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  Současná tendence ve sportovním tréninku sleduje především zatěžování specifickými činnostmi už 

od prvních krůčků v systematickém rozvoji výkonnosti a málo se zaměřuje na rovnocennost 

v charakteristikách kompenzace. V důsledcích této tendence vznikají u sportovců již v dětském, resp. 

mládežnickém věku povážlivé nesrovnalosti, jejichž kumulace může negativně ovlivňovat způsobilost

nejenom v předpokladech dovednostního výkonu, ale také v aspektech zdravotní prevence. Konstatuje 

se, že sportovci jsou předčasně limitováni  v možnostech jak svých pohybových schopností, tak –

v prvé řadě – svého zdraví. Týká se zejména svalově kosterního aparátu.

   Basketbal je sportovní aktivitou, která v plné míře tyto tendence objevuje a potvrzuje. V současnosti 

na to upozorňuje řada odborných publikací – spíše argumentujících obecněji pojatým úskalím

sportovních her, avšak zdá se, že vlastní praxe tomu v České republice nevěnuje dostatečnou 

pozornost. 

   Předložená diplomová práce se zabývá problematikou svalových syndromů u jednoho 

z mládežnických družstev v České republice. Z důvodů, které jsme uvedli, je vysoce aktuální. Práce si 

klade za cíl jednak odhalit svalové nerovnováhy u hráčů tohoto družstva na základě odborně 

doporučených testů, dále doporučit baterii protahovacích a posilovacích cvičení (ve smyslu 

odstraňování těchto diagnostikovaných stavů), jednak ověřit efektivitu těchto cvičení. Takto vytýčený 

cíl možná odráží metodiku případových studií. Jsme však přesvědčení, že výsledky práce mají 

generující platnost, tj. platnost pro převážnou většinu mládežnických družstev v ČR. Velkým 

přínosem práce je, že se nespokojuje s konstatovanými skutečnostmi, ale že se je snaží v konkrétních 

návrzích eliminovat.

   Upřesněním aplikovaných metod se práce více přiklání diagnostice. V širším hodnocení nabývá 

práce povahu kvalitativně epistemologické koncepce se zdůrazněním deskripce a interpretace. Jsou 

jevy mezi nebem a zemí, které nás zajímají a které lze kvantifikovat jen velmi obtížně, nebo zatím 

vůbec. Pro ověření se v šetření používají standardizované postupy – testy. 

  Rovněž z hlediska hodnocení formální stránky neshledáváme v práci podstatné nesrovnalosti či 

závažné chyby. V obsahovém členění je práce přehledná, logicky uspořádaná, text vhodně doplňují 

obrázky a foto-dokumentace. Práci doporučujeme k obhajobě. 
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