že zahraniční hráčky patří k těm efektivnějším, vybraly
by se do zkoumání také efektivnější české hráčky.
• Jaká jsou pravidla pro zahraniční hráčky v zahraničí?
• Jaká jsou pravidla pro zahraniční hráče v extralize mužů u nás?
• Případně jaká jsou pravidla pro zahraniční hráče v ostatních sportech v ČR
(fotbal, lední hokej, volejbal, házená apod.)?

Práci doporučuji k obhajobě se stupněm velmi dobře.
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