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Bakalářská práce Anety Obrusníkové se zabývá přípravným obdobím u družstev basketbalu 

mužů elitní úrovně. Cílem práce bylo porovnat pomocí dotazníku vybrané parametry přípravné

období elitních družstev v České republice a zahraničí.

Přípravné období před zahájením hlavní basketbalové sezóny se dá s určitou nadsázkou 

považovat za budování základů naší budoucí „stavby“. Je třeba si proto uvědomit, že „materiál“, 

který při stavbě těchto základů použijeme, bude následně jedním z rozhodujících faktorů, který 

bude ovlivňovat naši výkonnost ve všech utkáních sezóny. Rozhodně se proto nemůžeme řídit 

jednoduchým pravidlem „čím více, tím lépe“, ale nutně musíme svou pozornost zaměřit i na kvalitu 

používaného „materiálu“, neboť je vyvážený poměr mezi množstvím a kvalitou nám zaručí, že naše 

„stavba“ vydrží zátěž celé hlavní sezóny.

Teoretická východiska jsou autorkou zpracována v logické souvislosti se zvoleným tématem 

práce, s přikloněním se k teorii sportovního tréninku založené na rozvoji tzv. pohybových 

schopností. Jako hlavní metoda práce byl využit nestandardizovaný dotazník, který byl předložen 

k vyplnění 4 vybraným hráčům z Mattoni NBL a elitních zahraničních soutěží. Dotazník obsahuje 

15 otázek, které však bohužel neumožňují příliš detailní pohled do přípravného období zvolených 

klubů. To si asi uvědomila i autorka a proto získané údaje ještě doplňuje alespoň stručným vlastním 

komentářem či informacemi získanými z doplňujících rozhovorů. Ve výsledkové části je místy 

patrný rozpor mezi popsanou teorií sportovního tréninku založené na rozvoji tzv. pohybových 

schopností a současnou obsahovou náplní tréninkového procesu v přípravném období. Využívaná 

cvičení se totiž snaží co nejvíce svou náplní a intenzitou podobat hernímu zatížení v basketbalovém 

utkání a rozlišování a oddělování jednotlivých pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost, 

koordinace) ustupuje poněkud do pozadí. Přes tato konstatování však nelze práci upřít jistou 

zajímavost, především díky podrobnějším informacím z „kuchyně“ Partizanu Bělehrad od Jana 

Veselého. Škoda, že podobně nebyl řešen i pohled do ostatních klubů.    

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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