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Bakalářská práce Martiny Míkové se zabývá kvantitativní analýzou videozáznamu 

týmového herního výkonu v utkáních ženského národního týmu ČR na MS 2014 v Turecku. Cílem 

práce bylo srovnání týmových herních ukazatelů družstva ČR a jejich soupeřek a následná 

konfrontace obou družstev po utkání se snahou o postižení rozdílů a odlišností v jejich herním 

výkonu.

Kvantitativní charakteristiky individuálního i týmového herního výkonu jsou v současném 

basketbalu fenoménem, bez kterého se neobejde prakticky žádné významnější utkání. S nadsázkou 

se dá říci, že se jednotlivé organizace řídící nejrůznější soutěže po celém světě „předhánějí“ o to, 

kdo z utkání přinese zajímavější číselné údaje a především kdo je dokáže lépe prezentovat jak 

basketbalovým odborníků, tak široké sportovní veřejnosti. Jistě je možno namítnout, že samotná 

čísla nám bez doplňujícího kvalitativního pohledu neodpoví na všechny otázky, které nás 

v souvislosti s utkáním napadnou, ale každopádně jim nelze upřít jejich okamžitou srozumitelnost a 

relativní objektivnost.

V teoretických východiscích se autorka věnuje mj. historii MS, systematice basketbalu a 

sportovnímu výkonu. Následně jsou stanoveny cíle a úkoly, zformulovány výzkumné otázky a 

popsána metodika celé práce. Výsledková část obsahuje analýzu čtyř utkání ženského národního 

týmu ČR na MS 2014. Tato analýza využívá metodu KAVTÝM – kvantitativní analýzu 

videozáznamu týmového herního výkonu. Údaje získané z jednotlivých utkání jsou zpracovány do 

tabulek a grafů a ty jsou doplněny velmi podrobným komentářem, ve kterém se autorka poměrně 

zdařile snaží kvantitativní charakteristiky kvalitativně popsat a analyzovat. Všechna utkání ČR jsou 

poté sumarizována a srovnána se souhrnnými údaji soupeřů, opět s využitím tabulek, grafu a 

stručného komentáře. V závěru práce se autorka věnuje odpovědím na stanovené výzkumné otázky 

a zároveň se pokouší, na základě získaných údajů a vlastních zkušeností, postihnout hlavní příčiny 

ne zcela optimálního výkonu a s tím i souvisejícího výsledku ženského národního týmu ČR na MS 

2014. Práce je zpracována velmi pečlivě, její uspořádání je v souladu se záměrem šetření, a tak 

drobná výtka směřuje jen k občasným „prohřeškům“ autorky v písemném vyjadřování.

Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou jak po odborné, tak formální stránce a 

doporučuji ji k obhajobě. Případné otázky na autorku jistě vyplynou z diskuse při vlastní obhajobě.
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