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Přerušení herního děje v důsledků porušení pravidel v mini-žákovských chlapeckých 
kategoriích

67 stran, 4 strany příloh, abstrakt v jazyce českém i anglickém, 12 tabulek, 17 grafů a 1 
obrázek zakomponované v textové části, 24 odkazů v přehledu tištěné literatury a 26 odkazů 
na elektronické zdroje

V některých zemích se sportovní trénink dětí a mládeže nestává cílem, nýbrž prostředkem 
k dosažení relativně vysokého stupně výkonové dokonalosti v seniorském věku. Výsledky 
v soutěžích dětských kategorií tam vůbec nejsou směrodatné. Proto se utkání mohou 
uskutečňovat v klidu a v duchu toho, co se jaksi předpokládá u hráčů či hráček začátečnické, 
resp. mírně pokročilé výkonové úrovně. Pravidla samozřejmě platí, ale vůči jejich porušování 
je nastaveno kritérium mezi vysokým stupněm tolerance a zcela zásadních pochybení. 

Naopak v přístupech, které zvýrazňují výkonnost a výsledky v soutěžích hned od samého 
počátku ontogeneze herního výkonu, je situace jiná. Iluze bezchybných výkonů a očekávání 
satisfakce trenérů za hmatatelné úspěchy (v kategoriích minižáků a žáků přinejmenším 
zarážející), vítězí nad zdravým rozumem. Takové přístupy, bohužel silně poplatné dění v ČR, 
nutně vyvolávají potřebnost jednak vysoké rigoróznosti řízení utkání, jednak odkazu na 
legitimitu dostupných a platných pravidel.

Práce Bc. Petra Kocourka má v ohledech na formulace v úvodu této recenze aktuálně 
racionální podtext. Práce se zabývá problematikou basketbalu dětí a mládeže v ČR a klade si 
za cíl zjistit a porovnat intervaly herního děje mezi různými kategoriemi chlapeckého 
basketbalu. V souvislosti s tím se rovněž stává cílem určení hlavních důvodů, které vedou 
k přerušování utkání v soutěžích zmíněných kategorií. 

Práce má povahu empirického elaborátu a hlavní metodou sběru dat je aplikováno pozorování 
(videozáznamů několika utkání). Celkem bylo takto analyzováno 16 utkání v kategoriích U11, 
resp. U12, dále U15 a U19. Získané údaje byly ve výsledkové části práce podrobeny 
zpracování pomocí statistických metod (četnost, aritmetický průměr a procenta), následně 
převáděny do tabulkových přehledů a ztvárněny graficky. 

Práce má velmi dobou úroveň. Je logicky uspořádaná, správně členěná do částí požadovaných 
u šetření kvantitativního typu (literární rešerše s vyústěním do metodologie, výsledková část, 
diskuse a závěr) a hlavně se zabývá se tématem, před nímž se v ČR stále ještě zavírají oči. 
Lze sice v poslední době zaznamenat určitý obrat v pozitivním slova smyslu, ale nikoli 
v dostatečné míře. Proto je v celkovém hodnocení práce třeba vysoce ocenit empatizaci autora 
do celé problematiky, věcnost řešení a nebojácnost vyjádřit to, co má nad výsledky vyšší 
platnost. Namátkou vybíráme: „Lze zjednodušeně říci, že si děti při utkáních v mini-
basketbalu spíše nehrají. Nehrají si ve věku, ve kterém má být hra  na prvním místě …..“    

Rovněž z formálního hlediska nenese práce nějaké výrazné prvky negativně kritických 
připomínek. Snad jedna drobnost. Na mnohých místech se používá pro základní způsob 
realizace sportovní hry namísto pojmu „utkání“ pojem „zápas“. Nuže, pro odborné 
vyjadřování jde vždy o utkání. Zápas ponechme vyjadřování mas-mediálních prostředků a 
praktickému slangu.

Práci doporučujeme k obhajobě.
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