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Připomínky k diplomové práci:  

 Drobné terminologické nepřesnosti – údobí hry (str. 22), hráči si nahráli (str. 22). 

 Trochu zbytečné a ne příliš přehledné textové přepisy tabulek na str. 47 – 48 a 49 – 50. Tyto 

souhrnné tabulky, společně s grafy 1 a 2, by navíc logicky patřily spíše na konec výsledkové 

části.   

 Textová část pod jednotlivými tabulkami a grafy ve výsledkové části pouze rekapituluje 

získaná data. Možná stačilo pouze „vypíchnout“ nejpodstatnější zjištění a ta případně i 

kvalitativně okomentovat.   

 

Závěr posudku:  

Diplomová práce nejprve v teoretické části prostřednictvím literární rešerše analyzuje zvolenou 

problematiku, především s důrazem na sportovní přípravu dětí a pojetí minibasketbalu v ČR i 

zahraničí. Následná výsledková část přináší rozbor videozáznamu 7 utkání 5x5 a stejného počtu 

utkání 3x3. Údaje jsou velmi pečlivě a podrobně zpracovány s využitím tabulek a grafů. Rozbor 

začíná u vybraných hráčů a přes jednotlivá utkání dochází až k porovnání souhrnných výsledků. 

Vše je také doplněno textovým komentářem získaných výsledků. Snaha podívat se na problém i 

jinak, než řečí čísel, je patrná v diskusi, kdy se autorka poměrně zdařile pokouší získané zkušenosti 

interpretovat a zobecnit.   
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