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   Charakteristiky herního výkonu, vytvářené prostřednictvím záznamu kvantitativních údajů a 
jejich zpracování, jsou v teorii a didaktice basketbalu vítaným a užitečným zdrojem 
informací. Vytváření těchto charakteristik je podložené metodou přímého pozorování a 
evidencí vytipovaných ukazatelů. Záměrností se mohou lišit a také odlišují. Ve stručnosti lze 
konstatovat, že obecněji pojaté charakteristiky se zaobírají širším až značně širokým okruhem 
ukazatelů, zatímco specifické charakteristiky si všímají jednoho, dvou předem určených 
ukazatelů. Předmětem charakteristik se v teorii a didaktice basketbalu stávají fenomény  
individuálního herního výkonu, týmového herního výkonu nebo obojí. 

V předložené bakalářské práci byla využita metoda Kvantitativní analýzy videozáznamu 
týmového herního výkonu (KVANTÝM). Metoda vznikla koncem 80. let minulého století na 
oddělení basketbalu katedry sportovních her a svoji podstatou odpovídá tvorbě obecněji 
určených charakteristik herně výkonových projevů. Metoda nebyla zvolena náhodně a vhodně  
koresponduje se záměrem práce. V jeho kontextu je patrná snaha o srovnání metodou 
stanovených ukazatelů týmového herního výkonu mezi družstvem USA a družstvy jeho 
soupeřů na mistrovství světa, které se v basketbalu mužů uskutečnilo v roce 2010 v Turecku. 
Má to i svůj logičtější podtext, neboť družstvo USA se stalo vítězem celé soutěže a je patrné, 
že zmíněná snaha sleduje nejenom určitou komparaci, ale také – především charakteristiku 
výkonu aktuálně nejlepšího družstva na světě. 

   Pro získání potřebných údajů kvantitativního typu a pro jejich zpracování autor práce 
odpozoroval celkem šest utkání, v nichž participovali hráči družstva USA. Jedná se o dvě 
třetiny v souhrnu všech utkání tohoto družstva v uvedené soutěži. Získaná data jsou dále 
podrobena matematicko statistickému zpracování (součty, rozdíly, procenta) a zaregistrována 
v tabulkových přehledech. Tyto přehledy se také stávají podkladem pro realizaci grafického 
ztvárnění, čímž se výsledková část práce stává srozumitelnější, čitelnější. Určitou hodnotu, 
v pozitivně míněném smyslu, má i doprovodně popisná charakteristika jednotlivých utkání. 
Vyjadřuje totiž pokus (v práci spíše nezdůrazňovaný) o deskriptivně interpretační 
charakteristiku herního výkonu s odůvodněním příčin. K takovým postupům kvantitativně 
pojaté charakteristiky svádějí a v možnostech analýz herních činností představují vyšší stupeň 
metodologické aplikace.          

   Práce má velmi dobrou úroveň. Opírá se o zdařilou literární rešerši a o pojmy, které 
v teoretických východiscích mají s ohledem na záměr své opodstatnění. Tím snáze potom 
vyznívá orientace v diskusi a v závěrech elaborátu, který se relativně jednoduše dotýká tak 
složitého problému, jakým se odborně prezentuje  týmový herní výkon v basketbale, resp. 
v jiných sportovních hrách.        

  Práci doporučujeme k obhajobě.
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