
Posudek (vedoucího práce) na diplomovou práci Anety Holoubkové

Efektivita útočných činností v závislosti na délce trvání útoků u národního družstva žen 
na mistrovství Evropy 2007
77 stran, abstrakt v jazyce českém, příloha – 27 stran s dokumentací údajů v tabulkách, 10 
obr. začleněných v textu, 16 odkazů v seznamu použité literatury

   Analýzy herního výkonu a vytváření různých herně výkonových charakteristik se 
v basketbalu staly nedílnou součástí lidského počínání, sledujícího hlubší zájem o pochopení a 
objektivizaci tohoto výkonu. Obecnější důvod pro realizaci je bezpochyby přičítán otázkám
vývoje sportovní hry na elitní a v mezinárodně pojímané úrovni; konkrétnější náměty jsou 
shledávány v souvislostech především diagnostické činnosti trenérů. Zvláštní místo však 
nacházejí v oblasti teorie a didaktiky basketbalu, kde do značné míry přispívají k argumentaci 
a k poznatkům v ohledech na požadavky sportovního tréninku. Dlouhodobější aplikace pak 
umožňuje srovnávání, ale i úsudky či odhady v prognózách dalšího vývoje sportovní hry.
   Na rozdíl od běžných charakteristik, příznačných např. pro diagnostickou činnost trenérů, 
mají charakteristiky ve smyslu teoretických pojednání či studií zobecňující povahu a velmi 
často opírají svoji původnost o hledání vztahů. Výjimkou není ani předložená diplomová 
práce, která si klade za cíl zjistit efektivitu zakončování útočných akcí v závislosti na jejich 
délce trvání. Jako metoda je v širší rovině posouzení použito přímé pozorování. Vlastní sběr 
dat však odpovídá stanovenému cíli. V nárocích velmi přesné (sekundové) evidence časových 
limitů se dohodnutými symboly zapisují události, které v herním dějství znamenají finální 
příčinu v záměrech určení efektivity. Je zřejmé, že taková evidence vyžaduje identifikaci pro 
každý – jednotlivý útok zvlášť. Objektem pozorování, prováděném prostřednictvím 
videozáznamů, byla utkání našeho národního družstva žen na mistrovství Evropy v roce 2007.  
   Práce má velmi dobrou úroveň, a to jak po stránce odborné, tak obsahové a formální. 
Zjištěné údaje z devíti utkání zmiňovaného družstva na zmiňované sportovní akci představují 
současně absolutní četnosti výskytu. Tyto četnosti následně podléhají matematickým 
operacím a zpracování, které je přehledně vyjádřeno v tabulkách a grafech. Kromě toho je 
každé utkání doprovázeno stručným komentářem o jeho průběhu. Kvantitativně pojaté popisy 
se tak prolínají s verbálně formulovaným vytčením hlavních rysů herního výkonu. Na práci si 
ceníme i to, že se v „kritice vlastního výzkumu“ nebojí přiznat problematické úseky při 
realizaci. Vzhledem k celkovému dojmu z práce se nám to zdá být až zbytečné. V negativně 
kritičtějším náhledu nemůžeme naopak opomenout přílišnou šíři teoretických východisek a 
jejich někde určitou odtažitost od stanoveného námětu a záměru práce. Může to však svědčit o 
pečlivosti a svědomitém přístupu k zadané tématice.
   Práci doporučujeme k obhajobě.
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