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   Charakteristiky herního výkonu ať již kvantitativního, deskriptivně interpretačního či 
kombinovaného – propojeného typu jsou stále předmětem zvýšeného zájmu v oboru teorie a 
didaktiky sportovních her. Mimo jiné patří k vítaným diagnostickým prostředkům či zdrojům 
informací pro trenéry a umožňují konfrontaci v teoretických předpokladech sledování vývoje 
sportovních her zejména na jejich úrovni elitní realizace. Nadstavbovou metodou pro tvorbu 
těchto charakteristik se stává pozorování a evidence vytipovaných jevů.

   Bakalářská práce Martina Bendla se v upřesnění opírá o metodu pozorování a sběru dat, 
která vznikla na oddělení basketbalu katedry sportovních her UK FTVS koncem 80. let 
minulého století a která je označována zkratkou KVANTÝM (Kvantitativní analýza 
týmového herního výkonu). Její podstatou je průběžný záznam utkání (v basketbalu) 
prostřednictvím finálních jevů, které se týkají epizod v herním ději, kdy – podle pravidel 
FIBA – mají družstva míč pod kontrolou a mohou útočit, tj. ohrozit koš soupeře (soupeřů). 
Takto získané údaje, klasifikované jako ukazatele herního výkonu, dále podléhají relativně 
jednoduchému matematicko statistickému zpracování (součty, rozdíly, procenta) a hodnocení. 
Některé ukazatele mají spíš dílčí význam, jiné jsou pokládány za směrodatné s ohledem na 
určení a srovnání efektivity herního výkonu obou soupeřů. 

   Předmětem pozorování se pro pojednávanou bakalářskou práci stal herní výkon českého 
národního družstva na mistrovství světa v basketbalu žen. Soutěž se uskutečnila na přelomu 
září a října 2010 na území České republiky a přinesla zmíněnému družstvu velký úspěch 
v podobě neočekávaného 2. místa. Záměrem práce se stalo jednak určení charakteristiky 
týmového herního výkonu naší reprezentace na podkladech číselných údajů z jednotlivých 
utkání, jednak srovnání této charakteristiky a dílčích charakteristik (v těchto jednotlivých 
utkáních) s ukazateli družstev soupeřů. 

   Bakalářská práce je členěna do sedmi částí. V úvodu se stručně seznamujeme se záměrem 
práce. Navazuje teoretická část s pojednáním o charakteristice basketbalu, systematice
sportovní hry a o historii mistrovství světa v basketbalu žen. Část, věnovaná metodologii, se 
kromě upřesnění cíle a úkolů práce dále zabývá popisem aplikované metody a v jejím rámci 
také identifikací sledovaných ukazatelů. Následuje výsledková část s přehledy (v tabulkách) 
dat kvantitativního typu a se stručnými komentáři k jednotlivým utkáním. Tyto komentáře lze 
považovat za doplňující - deskriptivně interpretační charakteristiku, mají však více povahu 
reportáží. Práci uzavírají závěry, soupis bibliografických citací a přílohová část s obsahem
záznamových archů a s grafem, který znázorňuje celkové vyjádření zjištěných ukazatelů 
herního výkonu českého národního družstva v porovnání s ukazateli družstev soupeřů.

   V sumarizujícím hodnocení lze uplatnit názor o odpovídající úrovni práce, a to jak po 
stránce odborné, tak formální. V rámci takového hodnocení ji také lze považovat za pilotní 
studii s možnostmi uplatnění a zaměřenosti na obdobné typy zpracování. Kritičtějším 
náhledem shledáváme v práci drobné pravopisné chyby, určitou nedostatečnost 
terminologickou a zejména skutečnost, že přehlednost kvantitativních dat se ve finální podobě  
lépe vyjímá – kromě tabulkových přehledů – v grafickém ztvárnění.

   Práci doporučujeme k obhajobě.
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