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Bakalářská práce Pavly Dvořákové se zabývá modifikacemi basketbalu. Cílem práce bylo 

teoretické zpracování a podrobná charakteristika jednotlivých modifikací včetně základního dělení, 

historie, pravidel a jejich postavení v oblastech sportovního a tělovýchovného dění.

Důvodů proč modifikovat (měnit, upravovat) „klasické“ sportovní hry je celá řada. 

Z pohledu učitele nebo trenéra basketbalu by nás měly zajímat např. modifikace, které zpřístupní 

basketbal dětem, pro které je prozatím příliš obtížnou sportovní hrou, umožní ho realizovat 

v omezených prostorových podmínkách nebo doplní a zpestří jeho standardní výuku. Specifickou 

skupinou jsou pak modifikace basketbalu, které umožňují jeho realizaci i handicapovaným 

sportovcům (vozíčkáři, neslyšící). Je tedy zřejmé, že modifikací je celá řada – některé „přežívají“ 

pouze v neoficiální podobě, jiné jsou naopak institucionalizovány a jsou v nich organizovány 

oficiální turnaje a soutěže. Autorka bakalářské práce se pokouší modifikace basketbalu sumarizovat 

a detailně popsat.

Úvodní kapitoly práce (4. a 5. kapitola), které lze považovat za jakási teoretická východiska, 

nás seznamují s charakteristikou sportovních her a možnostmi jejich modifikací, samozřejmě 

s detailnějším pohledem především na basketbal. Následně je prostřednictvím literární rešerše 

rozpracována charakteristika pěti autorkou vybraných modifikací basketbalu – basketbal vozíčkářů, 

Twin Basketball, basketbal neslyšících, streetball, minibasketbal. Tyto kapitoly na jedné straně 

obsahují poměrně velké množství zajímavých údajů a informací, na straně druhé je však jejich 

obsah sestaven poněkud nahodile a někdy i bez zřetelné souvislosti mezi jednotlivými částmi.

Nejvýrazněji je to asi patrné v kapitole o streetballu, která místo aby historický i současný vývoj hry 

3x3 jednoduše popsala, ho čtenáři spíše zatemňuje. Je rovněž na škodu, že práce neobsahuje část 

věnovanou beachbasketbalu (velké množství beachvolejbalových hřišť v ČR k tomu přímo vybízí). 

Z celé práce je bohužel patrné, že byla zřejmě zpracovávána pod časovým presem, což je u takto 

zajímavého tématu rozhodně na škodu.

I přes výše uvedené námitky hodnotím práci jako dobrou a doporučuji ji k obhajobě. 

Případné otázky na autorku jistě vyplynou z diskuse při vlastní obhajobě.
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