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Zhodnocení nejčastějších úrazů u vrcholových basketbalistek v České republice 

78 stran, abstrakt v jazyce českém i anglickém, 5 obrázků, 26 tabulek a 12 grafů 
zakomponovaných v textu, 31 odkazů v přehledu bibliografické citace, 13 odkazů na 
internetové zdroje, 4 textové předlohy v příloze. 

 

   Problematika úrazovosti v oblasti sportu vysoké či elitní výkonnosti se již delší dobu stává 
předmětem vysokého zájmu různých odborných hledisek, a to v celosvětovém měřítku. Není 
třeba zakrývat skutečnost, že tuto zvýšenou pozornost podněcují především důvody 
ekonomické; nicméně právě takové důvody nakonec vyúsťují do daleko přesnějších analýz a 
studií etického, bio-medicínského, psychologického … typu. Ne jinak je na tom basketbal, 
který v globálních rozměrech svého vývoje představuje jeden z nejrozšířenějších a 
nejsledovanějších sportů na světě. Aspekty úrazovosti v realizacích této sportovních hry jsou 
odborně zviditelňovány nejenom charakterem soupeření, ale v kontextu mnoha dalších 
okolností.  

   Předložená diplomová práce zpracovává v ohledech našeho vstupního připomenutí vysoce 
aktuální, nosné a užitečné téma. Práce si klade za cíl posoudit jednak výskyt nejčastějších 
úrazů, jednak úroveň regeneračních a kompenzačních procedur u družstev – účastníků naší 
nejvyšší basketbalové soutěže žen. K takto určenému cíli a dílčím úkolům, které z něho 
vyplývají, je zvolena metoda sběru dat, a sice metoda nestandardizovaného dotazníku. 
Dotazník byl rozdán všem družstvům a všem hráčkám uvedených na soupiskách těchto 
družstev v sezóně 2011/2012. Celkem bylo rozdáno 152 dotazníků, což je možná v předmětu 
recenze nadbytečná zmínka. Pozoruhodný je však údaj o návratnosti: 84% (127 dotazníků)! 
Takové číslo daleko přesahuje údaje a zkušenosti s aplikací stejného či obdobného typu 
šetření. Při této příležitosti vyslovujeme názor o vysoké míře pečlivosti, důslednosti a zcela 
osobním (možná osobitém) přístupu autorky práce, a to nejenom v rámci nutných 
mechanismů vytipované metody, ale celkově ke zpracování vybraného námětu. 

   Práce má bezpochyby velmi dobrou úroveň. S přihlédnutím ke specifikům sportu žen 
přináší celou řadu zajímavých poznatků a srovnání z oblasti pojednání o sportovních úrazech 
a o regeneraci. V tomto směru je dokladem teoretická část, která má v práci velmi podstatné, 
až vysoce obsažné místo a která se opírá o bohatou literární rešerši.  

   Na teoretickou část práce navazují kapitoly, jejichž obsah tvoří jak formulace cíle, hypotéz a 
úkolů práce, tak deskripce použitých metod, včetně charakteristiky sledovaného souboru.  

   Ve výsledkové části  jsou získané údaje zpracovány „formou deskriptivní analýzy“, tj. 
prostřednictvím relativně jednoduchých statistických operací a zejména prostřednictvím 
grafického ztvárnění. Z takové předlohy autorka následně přechází do pojednání ve smyslu 
doporučení pro praxi a do polemiky vyplývající z vyslovení hypotéz a realitou vlastního 
šetření.      

   Nepřísluší nám hodnocení bio-medicínských aspektů práce. Máme zato, že jsou v pořádku a 
že vytvářejí dostatečně odborný podklad pro řešení námětu. Kritičtějším náhledem se však 
nevyhneme dvěma, možná třem připomínkám. První se týká konstrukce práce a o problému 
jsme se zmínili. Jedná se o teoretickou část, která obsažností svého pojednání, jakkoli 
podepřeného bohatou citací z odborné literatury domácí a především zahraniční provenience, 
přesahuje obvyklost elaborátů empirického typu. Nic proti ničemu. Autorka v práci pojímá 
dva velmi široké okruhy. První se týká úrazů, druhý regenerace, resp. kompenzace. Jestliže se 



však pustila do takového studia, domníváme se, že se měla pokusit v závěru (teoretické části 
práce) o shrnutí, a to o shrnutí vyjádřeném naprosto věcně: za a/, za b/ za c/ …  Myslíme si 
totiž, že by to prospělo i konkrétnější formulaci cíle/cílů práce a větší přehlednosti o tom, co 
vlastně hodlá řešit. To se v podstatě dozvídáme až prostřednictvím hypotéz. 

   Druhou kritičtěji laděnou připomínku si neodpustíme z hlediska teorie a didaktiky 
basketbalu, resp. sportovních her. V práci se nachází celá řada terminologických nesrovnalostí 
a je zřejmé, že nesou poplatnost více laickému, jakkoli běžně mas-mediálnímu vyjadřování. 
Některé dokonce budí úsměv (např. „kolektivní sportovní hra“, „basketbal neboli košíková“). 
Dobrá, bereme v patrnost, že působnost práce se pohybuje poněkud jinde, nežli v záměrech 
studijních směrů sportovních, resp. sportovně herních specializací. Tyto směry se spíše ubírají 
k okruhům řešení problémů v rámci pedagogiky sportu. 

   A za třetí, je škoda, že se práce spokojuje toliko se zpracováním získaných údajů „formou 
deskriptivní analýzy“. Právě na základě zevrubně propracovaných teoretických východisek a 
uvedených citací některých autorů (např. Zemkové a kol.) se nabízí cesta i ke kvalitativně 
interpretačnímu zpracování dat. Nicméně, v tomto směru z naší strany jenom úvaha. Je totiž 
zřejmé, že bez znalostí širších souvislostí a orientace více zaměřené na problematiku rozvoje 
a kultivace herního výkonu v podmínkách basketbalové praxe v ČR, by taková snaha mohla 
vyústit do zbytečně spekulativních závěrů. Přesto si dovolíme navrhnout problematiku 
příčinnosti u výskytu některých úrazů, popř. příčinnosti nepříliš dobré situace kolem zajištění 
regenerace u některých našich klubů k projednání v rámci obhajoby. 

   Navzdory konstatovaným připomínkám k práci nemíníme nic měnit na již vysloveném a 
obecněji pojatém hodnocení. Práce má velmi dobrou úroveň a doporučujeme ji k obhajobě.     

 

 

V Praze 12.9.2012                                             PaedDr. Michael Velenský, PhD. 

    

    

         

   

        

 

    


