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Komentář k hodnocení bakalářské práce studenta Antonína Mocika 

Název: Zranění v basketbale a jejich možná prevence  

Student A. Mocik si stanovil cíl bakalářské práce vyhledat zranění, která se v basketbalu  
objevují a navrhnout prevenci, kterou můžeme eliminovat vznik zranění, případně zkrátit 
dobu rekonvalescence. Cíl měl být splněn pomocí literární rešerše zahraniční a české 
literatury. 

    Na základě výše stanoveného cíle a vzhledem k obsahu práce musím bohužel konstatovat, 
že ve zpracované bakalářské práci se objevuje velké množství nedostatků. Uvedené 
nedostatky výrazně snižují úroveň bakalářské práce a neodpovídají charakteru závěrečné 
práce řešené v rámci univerzitního vzdělávání.   

    Nedostatky jsem rozčlenil do pěti bodů:  

1.Výskyt pravopisných chyb a přepisů: s. 8 ….k samotným cvikům jsem přiložit…, s. 9 
….Koše byli….,….objevilo 13. Hlavních pravidel, ty však neupravovali….Hřiště, je 
uprostřed….s. 10…za postraní čarou…, s. 11…rozlišování podmětů….s. 13...výdeje, které 
vyplívají…, s. 14…hodnoty metabolismu dosahovali…., naměřené hodnoty dosahovali.., s. 
16…příčiny vyplívající…, ..studie prokázali…., s. 17 ..nečastějším místem…,.nejčastěji se 
objevovali poranění…,…. ženy dopadli…, s. 18…..přímí kontakt…, s. 19…ukončí činnost na 
delší domu…, s. 20 zánět rozdělujeme do pří stádií…., s. 21…následný postu léčby…, s. 
24…je nemožnost natáhnout prs…, s. 26..zlomeni nosních kůstek…, s. 27….přímím 
úderem…,….se setkáváme s nižší a vyšší intenzitou zatížen…., s. 28…časná regeneraci 
využíváme…, s. 29…vhodná je na masáž oblastí…,…aby tělo bylo potřebně zahřátá…, s. 
40…prováníme se zvětšeným odporem…,s. 49….výsledky se shodovali…, ženy jsou 
nejčastěji zraněni..., s. 51... CHVÁLIVÁ, O., KOTLÍKOVÁ, V.  

Veliký nedostatek této práce spatřuji v nedodržení základního pravidla shody podmětu 
s přísudkem.  

2.  Posluchač A. Mocik v cíli práce upozorňuje na využití literární rešerše. Uvedenému by 
měla odpovídat struktura bakalářské práce, což v tomto případě není provedeno. Cíle práce se 
tak objevují před kapitolami Diskuse a Závěry. Zároveň bych chtěl upozornit, že postrádám 
shodu ve formulacích cílů práce v abstraktu a v samotné kapitole 8. Cíle práce. Na s. 48 autor 
totiž stanovuje následující cíl práce: „..seznámit čtenáře s historií, charakteristikou  
a základními pravidly basketbalu. Dále pak ukázat zranění, která se v basketbalu objevují  
a navrhnout jejich prevenci, kterou můžeme jejich vznik eliminovat, případně zkrátit dobu 
rekonvalescence.“ Takto nešťastně volená formulace neodpovídá pracovnímu postupu i 
vlastnímu obsahu.  

 
3. V rámci zpracování této bakalářské práce měla být použita literární rešerše zahraniční  
a české literatury. Zde bych chtěl upozornit na snahu posluchače A. Mocika prostudovat 
teoretická východiska k řešené problematice. Studentovi se bohužel nepodařilo dodržet 
základní principy literární rešerše, což znamená: vytvořit si klíčová slova, případně kategorie, 
která budou stěžejní pro vyhledávání ve vybraných databázích a v literárních zdrojích. 
Uvedené se pak projevuje obsahovou nesourodostí, kdy jsou využívány i témata, která 
neodpovídají řešené problematice. Případně jsou brána obecně: s. 16 kap. 4.3 Nejčastější 
zranění v basketbale dle literatury (odpovídá požadavkům k danému tématu), však od s. 19 
subkap. 4.3.1 Úrazy dolních končetin již odpovídá dle autorů (Pilný, Moster, Mosterová) 
obecně sportovní traumatologii. Musím konstatovat, že sportovním zraněním v basketbale je 
věnováno v publikacích Bahra a Maehluma (Eds., 2004), Bahra a Engebretsena (Eds., 2009), 



případně Norrise (2011), Bahra (Ed., 2013). Nesystematický a nepromyšlený výběr literatury 
totiž vedl k citování autorů z 80. let minulého století, což v důsledku znamenalo nešťastné 
formulování vět: „… s. 8 ..Úkol zněl, aby vytvořil…, s. 9..vše se potvrdilo, až když FIBA 
vstoupila do Sovětského svazu roku 1947, apod.    

4. Z hlediska metodiky práce nebyly stanoveny úkoly práce a zároveň pracovní postup  
při literární rešerši (stanovení klíčových slov, kritéria výběru literatury a databází, kritéria  
pro výběr cviků). Nedodržení tohoto postupu vedlo k ne moc systematickému zpracování 
literatury a k nelogickému výběru cviků. Cviky byly vybrány podle subjektivního hlediska 
autora a neměly co dočinění s expertním posouzením z hlediska vhodnosti či nevhodnosti 
cviku pro hráče basketbalu. Při této příležitosti bych chtěl upozornit na publikaci Bahra  
a Engebretsena (Eds., 2009), kde jsou zaznamenány cvičení na prevenci před možným 
zraněním v různých sportovních odvětvích.   

5. Téma bakalářské práce je jinak velice zajímavé a v dnešní době velice aktuální. 
V basketbalu je stále čím dál tím více řešena problematika výskytu zranění hráčů a hráček.  
I Česká basketbalová federace (dále ČBF) se snaží monitorovat výskyt zranění v jednotlivých 
soutěžích. Je proto na škodu, že autor této bakalářské práce alespoň okrajově nezmínil 
pracovní postup, případně výsledky anketního šetření ČBF. U studenta Antonína Mocika 
postrádám základní odbornost k této problematice, která je dána nedostatečným přehledem 
jak v oblasti literatury, tak i v oblasti metodické.    

Na závěr musím konstatovat:   

bakalářská práce má mírně podprůměrnou úroveň s terminologickými a faktografickými 
nepřesnostmi. Bakalářskou práci Antonína Mocika nedoporučuji k obhajobě.   

V Praze, 10. září 2015                                                    Aleš Kaplan  

                                                                              Oponent bakalářské práce 

 


