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   Předložená diplomová práce se opírá o velmi zajímavý námět. Je jím střelba z dvou a z tříbodového 

území v utkáních basketbalu. Se zaměřením na nejvyšší soutěž mužů v České republice, tj. Mattoni 

národní basketbalová liga, si autor práce klade za cíl zjistit a porovnat efektivitu takové střelby 

v závislosti na konečné výsledky utkání ve zmiňované soutěži. Z takto stanoveného cíle následně 

vychází pět stěžejních otázek a úkoly jako osnova výzkumu. Hlavní metodou je sekundární analýza, 

tedy postup spočívající v práci s daty, která byla primárně určena pro jiné účely. Argumenty proti 

používání této metody spočívají především v tom, že chyby primárních dat se přenášejí do další

výzkumné aplikace. Výsledky sekundární analýzy mohou být falešné, nicméně těžko vyvratitelné. Na 

tato úskalí se však v práci poukazuje.

   Zdrojem primárních dat se v práci stává charakteristika herně výkonových projevů realizovaná 

povinně z popudu institucionální praxe, tj. České basketbalové federace. Tyto charakteristiky, 

založené na přímém pozorování, se vyhotovují elektronickou cestou v každém utkání naší nejvyšší 

basketbalové soutěže a v definitivní podobě jsou veřejnosti dostupné na příslušných webových 

stránkách. V diplomové práci se využívají především ty údaje, které se významově týkají sledovaného 

fenoménu, tj. střelby. Analýzou byla podrobena všechna utkání všech družstev nejvyšší soutěže mužů 

v sezóně 2006/2007. Sekundárně získaná data v absolutních četnostech byla nejdříve evidována v 

tabulkách a posléze určena k matematickým operacím v podobě četností relativních. Výsledky, které 

vyplynuly z vytipovaných závislostí, jsou v práci dokumentovány především graficky. 

   Práce má velmi slušnou úroveň, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Určitý 

nedostatek však spatřujeme v metodách aplikovaných na pojednání s číselnými údaji. Domníváme se 

totiž, že závislost, která se v práci řeší, by zasluhovala větší pozornost v ohledech na výběr 

matematicko-statistické elaborace. Zjištění a závěry by s ohledem na – jinak dobře - formulované 

hypotézy byly zjevně prokazatelnější. Takto lze s nimi přinejmenším spekulovat.        

   Práci doporučujeme k obhajobě. 
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