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Diplomová práce Jana Štěpánka se zabývá efektivitou dvou a tříbodových pokusů a jejím 

významem pro konečný výsledek utkání. Cílem práce bylo zjistit, zda míra efektivity u těchto dvou 

bodově odlišných variant střelby z pole má vliv na výsledek utkání.

Zavedení střelby za tři body v roce 1984 lze považovat za jednu z nejrevolučnějších změn 

pravidel basketbalu v celé jeho historii. Je zřejmé, že tato novinka nutně vyvolala celou řadu 

nových impulsů, které se musely promítnout do celé struktury basketbalu, tedy herními činnostmi 

jednotlivce počínaje a kombinacemi a herními systémy konče. Z pohledu současného elitního 

basketbalu a jeho důrazu na univerzálnost hráčů na všech herních postech je zvládnutí relativně 

úspěšné střelby za tři body požadováno prakticky po všech hráčích – stává se samozřejmostí i u 

hráčů na pozice 4, u hráčů na pozice 5 je vítaným bonusem.     

Teoretická východiska práce jsou autorem zpracována poměrně stručně, ale každopádně 

nelze zpochybnit jejich souvislost se zaměřením práce. Jako metoda výzkumu byla zvolena 

sekundární analýza, konkrétně se jednalo o práci se statistikami střelby z pole (za 2 a 3 body) ze 

všech utkání Mattoni NBL v sezóně 2006/07. Autor se velmi podrobně a důsledně zabývá všemi 12 

družstvy, získané údaje zpracovává do přehledných tabulek a grafů a zároveň vše doplňuje slovním 

komentářem. Následně se pokouší o syntézu všech získaných dat a vyslovení určitých zobecnění, 

k čemuž mu však ne zcela jednoznačné výsledky nedávají příliš mnoho prostoru. Můžeme 

předpokládat, že podrobnější matematicko-statistická analýza by práci zřejmě výrazně prospěla a 

pomohla by lépe realizovat autorův záměr, je však otázkou, zda takováto analýza nesahá již nad 

rámec rozsahu diplomové práce. Přesto však diskuse a závěr přináší zajímavé informace o 

zkoumané problematice, a ač tvrzení, že pro dobrý výsledek je třeba mít efektivitu střelby za 2 a 3 

body vyváženou vypadá na první pohled triviálně, určitý kus pravdy v sobě určitě obsahuje.  

Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou jak po odborné, tak formální stránce a 

doporučuji ji k obhajobě.  Případné otázky na autora jistě vyplynou z diskuse při vlastní obhajobě.
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