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  Kondiční trénink, ve smyslu zatěžování nespecifickými i specifickými činnostmi, je u družstev 

sportovních her stále předmětem diskusí a polemik. V teoretických předpokladech, přestože 

vycházejících z ověřených poznatků především v oblasti fyziologie sportu (fyziologie tělesné zátěže), 

sice nacházíme pro praxi sjednocující východiska, avšak spíš v poloze určování objemu a intenzity. 

To, co se stále ve sportovních hrách postrádá, je především objektivita ukazatelů zatěžování a jejich 

měřitelnost s ohledem ne efektivitu herního výkonu.. V důsledcích toho se velmi často preferuje jen 

určitá složka (bohužel spíš v rámci vytrvalosti), ale na úkor jiných složek (především rychlosti a 

akcelerace). Značně se rovněž pomíjejí dovednostní předpoklady k silově výbušným úkonům, jakkoli 

v předpokladech toho, co lze pokládat za kondiční trénink či kondiční přípravu. Celostnější pohled 

nám stále jaksi uniká. 

   Nicméně každou práci, která se zabývá nastíněnou problematikou, ať již v aspektech zobecnění, 

nebo naopak konkretizací námětů pro praxi, lze uvítat. Stejný názor zaujímáme i k bakalářské práci 

Anny Martínkové. Práce má povahu teoretického elaborátu a klade si za cíl analyzovat, roztřídit a 

posoudit současné poznatky o kondičním tréninku hráčů či hráček basketbalu. Hlavní metodou se 

proto stává literární rešerše, a to se snahou získat data potřebná k objektivizaci stanoveného záměru, 

resp. cíle.

   Přestože se zpracování námětu opírá o „klasiku“ tradičních přístupů k problematice kondičního 

tréninku (rozvoj schopností), práce dospívá k modernějším – novějším – jiným (?) závěrům. Přínosem 

práce je bezpochyby obecnější prezentace a shrnutí možností, které se v teoretických předpokladech 

zvolené tématiky a  literární rešerší nabízejí. To, co nám však při stylizaci recenze vhání až skoro slzy 

do očí, je alespoň nástin reality herního výkonu (nebývá to zvykem, ba ani v praxi). V textu to není 

příliš zvýrazněné, odborník si to ale najde. Citujeme: „Tréninkový proces je efektivní, jestliže vychází z 

hlavních požadavků  zatížení basketbalisty v utkání“ (s. 49).  Za tuto formulaci jsme ochotni odpustit i 

drobné nesrovnalosti, zejména terminologické, které se v práci nacházejí. Pozor zejména na svéhlavé 

používaní pojmu „hra“ . „Hra“, není-li upřesněno, je filosofickou kategorií a podle toho by se s ní 

mělo zacházet. 

   Práci doporučujeme k obhajobě.     
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