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Modifikace basketbalu

62 stran, abstrakt v jazyce českém a anglickém,  5 obrázků a 4 tabulky zakomponované v textové 
části, 21 odkazů v přehledu použité literatury, 5 odkazů na internetové zdroje, přílohová část 
s obrázkovou dokumentací. 

   Basketbal je sportovní hra, která dává příležitost ke vzniku celé řadě modifikací. Modifikace se 
v tomto směru chápe jako obměna – úprava původní verze pravidel. Vznik modifikací lze stručně 
odůvodnit jednak společenskou či společensko ekonomickou poptávkou, jednak didaktickými záměry. 
Svoje uplatnění proto modifikace nacházejí v různých oblastech realizace sportovně herních aktivit.

   Předložená bakalářská práce se problematikou modifikací basketbalu zabývá. Práce má povahu 
teoretického elaborátu a jako taková se opírá zejména  o literární rešerši. Podrobnějším studiem celého 
zpracování lze konstatovat jeho dvě stěžejní části. První část, jejíž vymezení  určují kapitoly 4. a 5., se 
přibližuje tomu, co by se dalo označit jako teoretická východiska. Jejich záměrem, který však zůstává 
poněkud v utajení, resp. doznává určitou srozumitelnost až v kontextu celé práce, je bezpochyby 
orientace v aspektech zvoleného námětu a interpretace pojmu „modifikace basketbalu“. Obsahově se 
tato část správně dotýká otázek pravidel sportovní hry, její charakteristiky a jejím potenciálem 
s ohledem na tendenčnost vzniku jejích modifikací. 

   Druhá část práce, tvořená kapitolami 6. až 8., představuje podle našeho názoru naplnění toho, co si 
autorka předsevzala jako cíl. Jedná se o soupis a o deskripci tzv. oficiálních modifikací basketbalu.
Tato část je zpracována velmi podrobně. Jsou vyjmenovány všechny oficiální modifikace basketbalu, 
tj. takové modifikace, které mají svoji vlastní institucionální praxi. U každé modifikace jsou uvedeny 
stručná historie, přehled administrativy, pravidla, eventuálně jejich vývoj a hlavní soutěže. Až na 
určité výjimky poskytuje tato část srozumitelnou reflexi skutečností, které se vztahují k pojednání o
modifikacích basketbalu.

   Práce má bezpochyby slušnou úroveň a svědčí o určité pečlivosti, s níž autorka ke zpracování 
zvoleného námětu přistoupila. Nicméně se vyskytují i určité nesrovnalosti. Tak za prvé, s ohledem na 
koncepci práce postrádá metodologickou část, která by konkrétněji vymezila charakteristiku práce, cíle 
a zejména postup. Již jsme tento problém naznačili, a sice poznámkou, že pojetí zpracování vyplývá 
vlastně až z kontextu celé písemnosti. To, že má práce povahu teoretické studie, je zřejmé, ale zároveň 
ji neopravňuje k eliminaci aplikovaného postupu. Právě naopak, tento typ prací vyžaduje v otázkách 
metodologie a zřetelně formulovaného cíle zvýšenou pozornost, což se v textu dává najevo zařazením 
hned za úvod.

   Za druhé, určité rozpaky vzbuzuje pasáž s pojednáním o streetballu. Uznává se, že zejména 
problematika vývoje této sportovně herní aktivity je poněkud komplikovaná, avšak v současnosti je 
orientace v pojmech „streetball“, „33 basketbal“ a „3 on 3 basketball“ naprosto jednoznačná a 
vyjadřuje srozumitelnější identifikaci v porovnání s tím, než je v práci prezentováno. K této 
problematice se jednání obhajoby určitě vrátí.

   Za třetí, z hlediska posouzení formálních aspektů práce je třeba upozornit na některé pravopisné 
chyby a překlepy (?). Viz např. strana 53 „… v Riu de ???“ (= citace). 

   Z práce vyjadřuje určitá ukvapenost či nerozhodnost s ohledem na termín jejího odevzdání. Tím si 
lze vysvětlit některé nedostatky formálního charakteru, ale možná i opomenutí zřetelnějších aspektů 
metodologie. Lze k tomu přihlédnout, nikoli přehlednout. Práci doporučujeme k obhajobě s tím, co 
jsme již uvedli. Jednání obhajoby se k těmto nedopatřením určitě vrátí. 

V Praze dne 2.5.2013                                   PaedDr. Michael Velenský, PhD.

    

      




