
Abstrakt 

 

Název práce: Srovnání vybraných výkonových ukazatelů hráčů NBA v utkáních na ME2011 

a MS2014 

 

Cíle práce: Analyzovat individuální herní výkony basketbalistů z NBA na dvou 

mezinárodních akcích s národním týmem, v širším kontextu ohodnotit a kvantifikovat jejich 

užitečnost pomocí koeficientu. Srovnat jejich výkony pomocí vybraných statistik, posléze 

porovnat s nejlepšími hráči v jednotlivých kategoriích na turnaji i v týmu. Za velmi přínosné 

považuji závěrečné srovnání vyzkoumaného s jejich kariérními průměry v reprezentaci i 

v základní části NBA, abych zjistil, zda výkony v národním týmu dosahují jejich výkonnosti 

v nejlepší soutěži světa. V teoretické části se představím také sociálně-ekonomické aspekty 

zasahující do skládání reprezentačních výběrů, které výrazně ovlivňují výsledné složení 

národních týmu a tedy jejich úspěšnost vyjádřenou celkovým umístěním. Rozdílnost herních 

pojetí v zámoří a Evropě, ale také odlišné politiky organizací zastřešujících tyto soutěže. 

 

Metoda: Pro svou práci jsem zvolil sekundární analýzu oficiálních statistik hráčů 

nastupujících na obou vybraných turnajích tedy Evropanů, ale zároveň s platnou smlouvou a 

alespoň s jedním odehraným rokem v NBA. Ze základních statistik jsem posléze spočítal 

statistiky pokročilé tak hojně využívané právě v zámoří, které mají větší výpovědní hodnotu. 

Pomocí triangulace pak vyřčené soudy ověřoval zpětně jednoznačnými statistickými údaji. 

Kvantifikovat užitečnost jednotlivých hráčů jsem se pokusil pomocí koeficientů užitečnosti a 

dále připojil i další pokročilé metriky dle potřeby dalšího srovnávání, abych byl schopen 

odpovědět na výzkumné otázky. 

 

Výsledky: Vypovídají o využití a užitečnosti basketbalistů z NBA na ME2011 a MS2014, ale 

také o maximálních výkonech v jednotlivých kategoriích. Srovnávají jejich výkony na obou 

šampionátech ale také v kontextu jejich působení v nejlepší lize světa a reprezentaci celkem. 

Práce také nabízí komplexní pohled na problematiku reprezentace a jejího skládání. Pomocí 

vyhodnocených statistik a srovnáním je s kariérními průměry v NBA se dá také odhadovat, 

zda-li hráč podával výkony na hranici svých možností, nebo co mu naopak do absolutní 

špičky chybí. 
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