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Diplomová práce Jakuba Kanty se zabývá srovnáním vybraných výkonových ukazatelů 

hráčů NBA v utkáních na ME 2011 a MS 2014. Cílem práce bylo analyzovat individuální výkony 

basketbalistů z NBA na dvou mezinárodních akcích s národním týmem, ohodnotit a kvantifikovat 

jejich užitečnost, srovnat jejich výkony pomocí vybraných statistik a následně je také porovnat

s nejlepšími hráči v jednotlivých kategoriích i v týmu. 

Za počátek globalizace basketbalu lze bezesporu považovat rok 1992, kdy do té doby pro 

většinu evropských i dalších neamerických hráčů téměř nedostupná profesionální soutěž NBA 

vyslala na letní olympijské hry do Barcelony své nejlepší hráče. Rozdíl mezi USA a ostatními 

družstvy byl propastný, ale již finále nabídlo alespoň určitou naději do budoucna. Nebojácní 

Chorvaté vedení legendárním Draženem Petrovičem dokázali alespoň v určitých pasážích utkání 

herně vzdorovat americkému Dream Teamu. Nyní, téměř čtvrtstoletí po barcelonské olympiádě, je 

basketbalový svět o pořádný kus dál. Odchod většiny nejlepších hráčů z Evropy do NBA je 

naprosto běžný, stejně jako je poměrně běžný i jejich mimosezónní návrat zpět a start v národních 

týmech. Jak vypadají výkony těchto hráčů v reprezentačním dresu a stávají se tito hráči hvězdami 

vrcholných akcí FIBA (OH, MS, ME)?

V teoretických východiscích se autor věnuje charakteristice basketbalu a jeho historii, NBA 

a jejím specifikům, rozdílným pojetí basketbalu, globalizaci sportu a statistickým ukazatelům 

výkonu hráče. Následně jsou v metodologii práce stanoveny cíle a úkoly, zformulovány výzkumné 

otázky a popsány metody. Výsledková část prezentuje charakteristiky 8 vybraných evropských 

hráčů z NBA, kteří startovali na ME 2011 i MS 2014. U každého hráč je nejprve popsána jeho 

dosavadní basketbalová kariéra, poté jsou zařazeny tabulky se statistikami z obou výše uvedených 

akcí a na závěr jsou ještě do tabulky zaneseny vybrané průměrné hodnoty z ME, MS a NBA. 

Všechny tyto tabulky jsou doplněny podrobným, zajímavým a čtivým komentářem. Možná zde 

mohlo být využito i grafů, které by některé vybrané údaje lépe názorněji zobrazily či porovnaly. 

V závěru autor rekapituluje získané výsledky a velmi zdařile je interpretuje. Je třeba konstatovat, že 

celá práce je zpracována velmi pečlivě a její uspořádání je v souladu se záměrem šetření.

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

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