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Nácvik a zdokonalování herních činností je jedním z hlavních úkolů tréninku mládeže. 
V praxi se často setkáváme s až příliš „intuitivními“ postupy trenérů, kteří zvolená cvičení či 
techniky nemají dostatečně racionálně zdůvodněny. Proto pokládám snahu o objektivizaci 
tréninku v tomto smyslu za velmi aktuální a pro praxi přínosnou. Týká se to nejen házené, ale 
i dalších sportovních her, u nichž může být situace velmi podobná.
Bakalářská práce má 50 stran textu, jeden obrázek, 6 tabulek a 4 grafy v textové části a jednu
přílohu ve formě CD záznamu. Cílem práce bylo ověření intervenčního programu pro vybrané 
hráče z kategorie staršího žactva. Ten byl potom zaměřen na trénink střelby z prostoru křídla.
Zatímco v názvu práce se mluví o „nácviku“, z cíle práce vyplývá spíše zdokonalování 
techniky.
Teoretická část práce seznamuje čtenáře s herním výkonem a hráčskými funkcemi v házené, 
následně také s některými principy technické přípravy a vybranými herními činnostmi. U 
střelby z křídelního prostoru jsou uvedeny též škálovací tabulky pro posouzení jednotlivých 
fází. V závěru teoretické části jsou uvedeny cíl práce, úkoly a pracovní hypotéza. Hypotéza 
mohla být formulována přesněji vzhledem k použitým metodám posuzování dovednosti.
Druhá část práce je věnována vlastnímu výzkumu. Pro zvýšení objektivity hodnocení hráčů 
pomocí uvedené škály autor přizval také dva „kolegy“, o kterých však neuvádí žádné další 
informace. Nejprve je popsán intervenční program, který vznikl na základě videoanalýzy 
uvedených hráčů. Bylo navrženo pět hlavních kritických míst v technice dané herní činnosti, 
na něž byly zaměřeny korekční či zdokonalovací techniky. Ty jsou navíc prezentovány 
v názorné videopříloze. Ve výsledkové části autor předkládá hodnocení jednotlivých hráčů 
před a po absolvování intervenčního programu. Následná diskuse hodnotí podmínky a průběh 
výzkumu a vyjadřuje se též k možnostem využití uvedeného programu v praxi. 
Celkově je práce přehledná a logická, vhodně doplněná grafy, tabulkami a videopřílohou. 
Poněkud nejednotné je místy používání pojmů týkající se techniky (objevují se výrazy: 
schopnosti, dovednosti, vybavení, kvalifikace, připravenost). Na straně 12 by bylo vhodné 
vysvětlit zkratky použité v tabulce. Jinak práci shledávám zdařilou a nemám zásadních 
připomínek. Vzhledem k výše uvedenému ji tedy doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:

Jak by mohlo znít upřesnění hypotézy práce?

Na základě jakých dalších indicií by mohl být vytvořen/upraven intervenční program?

Co rozumíte pojmem „progres“?
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