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KAROLÍNA JANDOVÁ
Komparace herně – výkonových ukazatelů mezi vytipovanými družstvy
české a německé soutěže žen
Porovnat ukazatele herního výkonu u vybraných basketbalových družstev
nejvyšší německé a české soutěže v sezóně 2014/2015. Dílčím cílem práce
je porovnání ukazatelů herního výkonu v jednotlivých utkáních play-off.
PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JE DOPORUČENA K OBHAJOBĚ.
Připomínky k bakalářské práci:
 Jako hlavní metoda je uváděno přímé evidované pozorování, ač se práce opírá především o
sekundární analýzu dat.
 Jako výsledek práce je uvedeno poněkud nejasné zjištění, že „u sledovaných družstev se
pravidelně i nepravidelně vyskytují odlišné hodnoty u jednotlivých herně – výkonových
ukazatelů“.
 Výběr pouze 2 družstev, výkonnostně na rozdílné úrovni (ve sledované sezóně je USK
vítězem Euroligy, zatímco TSV pouze řadovým účastníkem Eurocupu).
 Získaná data jsou vztažena k rozdílným soupeřům, čímž prakticky nelze cokoliv porovnávat.
Závěr posudku:
Bakalářská práce srovnává ukazatele herního výkonu dvou vybraných ženských elitních družstev
(české vs. německé družstvo). Autorka poměrně dobře zpracovává teoretická východiska práce v
souvislosti se zvoleným tématem práce. Výsledková část přináší porovnání obou zvolených
družstev s využitím vybraných kvantitativní charakteristik herního výkonu. Družstva jsou
porovnávána v celkem 7 utkáních, snahou je i získaná data interpretovat. V diskusi a závěru jsou
popsána i kritická místa práce, která – zjednodušeně řečeno – poukazují na zásadní problém, kterým
je, díky zvolenému postupu, „porovnávání neporovnatelného“.
V Praze dne 4. září 2015
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