
   Posudek (vedoucího práce) na diplomovou práci Ladislava Kotiše

   Přechodové fáze v basketbalu se v současné době stávají předmětem obsažných analýz, a to 

ve smyslu jak předběžně teoretických námětů, tak především využitelnosti v praxi. Důvody k 

těmto analýzám jsou různé, avšak ponejvíc se operuje s charakteristikou současného elitního 

basketbalu, který se dynamicky vyvíjí směrem k rychlosti a k agresivitě (v dobrém slova 

smyslu). Hledají se možnosti, jak v těchto aspektech učinit herní výkon  maximálně

efektivním.   

   Diplomová práce Ladislava Kotiše se zabývá analýzou přechodové fáze (útok – obrana) u 

družstev NBA. Cílem výzkumu bylo rozebrat přístup jednotlivých družstev k řešení 

přechodové fáze, snahu hrát rychlý protiútok a v návaznosti na to zjistit, zda tím pádem 

dochází ke zkracování doby strávené v útočné fázi. Práce by tak měla potvrdit jeden ze 

současných trendů basketbalu směřující ke zrychlení sportovní hry, který nutně klade zvýšené 

požadavky především na univerzálnost všech hráčů a jejich velmi dobrou kondiční 

připravenost. Jak prosté, ale jak málo zohledňované v tréninkovém procesu mládeže v České 

republice. 

   Úvodu práce je třeba vytknout poměrně rozsáhlý a s prací příliš nesouvisející „výlet“ do 

historie basketbalu. Teoretická východiska nás však přesvědčují, že autor má o zvolené 

problematice poměrně dobré znalosti. Cíli práce odpovídá využití metody přímého 

pozorování na základě videozáznamu, v tomto konkrétním případě se jednalo o 5 utkání play 

off NBA sezóny 2004/05. Výsledky pozorování byly zapisovány do předem připraveného 

záznamového archu, který obsahoval 7 autorem zvolených kategorií. Veškeré výsledky byly 

následně sumarizovány a vyhodnoceny základními statistickými metodami. Je však otázkou, 

nakolik jsou tyto výsledky „silné“ v zrcadle pouhých 5 sledovaných utkání (a v nich pouze 7 

družstev). Rovněž v závěru konstatované „zrychlení hry“ by zřejmě mělo být lépe prokázáno 

(např. srovnáním s výsledky tématicky podobných diplomových prací staršího data). 

   Práce má velmi slušnou úroveň a doporučujeme ji k obhajobě. Kritičtějším náhledem lze 

upozornit na některé terminologické nesrovnalosti, které ale mohou vyvěrat z obtížně 

přeložitelných formulací vyvěrajících z americké basketbalové terminologie.

V Praze 18.4.2006                                                   PaedDr. Michael Velenský, PhD.






