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Diplomová práce Gabriely Jandové se zabývá srovnáním efektivity herního výkonu družstev 

žen na MS 2014 v Turecku. Cílem práce bylo porovnat a popsat efektivitu vybraných ukazatelů 

herního výkonu ve všech odehraných utkáních během MS a také zjistit vztah herních ukazatelů a 

výsledků utkání, která dopadla rozdílem 10 a méně bodů. 

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 úvodní části se autorka věnuje teoretickým východiskům práce v rámci 11 podkapitol, 

které jsou poněkud nahodile a ne příliš systematicky seřazeny a některé ne zcela přímo souvisí se 

zvoleným tématem. Naopak, kapitoly o kvantitativních charakteristikách a získávání údajů o 

výkonu v utkání by si možná zasloužily podrobnější rozpracování, především vzhledem k tomu, 

jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou v současném elitním basketbalu využívány. Po stanovení 

cílů a úkolů jsou zformulovány hypotézy a popsána metodika práce s podrobným popisem 

sekundární analýzy, která byla při sběru dat využita. Výsledková část obsahuje nejprve rozbor 

všech 40 utkání MS žen 2014 v Turecku. Získané údaje jsou zpracovány do názorných grafů, které 

jsou doplněny souhrnným komentářem. Následně dojde ke zúžení počtu analyzovaných utkání (11 

utkání s rozdílem ve výsledku do 10 bodů), ve kterých se autorka pokouší nalézt vztah mezi 

vybranými kvantitativními charakteristikami a výsledkem utkání, resp. počtem vstřelených bodů. 

Diskuse a závěr práce získané výsledky shrnují a komentují se snahou zobecnit některá zjištění pro 

využití v tréninkovém procesu. Celá práce obsahuje poměrně velké množství zajímavých zjištění a 

postřehů, ale na druhou stranu je třeba konstatovat občasnou drobnou nesrozumitelnost a 

nelogičnost některých částí textu.   

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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