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Diplomová práce Michala Kociána se zabývá charakteristikami týmového herního výkonu a 

jejich porovnáním u mládežnických družstev v Litvě a ČR. Cílem práce bylo srovnání vybraných 

ukazatelů týmového herního výkonu družstev (doplněné o sledování četnosti herních kombinací 

založených na clonění), nalezení nejvýznamnějších rozdílů a zjištění důvodů těchto rozdílů.

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 kvalitativního pohledu neodpoví na všechny otázky, které nás v souvislosti s utkáním 

napadnou, ale každopádně jim nelze upřít jejich okamžitou srozumitelnost a relativní objektivnost.

Teoretická východiska autor zpracoval velmi pečlivě, s jasnou souvislostí se zvoleným 

tématem práce. Jsou stanoveny cíle a úkoly práce, zformulovány vědecké otázky, podrobně je 

popsána použitá metoda KVANTÝM – kvantitativní analýza videozáznamu týmového herního 

výkonu. Výsledková část obsahuje analýzu utkání chlapců kategorie U14, a to konkrétně 6 utkání 

v ČR a stejného počtu utkání v Litvě. Kromě srovnání vybraných ukazatelů týmového herního 

výkonu družstev, je pozornost autora ještě zaměřena na četnost herních kombinací založených na 

clonění a jejich úspěšnost. Veškeré získané údaje jsou zpracovány do tabulek, škoda jen, že tyto 

tabulky nejsou doplněny alespoň krátkým vysvětlujícím komentářem se zdůrazněním 

nejdůležitějších či nejzajímavějších výsledků – rozhodně by to zlepšilo srozumitelnost práce a 

zjednodušilo by to i její čtení. Rovněž se nabízí využití grafů pro interpretaci vybraných výsledků.

Je třeba však poznamenat, že tyto drobné připomínky jsou částečně kompenzovány zdařilou diskusí 

a čtivým závěrem práce.   

Celkově práci hodnotím jako výbornou jak po odborné, tak formální stránce a doporučuji ji 

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