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ÚVOD 

Pro vypracování diplomové práce jsem si vybral téma týkající se basketbalu, 

přesně tedy srovnání pravidel evropského a zámořského basketbalu. 

Diplomovou práci na téma basketbalu jsem si vybral především proto, že já sám 

se touto dynamickou hrou zabývám již 15 let, a to jak aktivně, tak i pasivně, sledováním 

různých zápasů z Evropy i Ameriky. A když jsem jako malý kluk s basketbalem 

začínal, snil jsem asi jako většina začínajících basketbalistů o tom, jak hraji v nejlepší 

světové lize, tedy v NBA. 

Evropa se v mnohých oblastech snaží přiblížit Americe, a to platí i pro 

basketbal. Nejen že bývalí hráči NBA, a také ti, kteří se v NBA neprosadili, nastupují 

v nejlepších evropských týmech a ligách, navíc i v NBA hraje spousta evropských 

hráčů, ale i v některých pravidlech se Evropa přizpůsobuje americkým pravidlům, když 

za posledních několik let došlo k jistým změnám v evropských pravidlech a další, 

například prodloužení tříbodové čáry, jsou již naplánované. 

Proto bych chtěl touto prací především přiblížit rozdíly mezi jednotlivými 

pravidly a jejich vlivem na hru. 

Zároveň si kladu za cíl zjistit z výzkumu mezi hráči basketbalu, jak znají 

pravidla obou kontinentů a rozdíly mezi nimi. 
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1. STAV DOSAVADNÍCH POZNATKŮ 

1.1 Co je basketbal 

Basketbal je kolektivní míčová hra, ve které proti sobě nastupují dva týmy 

s maximálně 12 hráči na soupisce. Přitom ve hře proti sobě hraje vždy pět hráčů 

z každého týmu. Ti se snaží získat více bodů než soupeř tím, že prohazují míč 

obroučkou basketbalového koše protivníka. Může se hrát pouze rukama, ať už přihrávat, 

odrážet míč či ho třeba kutálet po zemi. 

Basketbal, česky též košíková, i když tento název se v současné době již téměř 

nepoužívá nebo jen minimálně a hráči jej nemají příliš rádi, je dynamická hra a 

v současné době jedna z nejpopulárnějších na celém světě. 
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1.2 Historie 

Již před naším letopočtem některé indiánské kmeny v Jižní Americe hrály hru, 

ve které se snažily prohodit míč kruhem pověšeným vysoko nad zemí. Ovšem tento 

„sport" nelze považovat za přímého předchůdce basketbalu. 

1.2.1 Vznik basketbalu 

Počátky moderního basketbalu se datují od 19. století, přesněji od prosince roku 

1881, kdy dr. Naismith (viz Obr. 1) zavěsil dva košíky na broskve na zábradlí balkónu 

sportovní školy Křesťanské asociace mladých mužů (YMCA) ve Springfíeldu 

v Massachusetts. Do těchto košů se jeho studenti a zároveň hráči ragbyového týmu 

snažili trefit míčem na fotbal. 

Obr. 1 
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Dr. Naismith se touto novou halovou hrou snažil především o to, aby se jeho 

studenti při hodinách tělesné výchovy, které byly zaměřeny především na cvičení 

prostná a gymnastiku, nenudili a mohli mezi sebou nějakým způsobem soutěžit. 

Navíc jeho nový sport představoval i kondiční trénink během dlouhých zimních měsíců, 

kdy studenti neměli možnost cvičit venku na hřišti. 

Bylo nutné vytvořit také přesná pravidla pro tento nový sport, aby se hráči, kteří 

byli zvyklí z ragby především na kontaktní styl hry, v tělocvičně nezranili. 

Tato pravidla byla otištěna přibližně měsíc po vzniku basketbalu, v roce 1882, ve 

Školních novinách. 

Zde je 13 základních pravidel, která vytvořil dr. Naismith pro svou novou hru, 

zvanou košíková neboli basketbal. 

1. Míč se smí házet všemi směry jednou nebo oběma rukama. 

2. Míč se smí odrážet všemi směry jednou nebo oběma rukama (nikdy ne pěstí). 

3. Hráč nesmí běhat s míčem, musí ho odhodit z místa, kde míč chytil. Výjimka se 

povoluje hráči, který chytil míč v plné rychlosti. 

4. Míč se smí držet v rukách či mezi rukama, nesmí se však držet paží a tělem. 

5. Není dovoleno vrážení ramenem, držení, strkání, podrážení či udeření soupeře 

žádným způsobem. První porušení tohoto pravidla kýmkoliv se počítá jako faul, 

druhé porušení hráče diskvalifikuje ze hry do doby, než je dán příští koš, nebo, 

je-li zřejmý úmysl poranit osobu, na celou hru. Náhradník pak není povolen. 

6. Faul je udeření míče pěstí, porušení pravidla 3 a 4 a jak je popsáno v pravidle 7. 
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7. Pokud se některá strana dopustí tří po sobě následujících faulů, počítá se to jako 

koš soupeře (po sobě následující znamená, že se soupeř v téže době nedopustil 

faulu). 

8. Koše je docíleno, je-li míč vhozen či odražen od podlahy do koše, kde zůstane, 

za předpokladu, že obránci se koše nedotknou. Pokud míč zůstane na okraji a 

soupeř pohne košem, body se počítají. 

9. Vlétne-li míč do zámezí, je vhazován zpět do hřiště hráčem, který se ho první 

dotkne. V případě sporu jej rozhodčí vhodí přímo do pole. Na vhazování má 

hráč 5 sekund, pokud drží míč déle, vhazuje soupeř. Pokud některá strana hru 

zdržuje, posuzuje to rozhodčí jako faul. 

10. Rozhodčí zaznamenává fauly. Upozorňuje hlavního rozhodčího, když se 

družstvo dopustí tří po sobě následujících faulů. Ten má právo diskvalifikovat 

h r á č e p o d l e pruviUtu 5 , 
» i 

11. Hlavni rozhodčí sleduje míč a rozhoduje, kdy je míč ve hře, kdy v zázemí, které 
straně patří, a měří čas. Rozhoduje, zda bylo dosaženo koše, počítá body a plní 
všechny další povinnosti, které obvykle rozhodčí vykonává. 

12. Hraje se 2 x 15 minut s pětiminutovou přestávkou, 

13. Strana, která docílí více bodů, vyhrává. V případě nerozhodného výsledku může 

hra se souhlasem kapitánů obou družstev pokračovat, dokud nepadne další koš. 

Tato jednoduchá pravidla představují pět základních principů i dnešního basketbalu: 

1 • Míč musí být hrán rukama. 

2. S míčem se nesmí utíkat. 

3. Hráč nesmí omezovat svého soupeře nebo mu bránit v pohybu. 
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4. Obě mužstva se pohybují po stejném území, ale nesmí docházet k osobnímu 

kontaktu. 

5. Obroučka koše je umístěna ve výšce a je vodorovně. 

Naismithovi studenti nazvali novou hru podle jejího zakladatele, tedy Naismith -
bull, ale sám dr. Naismith přejmenoval tento sport podle košů, do kterých se hráči 

trefují, tedy dodnes dochovaným názvem basketball (basket je anglicky koš, ball 

znamená v překladu míč). 

Basketbal začal jako hra devět proti devíti. Počet 18 hráčů byl dán především proto, 

že Naismithovu třídu navštěvovalo právě 18 studentů. 

Navíc byli určeni dva sběrači, kteří na žebříku vybírali spadlé míče z košů. 

První organizovaný zápas b^l odehrán na konci roku 1982 mezi dvěma 

ppbtjčkíami spritigHtilciské YMGY. Skonči! r^niízqu 2:3. 

1 - 2 . 2 Š í ř e n í b a s k e t b a l u 

Basketbal se tak během několika měsíců rozšířil mezi většinu středních a 
vysokých škol v USA, kde studenti unešení touto novou hrou preferovali basketbal před 

všemi ostatními sporty. 

Vznikaly amatérské týmy a soutčže. Tak mohly jednotlivé školy soutěžit mezi 

sebou. 
Dále se basketbal rozšiřuje do Kanady a Jižní Ameriky. 

1-2.3 Vznik profesionální soutěže 

V roce 1886 si jeden z týmů v New Yersey pronajal místní zbrojnici, kde 

Připevnil koše a od příchozích diváků vybíral vstupné. Tím mohl pokrýt náklady na 

uspořádání zápasu, nájemné a také plat pro jednotlivé hráče, který činil 15 dolarů. 
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Národní basketbalová liga (NBL) vznikla v roce 1903. Její založení dává 

možnost vzniku profesionálním týmům a jejich rozvoji. 

Rok 1915 přinesl do hry nová pravidla, která zápasy výrazně urychlila a 

zefektivnila. Začalo se hrát upravenými míči, objevují se desky za koši a bezedné koše 

z pletiva. Hrály již pčtičlenné týmy, hráči měli omezený počet faulů do vyfaulování na 

pět (původně neomezeně), koše ze hry se počítaly za dva body. Zůstávají však nadále 

neshody v pravidlech např. ohledně driblinku. 

Během vývoje vznikla i pravidla, jako jsou dva rozhodčí na zápas, pravidlo 

deseti vteřin na přechod z obranné na útočnou polovinu hřiště, pravidlo tří sekund, při 

kterém hráč nesmí stát delší dobu bez míče ve vymezeném území pod košem. 

Také se objevuje střelba jednou rukou namísto dvěma. 

V první sezóně BAA (Basketbalová asociace Ameriky) v letech 1946^7 

začleňovala 11 týmů ve dvou divizích, Východní a Západní. O rok později se sice počet 

týmů zúžil na osm a BAA měla potíže, aby se vůbec udržela, ale v sezóně 1948^19 se 

k ní přidaly další čtyři týmy z NBL. 

Pro další sezónu 1949-50 BAA změnila svůj název na Národní basketbalová 

asociace, známá jako NBA, a přidaly se k ní i zbylé týmy z Národní basketbalové ligy. 

Se vznikem NBA se objevují i další nová pravidla, jako je limit na útok 24 

vteřin, maximální počet faulů jednoho družstva za čtvrtinu na 6, a pokud tým tuto 

hranici přesáhl, byl penalizován střelbou trestných hodů pro tým soupeře. 

1-2.4 NBA a současnost 

V současné dobč hraje v NBA 30 týmů organizovaných ve dvou konferencích, 

Západní a Východní, z nichž každá se ještě skládá ze tří divizí. 
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Během jedné sezóny každý tým sehraje 82 zápasů v základní části a osm týmů z každé 

konference postupuje do vyřazovacích bojů, tzv. play-off. Finále play-off pak hrají 

nejlepší tým Západní s nejlepším týmem Východní konference. 

1.2.5 Basketbal v Evropě 

Do Evropy se basketbal dostává přibližně 12 let po svém vzniku, tedy v roce 

1893, především díky námořníkům cestujícím z USA, a to hlavně do Francie, Itálie a 

Německa. Také studenti a učitelé cestující do Evropy přispěli k rozšíření basketbalu 

mimo hranice USA. 

Například v Čechách se první verze basketbalu hrála již v roce 1887. Tato hra se 

ale v té době neujala. 

Pravý rozmach basketbalu však nastává až po 1. světové válce díky učiteli 

tělocviku na ženevské mezinárodní tělovýchovné škole Elmeru Berrymu, známému dr. 

Naismitha. Díky němu se basketbal sj iž upravenými pravidly dostává z Francie, 

Švýcarska a Itálie do dalších evropských zemí, jako je Anglie, Finsko, Holandsko i 
v 

Československo. 

A zároveň basketbal postupuje i mimo evropské území na blízký východ, do 

Austrálie, Japonska, Číny a Indie. 

Mezinárodní basketbalová federace se zkratkou FIBA (Federation Internationale 

de Basketball Amateur) vzniká v Ženevě 18. července 1932, a to především díky tomu, 

že bylo potřeba sjednotit pravidla, jejichž vývoj byl v různých zemích odlišný. Mezi 

°smi zakládajícími zeměmi bylo i Československo. Do ní jsou pak přijímány další země 
a v současnosti FIBA registruje přes 200 zemí z celého světa. Je tak jednou z největších 

federací na světě. 

Na Olympijských hrách byl basketbal představen v roce 1904 v St. Louis jako 

ukázkový sport. Ovšem v olympijském programu se objevuje až v roce 1936 v Berlíně. 

V roce 1950 se uskutečnilo první mistrovství světa v Argentině. 
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Oficiální kontakty mezi FIB A a NBA jsou zaznamenány od roku 1987, kdy se 

v Milwaukee uskutečnil první „otevřený" turnaj. Jeho další ročníky se již konaly vždy 
v Evropě. 

Od roku 1990 mohou profesionální hráči NBA startovat na vrcholných soutěžích 

FIBA a již od začátku jsou téměř na všech turnajích suverénní. 
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1.3 NBA, WNBA, NCAA 

Nejen že existuji rozdílná pravidla mezi evropským a americkým basketbalem, 

ale navíc se liší i pravidla amerických mužských (NBA), ženských (WNBA) a 

univerzitních (NCAA) soutěží. 

A především pravidla studentské univerzitní ligy zvané NCAA, kde hrají i 

někteří čeští hráči, jsou od soutěží dospělých odlišná v mnoha případech. 

Ať už je to jiná hrací doba (v NCAA se zápas hraje 2 x 20 minut), kratší vzdálenost 

tříbodové lajny o více než metr ve středu hřiště, jiný tvar vymezeného území, tzv. 

„bedny". Dále například výrazně delší limit na útok (35 vteřin na vystřelení na koš) i na 

přechod půlící čáry z obranné na útočnou polovinu hřiště (10 vteřin), jiná pravidla 

v osobních i týmových chybách a následných trestných hodech. 

A nejen tyto rozdíly, ale i spoustu menších odlišností můžeme najít mezi jednotlivými 

pravidly. 

Menší odlišnosti v pravidlech oproti NBA můžeme vidět i u jednotlivých nižších 

mužských soutěží v Americe, jako jsou D-League, ABA, CBA, PBL. 

D-League (Development League) je druhá nejvyšší soutěž v USA. Její odlišnosti oproti 

NBA jsou jen ve složení divizí a týmů v nich. 

ABA (American Basketball Association) se od pravidel NBA liší tím, že trestné hody se 

střílejí až po osmi týmových faulech a tým musí z obrané na útočnou polovinu přejít za 

sedm vteřin. 

Základní pravidla CBA (Continental Basketball Association) a PBL (Premier 

Basketball League) jsou stejná s pravidly NBA. 

Ovšem zabývat se rozdíly mezi pravidly v různých amerických soutěžích není 
cfl mé práce. Tím je porovnat rozdíly v pravidlech, podle kterých hrají hráči nejvíce 

sledované basketbalové soutěže v USA, tedy v pravidlech NBA a pravidlech FIBA, 

podle kterých hrají týmy evropských soutěží. 
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1.4 Rozdíly mezi evropským a zámořským basketbalem 

1.4.1 Hřiště 

1.4.1.1 Rozměry hřiště 

Oficiální rozměry hřiště pro evropské soutěže jsou 28 m délka a 15 m šířka. 

Velikost hřiště pro NBA se většinou udává ve stopách: 94 ' x 50 převedeno na metry 

je délka 28.88 m a šířka 15,36 m. 

1.4.1.2 Tříbodová vzdálenost (měřeno od středu koše) 

Zatímco tříbodová čára je v Evropě ve vzdálenosti 6,25 m od středu koše, 

v NBA je toto území větší. Trojková lajna je posunuta v nejbližším místě v rozích na 

6,76 m a v nejvzdálenějším místě ve středu hřiště to je 7,24 m. 

1.4.1.3 Vymezené území (tzv. „bedna") 

Evropská pravidla FIBA stanovují toto území šířkou 6 m u postranní čáry a 

3,6 m na místě trestného hodu, tedy území má tvar lichoběžníku (viz Obr. 2). 
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Obr. 2 

V NBA má vymezené území tvar obdélníku o rozměrech 18 ',10" dlouhý a 12 

široký (viz Obr. 3). 
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Obr. 3 
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Obr. 2 

V NBA má vymezené území tvar obdélníku o rozměrech 18 ',10" dlouhý a 12 ' 

široký (viz Obr. 3). 

Obr. 3 
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1.4.2 Čas 

1.4.2.1 Hrací čas 

FIBA má rozdělenou hru na čtyři období, tzv. čtvrtiny. Každé z období trvá 

deset minut čistého času. Pokud není utkání rozhodnuto v tomto čase, je nastaveno pět 

minut v každém prodloužení. 

NBA má hrací období rozděleno také na čtyři části, ovšem každá čtvrtina trvá 12 

minut čistého času. Pokud není rozhodnuto v tomto čase, je zápas nastaven stejně jako 

v evropských soutěžích pět minut v každém prodloužení. 

1.4.2.2 Délka přestávky mezi čtvrtinami 

Mezi první a druhou, třetí a čtvrtou čtvrtinou v evropských pravidlech trvá 

přestávka dvě minuty, v NBA je to 130 vteřin. 

Poločasová přestávka je u obojích pravidel stejná a trvá 15 minut. 

1.4.2.3 Čas na dokončení útoku 

FIBA i NBA mají stanovený čas na ukončení útoku 24 s. 

V pravidlech FIBA v případech, kdy je hra přerušena míčem v zámezí, se hodiny 

nenulují na nových 24 vteřin, pokud míč nebyl do zázemí dopraven kopnutím nohou 

soupeře. Hodiny nejsou vymazány až do doby, než druhý tým získá míč do držení 

anebo není odpískán faul, útočný či obranný. 

Výjimka nastává, pokud je odpískán oboustranný faul nebo při alternativním 

držení míče, kdy ten samý tým, který „ztratil" míč, ho opět získá. 

V NBA, pokud se vyhazuje ze zázemí (outu), čas na zakončení útoku se začne 

Počítat až s prvním dotykem hráče s míčem. Nových 24 vteřin na útok se znovu spustí 

Pri většině osobních chyb a obranném přestupku (kopnutí míče do zázemí). Hodiny 

nejsou vymazány, pokud útočící tým dostane technickou chybu. 

Pokud na hodinách zbývá více než 14 vteřin, nenuluje se čas v případech, kdy: 
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a) jc odpískána osobní chyba a vhazuje se na útočné polovině soupeře, 

b) je rozskok a míč je chycen útočným týmem, 

c) jsou odpískány obranné tři sekundy nebo dojde ke kopnutí/hození míče do 

zázemí na útočné polovině, 

d) je odpískána technická chyba obrany, 

e) je odpískán úmyslný faul (flagrant faul) nebo udeření pěstí. 

V těchto případech se čas nuluje jen tehdy, pokud na hodinách zbývá méně než 

14 vteřin a čas se vrací právě na těchto 14 vteřin. 

1.4.2.4 Osm vteřin na přechod půlící čáry 

Ve FIBA má útočící tým na přechod půlící čáry z obranné na útočnou polovinu 

osm vteřin. 

Počítání se nenuluje, pokud se míč dostane do zázemí po zásahu obránce (to 

neplatí, pokud ho obránce kopne) nebo je držení míče znovu přisouzeno stejnému týmu 

podle pravidla alternativního držení míče. Oddechový čas, který posune výhoz míče na 

střed hřiště v posledních dvou minutách, ukončí počítání. 

Také v NBA má útočící tým na přechod půlící čáry z obranné na útočnou 

polovinu osm vteřin. 

Počítání je vynulováno, jestliže obránce kopne nebo udeří míč do zázemí, 

technickou chybou nebo pokud je hra zastavena z důvodu krvácení hráče. 

1.4.2.5 Poslední minuty hry 

Ve FIBA se hodiny po každém koši zastavují v posledních 2 minutách druhé 

Půle a v každém prodloužení. 

V NBA je hra zastavována v poslední minutě první, druhé a třetí čtvrtiny, 

Poslední 2 minuty ve čtvrté čtvrtině a v každém prodloužení. 

21 



1.4.3 Oddechové časy (time-outy) 

1.4.3.1 Oddechové časy - počet a délka 

Evropská pravidla dovolují vzít si dva oddechové časy v první polovině zápasu, 

tři oddechové časy v druhé polovině. V každém prodloužení je povolen jeden 

oddechový čas. Každý z oddechových časů trvá přesně jednu minutu. 

V NBA existují tři druhy oddechových časů. Jsou to oddechové časy regulérní, 

povinné a krátké. 

Během zápasu může jeden tým využít šest regulérních, „základních", 

oddechových časů (některé z nich jsou např. komerční pro TV) trvajících 60 či 100 

sekund. 

Povinný oddechový čas je určen především pro komerční využití a trvá 100 

sekund. Je vyhlášen automaticky zapisovatelem po šesté minutě v první a třetí čtvrtině a 

po třetí, šesté a deváté minutě v druhé a čtvrté čtvrtině, pokud si předtím v dané čtvrtině 

některý z týmů již oddechový čas nevybral. Pokud ano, tento oddechový čas trvá 100 

sekund místo původně jedné minuty. 

Během těchto oddechových časů mohou týmy vystřídat neomezený počet hráčů. 

Nevyužité oddechové časy se nepřevádějí do prodloužení. 

Dále má každý z týmů k dispozici jeden dvacetivteřinový oddechový čas za 

Poločas. Během něj mohou týmy vystřídat jen jednoho hráče. Nevyužitý oddechový čas 

může být přesunut do prodloužení. 

Na každé prodloužení jsou povoleny další tři oddechové časy trvající 60 sekund. 

1-4.3.2 Oddechové č a s y - j a k o ně požádat, kdy jsou povoleny 

V soutěžích FIBA musí být o oddechový čas požádáno trenérem u stolku 

zapisovatelů. Oddechový čas je udělen, pokud: 

• se míč stane „mrtvým", hodiny jsou zastaveny a rozhodčí ukončil komunikaci se 

stolkem při signalizaci, 

• se míč stává „mrtvým" po posledním nebo jediném úspěšném trestném hodu, 
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hřišti, pokud jeho spoluhráči mají v držení míč nebo pokud je míč „mrtvý" (to neplatí, 

pokud tým skóruje). 

Hlavní trenér může požádat o oddechový čas přímo u rozhodčího. 

Hráč nemůže požádat o oddechový čas, pokud: 

• je celým tělem ve vzduchu, 

• překročil postranní čáru, koncovou čáru nebo dělící čáru uprostřed hřiště. 

Míč může být posunut do středu hřiště při výhozu z outu v některých situacích 

po plném nebo dvacetivteřinovém oddechovém času v pozdější fázi hry. 

1.4.4 Osobní, týmové a technické chyby 

1-4.4.1 Fauly hráčů 

FIBA - k vyfaulování hráče dochází po jeho pěti osobních chybách, do kterých 

se počítají i technické chyby hráče. 

NBA - vyfaulovaní hráče nastává po šesti osobních chybách nebo dvou 

technických chybách. Fauly způsobené v době, kdy je míč „mrtvý", jsou počítány jako 

technické chyby. 

1-4.4.2 Týmové fauly 

FIBA - týmu, který dosáhl čtyř osobních chyb v dané čtvrtině je uděleno 

Potrestání za každý následující faul, ne ovšem útočný. Je trestán dvěma trestnými hody 

Pro tým soupeře. Prodloužení se počítá jako pokračování čtvrté čtvrtiny. 

Do týmových chyb se započítávají všechny osobní chyby a hráčské technické 

chyby, ale nezahrnují se do nich technické chyby trenéra. 

NBA - týmu, který dosáhl čtyř osobních chyb v dané čtvrtině je uděleno 

Potrestání za každý následující faul, ne ovšem útočný. Je trestán dvěma trestnými hody 

Pro tým soupeře. Navíc se nařizují trestné hody i za druhý a vyšší faul v posledních 
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• je dosaženo koše ze hry soupeřem družstva, které požaduje oddechový čas. 

V NBA je oddechový čas udělen kdykoliv na požádání jakéhokoliv hráče na 

hřišti, pokud jeho spoluhráči mají v držení míč nebo pokud je míč „mrtvý" (to neplatí, 

pokud tým skóruje). 

Hlavní trenér může požádat o oddechový čas přímo u rozhodčího. 

Hráč nemůže požádat o oddechový čas, pokud: 

• je celým tělem ve vzduchu, 

• překročil postranní čáru, koncovou čáru nebo dělící čáru uprostřed hřiště. 

Míč může být posunut do středu hřiště při výhozu z outu v některých situacích 

po plném nebo dvacetivteřinovém oddechovém času v pozdější fázi hry. 

1.4.4 Osobní, týmové a technické chyby 

1.4.4.1 Fauly hráčů 

FIBA - k vyfaulování hráče dochází po jeho pěti osobních chybách, do kterých 

se počítají i technické chyby hráče. 

NBA - vyfaulovaní hráče nastává po šesti osobních chybách nebo dvou 

technických chybách. Fauly způsobené v době, kdy je míč „mrtvý", jsou počítány jako 

technické chyby. 

1-4.4.2 Týmové fauly 

FIBA - týmu, který dosáhl čtyř osobních chyb v dané čtvrtině je uděleno 

Potrestání za každý následující faul, ne ovšem útočný. Je trestán dvěma trestnými hody 

Pro tým soupeře. Prodloužení se počítá jako pokračování čtvrté čtvrtiny. 

Do týmových chyb se započítávají všechny osobní chyby a hráčské technické 

chyby, ale nezahrnují se do nich technické chyby trenéra. 

NBA - týmu, který dosáhl čtyř osobních chyb v dané čtvrtině je uděleno 

Potrestání za každý následující faul, ne ovšem útočný. Je trestán dvěma trestnými hody 

Pro tým soupeře. Navíc se nařizují trestné hody i za druhý a vyšší faul v posledních 
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dvou minutách základní hrací doby, opět pokud faul není útočný. Prodloužení se počítá 

jako pokračování čtvrté čtvrtiny. 

Týmové fauly zahrnují všechny osobní chyby obránce a jakýkoliv faul při ztrátě 

míče. Útočný faul a technická chyba nejsou započítávány do týmových faulů. 

1.4.4.3 Technické chyby 

FIBA - technická chyba je potrestána dvěma trestnými hody a ztrátou držení 

míče s výhozem na půlící čáře pro druhý tým. Výhoz na půlící čáře neplatí, pokud se 

faul stal v první polovině zápasu. 

NBA - technická chyba je potrestána jedním trestným hodem. Hra pokračuje v 

místě přerušení. 

1.4.5 Ostatní rozdíly v pravidlech 

1-4.5.1 Rozskok, držení míče, alternativní držení míče 

FIBA - na všechny situace držení míče / rozskoky během hry (i začátek každé 

čtvrtiny, kromě první, a prodloužení) platí alternativní držení míče. Tým, který nezíská 

míč při úvodním rozskoku, se stává prvním na řadě při dalším rozhodování o držení 

míče (např. další čtvrtina). První čtvrtina začíná rozskokem a poté následuje až do 

konce zápasu alternativní držení míče. 

Hodiny se nenulují, pokud útočící tým získá opět do držení míč po pravidlu o 

alternativním držení míče. 

NBA - na všechny situace držení míče / rozskoky během hry (i v prodloužení) 

platí pravidlo o rozskoku. První čtvrtina a prodloužení začínají rozskokem. Na začátku 

druhé a třetí čtvrtiny rozehrává tým, který prohrál úvodní rozskok. Čtvrtou čtvrtinu 

začíná tým, který vyhrál úvodní rozskok. 

Pokud útočící tým opět získá míč po rozskoku, hodiny se nenulují za 

Předpokladu, že je na nich více než 14 vteřin, jinak se nulují právě na 14 vteřin. Pokud 

obrana získá míč, hodiny se nulují na nových 24 vteřin. 
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1.4.5.2 Střídání 

FIBA - možnost střídat začíná, jsou-li hodiny zastaveny a míč je prohlášen za 

„mrtvý" (platí po zapískání nebo vstřelení koše v posledních 2 minutách). Možnost 

končí, jakmile rozhodčí vkročí do kruhu pro rozskok nebo na lajnu pro házení trestných 

hodů anebo míč je již v rukou hráče při výhozu z outu. Není povoleno střídání mezi 

trestnými hody. Oba týmy mohou střídat po jakémkoliv faulu, rozskoku, oddechovém 

čase nebo přestupku, který vytvoří možnost pro střídání. Také pokud je poslední trestný 

hod úspěšný nebo se tým po neproměněném trestném hodu znovu dostane do držení 

míče, oba týmy mohou střídat. Tým může též vystřídat po daném koši v posledních 2 

minutách zápasu, ale hráč musí být připraven před daným košem na stanoveném místě 

pro střídání. 

NBA - střídání je povoleno oběma týmům, pokud jsou hodiny zastaveny a míč 

je prohlášen za „mrtvý". Střídání není povoleno po konečném úspěšném trestném hodu 

nebo vstřelení koše (v poslední minutě prvních tří čtvrtin a dvou minutách čtvrté 

čtvrtiny). Hráč musí být ve vymezeném území pro střídání (blízko středu stolu 

zapisovatelů) v době zastavení hodin, pokud má být střídání uskutečněno. Během 

trestných hodů je možno střídat po prvním hodu a po vícenásobném házení, ale ne mezi 

druhým a třetím hodem nebo po posledním hodu. Střídání pro střelce trestných hodů 

není povoleno. 

1.4.5.3 Technický koš 

FIBA - jakmile se míč dotkne obroučky, jakýkoliv hráč může hrát míč. Když je 

míč v obroučce, žádný hráč se ho nesmí dotknout. 

NBA - obroučka má nad sebou imaginární válec, a pokud je v něm míč, žádný z 

hráčů se ho nesmí dotknout, protože je stále šance, že by mohl spadnout do koše. 
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1.4.5.4 Zónová obrana 

FIBA - zónová obrana je povolena bez jakýchkoliv omezení. 

NBA - zónová obrana je povolena, ale za podmínek, že obránce nebude stát déle 

než tři vteřiny ve vymezeném území („bedně"), pokud nebrání hráče. Porušení 

obranných tří vteřin se trestá technickou chybou a vymazáním času na útok na 14 

sekund, pokud je na nich méně než 14 sekund do vypršení. 

1.4.5.5 Trestné hody 

FIBA - je povoleno maximum pěti hráčů na případný doskok - tři obránci a dva 

spoluhráči střelce. Hráči stojí za lajnou vymezeného území, dokud míč není vypuštěn 

z ruky střílejícího hráče na koš. Ostatní hráči musí stát za tříbodovým územím a mohou 

tuto lajnu překročit až ve chvíli, kdy se míč po vystřelení dotkne obroučky (viz. Obr. 4) 

Střelcův přestupek je nad všechny ostatní. Koš nebude platit, pokud střelec přešlápne 

lajnu dříve, než se míč dotkne obroučky. Pokud ale přestupek udělá někdo z ostatních 

hráčů, případný koš bude platit, nehledě na to, kdo přestupek spáchal. 

Hráč má pět vteřin na vystřelení trestného hodu. 

NBA - maximum pět hráčů na případný doskok - tři obránci a dva spoluhráči 

střelce. Hráči stojí za lajnou vymezeného území, dokud míč není vypuštěn z ruky hráče 

na koš, a nesmí žádnou částí těla zasahovat do vymezeného území. Ostatní hráči stojí za 

tříbodovým územím a mohou ho překročit v době vypuštění míče střelcem na koš. 

Jakýkoliv přestupek od jakéhokoliv hráče je trestán i jinak platným trestným hodem. 

Spodní čtyři místa pro postavení hráčů při trestných hodech musí být vždy obsazena. 

Hráč má deset vteřin na vystřelení trestného hodu. 
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Obr. 4 

Označení A1-A5 přísluší útočícím hráčům, B1-B5 jsou obránci. 

1.4.5.6 Hráčská čísla 

FIBA dovoluje čísla 4-15 pro mezistátní utkání. Pro exhibiční a klubové soutěže 

jsou povolena i jiná čísla. 

NBA povoluje jakákoliv čísla za předpokladu, že čísla 0 a 00 nejsou v jednom 

týmu. 

1.4.5.7 Míč za deskou 

FIBA - míč je stále ve hře, pokud přihrávka přes desku z jakékoliv strany a 

směru nezasáhla konstrukci koše. 

NBA - míč je v zázemí, jestliže přihrávka jde přes desku v jakémkoliv směru. 
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1.4.5.8 Kroky 

Pravidla NBA jsou tolerantnější při zastavování hráče s míčem než pravidla 

FIBA. Zámořská pravidla říkají, že jakmile se hráč dovoleně zastaví, má vždy jednu 

nohu na „pivotování". 

Pravidla FIBA mohou nechat hráče bez „pivotové" nohy. To nastává v případě, 

když se hráč zastaví stylem jedna noha a poté až druhá noha tak, že nohy nejsou v jedné 

rovině a jedna noha je viditelně před druhou. 

Pravidla FIBA také říkají, že „pivotová" noha je ta, která se dotkne palubovky jako 

první, zatímco pravidla NBA říkají, že „pivotová" noha je ta, která se dotkne jako 

druhá. 

1.4.5.9 Zraněný hráč 

FIBA - podle pravidel rozhodčí zastaví hru na určitou dobu pro vypořádání se se 

zraněním. Jestliže zraněný hráč musí být vystřídán a má házet trestné hody, střídající 

hráč je bude házet za něj. 

NBA - tým si musí vyžádat dvacetivteřinový nebo plný oddechový čas, pokud 
chce zastavit hru pro zranění hráče. Pokud má zraněný hráč být vystřídán a má házet 

trestné hody, trenér druhého týmu určí, kdo je bude provádět. 

1-4.5.10 „Pětivteřinový" přestupek / natěsno bráněný hráč 

FIBA - hráč držící míč po pět vteřin po ukončení driblinku, aktivně bráněný do 

Jednoho metru od hráče druhého týmu kdekoliv na hřišti, je potrestán ztrátou míče. 

NBA - žádné pravidlo na těsné bránění není. Je ale nepovolené driblovat zády 

koši po dobu pěti vteřin, pokud je hráč mezi koncovou čárou a čárou pro trestné 
hody. 
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1.4.5.11 Pokus o tříbodovou střelbu 

FIBA - jakmile se střelec odhodlá ke střele za tři body a někdo ve dvoubodovém 

území střelu tečuje a střela poté propadne obroučkou, koš se počítá jen za dva body 

místo za tři. 

NBA je v tomto bez pravidel. 

1.4.5.12 Doskočení vlastní střely 

NBA - hráč, který vystřelí na koš a mine konstrukci, tzv. „Air balí", nesmí na 

rozdíl od pravidel FIBA míč opět získat bez toho, aniž by se ho nejdříve nedotkl někdo 

jiný. 

1.4.5.13 Území bez průrazu 

V NBA je na palubovkách tzv. „území bez průrazu" nacházející se pod oběma 

koši. Toto území má tvar půlkruhu o poloměru čtyři stopy měřené od poloviny zadní 

strany hřiště a uvnitř tohoto území není pískán útočný faul. 

Ve FIBA toto pravidlo zatím ještě neplatí, ale do budoucna se připravuje jeho 

zavedení. 
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2. CÍL PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY, ÚKOLY PRÁCE A 

FORMULACE HYPOTÉZ 

2.1 Cíle práce 

Cílem této práce je jednak popsat jednotlivé rozdíly mezi pravidly FIBA a NBA 

a zároveň analyzovat, jak se tyto rozdíly projevují v samotné hře, jednak pomocí 

dotazníku mezi hráči zjistit jejich znalost jednotlivých pravidel. 

2.2 Výzkumné otázky 

Výzkumná otázka 1: Jak se rozdílná pravidla projevují ve hře? 

Výzkumná otázka 2: Znají hráči rozdíly mezi pravidly soutěží FIBA a NBA? 

2.3 Úkoly 

• Provést teoretický rozbor poznatků dané problematiky. 

• Vybrat zápasy NBA a FIBA pro výzkum. 

• Porovnat vybrané zápasy NBA a FIBA s ohledem na to, jak se rozdílná pravidla 

projevují na hře. 

• Pomocí záměrného výběru zvolit hráče basketbalu pro výzkum. 

• Vytvořit vhodný dotazník pro hráče. 

• Ze získaných výsledků vypracovat závěry pro teorii a praxi. 
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2.4 Formulace hypotéz 

Hypotéza 1: Předpokládám, že v důsledku některých pravidel střílejí týmy 

hrající podle amerických pravidel více bodů v zápase než týmy, které hrají podle 

pravidel FIBA. 

Hypotéza 2: Předpokládám, že vzhledem k rozdílu v posuzování faulů se 

v zápasech hraných podle pravidel NBA střílí více trestných hodů než v zápasech podle 

FIBA. 

Hypotéza 3: Předpokládám, že většina českých hráčů zná základní rozdíly mezi 

pravidly NBA a FIBA, američtí hráči nikoliv. 

Hypotéza 4: Předpokládám, že většina hráčů preferuje ta pravidla, podle kterých 

momentálně hraje, a nic zásadního by na nich neměnila. 
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3. METODIKA PRÁCE 

3.1 Charakteristika a popis výběrového souboru 

Respondentů, kteří se zúčastnili výzkumu, bylo celkem 43, z toho 33 českých a 

10 amerických hráčů basketbalu. 

Respondenti byli hráči hrající různé basketbalové soutěže jak v České republice, 

tak i ve Spojených státech amerických. 
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3.2 Metody 

Pro práci jsem zvolil dvě metody výzkumu. 

První z nich je pozorování vybraných zápasů hraných podle pravidel FIBA i 

NBA a následné vyhodnocení toho, jak se rozdílná pravidla projevují v samotné hře. 

Zápasy podle pravidel FIBA jsem vybral především z české nejvyšší basketbalové 

soutěže, tedy z NBL (Národní basketbalová liga), dále pak několik zápasů z Euroligy 

(evropská klubová soutěž). 

Zápasy podle pravidel NBA jsem vybral z nejprestižnější americké soutěže, tedy 

NBA. 

Vybral jsem 30 zápasů hraných podle pravidel FIBA a 30 zápasů hraných podle 

pravidel NBA. 

Druhou metodou je dotazník, pomocí kterého je možné získat informace od 

většího počtu lidí. 

Dotazník jsem předával respondentům jak osobně, tak i pomocí internetu (e-

mailem). 



3.3 Výsledky z 

3.3.1 Porovnání 

porovnání zápasů 

vybraných zápasů podle pravidel NBA a FIBA 

Zápasy podle 
pravidel NBA 

Zápasy podle 
pravidel FIBA Rozdíl 

Počet bodů 99,5 79,1 20,4 

Počet střel za 2 body za 
jeden zápas 76,3 41,2 35,1 

Úspěšnost střelby za 
2 body v % 45,8 51,4 -5,6 

Počet střel za 3 body za 
jeden zápas 19,2 21,3 -2 ,1 

Úspěšnost střelby za 
3 body v % 35,6 36,7 -1 ,1 

Počet trestných hodů za 
jeden zápas 24,1 21,2 2,9 

Úspěšnost střelby 
trestných hodů v % 76,9 71,6 5,3 

Doskoky obranné 30,3 22,8 7,5 

Doskoky útočné 10,8 9,3 1,5 

Doskoky celkem 41,1 32,1 9 

Asistence 20,9 13,4 7,5 

Tub. I 

V tabulce jsou zahrnuty průměrné statistiky na jeden zápas ze všech třiceti 

zápasů, a to jak domácích, tak i hostujících týmů a zároveň rozdíl mezi jednotlivými 

základními statistikami. 
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3.3.2 Více bodů v NBA 

Jeden z největšíeh rozdílů, kterého si můžeme všimnout při sledování zápasů 

NBA a zápasů evropských týmů, především tedy po jejich skončení, je ten, že ve 

většině zápasů mezi americkými týmy padá mnohem více bodů než v zápasech podle 

pravidel FIBA. 

Tento fakt je dán několika skutečnostmi: 

Je to především o osm minut čistého času delší hrací doba v zápasech 

amerických týmů. 

Tedy jeden zápas NBA, pokud nebudeme počítat případná prodloužení, trvá 48 

minut čistého času oproti čtyřicetiminutovému zápasu evropských týmů. 

Dalším důvodem vyššího skóre v zápasech na americkém kontinentu je pravidlo 

o času na dokončení útoku. V pravidlech NBA se v mnoha případech, například po 

osobních chybách či úmyslném zásahu míče nohou bránícího hráče, čas na útok 

nenuluje na nových 24 vteřin jako v zápasech FIBA, ale na pouhých 14 vteřin, pokud na 

dokončení útoku zbývá méně než právě těchto 14 sekund. 

To nutí hráče zakončovat poměrně rychle, a předchází se tak situacím, kdy jeden 

z týmů drží míč pod svojí kontrolou dlouhou dobu, aniž by se pokusil vystřelit na koš 

(například když ve 20. vteřině útoku dojde k faulu obránce a nestřílí se po něm trestné 

hody, útočící tým má nových 24 sekund na střelu, což v součtu dává tři čtvrtě minuty na 

útok). 

A ačkoliv týmová úspěšnost střelby ve většině těchto zápasů není obvykle tak 
vysoká jako v zápasech podle FIBA (důvody budou popsány níže), skóre se díky 

většímu množství střel velmi často dostane nad hranici 100 bodů za zápas pro jeden 

tým, což je v evropských zápasech, ve kterých týmy střílí průměrně o 20 bodů méně, 

záležitost spíše ojedinělá. 
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3.3.3 Více střeleckých pokusů v zápasech NBA 

Z rozdílů v pravidlech v předcházející části plyne i více střeleckých pokusů 

v jednotlivých zápasech NBA oproti týmům z Evropy. 

V NBA tak týmy střílejí v průměru 76,3 střel za dva body za zápas, týmy hrající 

podle pravidel FIBA střílejí jen 41,2 střel. 

V počtu střeleckých pokusů za tříbodovou hranicí není příliš výrazný rozdíl. 

3.3.4 Jiná úspěšnost střelby 

Úspěšnost střelby je samozřejmě záležitost individuální, každý tým se vyznačuje 

jinou taktikou. Některé z týmů preferují obranný styl hry, a tak jejich útok a s ním 

související různé statistické ukazatele, mezi něž patří i úspěšnost střelby, nepatří k těm 

nejlepším v soutěži, a naopak jiné týmy a jejich trenéři raději útočí, a tím také většinou 

dostávají v zápasech i více bodů. 

Když se však na tuto statistiku podíváme v obecném měřítku, je rozdíl 

v procentu proměněných střeleckých pokusů především za dva body mezi týmy NBA a 

FIBA patrný. 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že hlavně delší vzdálenost tříbodové čáry přispívá 

k horší procentuální úspěšnosti střelby týmů NBA právě při střelbě za tři body, je tomu 

jinak. 

Procenta proměněných tříbodových pokusů v zápasech podle FIBA i NBA jsou 

téměř vyrovnaná. 

Největší rozdíl v úspěšnosti střelby mezi zápasy FIBA a NBA je především ve 

střeleckých pokusech za dva body („tzv. střelba z pole"). 

Je to dáno několika skutečnostmi: 

První z nich je pravidlo o nulování času na dokončení útoku (to bylo popsáno 
v předcházející části), které nutí hráče v NBA zakončovat své útoky rychleji. 

36 



Také jiný styl hry amerických a evropských týmů přispívá k rozdílné úspěšnosti 

střelby. 

V NBA je kladen větší důraz na atletickou přípravu hráčů, hra je zaměřena 

především na diváky, tj. aby měli návštěvníci přímo v hale i diváci u televizních 

obrazovek potěšení ze hry. Není také zvláštností zakončení střelou třeba v páté vteřině 

útoku. 

V Evropě jsou hráči připraveni lépe především po stránce taktické, útoky si 

pečlivě připravují mnohdy téměř celých 24 vteřin, které mají k dispozici na střelu, a 

snaží se tak zakončit z jasných pozic. 

3.3.5 Větší počet doskoků 

Nejen větší množství střeleckých pokusů v zápasech NBA, ale i nižší úspěšnost 

střelby přispívá k většímu počtu doskoků, ať už útočných, ale především obranných, 

během jednoho zápasu v NBA. 

3.3.6 Počet trestných hodů 

Ve většině zápasů podle pravidel NBA střílejí týmy více trestných hodů, tzv. 

„šestek" (název podle vzdálenosti čáry trestných hodů od základní čáry) než týmy v 

zápasech soutěží FIBA. 

Důvody jsou následující: 

V NBA je delší hrací doba a zároveň určené stejné množství týmových faulů 
v jedné čtvrtině, po kterých se již střílejí trestné hody. Takže ačkoliv se evropské i 

americké týmy dopouštějí faulů zhruba ve stejných intervalech, týmy v NBA mají o dvě 

minuty v každé čtvrtině delší dobu, ve které, pokud již mají čtyři a více týmových faulů, 

nesmějí faulovat útočící hráče druhého týmu, aby tak neposlaly nějakého hráče soupeře 

na čáru trestného hodu. 
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K vyššímu počtu trestných hodů přispívá také fakt, že v NBA se narozdíl od 

zápasů FIBA nařizují trestné hody i za každý druhý a vyšší faul v posledních dvou 

minutách základní hrací doby. 

Dalším důvodem jsou fauly při dvojtaktu. Trestné hody se v NBA střílejí po 

faulu již v prvním kroku dvojtaktu, oproti FIBA, kde se hráč staví na lajnu trestného 

hodu jen tehdy, když je faulován až ve druhém kroku dvojtaktu. 

Rozdíl se zmenšuje díky tomu, že ve FIBA se mnohem více faulů, které jsou 

v NBA považovány za obyčejné osobní chyby, posuzuje jako nesportovních, po kterých 

se automaticky střílejí dva trestné hody. 

Také to, že za technickou chybu hráče se podle evropských pravidel střílejí dva 

trestné hody a v NBA pouze jeden, přispívá ke snížení rozdílu v počtu trestných hodů. 

Avšak i přesto je rozdíl v počtu trestných hodů zajeden zápas vyšší v NBA 

v průměru o 2,9 střel. 

3.3.7 Rozdíl v asistencích na jeden zápas 

Další herní činností, jejíž posuzování se v Evropě a Americe liší, jsou asistence 

na koš. Asistence se počítají jen ve vyšších soutěžích a jejich kontrolu má na starosti 

stolek zapisovatelů. 

V NBA navíc po každé hře je tento zápas prohlédnut minimálně ještě jednou 

na videozáznamu a jsou opraveny chyby v zápisu od stolku zapisovatelů. 

Nižší počet asistencí v zápasech podle evropských pravidel je dán tím, že ve 

FIBA se asistence počítá jen tehdy, kdy hráč z přihrávky okamžitě a samozřejmě 

úspěšné zakončí, aniž by mezi tím provedl driblink. 

V NBA je to jinak. Hráč může provést driblink (několik „bouchnutí" míčem o 

Palubovku) poté, kdy zachytil přihrávku, a pak skórovat, a i to je považováno za 

asistenci pro přihrávajícího hráče. 
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Rozdíl v asistencích na jeden zápas je v průměru 7,5 bodů ve prospěch týmů 

z NBA. 

3.3.8 Alternativní držení míče nebo rozskoky 

Pravidlo alternativního držení míče je jistě spravedlivější než rozskoky v NBA. 

Při každé situaci, při které by měl nastat rozskok, získá výhodu držení míče ten 

tým, který tuto výhodu předtím neměl - držení míče se tak spravedlivě střídá mezi 

oběma soupeři. 

Toto pravidlo je ve FIBA poměrně nové, bylo popsáno ve změnách v pravidlech 

z roku 2003. Předtím platilo v evropských soutěžích pravidlo o rozskocích, které 

určovalo, že při každé situaci, kdy má nastat rozskok a na začátku každé čtvrtiny, 

rozhodčí vhazuje míč mezi dva hráče v kruhu pro rozskoky. Tým, který se po rozskoku 

dostane k míči, může dále pokračovat ve hře. 

Tímto novějším pravidlem o alternativním držení míče ztrácí výhodu ten tým, 

který má na své soupisce vyšší či lépe atleticky připravené hráče. Navíc při rozskocích 

rozhodčí nemusel vždy hodit míč zcela přesně, a mohl tak nechtěně pomoct jednomu 

z týmů k zisku míče. 

Alternativní držení míče také hru výrazně zrychluje. Hráči se nemusí zdlouhavě 

stavět do kruhu do postavení na rozskok. 

Navíc hráči jsou často při rozskocích neklidní a rozhodčí musí čekat a srovnat je 

do správného postavení. 

Tato nevýhoda se pravidlem alternativního držení míče zcela odstraní a míč 

Připadá tomu týmu, který je právě na řadě. 
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3.3.9 Obranné tři vteřiny 

Toto pravidlo existuje jen v NBA a má poměrně velký vliv na průběh hry. Pokud 

hráč, obránce, stojí déle než tři vteřiny ve vymezeném území, aniž by aktivně bránil 

nějakého útočníka, hra jc přerušena a útočící tým má k dispozici jeden trestný hod a 

zůstává v držení míče. Čas na útok je vynulován na 14 vteřin, pokud na hodinách zbývá 

méně. 

Pravidlo obranných tří vteřin velmi omezuje zónovou obranu v NBA. Ta byla 

v Americe dříve zakázána úplně, během let byla několikrát povolena a znovu zakázána. 

Před několika lety byla zóna v NBA definitivně povolena, ale s omezením obranných tří 

vteřin. 

Neuvidíme tak, jako v některých zápasech v Evropě, že se 2-3 obránci 

z vymezeného území téměř nehnou, a zahušťují tak prostor pod košem, když vědí, že 

jejich soupeř nemá ve hře vyhlášené střelce z dlouhé vzdálenosti a jeho útok spočívá 

především v nájezdech pod koš, hraní jeden na jednoho pod košem či střelbě ze střední 

a krátké vzdálenosti. 

Naopak v NBA toto pravidlo zaručuje více soubojů jeden na jednoho směrem do 

koše, což je i atraktivnější pro diváky. 

3.3.10 Častější hra jeden na jednoho v NBA 

Nejen pravidlo obranných tří vteřin, ale i větší hřiště přispívají v NBA k častější 

hře jeden na jednoho. 
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3.3.11 Hra v NBA je více „rozkouskovaná" 

Tohoto jevu si můžeme všimnout hlavně ve vyrovnaném závěru zápasu, kdy je 

rozdíl ve skóre obou týmů jen několik bodů nebo se vedení přelévá z jedné strany na 

druhou. 

Hraje tak ke konci těchto zápasů s vyrovnaným průběhem velmi často přerušována. 

Je to dáno především vyšším počtem oddechových časů, které mají týmy na 

jeden zápas k dispozici. Trenéři si tak vybírají všechny své oddechové časy, a to většinu 

z nich právě ke konci zápasu. 

Navíc jsou tu i povinné komerční time-outy, které jsou jen v samotné čtvrté 

čtvrtině tři a týmy š i je musí vzít, jinak jim jsou přiřazeny automaticky. 
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3.3.12 Odlišnosti v posuzování některých herních činností 

Kromě všech výše popsaných rozdílů a jejich projevu v samotné hřeje možné si 

při sledování basketbalových zápasů všimnout i odlišného posuzování různých zákroků 

či sporných situací, které jsou sice popsány v pravidlech, ale rozhodčí se tím neřídí vždy 

na 100%. 

Konkrétně je to především velmi tolerantní posuzování porušení pravidla o 

krocích od amerických rozhodčích. 

Je možné si toho všimnout zejména při dvojtaktech, kdy hráči často namísto 

dvou kroků udělají tři (poslední krok dělají tak, aby se odráželi ze dvou nohou). 

Rozhodčí tento přestupek přehlíží především kvůli atraktivnosti hry pro diváky, 

protože hráči z takto provedeného „trojtaktu" většinou míč „zasmečují" do koše, což je 

jedna z věcí, která dělá americký basketbal pro diváka pohlednější než basketbal 

evropský. 

I když se pro sezónu 2008/09 v NBA posuzování přestupku v krocích velmi 

zpřísnilo, tento prohřešek popsaný výše se i nadále jako přestupek nepíská, což je 

vzhledem k atraktivitě hry pro fanoušky jen dobře. 

Kvůli pohlednosti hry k tomuto posuzování kroků často přistupují i rozhodčí 

v evropských soutěžích, ale je to záležitost velice individuální. 
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3.4 Vyhodnocení průzkumu mezi hráči basketbalu 

1. Kolik let aktivně hrajete basketbal? 

Čeští hráči: 

Počet let Počet hráčů 
1 1 
3 1 
5 2 
6 1 
7 2 
8 4 
10 2 
11 3 
12 1 
13 2 
14 2 
15 4 
17 2 
20 3 
21 1 
23 1 
30 1 

Ta 3. 2 

Američtí hráči: 

Počet let Počet hráčů 
3 1 
5 1 
6 1 
8 1 
11 1 
12 1 
14 1 
15 1 
17 1 
23 1 

Tab. 3 
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2. Jakou soutěž v basketbale hrajete? 

Čeští hráči: 

Z celkového počtu 33 českých hráčů, kteří se zúčastnili výzkumu, hraje: 

• pět hráčů v týmech nejvyšší české ligy, tedy NBL (Národní basketbalová liga), 

• pět hráčů v týmech 2. ligy ČR, 

• jeden hráč 1. ligu juniorů (tzv. U18), 

• dva hráči pražský přebor A, 

• dva hráči pražský přebor B, 

• čtyři hráči krajské přebory v ČR, 

• 13 hráčů 2. třídu v Praze, 

• jeden hráč 3. třídu. 

Američtí hráči: 

Z celkového počtu deseti amerických hráčů, kteří vyplnili dotazník, hraje: 

• jeden hráč nejprestižnější basketbalovou ligu světa, tedy NBA, 

• čtyři hráči americkou univerzitní soutěž NCAA, 

• dva hráči D-League, 

• jeden hráč ABA, 

• jeden hráč CBA, 

• jeden hráč PBL. 
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3. Podle jakých pravidel hrajete? 

Čeští hráči: 

Všichni dotazovaní čeští hráči hrají podle pravidel F1BA. 

Američtí hráči: 

Každá basketbalová liga v USA má svá vlastní pravidla, která se nějak odlišují 

od pravidel NBA. Proto dotazovaní američtí hráči z různých soutěží hrají podle různých 

pravidel, i když odlišnosti v jednotlivých soutěžích nejsou příliš velké (kromě 

univerzitní soutěže NCAA, která se od pravidel NBA liší výrazněji). 

Pravidla můžeme označovat podle názvů samotných lig, takže zúčastnění hráči 

hrají podle pravidel NBA, NCAA, D-League, CBA, ABA, PBL. 
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4. Znáte tyto rozdíly mezi pravidly NBA a FIBA: 

a) Jiná vzdálenost tříbodové čáry. 

Čeští hráči: 

ne 
9% 

ano 
91% 

Graf 1 

Z celkového počtu českých respondentů odpovědělo 9 % tak, že nezná rozdíl 

vzdálenosti tříbodové čáry. 

91 % dotázaných rozdíl znalo a dokázalo jej konkrétně specifikovat. 
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koše oproti 
pravidlům NBA 

Graf 2 

Ze všech respondentů, kteří znají rozdíl ve vzdálenosti tříbodové čáry, 77 % 

dotazovaných uvedlo, že v pravidlech NBA leží tříbodová čára přibližně o metr dál od 

středu koše. 23 % uvedlo navíc, že tříbodová čára v amerických pravidlech má jiný tvar. 

Američtí hráči: 

Graf 3 

Z celkového počtu respondentů z USA uvedlo 30 %, že nezná rozdíl ve 

vzdálenosti tříbodové čáry. 
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70 % dotázaných uvedlo, že pravidla FIBA mají kratší vzdálenost tříbodové 

čáry, ale konkrétněji toto pravidlo nespecifikovalo. 
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b) Rozdílná hrací doba. 

Češti hráči: 

ne 
15% 

ano 
85% 

Graf 4 

Z celkového počtu českých respondentů 15 % odpovědělo, že nezná rozdíl 

v hrací době. 85 % uvedlo a specifikovalo tento rozdíl tak, že podle pravidel FIBA trvá 

jeden zápas, pokud se neprodlužuje, 4 x 1 0 minut (tedy jeden zápas má čtyři čtvrtiny a 

každá z nich se hraje deset minut čistého času) a v NBA je to 4 x 12 minut. 

Američtí hráči: 

Graf 5 
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Z celkového počtu respondentů z USA 30 % uvedlo, že nezná rozdíl v hrací 

době. 70 % dotázaných odpovídalo tak, že zná rozdíl v tomto pravidlu, a dokázalo toto 

pravidlo specifikovat. 
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• V NBA se hraje 
každá čtvrtina déle 
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je 4 x 12 minut a 
ve FIBA 4 x 10 
minut 

Graf 6 

Z amerických hráčů, kteří znají rozdíl v hrací době, 72 % specifikovalo přesnou 

délku čtvrtiny v NBA i FIBA. 

28 % hráčů uvedlo, že v NBA trvá jedna čtvrtina déle než v zápase FIBA. 
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c) Jiný počet oddechových časů. 

Čeští hráči: 

Graf 7 

Z celkového počtu českých respondentů 55 % odpovědělo tak, že nezná rozdíl 

v počtu oddechových časů. 

45 % dotázaných uvedlo, že zná tento rozdíl v pravidlech. 

Hráči konkrétně uvedli, že evropská pravidla mají v jednom zápase 5 

oddechových časů v základní době (dva v první a tři v druhé polovině zápasu). O 

amerických pravidlech: 

• 26 % hráčů uvedlo, že NBA má krátké a dlouhé oddechové časy, 

• 18 % hráčů napsalo, že v NBA je více oddechových časů než v pravidlech 

FIBA, 

• 14 % hráčů odpovědělo, že v NBA existují reklamní, dvacetivteřinové a 

minutové oddechové časy, 

• 7 % hráčů odpovědělo, že NBA má šest minutových a čtyři dvacetivteřinové 

oddechové časy, 

• 7 % hráčů uvedlo, že NBA má pět dvacetivteřinových a čtyři dvouminutové 

oddechové časy, 
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• 7 % hráčů uvedlo, že NBA má šest minutových a jeden dvacetivteřinový 

oddechový čas, 

• 7 % hráčů napsalo, že NBA má sedm minutových a dva dvacetivteřinové 

oddechové časy, 

• 7 % hráčů odpovědělo, že NBA má o tři oddechové časy více než FIBA, 

• 7 % hráčů odpovědělo, že v NBA si oddechový čas může vyžádat hráč přímo na 

palubovce. 

Američtí hráči: 

ano 

ne 
100% 

Graf 8 

100 % respondentů z USA nezná rozdíl v počtu oddechových časů. 
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d) Jiný počet osobních chyb na vyfaulování hráče. 

Čeští hráči: 

Graf 9 

Z celkového počtu respondentů z ČR 27 % nezná rozdíl v počtu osobních chyb 

na vyfaulování hráče. 

73 % hráčů, kteří znají rozdíl v tomto pravidle, ho specifikovalo takto: 
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osobních chyb na 
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Graf 10 
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96 % hráčů, kteří znají rozdíl v počtu osobních chyb na vyfaulování hráče, 

uvedlo, že v pravidlech FIBA je tento počet pět a v NBA šest. 

4 % uvedla, že v NBA je limit v počtu osobních chyb vyšší než ve FIBA. 

Američtí hráči: 

ne ^ f l 
4 0 % ^ \ 

J ano 
/ 60% 

Graf 11 

Z celkového počtu amerických respondentů 40 % odpovědělo, že nezná rozdíl 

v počtu osobních chyb na vyfaulování hráče. 

60 % dotázaných rozdíl zná a specifikovalo ho tak, že NBA má počet osobních 

chyb na vyfaulování hráče šest, FIBA pět. 
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e) Alternativní držení míče v pravidlech FIBA a rozskoky v NBA. 

Čeští hráči: 

ano 

76% 

Graf 12 

Z celkového počtu respondentů z ČR 76 % nezná rozdíl v pravidlu 

alternativního držení míče / rozskocích. 

24 % dotázaných tento rozdíl zná. 
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rozskok vždy. 

Graf 13 

50 % z hráčů, kteří znají rozdíl v pravidlu alternativního držení míče / 

rozskoeíeh, uvedlo, že v pravidlech FIBA je pouze úvodní rozskok na začátku zápasu, 

poté již jen alternativní držení míče, v NBA je rozskok vždy. 

50 % respondentů uvedlo, že v pravidlech FIBA je pouze úvodní rozskok na 

začátku zápasu, poté již jen alternativní držení míče, v NBA je rozskok vždy kromě 

začátků jednotlivých čtvrtin, kdy se uplatňuje alternativní držení míče. 
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Američtí hráči: 

ano 
0% 

ne 
100% 

Graf 14 

100 % z amerických respondentů nezná rozdíl v alternativním držení míče / 

rozskocích. 
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f) Nulování času na dokončení útoku (14 vteřin nebo 24 vteřin). 

Češti hráči: 

ano 
15% 

ne 
85% 

Graf 15 

Z celkového počtu českých respondentů 85 % nezná rozdíl v pravidlu o nulování 

času na dokončení útoku. V tomto množství jsou zahrnuti i ti hráči, kteří sice uvedli, že 

tento rozdíl znají, ale nijak jej nespecifikovali. 

15 % h r á č ů o d p o v ě d ě l o , žc t e n t o rozd í l z n á , a d o k á z a l o j e j s p e c i f i k o v a t . 

Konkrétně uvedli, že ve FIBA se nuluje čas vždy na nových 24 vteřin, v N B A 
j e n na 14 v te ř in , pokl id na d o k o n č e n í ú t o k u z b ý v á m é n ě . J i n a k z ů s t á v á a k t u á l n í čas . 
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Američtí hráči: 

ano 
0% 

ne 
100% 

Graf 16 

100 % z amerických respondentů nezná rozdíl v nulování času na dokončení 

útoku. 
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g) Obranné tři sekundy. 

Čeští hráči: 

Graf 17 

Z celkového počtu českých respondentů 64 % nezná rozdíl v pravidlu obranných 

tří sekund. 

36 % z hráčů rozdíl zná a dokázalo jej specifikovat. 
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• Obranné tři sekundy jsou 
jen v pravidlech NBA a 
znamenají to, že bránicí 
hráč nesmí stát ve 
vymezeném území déle než 
tři sekundy 

• Obranné tři sekundy jsou 
jen v pravidlech NBA a 
znamenají to, že bránící 
hráč nesmí stát ve 
vymezeném území déle než 
tři sekundy, aniž by bránil 
nějakého hráče 

• Evropská pravidla nemají 
pravidlo o obranných třech 
vteřinách 

Graf 18 

50 % respondentů, kteří znají rozdíl v pravidlu obranných tří sekund, 

odpovědělo, že FIBA toto pravidlo nemá. 

50 % dotázaných navíc uvedlo konkrétní definici tohoto pravidla tak, že 42 % 

napsalo, že obránce nesmí stát déle než tři vteřiny ve vymezeném území, a 8 % navíc, 

že nesmí stát ve vymezeném území, aniž by bránil nějakého hráče. 
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Američtí hráči: 

Graf 19 

50 % respondentů z USA uvedlo, že nezná rozdíl v pravidlu obranných tří 

sekund. 

50 % odpovědělo, že evropská pravidla obranné tři sekundy nemají. 
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5. Jaké jsou podle Vás výhody v pravidlech NBA oproti evropským pravidlům? 

Čeští hráči: 

• 21 % hráčů si myslí, že pravidla NBA nemají žádné výhody oproti evropským 

pravidlům, 

• 12 % hráčů uvedlo, že pravidla NBA umožňují více hry jeden na jednoho, 

• 12 % hráčů odpovědělo, že výhodou v pravidlech NBA je delší hrací doba a 

z toho plynoucí více nastřílených bodů najeden zápas, 

• 12 % hráčů uvedlo, že výhodou pravidel NBA je, že upřednostňují útočnou hru 

před hrou obrannou, 

• 12 % hráčů nezná pravidla NBA, takže nemůže posoudit jejich výhody oproti 

pravidlům FIBA, 

• 9 % hráčů uvedlo jako výhodu tolerantnější posuzování některých herních 

situací (např. kroky) a z toho vycházející plynulejší hru, 

• 9 % hráčů vidí jako výhodu větší hřiště, 

• 6 % hráčů odpovědělo, že výhoda pravidel NBA je taková, že umožňují 

rychlejší, pestřejší a dynamičtější hru, 
• 6 % hráčů uvedlo jako výhodu více osobních chyb na vyfaulování hráče, 

• 6 % hráčů si myslí, že výhodou je větší počet oddechových časů, 

• 3 % hráčů odpověděla, že výhodou v amerických pravidlech jsou obranné tři 

vteřiny, 

• 3 % hráčů nevědí, jaké jsou výhody pravidel NBA oproti pravidlům FIBA. 

Američtí hráči: 

• 40 % hráčů odpovědělo, že pravidla NBA umožňují dynamičtější a rychlejší hru 

než pravidla FIBA, 

• 40 % hráčů uvedlo jako výhodu pravidel NBA to, že jsou zaměřena na 

atraktivitu hry a na diváky, 

• 20 % hráčů si myslí, že pravidla N B A nemají žádné výhody oproti pravidlům 
F I B A , 
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• 20 % hráčů nezná evropská pravidla, takže nemůže posoudit výhody pravidel 

NBA. 
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6. Jaké jsou podle Vás nevýhody pravidel NBA oproti pravidlům FIBA? 

Čeští hráči: 

• 33 % hráčů nevidí žádné nevýhody v pravidlech NBA oproti evropským 

pravidlům, 

• 15 % hráčů uvedlo jako nevýhodu pravidel NBA, že hra je příliš rozkouskovaná 

především kvůli reklamním oddechovým časům, 

• 12 % hráčů nezná pravidla NBA, takže nemůže posoudit jejich nevýhody oproti 

pravidlům FIBA, 

• 9 % hráčů uvedlo jako nevýhodu příliš dlouhé hrací období, 

• 9 % hráčů odpovědělo, že neví, jaké jsou nevýhody amerických pravidel oproti 

evropským, 

• 6 % hráčů si myslí, že nevýhodou pravidel NBA je příliš hry jeden na jednoho, 

• 6 % hráčů uvedlo jako nevýhodu, že pravidla NBA neoceňují obranmou hru 

(půlkruh pod košem, kde se nepískají útočné fauly a obranné tři vteřiny), 

• 6 % hráčů odpovědělo, že nevýhoda je v delší vzdálenosti tříbodové čáry, 

• 3 % hráčů uvedla, že nevýhodou je kvůli velikosti hřiště příliš volnosti na 

křídlech (v rozích hřiště), 

• 3 % hráčů vidí jako nevýhodu rozskoky namísto alternativního držení míče, 

• 3 % hráčů uvedla, že pravidla NBA jsou stavěná především pro atletické hráče 

z USA, což je jejich nevýhoda. 

Američtí hráči: 

• 60 % hráčů si myslí, že pravidla NBA nemají žádné nevýhody oproti pravidlům 

FIBA, 

• 20 % hráčů uvedlo jako nevýhodu protekci hvězd od rozhodčích, 

• 20 % hráčů nezná evropská pravidla, takže nemůže posoudit nevýhody pravidel 

NBA, 

• 10 % hráčů uvedlo jako nevýhodu to, že kvůli pravidlům NBA je hra méně 

technická než v Evropě, 
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• 10 % hráčů uvedlo, že nevýhodou je kvůli velikosti hřiště příliš volnosti na 

křídlech (v rozích hříště). 

7. Kdybyste měl možnost zvolit si, hrál byste raději podle evropských pravidel či 

pravidel NBA? 

Čeští hráči: 

Graf 20 

Z celkového počtu českých respondentů by 79 % hrálo raději podle pravidel 

FIBA. 

15 % ze všech českých respondentů by raději hrálo podle pravidel NBA. 

6 % z hráčů v pravidlech nevidí příliš velké rozdíly, takže by se dokázalo 

přizpůsobit obojím pravidlům. 
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Důvody, proč by čeští hráči hráli raději podle pravidel FIBA. 

• Pravidla NBA příliš 
tolerují kroky 

• Hráči nemají rádi 
individualismus v 
kolektivních 
sportech 

• Hráči jsou na ně 
zvyklí 

Graf 21 

85 % z českých hráčů, kteří by raději hráli podle pravidel FIBA, by podle nich 

hrálo, protože je na ně zvyklých. 

11 % z těchto hráčů by podle pravidel FIBA hrálo raději, protože nemá rádo 

individualismus v kolektivních sportech. 

4 % z českých hráčů uvedla, že pravidla NBA příliš tolerují kroky, a proto by 

raději hrála podle pravidel FIBA. 
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Důvody, proč by čeští hráči hráli raději podle pravidel FIBA. 

• Delší hrací období 

• Pravidla N B A jsou 
pro nejlepší hráče 
s\«ta 

• Pravidla N B A 
umožňují 
dynamičtější hru 

Graf 22 

40 % z českých hráčů, kteří by raději hráli podle pravidel NBA, by podle nich 

hrálo proto, že umožňují dynamičtější hru. 

40 % z těchto hráčů by podle pravidel NBA hrálo raději proto, že v NBA 

nastupují nejlepší hráči světa. 

20 % z českých hráčů uvedlo, že by podle pravidel NBA hrálo raději proto, že je 

v nich delší hrací období než v pravidlech FIBA. 
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Američtí hráči: 

Graf 23 

Z celkového počtu respondentů z USA 90 % odpovědělo, že by raději hrálo 

podle pravidel NBA. 

10 % uvedlo, že v pravidlech nevidí příliš velké rozdíly, takže by se dokázalo 

přizpůsobit obojím pravidlům. 
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Důvody, proč by američtí hráči hráli raději podle pravidel NBA. 
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Graf 24 

40 % z amerických hráčů, kteří by raději hráli podle pravidel NBA, by podle 

nich hrálo proto, že jsou podle nich lepší ve všem. 

40 % z hráčů by podle pravidel NBA hrálo raději, protože je na ně zvyklých. 

20 % z amerických hráčů uvedlo, že by podle pravidel NBA hrálo raději proto, 

že jsou postavena pro nejlepší hráče světa. 
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8. Změnil byste něco na pravidlech, podle kterých hrajete? 

Čeští hráči: 

7C 

30% 

• Ano 

• Ne 

Graf 25 

Z celkového počtu českých respondentů by 70 % na pravidlech, podle kterých 

hraje, nic nezměnilo. 

30 % dotázaných odpovědělo, že by na pravidlech něco změnilo. 

Konkrétně by hráči změnili: 

• 40 % hráčů by v pravidlech FIBA prodloužilo vzdálenost tříbodové čáry, 

• 20 % hráčů by zavedlo šest osobních chyb na vyfaulování hráče místo 

dosavadních pěti, 

• 20 % hráčů by prodloužilo oddechové časy, 

• 10 % hráčů by změnilo posuzování technických košů, 

• 10 % hráčů by zmírnilo posuzování osobních chyb, 

• 10 % hráčů by zvětšilo hřiště, 

• 10 % hráčů by do pravidel FIBA zavedlo obranné tři vteřiny. 
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Američtí hráči: 

0% 

Ano 

Ne 

100% 

Graf 26 

100 % amerických respondentů by na pravidlech nic zásadního neměnilo. 
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4. DISKUSE 

Práce je zaměřena na rozdíly v pravidlech evropského a zámořského basketbalu 

a současně jejich projevy ve hře. 

Basketbal je dynamická hra, a to je myšleno nejen vzhledem ke hře samotné, ale 

také vzhledem k jejím pravidlům, která se vyvíjela od konce 19. století až do 

současnosti. 

Především evropská pravidla FIBA se stále více přizpůsobují americkým, která 

jsou sestavena tak, aby hra byla atraktivní pro diváky. A zejména proto je basketbal, 

hlavně ten americký, jeden z nejpopulárnějších sportů na světě. 

Z rozdílů, které se nejvíce projevují ve hře, můžeme vybrat delší hrací čas 

v zápasech NBA, což vede k výrazně vyššímu skóre, jak se potvrdilo i v hypotéze č. 1. 

To je podle mého názoru právě jeden z důvodů, proč je basketbal v USA populárnější 

než v Evropě. 

Naopak vyšší počet oddechových časů v amerických pravidlech hru nepříznivě 

ovlivňuje v tom směru, že hra ztrácí svou plynulost. 

Problémem při porovnání zápasů bylo především vybrat vhodné zápasy podle 

pravidel FIBA. Mezi evropskými soutěžemi jsou určité rozdíly, hlavně díky kvalitě 

jednotlivých soutěží. 

V nejlepších basketbalových ligách Evropy se např. střílí více bodů než v ČR 

díky lepší úspěšnosti střelby hráčů, hraje mnohdy rychlejší a atraktivnější pro diváky. 

Výsledky výzkumu pak mohou být lehce zkreslené, protože kdybychom vybrali jen 

zápasy nejlepších evropských klubů, celkové rozdíly v některých herních statistikách by 

oproti NBA nebyly třeba až tak markantní, jako když vybíráme zápasy především z ČR. 

Zároveň cílem práce bylo ověřit, jak čeští i američtí hráči znají rozdíly 

v pravidlech, jestli by chtěli něco změnit na pravidlech, podle kterých hrají. To je 

v práci ověřeno v hypotézách 3 a 4. 
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Vzhledem k malému výzkumnému vzorku především hráčů z USA nemusí být 

výsledky výzkumu zcela objektivní. 

Tato práce není určena pro učitele základních či středních škol pro výuku tělesné 

výchovy. Spíše by mohla posloužit trenérům i hráčům basketbalu jako obecné 

informace o evropském a americkém basketbalu. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo popsat rozdíly v pravidlech, zjistit, jak hráči znají tyto rozdíly 

a zároveň jak se rozdíly projevují v samotné hře. 

První z cílů, tedy popsat rozdíly v pravidlech evropského a zámořského 

basketbalu, je splněn v teoretické části. 

Pro stanovené hypotézy vyplývají následující závěry: 

Hypotéza 1: 

Předpokládám, že v důsledku některých pravidel střílejí týmy hrající podle 

amerických pravidel více bodů v zápase než týmy, které hrají podle pravidel F1BA. 

Při porovnání vybraných zápasů jsem dospěl k výsledku, že týmy hrající podle 

amerických pravidel NBA střílejí v zápasech v průměru o 20,4 bodů více než týmy, 

které hrají podle pravidel FIBA. 

Tato hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza 2: 

Předpokládám, že vzhledem k rozdílu v posuzování faulů se v zápasech hraných 

podle pravidel NBA střílí více trestných hodů než v zápasech podle pravidel FIBA. 

Hypotéza se potvrdila, jelikož týmy v NBA střílejí v zápasech v průměru o 2,9 

trestných hodů více než týmy hrající podle pravidel FIBA. 

Hypotéza 3: 

Předpokládám, že většina českých hráčů zná základní rozdíly mezi pravidly, 

američtí hráči nikoliv. 

V souhrnu všech sedmi rozdílů v pravidlech, které byly zahrnuty v dotazníku, 

vyšly tyto výsledky: 
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Pro české hráče: 

Graf 27 

Pro americké hráče: 

Graf 28 

53 % českých hráčů zná základní rozdíly v pravidlech, 47 % nikoliv. 

36 % hráčů z USA zná základní rozdíly v pravidlech, 64 % nikoliv. 

Hypotéza se potvrdila. 
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Hypotéza 4: 

Předpokládám, že většina hráčů preferuje ta pravidla, podle kteiých 

momentálně hraje, a nic zásadního by na nich neměnila. 

79 % českých hráčů preferuje pravidla FIBA, podle kterých doposud hraje, a 

zároveň 70 % hráčů z ČR by na těchto pravidlech nic neměnilo. 

90 % amerických hráčů preferuje americká pravidla, podle kterých doposud 

hraje, a zároveň 100 % hráčů z USA by na těchto pravidlech nic neměnilo. 

Hypotéza se potvrdila. 

Z daného výzkumu vyplývá, že se různé rozdíly více či méně projevují 

v samotné hře. Podle mého názoru jsou pravidla NBA dělána především tak, aby hra 

byla atraktivní pro diváky. Oproti tomu hra podle pravidel FIBA je mnohem více 

pomalejší a techničtější. 

Empirické šetření dokazuje, že američtí hráči nemají příliš velký přehled o 

pravidlech evropského basketbalu. Čeští hráči se naopak dokáží orientovat v cizích 

pravidlech více než hráči z USA. 

Většina hráčů je spokojená s pravidly, podle kterých hraje, a nedělala by v nich 

příliš velké změny. 
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Příloha číslo 1 - Dotazník pro české hráče 

Vážený respondente, 

jmenuji se Martin Skýva a jsem studentem pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. V současné době pracuji na diplomové práci zabývající se rozdíly mezi 

pravidly evropského a zámořského basketbalu. Rád bych Vás proto požádal o pomoc při 

empirickém výzkumu vyplněním tohoto dotazníku. 

Tento výzkum slouží pouze pro účely diplomové práce. Dotazník je anonymní. 

Děkuji za Váš čas a spolupráci. 
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1. Kolik let aktivně hrajete basketbal? 

2. Jakou soutěž v basketbale hrajete? 

3. Podle jakých pravidel hrajete? 
i 

4. Znáte tyto rozdíly mezi pravidly NBA a FIBA: 

a) Jiná vzdálenost tříbodové čáry. 

ANO NE 

Pokud ANO, specifikujte: 

b) Rozdílná hrací doba. 

ANO NE 

Pokud ANO, specifikujte: 

c) Jiný počet oddechových časů. 

ANO NE 

Pokud ANO, specifikujte: 
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d) Jiný počet osobních chyb na vyfaulování hráče. 

ANO NE 

Pokud ANO, specifikujte: 

i 

e) Alternativní držení míče v pravidlech FIBA a rozskoky v NBA. 

ANO NE 

Pokud ANO, specifikujte: 

f) Nulování času na dokončení útoku (14 vteřin nebo 24 vteřin). 

ANO NE 

Pokud ANO, specifikujte: 

g) Obranné tři sekundy. 

ANO NE 

Pokud ANO, specifikujte: 

5. Jaké jsou podle Vás výhody v pravidlech NBA oproti evropským pravidlům? 
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6. Jaké jsou podle Vás nevýhody pravidel NBA oproti pravidlům FIBA? 

7. Kdybyste měl možnost zvolit si, hrál byste raději podle evropských pravidel či 

pravidel NBA? 

Proč? 

8. Změnil byste něco na pravidlech, podle kterých hrajete? 

ANO NE 

Pokud ANO, co? 
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Příloha číslo 2 - Dotazník pro americké hráče 

Dear respondent, 

my name is Martin Skýva and I am student of the Faculty of Education at Charles' 

University in Prague. At present I have been working on my theses about the 

differences between the rules of the European and oversea (NBA rules) basketball. 

Therefore I would like to ask your help in my empirical research by filling this 

questionaire. 

This research would be used only for purposes of my theses. The questionaire is 

anonymous. 

Thank you for your time and cooperation. 
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For how many years have you been playing the basketball? 

Which league are you playing in? 

According to which rules do you play? 

Do you know these differences between the rules of NBA and FIBA? 

a) A different length of the three-point line. 

YES NO 

If YES, please specify: 

b) A different playing period. 

YES NO 

If YES, please specify: 

c) A different number of time outs. 

YES NO 

If YES, please specify: 
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d) A different number of personal faults in foulling out the player. 

YES NO 

If YES, please specify: 

e) Alternative holding of a ball in the rules of FIBA and jump balls in NBA. 

YES NO 

If YES, please specify: 

f) Zero setting for finishing an attack (14 seconds or 24 seconds). 

YES NO 

If YES, please specify: 

g) Defensive Three seconds. 

YES NO 

If YES, please specify: 

9. What are the advantage in the rules of NBA against the European rules? 
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10. What are the disadvantage in the rules of NBA against the rules of FIB A? 

7. If you had a chance to choose, would you better play according to European 

rules or the rules of NBA? 

Why? 

8. Would you change anything in the rules, you have been playing according to? 

YES NO 

If YES, what? 
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