INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Filozofická fakulta
Kód predmetu:
KTVS-FF/1dUTr-113/15

Názov predmetu: Športová špecializácia 2 - basketbal

Študijný program:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Cieľ:
Získať teoretické vedomosti v oblasti štruktury športového výkonu v basketbale, aj praktické
basketbalové zručnosti, uplatniť ich v tréningovom procese rôznych vekových kategórií s
ohľadom na pohlavné osobitosti v tréningovom procese dievčat a chlapcov.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie: prezentácia na jednej vyučovacej hodine: 0 - 20 bodov, ukážky
techniky: 0 -10 bodov, aktívna účasť v tréningovom procese: 0 -20 bodov
b) záverečné hodnotenie: seminárna práca: 0 - 20 bodov, písomný test - teoretické vedomosti: 0 30 bodov
Maximálny počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie predstavuje 100%.
Zodpovedá klasifikačnej stupnici hodnotenia (A = 100 - 94%, B = 93 - 86%, C = 85 - 79%, D
= 78 - 72%, E = 71 - 65%). Kredity sa pridelia študentovi, ktorý získal z predmetu za plnenie
určených podmienok minimálne 65% všetkých bodov.
Priebežné hodnotenie:
prezentácia na jednej vyučovacej hodine: 0 -20 bodov
ukážky techniky 0 -10 bodov
aktívna účasť v tréningovom procese: 0 -20 bodov
Záverečné hodnotenie:
seminárna práca: 0 - 20 bodov, písomný test - teoretické vedomosti: 0 - 30 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. pamätá si poznatky z preberaného učiva ako základ pre ďalšie štúdium špecializácie,
2. má prehľad v základných pojmoch – športový výkon, herný výkon, kolektívy výkon
individuálny výkon, determinanty basketbalového výkonu,
3. je schopný orientovať sa v metodike tréningového procesu a pozná vhodné metodicko –
organizačné formy s ohľadom na pohlavné osobitosti v tréningovom procese dievčat a chlapcov,
4. vie správne ukázať a uplatniť techniku HČJ v HK,
5. je schopný urobiť rozbor technických zápisov a pracovať s odbornou literatúrou.

Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy – športový výkon, herný výkon, kolektívy výkon individuálny výkon, identifikácia
psychologických, sociologických činnostných determinantov basketbalového výkonu, hodnotenie
herného výkonu v basketbale, rozbory technických zápisov, priama účasť na stretnutí, didaktické
technológie tréningového procesu, metodicko – organizačné formy, prostriedky, riadiaca činnosť
trénera.
Odporúčaná literatúra:
1. DOBRY,L. –SEMIGINOVSKÝ, B. 1988. Sportovní hry – výkon a trénimg . Praha:
Olympia,1988.
2. IZÁKOVÁ, A. 2009. Vplyv pohybového programu na rozvoj kinesteticko-diferenciačných
schopností mladých basketbalistiek. Dizertačná práca.
3. MAČURA,P. a kol. 1994. Teória a didaktika basketbalu. Bratislava : FTVŠ UK , 1994.
4. PERÁČEK,P. et al. 2004 Teória a didaktika športových hier I. Bratislava : FTVŠ UK , 2004.
5. RAINER,M. 2006. Úspěšný tréner. Praha: Grada publishing.2006
6. VOJČÍK, M. 1997. Basketbal komplexne. Bratislava : SBA, 1997.
http://slovakbasket.sk/
http://www.basket.sk/
http://www.baskettrener.sk/
http://www.cbf.cz/
http://sbt.cbf.cz/
http://www.4basket.cz/
Časopisecká literatúra domácich, zahraničných, internetových zdrojov – pre doplnenie do
amostatnej práce.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky/česky
Poznámky:
Časová záťaž študenta: 120 hod., z toho:
kombinované štúdium (P, S, K): 39 hod.
samoštúdium: 50 hod.
prezentácia témy: 1 hod.
príprava prezentácie: 10 hod.
aktívna účasť v tréningovom procese: 20 hod.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
Vyučujúci: Mgr. Andrea Izáková, PhD., Mgr. Nikoleta Kušnírová
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:

