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Faktory ovlivňující výkon basketbalového rozhodčího

56 stran, abstrakt v jazyce českém i anglickém, 16 grafů a 53 převzatých obrázků 
zakomponovaných v textu, 27 odkazů v přehledu použité literatury včetně internetových 
zdrojů, 5 stran v příloze

   Řízení utkání ve smyslu činnosti rozhodčích patří k nedílné a důležité součásti 
institucionální praxe ve sportovních hrách. Rozhodování lze vnímat jako specifický typ 
diagnostiky herního výkonu zaměřené na kontrolu dodržování pravidel hráči a družstvy 
v utkání. V basketbale jde o proces velmi náročný a z mnoha důvodů (mimo jiné ale 
především morálních) klade vysoké požadavky na výkon lidských bytostí, které zmíněnou 
činnost pravidelně podstupují. Není proto divu, že v poslední době je této problematice
věnována svým způsobem značná pozornost, a to jak ze strany všech přímých účastníků 
institucionální praxe, tak ze strany teoreticko výzkumných předpokladů.

   Záměrem předložené bakalářské práce je vytipovat a posoudit faktory, které ovlivňují 
efektivitu rozhodování v utkáních institucionálně pojatého basketbalu. K tomuto záměru byl
aplikován nestandardizovaný dotazník, který autorka práce sestavila jednak na základě 
zjištění získaných literární rešerší, jednak prostřednictvím vlastních zkušeností odrážejících 
téměř desetiletou praktickou činnost rozhodkyně v soutěžích zmiňované sportovní hry. 
Šetření bylo uskutečněno sezóně 2012/2013; z celkem 100 mailem rozeslaných dotazníků se 
řádně vyplněných vrátila polovina. Sama autorka v práci uvádí, že „k dobré spolupráci 
přispěly i osobní vztahy s některými respondenty“ (s. 31). Dotazník obsahuje 17 otázek 
koncipovaných v alternativě zavřených i otevřených odpovědí.

   Práce má slušnou úroveň. Pojednáním zahrnuje řešení výzkumu empirického typu, čemuž 
odpovídá struktura a realita zpracování. Význam je přikládám teoretickým východiskům, a to 
se zaměřením zejména na pravidla basketbalu a determinaci výkonu rozhodování. S pomocí 
literárních odkazů ale také vlastních zkušeností jsou v této části práce identifikovány faktory, 
které potencionálně ovlivňují činnost rozhodčích a které jsou následně využity v konstrukci 
dotazníku. Na teoretická východiska navazují kapitoly vymezující cíle, úkoly práce a 
metodiku šetření. Výsledková část obnáší konstatování a zpracování údajů získaných metodou 
dotazníku a je poplatná především stručné deskripci s ohledem na grafické ztvárnění výpočtů.
Ze získanými výsledky se následně manipuluje v diskusi, závěr formulačně uzavírá polemika
o naplnění cíle a úkolů práce.

   Bylo řečeno, že práce má slušnou až, dejme tomu, velmi dobrou úroveň. V této souvislosti 
zdůrazňujeme prvořadě volbu námětu a přístup k jeho řešení. Kritičtějším náhledem, a je to 
také povinnost recenze, přece jenom určité nejasnosti, nesrovnalosti v práci shledáváme. 
V prvé řadě poukazujeme na nesourodost zpracování údajů jednotlivých položek dotazníku ve 
výsledkové části, kdy v některých případech (většinou) se pracuje s absolutními četnostmi, 
v jiných případech s procenty. Jednotný postup při manipulaci a zpracování dat 
kvantitativního typu se doporučuje jaksi obecně. Za druhé, nejednotnost, možná omyly a 
nedodržení příslušných norem objevujeme v přehledu použité literatury. Navzdory těmto 
nedopatřením práci doporučujeme k obhajobě.

V Praze 29.8.2013                                    PaedDr. Michael Velenský, PhD.



   
        

   


