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   Tvorba charakteristik herního výkonu patří k nedílným součástem široké oblasti teorie a 
didaktiky sportovních her. Vykazuje různou účelnost a podle toho i různé techniky sběru dat a 
jejich zpracování. Převažující většina charakteristik herního výkonu vzniká a je realizována 
prostřednictvím kvantitativního vyjádření. Jsou předem vytipovány ukazatele herního výkonu 
a tyto ukazatele (různé herní činnosti) evidovány dle svého výskytu a své prokazatelné 
efektivity. Následuje matematicko statistická manipulace se získanými údaji, realizace 
přehledů a vyslovení závěrů. Lze rozlišit obecněji a specifičtěji pojaté charakteristiky. Obecné 
charakteristiky se zaměřují na prokazatelnost vícero ukazatelů. Specificky pojaté 
charakteristiky jsou podrobnější, detailnější a všímají se pouze určitých fenoménů herního 
výkonu.

   Záměrem předložené diplomové práce je srovnání charakteristik týmového herního výkonu 
u mládežnických družstev (U 14) Litvy a ČR. V širších souvislostech lze prostřednictvím 
takto určeného záměru uvažovat o komparaci didaktických koncepcí – mezi oběma 
jmenovanými státy - v aspektech sportovní přípravy hráčů a hráček basketbalu juvenilního 
věku. Poplatnost takové validitě se skutečně v práci objevuje, a to v její shrnující části.

   Práce je postavena na postupech sběru dat a jejich zpracování kvantitativní cestou. Využívá 
zejména metodu KVANTÝM (Kvantitativní analýza týmového herního výkonu) s ohledem na
identifikaci obecněji pojatých charakteristik. Upřesněním ukazatelů týmového herního 
výkonu se ale potom ubírá směrem k aplikaci specifičtěji pojatých charakteristik, jakkoli 
vytvářených na numerických podkladech. Stěžejním ukazatelem se stává výskyt a efektivita 
kombinací založených na clonění. Jde o šťastné řešení, neboť tyto kombinace dotvářejí 
v současném elitním seniorském basketbalu hlavní identitu jeho součinnosti v útoku. Pro 
mládežnický basketbal zároveň představuje určitý (zatím nejasně určený) ukazatel v otázkách 
preference rozvoje individuálního nebo týmového herního výkonu. 

   Evidované údaje jsou následně uváděny do tabulkových přehledů a podrobeny matematicko 
statistickému zpracování. Pro stanovení statistické významnosti v rozdílnostech 
procentuálního vyjádření je použit Studentův T-test pro nezávislé vzorky. S výsledky se dále 
polemizuje v části práce věnované diskusi a v jejím závěru. Tato polemika vyznívá naprosto 
nevtíravě, logicky a ve smyslu naměřených četností. Může být cennější o zkušenosti, které 
autor práce získal studijním pobytem v Litvě a kterými se v práci netají. 

   Práce má velmi dobrou úroveň a je dokladem toho, jak lze v pozitivním smyslu využít 
možnosti současného studia na VŠ. Kritičtějším náhledem můžeme v práci zjistit drobné 
nesrovnalosti. Týkají se zejména kontextuálního použití některých pojmů („zápas“, „hra“ 
apod.). To však na konstatování celkového – velmi dobrého hodnocení práce nic nemění.

   Práci doporučujeme k obhajobě.           
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