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   Projevy herního výkonu se v teorii a didaktice basketbalu stávají nedílně doprovodným faktorem při 

hodnocení jednotlivců i družstev. Součástí takového hodnocení jsou i obranné činnosti, přestože jejich 

analýza i charakteristika bývají méně obvyklejší a prokazatelnější než u činností útočných. O to více je 

třeba vítat každou práci, která se problematikou obranných aktivit zabývá a která vyvíjí seriózní snahu 

jejich objektivizace.

   Cílem diplomové práce Lucie Kysilkové je analyzovat, charakterizovat a srovnat efektivitu určených 

výkonových ukazatelů v obraně u vytipovaných středních rozehrávaček naší nejvyšší basketbalové 

soutěže. Práce si rovněž klade za cíl konstatovat hlavní nedostatky a jejich příčiny u jmenovaných 

typů (postů) hráček ve fázích utkání, kdy družstvo nemá míč pod kontrolou. K takto určeným cílům 

použila autorka metodu přímého pozorování videozáznamů 20 utkání a upravenou evidenci 

pozorovaných jevů podle Velenského E. 

   Práci doporučujeme k obhajobě, ale máme k ní několik výhrad. Za prvé, teoretická východiska jsou 

poměrně dobře zpracovaná, avšak nevyúsťují vlastním shrnutím a uceleně jednotnějším názorem do 

záměru práce. Postrádáme tak vůdčí myšlenku, „proč“ k takovému šetření vůbec došlo a zda-li není 

samoúčelné.

   Za druhé, aplikovaný způsob evidence nese určitou logičnost s ohledem na stanovené cíle, ale má 

toliko povahu deskriptivního zpracování. Kritičtějším náhledem lze v této souvislosti poukázat na 

nízkou přehlednost zejména při používání symbolů a při interpretaci údajů uváděných v tabulkách a 

grafech (které navíc nemají popis).  

   Za třetí, v diskusi postrádáme srovnání s výsledky jiných prací, jakkoli tyto práce dospívají ke 

stejným, resp. obdobným závěrům (co se týká basketbalových soutěží žen, ale i mužů v České 

republice). Tvrzení, která autorka na základě svého šetření uvádí na konci práce, jsou proto málo 

věrohodná (což si asi sama uvědomuje, když „nechce být dogmatická“). Paradoxem je, že jsou 

povětšinou správná.

   Čtvrtou výhradou se stává terminologie použitá v některých pasážích textu. Např. pojem „hra“ lze 

v pojednávaném kontextu lépe nahradit pojmy např. „herní činnost“, „herní výkon“, „utkání“, „fáze 

utkání“.       

   V celkovém shrnutí konstatujeme, že úroveň práce nevybočuje z norem kladených na podobné 

elaboráty.  V posudku uvedené skutečnosti se však dotknou předmětu obhajoby.      

V Praze 12.9.2006                                                 PaedDr. Michael Velenský.PhD.
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