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   Problematika periodizace sportovního tréninku prezentuje dlouhodobě odůvodněnou a 
relativně propracovanou část teorie i praxe v oblasti rozvoje sportovní výkonnosti. Přesto lze 
konstatovat celou řadu otázek vyvolávajících minimálně polemiku. Jednou z těchto otázek je 
také zaměřenost ale i délka trvání tzv. přípravného období v celoročním cyklu tréninkového 
procesu. Je zřejmé, že cílem tohoto období je optimalizace výkonnosti sportovců pro hlavní –
závodní či soutěžní období.
   Záměrem bakalářské práce Anety Obrusníkové je srovnat a zhodnotit kvantitativní a 
kvalitativní aspekty přípravného období u družstev basketbalu mužů elitní evropské úrovně. 
Takovému záměru se podřizuje i metoda práce opírající se o nestandardizovaný dotazník. 
V rámci získání a zpracování údajů byl tento dotazník aplikován u hráčů dvou českých 
družstev (Basketball Brno, USK Praha) a dvou zahraničních družstev (Partizan Bělehrad a 
Juventut Badalona). V případě zahraničí se jedná o družstva, kde působí čeští hráči.
   Zpracování námětu nese silnou poplatnost současné obecně uznávané teorii sportovního 
tréninku s orientací na rozvoj tzv. pohybových schopností. Tato poplatnost je patrná jak 
výběrem literatury a její rešerší v části teoretických východisek, volbou otázek pro dotazník, 
tak následně interpretací získaných dat a informací ve výsledkové části, diskuzi a závěru.
   Uvedená skutečnost však není v kritériích hodnocení práce míněna v pejorativním slova 
smyslu. Naopak, existuje-li tato teorie a je-li obecně přijímána, pak není spatřován důvod, 
proč by neměla být využívána v typech prací znamenajících završení vysokoškolského studia. 
Je také zjevné, že ve své podstatě vyhovuje praxi …, což se v práci konkrétně odráží na 
pochopitelnosti dotazníkem kladených otázek. Hráčům, kterým byl dotazník předložen 
k vyplnění, nedělaly odpovědi příliš velké obtíže. 
   Na druhou stranu je v okolnostech takového přístupu již předem viditelné, jakým směrem se 
budou ubírat výsledky a jejich interpretce. Předložená práce je toho důkazem. Především je 
třeba v tomto smyslu poukázat na to, že povaha a délka přípravného období je u všech 
družstev víceméně stejná. Hlavní důraz je kladen na kondiční přípravu s převahou objemu 
zatížení, tj. s převahou zatížení vytrvalostního charakteru. Naproti tomu zmínky o 
individualizaci přípravy evokují myšlenky i na možnost jiných didaktických postupů. Jimi je 
v teoretických podkladech kladen např. větší příklon k dovednostní stránce herního výkonu, 
zatímco kondiční trénink je spíše vnímán kontextem regenerace a fyzioterapie. Daleko větší 
důraz je také přikládán intenzitě zatížení, zatěžování.
   Jak již bylo řečeno, není skutečnost jednostrannosti přístupu k řešení námětu v práci 
posuzována jako zcela odsouzeníhodná nedbalost. Naopak práce má slušnou úroveň, a to jak 
po stránce odborné, tak i formální. Kritičtějším náhledem lze poukázat na některé nedostatky 
terminologické, přehlédnutí atypických mezer při zarovnávání vět a odstavců a použití 
některých výrazů. Konkretizací těchto připomínek upozorňujeme např. na to, že dotazníkem 
se nezískávají „výsledky“, ale údaje či informace, z nichž se potom následným zpracováním –
ať již matematicko-statistickým, nebo deskriptivně interpretačním - dospívá k výsledkům. Za 
těmito nedopatřeními ale víc vnímáme malou zkušenost při tvorbě závěrečných prací na 1. 
stupni vysokoškolských studií.  
   Práci doporučujeme k obhajobě.     
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