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Srovnání vybraných výkonových ukazatelů hráčů NBA v utkáních na ME 2011 a MS
2014

101 stran, abstrakt v jazyce českém i anglickém, 24 tabulek v textové části, 52 odkazů 
v přehledu tištěné literatury a 9 odkazů na elektronické zdroje

   Herně výkonové statistiky se v prostředí basketbalu minimálně elitní úrovně staly nedílnou součástí 
a naprosto doprovodným jevem. Jsou v takovém prostředí považovány za něco samozřejmého a 
v záměrech jejich realizací se předpokládá poskytování co možná zevrubných informací o výkonu 
hráčů nebo družstev, a to odborné anebo i laické veřejnosti. Zásluhou pokročilých elektronických
technologií jsou v současnosti také běžnou záležitostí kvantitativní přehledy a jejich zveřejňování již 
v průběhu utkání. To následně umožňuje např. televizním komentátorům přesněji dokreslovat a líčit
efektivitu herního výkonu v různých ukazatelích. Na odborně teoretickém podkladu pak herně 
výkonové statistiky slouží k tvorbám různých analýz a k elaborátům deskriptivní a interpretační 
cestou. Metodologicky se velmi často jedná o propojenost kvantitativních a kvalitativních přístupů.

    Předložená diplomová práci si zvolila zajímavé téma. Záměrem jeho řešení je posouzení a srovnání
efektivity herního výkonu vybraných hráčů v utkáních mistrovství Evropy 2011 a mistrovství světa 
2014. Výběr těchto hráčů nebyl náhodný a uskutečnil se podle jasně stanovených kriterií. Bez ohledu 
na skutečnost, že jedno z těchto kritérií identifikovalo požadavek zařazení toliko hráčů evropských 
národních výběrů a současně hráčů s platnou smlouvou v NBA, představuje takové uspořádání 
podstatu a logičnost celého zpracování. A svým způsobem může být i lhostejné, že těchto hráčů, tj. 
hráčů podléhajících v práci šetření, zbylo nakonec jen osm. Na zajímavosti to vůbec nic neubírá.

   Metodologicky se práce opírá o několik metod a přístupů. Lze proto hovořit o triangulaci. 
Významnou aplikaci představuje sekundární analýza, kterou autor využívá ke sběru dat kvantitativní 
povahy. Předmětem takového sběru jsou údaje pořizované  podle oficiální předlohy v utkáních 
institucionalizované praxe a zveřejňované na webových stránkách FIBA. V případě předložené práce 
se jedná o statistiky z ME 2011 a MS 2014.

   Údaje, získané prostřednictvím sekundární analýzy, jsou podrobeny dalšímu zpracování a záznamu 
v tabulkových přehledech. To už se však týká výsledkové části práce, v níž se autor uchyluje nejenom 
k mechanické prezentaci pořízených četností, ale také k jejich reprodukci deskriptivně interpretačním 
způsobem. Velmi cenná je rovněž skutečnost, že se přitom nevyhýbá vlastním postřehům, ale ani 
doplněním z dalších zdrojů. 

   Práce má bezpochyby velmi dobou úroveň. V tomto směru lze poukázat zejména na přehlednost 
v jejím členění a na návaznost jejích částí, dále na pečlivě zpracovaná teoretická východiska 
s vyústěním do jasně formulovaných výzkumných otázek, propracovanou metodologii, zajímavou a 
poutavou prezentaci výsledků, zaujatost k řešení ... Po stránce jazykové materiál rozhodně nezapře
autorovu souběžně profesní činnost a angažovanost jakožto redaktora v Českém rozhlase. Některé 
pasáže práce připomínají více sled sportovních reportáží ..., což není míněno v pejorativním slova 
smyslu. Ke zmíněnému hodnocení připočítáváme také originalitu zvoleného námětu.

   Naopak kritičtější náhled na práci nás nutí konstatovat poněkud svévolné zacházení s pojmem „hra“. 
Jde především o filosofickou kategorii a v kontextu pojednání v práci nepochybně vyjadřuje 
příhodnější a konkrétnější synonyma – utkání, herní děj, herní výkon, herní činnost apod. 

   Práci doporučujeme k obhajobě.

V Praze 30.8.2016                                                PaedDr. Michael Velenský, PhD.



  

       

         

   

   

   


