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Téma bakalářské práce je velice aktuální, však student měl na problematiku kondiční přípravy 
v basketbale dospělých vytvořenu zvláštní strategii pro zpracování a následné interpretování. 
Již v úvodu sděluje, že se v bakalářské práci pokusí zúročit své dosavadní znalosti a navíc 
využít základy fyziologie k tomu, aby mohl prozkoumat sportovní výkon v basketbale. 
Následně však v abstraktu práce formuluje cíl bakalářské práce, kde bylo podle Tomáše 
Mocika cílem zpracovat literární rešerši a vytvořit tréninkovou pomůcku kondičního tréninku 
mužů pro trenéry basketbalu. Dále autor zdůrazňuje v cíli práce, že v rešerši pracuje 
s dosavadními zkušenostmi, které byly rozšířeny překladem ze zahraničí a základní fyziologií 
člověka. Již při formulaci uvedeného cíle musím konstatovat, že student T. Mocik nevhodně 
pochopil způsob zpracování bakalářské práce. Z hlediska metodiky pedagogického výzkumu 
je zpracovávána literatura pomocí literární rešerše. Zároveň nedokážu posoudit o jakou 
tréninkovou pomůcku kondičního tréninku mužů pro trenéry basketbalu se mělo jednat. 
V abstraktu se dále objevují nesrovnalosti, které se týkají popisu výsledků. Student 
upozorňuje, že práce je pojata jako ucelený soubor kondičního tréninku v basketbale 
dospělých a zároveň zdůrazňuje, že může posloužit jako příručka nebo zdroj informací  
pro kondiční přípravu trenérů basketbalu. Není zde vůbec sděleno, jak bylo postupováno  
při literární rešerši. Jaká klíčová slova byla vybrána pro rešeršní zpracování a zároveň jaké 
publikace a databáze byly směrodatné pro tématické zařazení? Uvedený nesystematický 
postup znamenal spíše popisování, v některých případech opisování, částí textu z publikací, 
které minimálně tématicky odpovídaly řešené problematice.     
 
Překvapující je zařazení cíle a úkolů práce před diskusi, což je proti všem pravidlům rešeršní 
práce. Za skutečně zarážející však považuji úroveň při formulacích v diskusi. Nejprve je 
sděleno, že nebyly nalezeny v české literatuře potřebné informace k sestavení správného 
tréninkového programu (ohledně sestavení programu není nic uvedeno ani v cíli práce, ani 
v úkolech práce). V diskusi jsou zároveň uváděny floskule typu: „V jiných zemích a hlavně 
na Americkém kontinentě je basketbal zcela jinak propagován a zpopularizován. Nicméně si 
myslím, že za pomoci uvedených zahraničních zdrojů pomůžou pozitivně přispět v kondičním 
tréninku.“ nebo „U plánování kondiční přípravy, konkrétně u silové část,  je velké množství 
faktorů, které plánování ovlivňují.“ případně „Co se týče základních předpokladů  
pro basketbal, tak ty kladou vysoké nároky na typ člověka.“ a nakonec „Důležité je tedy 
správné a důkladné protažení před i po zátěži, aby se předešlo možným svalovým zraněním.“          
  
Posluchač Tomáš Mocik upozorňuje na nedostatek české literatury. Mohu uvést některé 
z autorů, kteří se problematikou kondiční přípravy v basketbalu zabývali, případně zabývají 
(Rón, Karger, Cacek, Vala, Pětivlas, Hojka, Kaplan, ad.). Kromě toho mohl autor využít další 
literární zahraniční zdroje: Garfinkel (1988), Emma (2003),  Sigmon (2003), Foran a Pound 
(2007), Zimmermann et al. (2009) ad.  
 
Bakalářská práce byla podle mne odevzdána v nedopracovaném stavu a její zpracovatel  
ji sepisoval na poslední chvíli. Jinak si nedokážu vysvětlit velké množství pravopisných chyb  
a přepisů. Zároveň se v celé práci objevují nelogické formulace z části nezapadající do řešené 
problematiky.     
 
Výskyt pravopisných chyb a přepisů: 
s. 8 ….zaobírat problematiku ve sportu…, s. 10 ….aktivně zapojují v útoky  
i obraně….,…postraními čárami….s. 12…obrané hrací plochy…,..hráči mrštní, rychlý  
a vynikající…. s. 13…největší hvězdy se proslavili….. s. 15...u basketbalistů Brazilského 
výběru…,… při sportovním výkonně, .s. 17…rozdíly mezi jednotlivými posty jsou už 
rozebráni…, s. 18…hráčů vyplívá…,… ektomorf je štíhlí, hubený…, s. 21 ..dále si zapojují  



i jiné svaly…,s. 22…..cíle kondiční přípravy je…., pro plné zvládnutí hry je důležitý jejich 
osvojování… s. 25…rychlí a výbušná síla…, s. 26..nevyšší svalové tenze….,…metody 
posiloví….,s. 32…což vyplívá…,.s. 34…fázi předsezónní se trénuje především cvičení 
výbušná, ty by měli být stimulovány…., kdy ještě nezačali pravidelné tréninky…, 
s. 40..obsahem fartlekovy metody.., s. 46….tato cvičení by měli být…., s. 47…Achilleovi 
šlachy.., s. 48…při pohybu by měli svaly vykonávat …., ovšem jsou ovlivněni i na protilehlé, 
opačné straně kloubu…,… a po sléze…, s. 50…svalstvo zkacuje… ,s. 51…při regenerace 
sil…, …...neshopnosti.., s. 52 ..dvou skupit…, s. 53…. navzdory všem regeneračně – 
rekreačních pohybovým aktivitám…, s. 54….aby se spatné stereotypy…, návyky mohli 
přebudovat…., aby se stačili zapojit všechny řídící mechanismy…, ..nervová centra nekonali 
práci…, kompenzační cvičená…., s. 55…náročná pohybová aktivity…., s. 57…došel 
názoru…, …kvalitou hry v Českém basketbale…, ..u silové část…,…s. 59…ČETMÁK, J., 
CHVÁLIVÁ.  
Veliký nedostatek této práce spatřuji v nedodržení základního pravidla shody podmětu 
s přísudkem. 
 

Nelogické formulace z části nezapadající do řešené problematiky:  
- tímto tématem se budu snažit přispět do dneška získaným znalostem,  
- snažil jsem se vyhledat určité poznatky a vytvořit následnou aplikaci, tato aplikace bude 
obsahovat individuální a kolektivní (soudržný) trénink všech hráčských postů v basketbale,  
- půjde také o fyziologii a o osvojování fyzické zdatnosti,  
- jeho zástupcem F.M.Marek byl zvolen za člena předsednictva,  
- skutečné jednoty evropského basketbalu a upevnění významu FIBA bylo dosaženo až v roce 
1947, kdy do FIBA vstoupil SSSR,  
- basketbal vznikl poměrně nedávno,   
- funkce se nerozdělují už před utkáním jako např. v kopané,      
- pivoti těží ze své síly a výšky, a proto výborně doskakují,  
- naběhané metry v zápase,    
- působící hráči na postu rozehrávače, se vyšplhali,  
- charakteristickým znakem basketbalu, jsou výraznou somatické a fyziologické rozdílnosti,  
- v tabulce 23 jsou průměrné tělesné rozměry (tabulka 23 se v textu neobjevuje),      
- u hvězd ze zámořské soutěže NBA je viditelný důraz na silovou přípravu, která je bohužel  
i podporována užitím steroidů,  
- v některých sportech např. volejbal a házená je také vyžadována větší flexibilita, ta má  
za následek zvětšení kapacity uchování elastické energie a tím tedy i zvýšení výbušnosti,  
- pro analýzu práce svalů, jsem si činnost, při které je přikládán důraz na přesnost,  
- nejvíce se projevuje v osobních soubojích pod košem v území bedny,  
- je tedy hráčovou povinností získat na začátku sezóny co nejvyšší výkonnost a tu si udržet, 
faktem je, že hráč potřebuje trénovat několik komponentů, nasadí se tréninkové módy a jejich 
kombinací se maximalizují,  
- u většiny hráčů platí, že zřetelně příznivé změny jsou v síle a tím i zlepšení v atletických 
schopnostech,   
- u jednoho vysokoškolského týmu v Americe,  
- používá pro zvětšení výšky výskoku,  
- až k riskování k zranění,  
- u projevu cyklické a acyklické rychlosti, se zejména při rychlých pohybech zapojují rychlá 
(červená) svalová vlákna, to se děje z důvodu vysoké frekvence mnoha budivých impulzů,  
- řešit je za pomoci fyzické rychlosti, ale i psychické dovednosti,   
- co dobu rekce ovlivňuje je např. věk, teplota, prostředí, 



- cvičení rozvíjející vytrvalost, jsou použitelná např. ve fotbalu, běhu, ale i basketbalu, závisí 
na tom přesnost, 
- ale nejvíce s využívají dávkovaná herní a průpravná cvičení,  
- hráči jsou připraveni na lajně pod košem,  
- tím myslíme neherní cvičení,  
- jde o schopnost čelení novému pohybovému úkolu,  
- ale není výjimkou nějaká ta úmyslná chyba,  
- s tím je spojeno odkládání různých šperků,  
- posturální svalstvo má totiž větší svalový potenciál, než svaly fyzické,                    
- nutné před započetím cvičení,  
- nervová centra nekonali práci s kvapem,  
- jídelním plánem Baham na sacharidy,  
- při vyhledávání literatury k tomuto tématu jsem v naší české literatuře nenašel všechny 
potřebné informace k sestavení správného tréninkového programu pro basketbal,  
- v jiných zemích a hlavně na Americkém kontinentě je basketbal zcela jinak propagován  
a zpopularizován, nicméně si myslím, že za pomoci uvedených zahraničních zdrojů pomůžou 
pozitivně přispět v kondičním tréninku,  
- nicméně dřívějším sledováním zápasu NBA a videí tréninků na portálu youtube, jsem došel 
k názoru, že tyto přípravy u nás neprobíhají v takovém měřítku jako u sousedních Američanů,  
- u jednotlivých pozic hráčů jsou rozdílné úkoly.   
 
Bakalářská práce Tomáše Mocika svoji podprůměrnou úrovní, výraznými terminologickými  
a faktografickými nepřesnostmi a zejména celkovým zpracováním  nesplňuje požadavky na 
tento druh odborné práce.    
Bakalářskou práci studenta Tomáše Mocika v této podobě nedoporučuji k obhajobě.    
 
 
V Praze, 10. září 2015                                                    Aleš Kaplan 
                                                                               oponent diplomové práce 


