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Abstrakt 
 

Název:     Faktory ovlivňující výkon basketbalového rozhodčího 

 

Cíle:  Zmapování největších faktorů, které ovlivňují výkon basketbalových 

rozhodčích, kteří řídí republiková utkání. Prostřednictvím dotazníkové akce 

zjistit, které faktory nejvíce ovlivňují výkon basketbalového rozhodčího. 

 

Metody:  Jedná se o explorativní metodu prostřednictvím techniky 

nestandardizovaných dotazníků s uzavřenými a otevřenými otázkami. 

      

Výsledky: Zjistili jsme, že nejvýznamnější faktory které ovlivňují výkon   

basketbalového rozhodčího, jsou: důležitost utkání, stav hry, diváci, 

zkušenosti, znalost pravidel, kondiční příprava, trenéři, aktuální a psychický 

stav. Nejvíce výkon rozhodčího ovlivňuje zkušenost a nejméně diváci. 

Faktory významně ovlivňují výkon basketbalového rozhodčího. 

 

Klíčová slova: utkání, stres, tréninková jednotka, basketbalová pravidla, hráč, trenér, 

agresivita, kondiční příprava, zkušenosti 



6 

 

 

Abstract 

 

Title:  Factors influencing performance of the basketball referee 

 

Objectives: To map the biggest factors which are influencing performance of the 

basketball referee who controls the republic matches. Via questionnaire we 

try to find out which factors the most influencing performance of the 

basketball referee. 

 

Methods:  We used exploration method technique through an un-standard 

questionnaire with finished and open questions. 

 

Results:  The most important factors which are influencing basketball referee are: 

the importance of the match, score of the game, spectators, experiences, 

knowledge of the rules, fitness, coaches, actual and psychological 

situation. Out of these factors the performance of the referee the most 

influencing is experiences and at least is spectators. These factors 

significantly influencing performance of the referee. 

 

Keywords: match, stress, practice, basketball rules, player, coach, aggression, fitness, 

experience 
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1. ÚVOD 

 

Basketbal, nebo též košíková, je rychlá a velmi technická hra. Tato kolektivní 

hra se každým dnem mění, vše jde obrovskou rychlostí kupředu, ať už se jedná o 

výkony hráčů, trenérské taktiky, sportovní podmínky, nebo o pro nás důležitou roli 

rozhodčího. Chceme po basketbale vysokou kvalitu, a proto i po rozhodčích 

vyžadujeme bezchybný výkon, který budou prokazovat všichni rozhodčí stejný. 

 Bohužel i rozhodčí jsou jenom lidé, a proto se v této práci budu analyzovat 

faktory, které mají největší podíl na výkonu basketbalového rozhodčího, jednotlivě je 

rozebereme a vytvoříme procentuelní rozdělení jednotlivých faktorů tak, jak velký mají 

vliv na výkon rozhodčích během rozhodování. 

Téma této práce má více důvodů, jedním z nich je, že samotná já, jako jedna 

z mála žen, jsem se odhodlala jít cestou v „šedivém triku“. Rozhoduji již 9 let a 

rozhodování mne stále baví. Než vstoupíme do problematiky, ráda bych zmínila, že 

zprvu jsem „pískala“ kvůli přivýdělku, když jsem byla v dorosteneckém věku. Po čase 

se vše změnilo. Z utkání, které jsem chtěla mít, co nejrychleji za sebou, se stala zábava. 

Lidé, kteří k tomuto sportu patří, se po čase stanou známými, a po odvádění dobrých 

výsledků přejde i k vděčným reakcím a pozitivnímu chování ze strany trenérů, hráčů a 

diváků. 

Neplatí to vždy, je tu právě ona nestabilita výkonu, nemusí se vždy jednat o tu 

mou, na hřišti jsme dva, někdy i tři. V tomto momentě je důležité se sladit a rozhodovat 

jako tým, nenechat se vyvést z míry a pokusit se co nejméně potlačit všechny okolní 

faktory, které na nás vyvíjejí trenéři, hráči, diváci, asistenti nebo i samotný heroický 

průběh utkání. 

Člověk je lidská bytost se spoustou mylných rozhodnutí, jedná-li se o omyl v 

nedůležité věci v životě, sám se často člověk poučí a příště situaci může vyřešit jinak, 

ale za  rozhodování berou rozhodčí peníze, a očekává se od nich maximální 

připravenost, profesionalita, bezchybnost, znalost pravidel, přehled, rychlost 

rozhodování a sebejisté vystupování. 

Cílem této práce je zmínit nejvýznamnější okolnosti, které rozhodčí vyvádějí 

z míry a nutí je chybovat. Zamyslet se, proč tomu to tak je, a také poskytnout materiály, 

které mohou využít jak samotní rozhodčí, kteří si následně mohou sami uvědomit, jak 
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moc se zrovna jich tyto výsledky týkají a pracovat tak na vylepšení a potlačení svých 

reakcí sami na sobě.  

Další možností je využití protější strany, máme na mysli hráče a trenéry, kteří se 

mohou podle výsledků dotazníku více zaměřit na psychologickou stránku, jak znejistit 

rozhodčí a popřípadě využít chybující rozhodnutí ve svůj prospěch. 

Zní to možná až neskutečně, ale jedná se o běžnou praxi, přece jenom rozhodčí 

jsou často hlavní článek průběhu utkání. 

Cílem této bakalářské práce je pokusit se zmapovat ty největší faktory, které 

ovlivňují výkon basketbalového rozhodčího, řídící republiková utkání. V této práci se 

nezaměřuji na žádnou specifickou skupinu rozhodčích, jedná se o sudí obecně, bez 

ohledu na věk, praxi, vzdělání, pohlaví. 

Prostřednictvím dotazníků chci zjistit, jak moc jsou  vybrané faktory významné 

ve výkonu rozhodčích a tudíž i na průběh utkání. 

Dále bych se ráda pokusila o vzájemné srovnání zjištěných výsledků a vyvození 

závěru. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2. 1 Basketbal 

2. 1. 1 Historie basketbalu 

Dobrý a Velenský (1980), Petera a Kolář (1998), Pumr (1987), Garland (2002), 

Garfinkel a Klein (2004), Riecky et al. (1982) uvádějí, že zakladatelem basketbalu se 

stal v roce 1891 mladý profesor tělocviku James Naismith na Spriengfield College ve 

městě stejného jména v USA. Tento učitel neměl žádnou sportovní aktivitu, která by se 

mu zdála dostatečná pro zimní období, a řešil tak problém, co studentům v tělocvičně 

nabídnout. V létě se sportovalo venku a počet činností, které se daly provozovat, byla 

větší, studenti mohli sportovat na atletické dráze, hrát americký fotbal nebo baseball. V 

zimě se profesor nechtěl spokojit s pouhými drobnými hrami či cvičením, a tak stále 

přemýšlel, jak zajistit dobrou zimní přípravu týmu amerického fotbalu. 

James Naismith vytvořil základní mravní a didaktické principy, které musí hra 

splňovat: vyloučit jakékoliv možnosti surovostí a tvrdších zásahů, podněcovat smysl pro 

spolupráci a být snadná pří základním výcviku. 

 James Naismith nebyl jen průkopníkem basketbalu, připisuje se mu také, že jako 

první zavedl přilbu v ameriském fotbalu (Stubbs, 2009) 

Dobrý a Velenský (1980) informují o rychlém šíření basketbalu do všech 

světadílů a pravidlo bylo nutné často doplňovat a měnit. Ze springfieldské univerzity 

basketbal rychle pronikl na ostatní univerzity v okolí. Nový sport byl nejvíce rozšířen 

v Severní Kanadě a před koncem století se dostal na jih do Střední a Jižní Ameriky. 

Dále následovaly Filipíny, Čína, Japonsko, Indie a Persie. V Evropě se basketbal začal 

nejvíce rozvíjet až po první světové válce. 

2. 1. 2 První pravidla 

Dobrý a Velenský (1980) ve své knize uvádějí prvních třináct pravidel, která 

v lednu 1892 byla otištěna ve školním časopise Triangl.  

1. Míč může být házen všemi směry jednou nebo oběma rukama. 

2. Míč může být odrážen všemi směry jednou nebo oběma rukama (nikdy ne pěstí). 
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3. Hráč nesmí běhat s míčem. Musí jej odhodit z toho místa, kde jej chytil. Výjimka se 

povoluje hráči, který chytí míč v plné rychlosti. 

4. Míč musí být držen v rukou nebo mezi nimi. Paží a těla se nesmí užívat k držení 

míče. 

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

způsobem. Porušení tohoto pravidla se počítá za faul a druhé porušení pravidla 

diskvalifikuje hráče až do doby, kdy je dosažen nejbližší gól, nebo byl-li zřejmý úmysl 

poranit soupeře, na celou dobu do konce hry bez povolení náhradníka. 

6. Faulem je udeření míče pěstí, porušení pravidla 3,4 a jak je popsáno v pravidle 5. 

7. Jestliže některá strana učiní 3 fauly po sobě, počítá se to jako gól pro soupeře. (Po 

sobě - znamená, že soupeř se mezitím nedopustil žádného faulu.) 

 8. Gól platí, jestliže je míč vhozen či odražen z hřiště do koše a zůstane tam za 

předpokladu, že bránící se nedotknou branky a neporuší ji. Zůstane-li míč na pokraji a 

soupeř pohne košem, počítá se to jako gól. 

 9. Vlétne-li míč do zázemí, je vhazován do hřiště tím hráčem, který se jej dotkl první. 

Při nedorozumění vhodí jej rozhodčí kolmo do hřiště. Pro vhození je povoleno pět 

vteřin. Trvá-li déle, vhazuje soupeř. Jestliže některá strana zdržuje hru, nařídí proti ní 

rozhodčí faul. 

10. Druhý rozhodčí posuzuje hru, zaznamenává fauly a upozorňuje hlavního rozhodčího 

na tři fauly po sobě. Má právo diskvalifikovat hráče podle pravidla 5. 

11. Hlavní rozhodčí sleduje míč a rozhoduje, kdy je ve hře, v autu, které straně patří, 

sleduje a měří čas. Rozhoduje, kdy byl dosažen gól, uznává góly a vykonává všechny 

ostatní povinnosti rozhodčího. 

12. Hraje se dvakrát 15 minut s pětiminutovou přestávkou. 

13. Strana, která dá více gólů, je prohlášena za vítěze. V případě nerozhodného 

výsledku může hra se souhlasem kapitánů pokračovat, až je vstřelen další gól. 

Košíkovou hrálo nejdříve 9 hráčů, pak byla možnost hrát s družstvy buď o devíti, nebo 

o pěti hráčích teprve v roce 1897 byl stanoven definitivní počet pěti hráčů. 
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2. 1. 3 Organizace 

Natinal Basketball Assotiation (NBA) je sdružení profesionálních klubů 

z USA a Kanady. Hraje ji 30 mužstev, 29 ze Spojených států amerických a jedno 

z Kanady. Vzniklo v roce 1946 a organizuje celosvětově nejvýznamnější a 

nejsledovanější oddílovou soutěž mužů. Ústředí NBA sídlí v New Yorku v Olympic 

Tower, na páté avenue č. 645 (Stubbs, 2009). 

National Collegiate Athletic Association (NCAA) Národní vysokoškolská 

sportovní asociace je zastřešující organizací řady vysokoškolských soutěží, včetně 

basketbalových (Stubbs, 2009). 

Fédération Internationale de Basketaball Amateur (FIBA) je činná od roku 

1932. Postupně sídlila v Bernu, od roku 1956 v Mnichově a v roce 2002 se vrátila opět 

do Švýcarska, tentokrát do Ženevy. Seskupuje 212 národních federací. MS mužů i žen 

jsou v poslední době pořádána jednou za čtyři roky, vždy v sudých letech mezi letními 

OH. (Táborský, 2004) 

Fédération Internationale de Basketaball Amateur Europe (FIBA Europe) 

vznikla oficiálně až v roce 1989, kdy FIBA vytvořila pět kontinentálních zón. Sídlo má 

v německém Mnichově. Sdružuje 50 národních federací. (Stubbs, 2009). 

Česká basketbalová federace (ČBF) vykazovala ve statistice ČSTV k 1. Lednu 

2004 celkem 34 121 zaregistrovaných osob. Nejvyšší mistrovská soutěž mužů má podle 

ČBF v roce 2013 dvanáct účastníků soutěž žen také dvanáct. (Stubbs, 2009). 

 

2. 1. 4 Basketbal obecně 

Táborský (2004) ve své knize uvádí, že basketbal je sportovní hra brankového 

typu. Cílem pětičlenných družstev je vhodit míč do koše soupeře a zabránit vhození 

míče do koše vlastního. Vhození míče do koše je hodnoceno podle vzdálenosti střelce 

od koše, případně podle situace, jedním, dvěma nebo třemi body. 

Podle Priperkova (2006) patří basketbal mezi sportovní disciplíny, které zaručují 

velkou míru zájmu a popularity nejen v řadách aktivních hráčů, ale i diváků. 

Patří k nejrozšířenějším sportovním odvětvím na světě. FIBA je Mezinárodní 

basketbalová amatérská federace a v současnosti sdružuje 178 národních 

basketbalových federací, které registrují asi 220 milionů hráčů a hráček. Pacut a Kosík 
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(2009) uvádějí 450 milionů hráčů po celém světě, což poukazuje na oblíbenost tohoto 

sportu. Stibitz (1958) řadí basketbal mezi brankovou sportovní hru. 

Dobrý (1986), Petera a Kolář (1998), Trnovský (1992) Paye B. a Paye P. (2001) a 

Velenský (2008) se shodují na tom, že basketbal se nikdy nezastaví ve svém vývoji a 

naopak stále se žene vpřed. Je obrazem tréninkového vývoje, který má vliv na herní 

činnosti jednotlivce v basketbalu. Mezi faktory, které stanovují stupeň zájmu a 

oblíbenost basketbalu, je živost hry, originalita a překvapivost řešení herních situací, 

prostředí a vyspělost diváků. 

 

2. 2 Rozhodčí 

2. 2. 1 Rozhodčí, rozhodčí u stolku a komisař 

„Pro dobrého rozhodčího je životně důležitý obyčejný zdravý rozum. Absolutním 

základem je nejen jasné a úplné porozumění oficiálním pravidlům basketbalu, ale i 

duchu hry samotné. Bude-li rozhodčí trestat každé sebemenší porušení pravidel, bude 

mít úspěch pouze jako producent nespokojených diváků, trenérů a hráčů.“ (Pravidla 

basketbalu 2010, 2010a, s 5) 

Svoboda a Vaněk (1986) uvádí, že lidé odjakživa vyhledávali ve sporných 

případech někoho nestanného, kdo by je rozsoudil. Podobně je tomu v jednotlivých 

sportovních hrách, kde se nedá očekávat to, že by se rivalové dohodli, tak je rozhodčí 

nutností. Činnost rozhodčích se zdá být jednoduchá - mají za úkol dodržovat pravidla 

hry. Rozhodčí by tedy měl být co nejblíže herní situaci, aby mohl určit, zda vše probíhá 

podle pravidel. 

Podle Šafaříka a Stibitze (1978) dochází ve sportovních hrách k různým 

pochybením a přestupkům, když hráč nezvládne lokomoční či míčovou dovednost. V 

zaujetí hrou si to někdy ani hráči, kteří udělali chybu, neuvědomují. Jindy při utkání 

soupeřů dochází k chybám, kdy ani při nejlepší vůli není možné rozeznat, kdo chybu 

zavinil, přestože každý z hráčů je přesvědčen, že to byl ten druhý. To všechno jsou 

pádné důvody, proč musí být na hřišti někdo neutrální a nestranný, kdo neustále sleduje 

vše, co se na hřišti děje, a kdo s dobrou znalostí základních principů hry a podle 

platných pravidel dokáže okamžitě reagovat. Jeho rozhodnutí podporuje, aby nezůstalo 

bez nápravy to, co by nesprávně zvýhodňovalo některé družstvo, resp. druhé 

poškozovalo, a aby byl dodržen sportovní duch tohoto zápolení, a to ve všech směrech. 
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To je tedy úkol rozhodčího či rozhodčích, odpovědných za vedení a usměrnění vývoji 

utkání. 

Podle Pravidel basketbalu 2010 (2010b), rozhodčí jsou první a jeden nebo dva 

druzí rozhodčí, kterým asistují rozhodčí u stolku a komisař. Rozhodčí u stolku jsou 

zapisovatel, asistent zapisovatele, časoměřič a měřič 24 vteřin. Komisař sedí mezi 

zapisovatelem a časoměřičem. Jeho povinností během utkání je především dohlížet na 

práci rozhodčích u stolku a asistovat prvnímu a druhému (ým) rozhodčímu k hladkému 

průběhu utkání. Samozřejmostí je, že žádný z rozhodčích nesmí být v jakémkoliv 

vztahu s ani jedním z družstev. Právo měnit pravidla, nebo vedení utkání nemá právo 

rozhodčí, rozhodčí u stolku ani komisař. Ošacení pro rozhodčí je pevně dáno, skládá se 

z oficiálního trika, dlouhých černých kalhot, černých ponožek a černé basketbalové 

obuvi. Další díl oblečení je černá mikina, ta sice není podle pravidel povinná, ale přesto 

jí všichni rozhodčí před utkáním nosí. Rozhodčí a rozhodčí u stolku musí být jednotně 

oblečeni.  

2. 2. 2 První rozhodčí 

První rozhodčí zodpovídá za funkčnost všech zařízení, která budou používaná 

během utkání, všechna před utkáním osobně přezkouší.  

Hodiny hry, hodiny dvaceti čtyř (24) vteřin, stopky a sám oficiálně určí a 

představí se rozhodčím u stolku.  

Osloví domácí družstvo k poskytnutí hracího míče a vybere minimálně ze dvou 

míčů vyhovující míč ke hře.  

Dohlédne na to, aby žádný z hráčů neměl na sobě žádný předmět, který by mohl 

způsobit zranění jinému hráči.  

Před začátkem prvního hracího období vyhazuje míč při rozskoku v místě 

středového kruhu a dále pak podává míč na začátku všech dalších hracích období.  

Za směřujících podmínek má právo zastavit hru.  

Má právo rozhodnout také o tom, že družstvo prohraje zrušením utkání.  

Pečlivě zkontroluje zápis na konci utkání, nebo kdykoliv, kdy uzná za potřebné 

během hracího období.  
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Na konci hrací doby schválí a podepíše zápis, a tím definitivně ukončí činnost 

rozhodčích a jejich spojení s utkáním. Pravomoc sudích začíná tehdy, když přijdou 

dvacet (20) minut před plánovaných začátkem utkání a končí, když zazní signál hodin 

hry, který ukončuje hrací čas, a po jejich schválení.  

Dojde-li k jakýmkoliv výstřelkům, diskvalifikujícím chybám, nesportovnímu 

chování hráčů, trenérů, asistentů, nebo osob doprovázejících, tak se vše zaznamená na 

druhou stranu zápisu a to ještě dříve, než ho rozhodčí podepíší. Pokud se toto stane, 

rozhodčí musí sepsat podrobnou zprávu organizačnímu orgánu soutěže.  

Nastane-li situace, kdy se rozhodčí neshodnou, učiní konečné rozhodnutí.  

První rozhodčí má dokonce právo, rozhodnout a všem, co není výslovně 

uvedeno v těchto pravidlech (Pravidla basketbalu 2010, 2010b). 

 

2. 2. 3 Povinnosti a práva rozhodčích 

Dojde-li k porušení pravidel, po ukončení hracího období, nebo když je 

zapotřebí přerušit hru, tak rozhodčí zapískají. Naopak nepískají po úspěšném koši 

z pole, úspěšném trestném hodu, nebo když se míč stane živým (Pravidla basketbalu 

2010, 2010b). 

  Je několik základních principů, na které je zapotřebí brát zřetel, když se rozhodčí 

rozhodují, zda trestat, či netrestat při přestupku nebo osobním dotyku.  

Prvním z nich je duch a záměr pravidel a snaha dodržet celistvost hry. K dalším 

principům řadíme asi nejpoužívanější koncepci „výhoda/nevýhoda“. Rozhodčí by 

neměli zbytečně přerušovat plynulost hry jen pro to, aby potrestali náhodný osobní 

dotyk, který neuvádí protihráče do nevýhody ani nikterak nestaví zúčastněného hráče do 

výhodnější pozice. Důležitý princip je také „citlivost“ hry. Rozhodčí by měli udržovat 

konzistenci zachování rovnováhy mezi samotným řízením a tokem hry. Vnímat, o co se 

hráči snaží, prostě rozhodovat, co je nejlepší pro hru (Pravidla basketbalu 2010, 2010b). 

Stane-li se, že některé z mužstev podá protest, je první rozhodčí povinen do 

hodiny podat zprávu s popisem celého incidentu řídícímu orgánu. 

Pokud se zraní jeden z rozhodčích a není schopen do pěti (5) minut pokračovat 

v rozhodování, musí pokračovat druhý rozhodčí sám. Je-li v místě k dispozici další 

kvalifikovaný rozhodčí, může samozřejmě zraněného rozhodčího vystřídat. 
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Každý sudí má právo rozhodnout v rámci svých povinností, ale nemůže 

zpochybňovat rozhodnutí dalšího rozhodčích, nebo kolegů. 

Verdikty rozhodčích jsou konečná, musí být respektována a nemohou být 

ignorována. (Pravidla basketbalu 2010, 2010b) 

2. 2. 4 ČABR 

Česká asociace basketbalových rozhodčích (ČABR) je zájmové sdružení 

basketbalových rozhodčích a je součástí České basketbalové federace (ČBF). Její 

činnost se řídí statutem ČABR, stanovami, řády a směrnicemi ČBF a platnými obecně 

závaznými právními předpis. 

 

2. 2. 5 Mechanika rozhodčích 

Pravidla basketbalu 2010 (2010a, str. 5) uvádí, že „mechanika rozhodování je 

systém sestavený jako praktická metoda při rozhodování, která ulehčuje rozhodčím 

jejich úlohu na hřišti, Jejím účelem je pomoci rozhodčím zaujmout takové místo na 

hřišti, které jim umožní správně rozhodnout o porušení pravidel“ 

V následujících obrázcích jsou znázorněna jediná oficiální znamení rukama, 

která musí být použita ve všech utkáních. Znalost této mechaniky je nutná především u 

rozhodčích u stolku (Pravidla basketbalu 2010, 2010b) 
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Obr. 1 Mechanika rozhodčích (Pravidla basketbalu 2010, 2010b) 
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Obr. 2 Mechanika rozhodčích (Pravidla basketbalu 2010, 2010b) 
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Obr. 3 Mechanika rozhodčích (Pravidla basketbalu 2010, 2010b) 
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Obr. 4 Mechanika rozhodčích (Pravidla basketbalu 2010, 2010b) 
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Obr. 5 Mechanika rozhodčích (Pravidla basketbalu 2010, 2010b) 
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Obr. 6 Mechanika rozhodčích (Pravidla basketbalu 2010, 2010b) 
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Obr. 7 Mechanika rozhodčích (Pravidla basketbalu 2010, 2010b) 

 



25 

 

2. 3. Faktory ovlivňující výkon rozhodčího 

2. 3. 1 Důležitost utkání 

U rozhodčích platí, že začínají řídit utkání od dětských kategorií nižších soutěží 

a při předvádění kvalitního výkonu v rozhodování jsou delegováni do starších kategorií 

vyšších úrovní.  

Táborský (2004) uvádí, že než se rozhodčí dostane na svůj vrchol, projde si 

stovkami, tisíci „odpískanými“ utkání. V každém z nich řeší situace, které si 

zautomatizuje, získává zkušenosti, pracuje na vylepšení svého výkonu, učí se lepší 

mechanice, seznamuje se s trenéry a hráči, staví si své jméno a postupně se zapisuje do 

paměti celé basketbalové veřejnosti. 

Všechny zmíněné vlastnosti se promítnou, nastane-li důležité utkání, připravený 

rozhodčí čerpá ze svých zkušeností a snaží se předvést stabilní výkon. 

 

2. 3. 2 Stav hry 

 Hamilton (2010), Janáč (1989), Karásek (2007), Klein, Lazarov (2006), 

Masiero a Pigott (2004), Pumr (1987) a Šafařík a Stibitz (1978) vidí rozhodčího jako 

nepostradatelnou součást basketbalového utkání, který se musí nachystat nejen na 

jednotlivá utkání, ale celkově na funkci rozhodčího. 

Jinak se řídí utkání, když je utkání téměř rozhodnuté a po celou dobu hracího 

období je jasné, kdo je favoritem, a v jiné situaci je rozhodčí, pokud do poslední vteřiny 

hracího období není jasné, kdo že si dnes odveze titul vítěze. Ani jedna z uvedených 

extrémů není jednoduchá.  

V prvním případě je sice pravda, že chyby rozhodčího téměř neovlivní utkání, 

ale právě jednoznačný vývoj hry svádí rozhodčího k více chybám, protože se nedokáže 

soustředit a jak se říká, spíš chce mít utkání rychle za sebou a svůj výkon vypustí.  

Naopak v druhém případě je jakákoliv sebemenší chybička natolik důležitá, že 

právě ono rozhodnutí může stav utkání změnit definitivně. Při nerozhodném stavu hry je 

rozhodčí vystaven velkému tlaku z řad trenérů, diváků a hráčů a je velmi důležité ve své 

roli obstát co možná bezchybně. V tomto případě se prokazují vlastnosti rozhodčího, 

jako je např. fyzická připravenost, pohotovost, rychlost rozhodování, psychická 

odolnost, nadhled, sebevědomí, skvělá znalost pravidel, komunikativnost a spousta 

dalších (Karásek, 2007). 
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2. 3. 3 Diváci 

 

Divák je osoba, která se dívá a přitom se pozorovaného dění aktivně neúčastní 

(Stubbs, 2009) 

Naneštěstí můžeme obecně říci, že vhledem k obtížnosti basketbalových 

pravidel, je basketbal hra, která je pro diváky více náročná na porozumění, třeba oproti 

fotbalu, kde se pravidla mění jen zřídka. Proto se častěji setkáváme s mírnějšími 

projevy, třeba oproti již zmiňovanému fotbalu, tudíž chodí tento sport, sledovat spíše 

lidé, kteří se jím častěji zabývají.  

Basketbal je hra, která se odehrává v uzavřené tělocvičně, je proto více slyšet 

rekcí diváků a také větší možnost k vytvoření soutěžní atmosféry. 

 

2. 3. 4 Znalost pravidel 

Rozhodčí v České republice se každoročně scházejí na povinném předsezonním 

semináři, kde plní fyzické testy, písemné testy z pravidel a jsou proškoleni o nových 

změnách v pravidlech, které jsou nejdříve teoreticky vysvětleny a pak následují videa, 

kde jsou jednotlivá nová pravidla uvedena v praxi.  

Samozřejmě, že jasnost pravidel by měla být jednoznačná, dochází ale často  

k situacím, že než si jednotliví rozhodčí nové pravidlo zažijí, trvá to určitou dobu a 

často tak mylně posoudí situaci. V tomto případě se jedná spíše o pochybení ze strany 

nepřipravenosti rozhodčího, nesprávného pochopení pravidla, nebo nezkušenosti.  

 Pravidla jsou jasně daná a při jakékoliv nejasnosti, bychom se měli informovat 

v řadách nejvyšších a to je v současné době Mgr. Robert Vyklický, který je národní 

instruktor FIBA nebo jeho spolupracovníci Mgr. Petr Hruša a Jan Baloun, kteří jsou 

lektoři a spolupodíleli se na překladu nejnovějších pravidel (Pravidla basketbalu 2010, 

2010b). 

 

2. 3. 5 Trenér, asistent trenéra 

Trenér je odborně a pedagogicky vzdělaný tělovýchovný pracovník, který 

směřuje sportovcův tréninkový proces, přípravu na sportovní vystoupení i toto 

vystoupení samotné a spoluzodpovídá za dosažený úspěch. Trenér by měl kromě 

odborných znalostí oplývat i dalšími nezbytnými vlastnostmi - musí být 

dobrým psychologem, protože je pro sportovce často i poradcem. U kolektivních 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozorov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psycholog
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%AFv%C4%9Brn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_sporty
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sportů má trenér zodpovědnost i za volbu týmu. Nezbytnou vlastností trenéra je 

přirozená autorita. Zvláště u nejpopulárnějších kolektivních sportů (fotbal, lední hokej) 

reprezentuje sportovce i před veřejností. Mnoho známých trenérů se rovněž věnuje 

i publikační činnosti. Skvělou základnou pro pozdější úspěšnou trenérskou funkci je 

předchozí úspěšná aktivní kariéra sportovce (Stubbs, 2009) 

Sdružení basketbalových trenérů (SBT) jako součást České basketbalové 

federace (ČBF) sdružuje trenéry působící v basketbalových klubech, oddílech a školách 

na území České republiky, jimž byla dle Trenérského řádu ČBF vydána trenérská 

licence. Činnost SBT se řídí statutem SBT, stanovami, řády a směrnicemi ČBF a 

platnými obecně závaznými právními předpisy.  

 

2. 3. 6 Zkušenosti 

Podle České asociace basketbalovích rozhodčí (ČABR) se rozhodčí nebrání 

čerpat poučení z vlastních chyb a nepřesností i z praxe zejména starších a zkušenějších 

kolegů. Využívá veškerých pomůcek a způsobů k jejich postupnému odstraňování.  

Klíčovými psychickými faktory pro kvalitní vedení zápasu jsou soustředění, 

sebevědomí, klid a vyrovnanost. Koncentrace na zápas několik hodin před začátkem 

zápasu je nezbytná. 

2. 3. 7 Kondiční příprava 

 

Podle Birknera a Langhamera (1999) se výraz kondice často mylně používá ve 

stejném významu jako fitness. Kondice však v sobě obsahuje mnohem více. Popisuje 

souhrn všech činitelů určujících sportovní výkon, k nimž patří celkový psychický i 

fyzický stav sportovce, jako jsou síla, rychlost, pohyblivost, obratnost, a velký okruh 

psychických vlastností jako je např. motivace, odolnost, ovládání sama sebe. 

Kondiční příprava, jedna z částí tréninku, se nejprve zaměřuje na ovlivnění 

pohybových schopností sportovce. Pohybové dovednosti nepochybně patří 

k významným faktorům většiny sportovních výkonů, ve svém celku mají také podstatný 

význam jako kondiční základ sportovní efektivitě vůbec. 

Kondiční příprava si jako obsahová složka tréninku klade za cíl především 

rozvoj pohybových schopností. Vychází přitom z adekvátního zatížení pomocí různých 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledn%C3%AD_hokej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Publicistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kari%C3%A9ra
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metod či modelů. Jejich znalost patří k nutným podmínkám účinné kondiční přípravy. 

Avšak o tom, zda se bude jednat o skutečný rozvoj nebo jen o udržení stavu apod., 

rozhoduje také dosažená úroveň trénovanosti, talentové předpoklady, celkový objem 

zvoleného zatížení, frekvence tréninkových jednotek aj. Považujeme proto za vhodnější 

namísto „rozvoj“ používat obecnější pojem „stimulace pohybových schopností“, tedy 

jejich podněcování navozováním tréninkových podmínek. V tomto smyslu dále 

uvádíme přehledně a systematicky hlavní poznatky. (Dovalil kol. 2002) 

Velenský (2001) uvádí, že cílem kondiční přípravy je vývoj, udržení a zvyšování 

výkonnosti organismu. Zvyšování techniky a rychlosti v basketbalu znamená i vyšší 

nároky na práci rozhodčích při rozhodování utkání. 

  Podle České basketbalové asociace rozhodčích (ČABR) je rozhodčí  

zodpovědný za profesionalitu výkonu své funkce a dbá o zvyšování své odborné 

kvalifikace. Očekává se, že rozumí pravidlům i mechanice rozhodování, na jejímž 

zlepšování neustále pracuje. 

Podle České basketbalové asociace rozhodčích (ČABR) by měl rozhodčí 

dodržovat týdenní plány fyzické přípravy a tím si udržoval optimální úroveň fyzické 

připravenosti. Kvalitní fyzická příprava je zásadním předpokladem k dobře 

zvládnutému rozhodování utkání a k minimalizaci počtu chyb, které s sebou každá 

lidská činnost nezbytně přináší. 

V Pravidlech basketbalu 2010 (2010b) zní, že po převlečení do úboru se každý 

rozhodčí individuálně připravuje. Musí, však mít v každém případě na zmysli, že 

moderní hra vyžaduje skvělou atletickou přípravu nejen od hráčů, ale i od rozhodčích.  

Bez ohledu na věk a zkušenosti je rozcvička před utkáním nutná. Aby nedošlo ke 

zranění, nebo aby se aspoň snížilo riziko zranění, je vhodný strečink s několika cviky. 

Strečink pomáhá také po mentální stránce být fit a být v pohodě před budoucí úlohou. 

Vyžaduje se motivace a nadšení. Toto však může vycházet pouze z rozhodčích samého. 

Stubbs (2009) ve své knize uvádí, že při velkém počtu porušení pravidel, nejen 

ze strany hráčů na hřišti, ale také od trenérů a náhradníků, se basketbalový rozhodčí 

musí rozhodovat ve zlomku vteřiny a musí mít výborné periferní vidění.  

 

2. 3. 8 Aktuální zdravotní, psychický stav 

 

Aktuální zdravotní, psychický stav je myšleno, jak se rozhodčí v danou chvíli 

cítí. Zda není unavený, netíží ho stresy, nemá bolesti,…. 
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Velký vliv na tento stav má předchozí den, respektive večer. Stane-li se, že 

rozhodčí zvolí místo večerního odpočinku aktivní zábavu fyzického charakteru a 

protáhne ji do ranních hodin, nestačí se organismus dostatečně rychle zotavit a tělo pak 

bývá unavené a výkon rozhodčího klesá. Jedná se jak o pozdní reakce, fyzický výkon, 

tak i komunikativní schopnosti.  

Nemusí se však vždy jednat o předzápasové večery. Velký význam hraje také 

zdravotní stav, často jsme obětí lehkého nachlazení, které když nekonáme žádnou 

fyzickou zátěž, často vyléčíme odpočinkem a teplým čajem, ale to v našem případě 

nejde. Dostane-li se tělo do pohybu, stav se většinou zhorší a my se místo na vedení 

utkání soustředíme na to, jak co nejrychleji být doma. 

Karásek (2007) uvádí, že stresy jsou také velkou zátěží na psychický stav 

jedince, může se jednat o záležitosti z práce, rodiny, školy. V tomto případě se rozhodčí 

často přistihne, jak místo nad hrou, přemýšlí nad řešením svým problémů. 
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

 

Bakalářská práce analyzuje faktory ovlivňující výkon basketbalového 

rozhodčího.  

Obecně můžeme říci, že opravdu existují faktory, které ovlivňují výkon 

basketbalového rozhodčího. V naší práci určíme ty nejvýznamnější, a díky dotazníkové 

analýze procentuelně určíme, jak je jejich vliv velký. 

 

Touto prací se chceme pokusit co nejvíce seznámit rozhodčí, trenéry i hráče s 

významnými faktory, které jsou velmi významný pro vývoj utkání. 

 

3. 1 Cíle práce 

Pomocí dotazníkové akce zjistit, jaký mají vybrané faktory vliv na výkonnost 

rozhodčích. Podat ucelený přehled o jednotlivých faktorech. Zjistit, které faktory 

nejvíce ovlivňují výkon rozhodčího. 

 

3. 2 Úkoly práce 

- popsat jednotlivé faktory, které ovlivňují výkon basketbalového rozhodčího 

- realizovat dotazníkovou akci, rozhovory, hospitace 

- statisticky zpracovat výsledky a vyhodnotit je  

- vypracovat písemnou zprávu 

 

 

3. 3 Výzkumné otázky 

1. Předpokládáme, že existují faktory, které významně ovlivňují výkon 

basketbalového rozhodčího. 

2. Předpokládáme, že jednotlivé faktory mají odlišnou váhu ve vlivu na 

výkon basketbalového rozhodčího. 

3. Předpokládáme, že tyto faktory mohou ovlivnit celkový výsledek utkání. 
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4. METODOLOGICKÁ ČÁST 

4.1 Metodika výzkumu 

 

Pro výzkum jsme použili explorativní metodu prostřednictvím techniky 

nestandardizovaných dotazníků s uzavřenými a otevřenými otázkami. Dotazník je 

nejfrekventovanější metodou zjišťování údajů, to je dáno jeho zdánlivě lehkou 

konstrukcí. Je to způsob písemného kladení otázek a získávání písemných 

odpovědí. 

 Záměrem výzkumu bylo zjistit, jak jsou významné jednotlivě vybrané faktory 

na výkon basketbalového rozhodčího. 

 

4.2 Charakteristika souboru 

 

Výzkum byl prováděn po sezoně 2012/ 2013. Dotazník jsme rozdali 100 

basketbalovým rozhodčím, kteří jsou v adresáři ČABR. Jejich věk byl v rozhraní 

18-56 let. Řádně vyplněných a použitelných pro výzkum se nám vrátilo 50 

dotazníků. Vzhledem k tomu, že se jedná o respondenty z celé České republiky, 

zvolili jsme za vhodné zaslat jednotlivé dotazníky mailem. Do přílohy jsme vložili 

postup pro správné vyplnění dotazníku. Na promyšlení a zodpovězení dotazníku, 

tak měli dotazovaní dostatek času a pohodlí domova. Požadovali jsme odevzdání 

dotazníků do 14 dnů. K dobré spolupráci přispěly i osobní vztahy autora 

s některými dotazovanými. 
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4.3 Popis dotazníku 

 

Dotazník jsme tvořili s pomocí odborné literatury, je sestaven z uzavřených a 

otevřených otázek. Odpovědi každého respondenta jsou zaznamenány do dotazníku.  

 

 Dotazník obsahuje 17 otázek. Otázky 1 a 2 zjišťují pohlaví a věk respondentů, 

otázka 3 se týká dosaženého vzdělání, otázky 4 a 5 zjišťují, zda dotazovaný hrál, nebo 

hraje basketbal, a jak dlouho píská, otázky 6 a 7 v jaké je zařazen kategorii a kolik 

průměrně odpíská za sezonu utkání., otázka 8 pokud se věnuje vybraným činnostem, 

otázky 9 a 10 zda sleduje svá hodnocení od trenérů čí komisařů a jestli se chodí dívat na 

ostatní kolegy rozhodčí, když rozhodují utkání, otázka 11 pokud je dotazovaný před 

utkáním nervózní, otázka 12 jsou-li místa, kam nerad jezdí rozhodovat, v otázce 13 

procentuelní rozdělení faktorů, podle velikosti vlivu na výkonnost, otázka 14 a 15 kolik 

hodin týdně sportuje a jak tráví čas před utkáním, otázka 16 zjišťuje, pokud může výkon 

rozhodčího ovlivnit celkový výsledek utkání a poslední otázka 17 vybízí k zamyšlení, 

zda je, nebo jsou ještě nějaké významné faktory, které nebyly uvedeny v otázce 13. 

 

4.4 Statistické zpracování získaných dat 

 

 Všechny dotazníky byly vyhodnoceny. Pro přehlednost jsme data vložili do 

tabulek a grafů v programu Microsoft Excel. Pomocí jeho funkcí byly zjištěny základní 

charakteristiky jako průměr či procento výskytu sledované veličiny. 
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5. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

5.1 Výsledky dotazníkového šetření 

 

Otázka č. 1: Pohlaví 

Touto otázkou jsme zjišťovali pohlaví respondentů. 
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Graf 1 

Pohlaví 

 

Závěr: Dotazníkového šetření se zúčastnilo 38 mužů a 2 ženy. Basketbaloví rozhodčí 

jsou ve většině muži. Ženy tvoří pouhých 5 % z celkových 100%. 
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Otázka č. 2: Věk 

Druhá otázka zjišťuje věkový profil dotazovaných rozhodčích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 

Věkový profil respondentů 

 

Závěr: Nejvíce dotazovaných rozhodčí je ve věku 26 – 35 let. Ve věku do 18 let, nebyl 

ani jeden z dotazovaných jedinců. Poměrně velké věkové rozpětí jsme volili záměrně. 

Cílem bylo shromáždit data od širokého spektra rozhodčích. Předpokládali jsme, že 

nejvíce dotazovaných bude v kategorii 26 – 35 let, vliv na tento předpoklad mají: 

fyzická zdatnost, vyzrálost, dokončené studium, zkušenost, zlepšení finanční situace ve 

chvíli, kdy se člověk stává samostatným. 
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Otázka č. 3: Ukončené vzdělání 

Otázka číslo 3 sleduje, jakého uchazeči dosáhli vzdělání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 

Ukončené vzdělání 

 

Závěr: Nejvíce dotazovaných rozhodčích jsou vysokoškoláci. Na druhém místě střední 

škola s maturitou a dále pak bakalářské studium. Zajímavé je, že všichni zúčastnění 

mají minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Z těchto výsledků lze konstatovat, 

že vzdělanost basketbalových rozhodčích je celkem vysoká. Dotazované ženy mají 

dokonce minimální vzdělání bakalářské. 
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Otázka č. 4: Byl jsi, nebo jsi hráčem basketbalu?  

Otázka číslo 4 sleduje, zda uchazeči v minulosti hráli, nebo stále hrají basketbal. 
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Graf 4 

Byl jsi, nebo jsi hráčem basketbalu? 

 

Závěr: Tato otázka poukázala na to, že všichni dotazovaní rozhodčí byli, nebo stále 

jsou aktivními hráči. Mohou tak čerpat ze svých herních zkušeností a vcítit se tak do 

role samotného hráče. Dále pak lépe chápou hru jako celek. V tomto vyhodnocení jsou 

na tom stejně ženy jako muži, obě pohlaví tento sport provozují.
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Otázka č. 5: Jak dlouho pískáš? 

Otázka číslo 5 zjišťuje, jak dlouho se rozhodčí věnuje rozhodování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 

Jak dlouho pískáš? 

 

Závěr: Graf nám vyhodnotil, že nejvíce našich dotazovaných rozhodčích se 

rozhodování věnují více než 16 let, dále pak 7 – 10 let a na třetím místě skončila 

skupina 3 – 6 let. Tento výsledek je dán větším průměrným věkem dotazovaných a tudíž 

i délka jejich pískání. Většinou se s rozhodováním začíná v brzkém věku, okolo 17 let 

v krajských soutěžích, přičteme-li k tomu našich min. 16 let, jsme na věkové hranici 33 

let, co nám vyšlo i v otázce číslo 2, kde vedla věková skupina mezi 26 – 35 roky.  

Zajímavé je, že se v dotazníku objevil jeden uchazeč, který píská 2 roky a méně. 

V republikových soutěžích se s takovými jedinci setkáme jen ojediněle.  

Ženy se držely průměru, jedna z dotázaných rozhoduje 3 – 6 let a druhá 11 – 15 

let. 
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Otázka č. 6: V jaké jsi zařazen kategorii? 

Tato otázka zjišťuje, do které výkonnostní skupiny rozhodčí patří. 
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Graf 6 

V jaké jsi zařazen kategorii? 

 

Závěr: Nejvíce dotazovaných bylo z kategorie číslo 5. Kategorie číslo 5 je 

nejpočetnější skupinou, spadají sem rozhodčí, kteří jsou noví, takže tuto skupinu tvoří 

převážně mladí lidé, nejčastěji studenti. Druhou nejpočetnější skupinou byla kategorie 

číslo 1. V této kategorii jsou naši nejlepší rozhodčí, kteří rozhodují nejvyšší soutěže naší 

republiky. Patří sem ti nejzkušenější a nejlepší rozhodčí, které v naší České republice 

působí. Často se věnují rozhodování profesně. Nejméně dotazujících bylo naopak 

z nejméně početnější kategorie 3. Náš graf zobrazil různorodost všech dotazovaných 

rozhodčích.  

Jedna žena působí dokonce v kategorii 2, což je velmi kvalitní kategorie 

rozhodčích, naopak u druhé ženy je zjevné, že se pískání věnuje kratší dobu a je mladá, 

tudíž působí zatím v kategorii 5. Tyto informace jsme vypozorovali z předchozích 

grafů. 
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Otázka č. 7: Kolik průměrně za sezonu odpískáš utkání?  

(včetně krajů, nebo PBS) 

Sedmou otázkou zjišťujeme, jak často rozhodčí pískají, podle počtu utkání. 
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Graf 7 

Kolik průměrně za sezonu odpískáš utkání? 

 

Závěr: Většina odpovědí byla mezi 100 – 150, nebo 50 – 100 utkání za sezonu. Tyto 

odpovědi byly nejčastější. Našel se dokonce i jeden člověk, který se rozhodování věnuje 

natolik, že za sezonu odpíská více jak 200 utkání. Tento člověk byl jediný ze 40 

dotazovaných. Naopak na druhé straně byli dva jedinci, kteří odpískají méně jak 50 

utkání.  

Obě ženy zapadly do našeho průměru, jedna odpověděla, že za sezonu odpíská 

mezi 100 – 150 a druhá mezi 150 – 200 utkáními. 
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Otázka č. 8: Věnuješ se ve svém volném čase některým z těchto aktivit? 

Osmou otázkou zjišťujeme, zda se rozhodčí zajímají o prostředí basketbalu i ve  svém 

volném čase. 
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Graf 8 

Věnuješ se ve svém volném čase některým z těchto aktivit? 

 

Závěr: Zjistili jsme, basketbaloví rozhodčí se celkem dosti věnují prostředí basketbalu 

a to i přesto, že jde o jejich volný čas. Nejvíce sledují televizní přenosy, naopak 

nejméně se zajímají o stavy jednotlivých utkání. V této otázce byla možnost zaškrtnout 

více odpovědí, proto nám neodpovídají hodnoty s počtem dotazujících. 

Ženy se v tomto případě celkem lišily, zatímco jedna z dotazujících žen sleduje 

všechny možné odpovědi, druhá žena pouze komunikuje se svými kolegy. 

 



41 

 

Otázka č. 9: Sleduješ svá hodnocení od trenérů, komisařů? 

Devátou otázkou zjišťujeme, zajímají-li se rozhodčí o svá hodnocení. 
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Graf 9 

Sleduješ svá hodnocení od trenérů, komisařů? 

 

Závěr: Většina kolegů sleduje svá hodnocení od trenérů nebo komisařů. 

Přesná čísla jsou, že 27 mužů se zajímá o své hodnocení a 11 mužů to vůbec nesledují, 

nebo to vědět nechtějí. Hodnocení je pro rozhodčí důležitá informace, díky známkám se 

řeší postupy, nebo sestupy z jednotlivých kategorií. 

Ženy se v této otázce liší, jedna z žen sleduje svá hodnocení a druhá nikoliv.  
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Otázka č. 10: Chodíš se dívat na své kolegy, jak řídí utkání? 

Desátou otázkou zjišťujeme zájem rozhodčích o své kolegy a jejich rozhodování. 
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Graf 10 

Chodíš se dívat na své kolegy, jak řídí utkání? 

 

Závěr: V této otázce téměř 2/3 dotazujících odpovědělo ano. Z toho vyplývá vysoký 

zájem rozhodčích o to, jak pískají ostatní rozhodčí a chtějí je při tom vidět. Je to pro 

rozhodčí velmi kvalitní zkušenost. Podívají se z blízka, jaké dělají kolegové chyby, jak 

se chovají během celého utkání, jak spolu komunikují, jakou mají mechaniku a nejlépe 

se po utkání sejdou a rozeberou spolu průběh utkání. Jedná se o zkušenost 

k nezaplacení. 

 Co se týče odpovídajících žen, obě se shodly v odpovědi, a na utkání svých 

kolegů dochází. 
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Otázka č. 11: Jsi před utkáním nervózní? 

Jedenáctou otázkou zjišťujeme, zda se rozhodčí potýkají před utkáním s nervozitou. 
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Graf 11 

Jsi před utkáním nervózní? 

 

Závěr: Ze 40 dotazovaných jen jeden muž odpověděl, že je vždy před utkáním 

nervózní. Nejvíce rozhodčích odpovídalo, že občas. Do této skupiny patří i obě ženy. 

Celkem jich odpovědělo 28, což tvoří přesně 2/3 z celkového počtu dotazovaných.  

Nervozita je nepříjemný stav, kterému se často neubráníme, přesto se mezi rozhodčími 

našli i tací, kteří nejsou nikdy před utkáním nervózním. Jejich celkový počet byl 9. 
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Otázka č. 12: Jsou kluby, kam nerad jezdíš pískat? 

Zda jsou místa, kam rozhodčí neradi jezdí rozhodovat, sledujeme v otázce číslo dvanáct. 
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Graf 12 

Jsou kluby, kam nerad jezdíš pískat? 

 

Závěr: Tento graf dopadl podle mého očekávání, více jako ¾ rozhodčích odpovědělo, 

že jsou kluby, kam neradi jezdí pískat. Přesný počet 31 dotazovaných odpovědělo ano a 

pouhých 9, že nejsou kluby, kam neradi jezdí. 

Co se týče žen, jedna odpověděla ano a druhá naopak. 
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Otázka č. 13: Procentuelně rozděl tyto faktory tak, jak velký mají vliv 

na Tvůj výkon při rozhodování. 

Třináctá otázka zjišťuje, jak moc jednotlivé faktory ovlivňují výkon rozhodčího. 
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Graf 13 

Procentuelně rozděl tyto faktory tak, jak velký mají vliv na Tvůj výkon při rozhodování. 

 

Závěr: Tato otázka byla pro naši práci ze všech nejdůležitější. Zajímalo nás, jak moc 

jednotlivé faktory ovlivňují výkon rozhodčích. 26 % dotázaných rozhodčí nejvíce 

ovlivňují zkušenosti. Druhý nejvýznamnější faktor je podle rozhodčích aktuální 

zdravotní a psychický stav, tomuto faktoru přikládají celkových 15%. Dalším velmi 

těsným faktorem je znalost pravidel. V našem dotazníku vyšlo, že tento faktor ovlivňuje 

14 % našeho výkonu na hřišti. Těsně po znalosti pravidel a to z 13% hraje důležitost 

utkání. Rozhodčí jsou přesvědčeni o tom, že pokud řídí prestižnější utkání, utkání 

dospělých, play off, mistrovství republiky a podobně jsou více nervózní a mnohdy 

dělají chyby. 

 Kondiční přípravě přikládají dotazovaní 10%. Pouhých 9% vyšel faktor stav hry. 

Překvapivé je, že trenéři ovlivňují pouze 8% z celkového výkonu rozhodčího. Většina 

trenérů se velmi často usilovně snaží změnit průběh hry a často se zaměří právě na 

rozhodčí. V této situaci musejí být sudí velmi odolní a nepodlehnout tlaku, který je na 

ně vyvíjen trenéry. Nejmenší vliv ze všech uvedených faktorů mají diváci, jedná se o 

pouhých 5%. 
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Otázka č. 14: Kolik hodin týdně věnuješ sportu?  

(př: plaveš, jezdíš na kole, běháš) 

Čtrnáctou otázkou zjišťujeme, zda se rozhodčí udržují v dobré fyzické kondici. 
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Graf 14 

Kolik hodin týdně věnuješ sportu? (př: plaveš, jezdíš na kole, běháš) 

 

Závěr: Podle výsledků tohoto grafu jsme zjistili, že basketbaloví rozhodčí jsou dobře 

fyzicky připraveni, většina kolegů sportují minimálně 4 hodiny týdně. Největší skupina 

trénuje mezi 7 -10 h týdně.  

Do této skupiny patří i jedna z dotazujících žen. Druhá žena dokonce patří do 

skupiny rozhodčích, kteří trénují více jak 10 hodin týdně.  

Zajímavé je, že jeden z rozhodčích označil, že vůbec nesportuje. Basketbalový 

rozhodčí musí být ve velmi dobré fyzické kondici, aby stíhal rychlé útoky hráčů a všude 

byl včas a dobře viděl. Proto je velmi důležité, aby se rozhodčí pravidelně věnovali 

sportu.  

Přesná čísla nám vyšla takto: nesportuje 1 rozhodčí, 1 – 3 h. týdně 5 rozhodčích, 

4 – 6 h. týdně sportuje 12 rozhodčích, 7 – 10 h. týdně sportuje 13 rozhodčích a více jak 

10 h. týdně sportuje 9 rozhodčích. 
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Otázka č. 15: Vyber z následujících odpovědí, co převážně děláš v den 

před utkáním? 

Patnáctou otázkou zjišťujeme, jak se rozhodčí připravují na utkání. 
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Graf 15 

Vyber z následujících odpovědí, co převážně děláš v den před utkáním? 

 

Závěr: V této otázce mohli dotazující zaškrtnout i více odpovědí, právě proto se náš 

graf liší od ostatních grafů. Běžné denní povinnosti zvolilo 34 rozhodčích, absolutně 

nejvíc ze všech odpovědí. Dále 11 rozhodčích se před utkáním věnuje odpočinku.  

 Jedna z žen označila všechny možné odpovědí a druhá žena sportuje a věnuje se 

běžným denním povinnostem. 
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Otázka č. 16: Domníváte se, že výše uvedené faktory mohou ovlivnit 

celkový výsledek utkání? 

Šestnáctá otázka zjišťuje, zda námi uvedené faktory jsou natolik důležité, že mohou 

změnit stav utkání. 
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Graf 16 

Domníváte se, že výše uvedené faktory mohou ovlivnit celkový výsledek utkání? 

 

Závěr: Na výsledek této otázky jsme byli velmi zvědavi. Zda jsou jednotlivé faktory 

důležité natolik, že mohou ovlivnit celkový výsledek utkání si myslí 23 rozhodčích 

z celkových 40. Menší počet a to 17 si myslí opak.  

 Ženy se rozdělily, jedna zvolila odpověď ano a druhá odpověď ne. 
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Otázka č. 17: Napadá Tě ještě nějaký významný faktor, který není 

v tabulce uveden a přitom výrazně ovlivňuje Tvůj výkon během 

rozhodování? Pokud ano, který? 

Sedmnáctá otázka zjišťuje, jsou-li podle rozhodčích ještě nějaké významné faktory, 

které jsme v dotazníku neuvedli, a mohou výrazně ovlivnit utkání. 

 

Závěr: Tato otázka byla otevřená, dali jsme rozhodčím možnost, aby uvedli další 

faktory, které v dotazníku nebyly uvedeny, a přesto mají podle nich velký vliv na 

výkonu rozhodčího. Odpovědi byly zajímavé. Nejvíce shodných odpovědí a to 11 se 

týkalo kolegy nebo kolegů, s kterými rozhodčí tvoří tým. Uváděli jejich spolupráci, 

výkon kolegy a sehranost. 

 Dále se tři rozhodčí domnívají, že velmi záleží na počtu odpískaných utkání za 

jeden víkend. S rostoucím počtem utkání, klesá výkonnost a připravenost rozhodčího.  

 Dva sudí také upozorňují na motivaci, jedná se především o kategorie, v kterých 

pískají. Je velké množství rozhodčích z nižších kategorií a jen mizivá část má možnost 

postoupit výše. Po pár letech v nižší kategorii se vytrácí motivace. 

 Další faktory, které uvádíme, byly zodpovězeny pouze od jednotlivců, přesto ale 

stojí za zmínění. Tak tedy vzdělání rozhodčího, charakter, známosti s prostředím tj. 

s trenéry, hráči, funkcionáři, rodiči. Jeden dotazovaný si také myslí, že velmi záleží na 

dopravě k utkání, zda jede autem či jinou dopravou a také, jak dlouhou dobu stráví na 

cestě k utkání. Velmi zajímavý byl i názor, že záleží na pohlaví rozhodčího. Zda sedí 

v hledišti někdo z rodiny, supervizor, nebo delegát ČABR, to ovlivňuje výkon dalšího 

z rozhodčích. 

 Žádná z dotazovaných žen neuvedla žádný další faktor, který by mohl 

ovlivňovat výkon basketbalového rozhodčího. 
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6. DISKUSE 

V této části se pokusím shrnout, zobecnit a objasnit získané údaje. Cílem mé 

práce bylo vybrat nejdůležitější faktory, které ovlivňují výkon basketbalového 

rozhodčího, a vyměřit, jakou mají váhu při rozhodování.  

Svoboda a Vaněk (1986) ve své práci uvádějí faktory, které mají vliv na 

rozhodčí. Tyto faktory jsme použili do našeho dotazníku, kde dotazovaní rozhodčí 

procentuelně rozdělili vliv jednotlivých faktorů na samotný jejich výkon. 

Výsledky jsou zajímavé. Největší význam hrají zkušenosti. Rozhodčí tomuto 

faktoru přikládají dokonce 26% z celkového svého výkonu. Tento faktor je 

bezkonkurenční oproti všem ostatním. Velmi podobný vliv mají faktory: aktuální 

zdravotní a psychický stav (15%), znalost pravidel (14%) a důležitost utkání (13%). 

Zajímavé je, že nejméně rozhodčí ovlivňují diváci (5%). Pro běžného pozorovatele jsou 

právě diváci a trenéři často viditelnou složkou, kteří mění atmosféru utkání, právě proto, 

nás překvapilo, že zrovna tyto dva faktory rozhodčí, téměř neovlivní. 

Co se týče výzkumných otázek, byly položeny tři. 

 

1. Předpokládali jsme, že existují faktory, které významně ovlivňují výkon 

basketbalového rozhodčího. Tuto otázku jsme dotazníkovou analýzou 

prokázali. 

 

2. Předpokládali jsme, že jednotlivé faktory mají odlišnou váhu ve vlivu na 

výkon basketbalového rozhodčího. Tuto otázku jsme dotazníkovou 

analýzou prokázali. 

 

3. Předpokládali jsme, že tyto faktory mohou ovlivnit celkový výsledek 

utkání. Tuto otázku jsme dotazníkovou analýzou prokázali. 

 

Díky otázkám v dotazníku jsme zjistili spoustu dalších, užitečných informací, 

které stojí za zveřejnění. V poslední naší otázce jsme se rozhodčích ptali, zda je napadá 

ještě nějaký významný faktor, který nebyl uveden v námi vybraných faktorech a podle 

nich má vliv na jejich výkon. Důležitým zjištěním bylo, že více jak ¼ rozhodčích 

uvedla shodný faktor, a to, že velmi záleží na kolegovi, nebo kolezích, kteří s nimi 
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vedou utkání. Pokud pískají nejednotně, často se výkon jednoho, promítne ve výkonu 

jeho kolegy, ať už se jedná o lepší, či horší výkon.  

Dalším zmíněným faktorem byl počet utkání. Počet utkání je podle třech 

rozhodčích velmi důležitý. Pánové uvedli, že se často stává, že rozhodují více utkání 

v jednom dni. Nasazení, výkon, reakce, postřeh a pozornost s nabývajícím počtem 

utkání rychle klesá.  

Zda naše vybrané faktory mohou ovlivnit celkový výsledek utkání, jsme 

v dotazníku uvedli jako otázku s číslem 16. A dokonce 57 % rozhodčích se domnívá, že 

ano. Je to více jak polovina, proto jsme rádi, že tato práce nebyla zbytečná a potvrdila 

naší teorii. 

Další potvrzené zjištění bylo, že rozhodování basketbalu se věnují především 

muži. Pouhých 5% z celkového počtu dotazovaných tvoří ženská část.  

V druhé otázce jsme se ptali, na věk rozhodčích. Mysleli jsme si, že většinu tvoří 

spíše lidé, kteří jsou ve studentských letech a to mezi 19 – 25 lety, ale výsledek byl jiný. 

Domnívali jsme se, že právě tato mladistvá skupina má nejvíce volného času, potřeba 

přivýdělku je také vysoká a jsou to lidé, kteří ještě často nemívají své vlastní rodiny, 

tudíž jsou flexibilnější. Výsledek je ale jiný, většina basketbalových rozhodčích patří do 

věkové kategorie mezi 26 – 35 let a podle otázky tři se jedná především o 

vysokoškoláky, kteří podle otázky čtyři všichni hráli, nebo hrají basketbal. 

Zaujala nás také informace, že rozhodčí ve svém volném čase věnují velkou část 

sportu. Jsou tedy dobře fyzicky připraveni k utkáním. Největší část z nich dokonce 

sportuje více jak 10 hodiny týdně. Což je podle našeho názoru fantastické. 

Rozhodčí také tvrdí, že se před utkáním věnují často obvyklým běžným 

činnostem,c ož z nich dělá naprosto běžně fungující lidi, kteří mají svoje povinnosti, 

svůj život a neobětují vše pouze basketbalu. Všichni máme v životě několik rolí, role 

otce/matky, kolega v zaměstnání, syn/dcera, soused, kamarád a tito lidé jsou navíc 

rozhodčími.  

Za přínos naší práce považujeme, že jsme potvrdili některé z našich důležitých 

otázek, mezi které patří především ta, že jsou faktory, které ovlivňují výkon 

basketbalového rozhodčího, a že dokonce podle většiny dotazovaných rozhodčích 

mohou ovlivnit i celkový stav utkání. Toto zjištění pro nás bylo velmi přínosné. 

Myslíme si, že tento výsledek překvapí nejen samotné rozhodčí, ale i trenéry a hráče. 

Často si některé věci myslíme, ale pokud je vidíme v číslech černé na bílém, začneme je 
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teprve více vnímat, a třeba se snažit o zlepšení. Rozhodčí se mohou zaměřit na 

jednotlivé faktory a snažit se na nich pracovat ve svůj prospěch.  
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7. ZÁVĚRY 

Cílem této práce bylo vybrat ty nejvýznamnější faktory, které ovlivňují výkon 

basketbalového rozhodčího a jednotlivě je prozkoumat, abychom zjistili jak velký je 

jejich vliv.  

Pro výzkum jsme použili explorativní metodu prostřednictvím techniky 

nestandardizovaných dotazníků s uzavřenými a otevřenými otázkami. Dotazník byl 

tvořen 17 otázkami, z nichž jedna byla otevřená. Výzkumu se zúčastnilo 40 

basketbalovích rozhodčí, kteří byli vybráni ze seznamu rozhodčích ČABR. 

Bylo vybráno 8 nejvýznamnějších faktorů a to podle dostupné literatury, která se 

zabývá touto problematikou. Mezi tyto faktory patří: důležitost utkání, stav hry, diváci, 

zkušenosti, znalost pravidel, kondiční příprava, trenéři, aktuální zdravotní a psychický 

stav. 

Výkon basketbalových rozhodčích nejvíce ovlivňují zkušenosti, přikládají 

tomuto faktoru dokonce 26% svého výkonu. Naopak nejméně na jejich výkon působí 

diváci a to pouze z 5%. Další faktory dopadly procentuelně takto: důležitost utkání 

15%, stav hry 9%, znalost pravidel 14%, kondiční příprava 10%, trenéři 8%, aktuální 

zdravotní a psychický stav 15%. 

Velmi přínosné pro naši práci bylo zjištění, že podle basketbalových rozhodčích 

námi vybrané faktory mohou ovlivnit dokonce celkový stav utkání. Díky tomuto závěru 

se mohou basketbaloví rozhodčí zaměřit na jednotlivé faktory a snažit se na nich 

pracovat ve svůj prospěch. 

Díky dotazníkům jsme zjistili i další zajímavé informace, které stojí za to zmínit. 

Basketbaloví rozhodčí tvoří z 95% muži. Většina rozhodčích je ve věku 26 – 35 let, 

mají vystudovanou vysokou školu, pískají 7 – 10 let, sportují více jak 10 hodin týdně a 

existují kluby, kam neradi jezdí rozhodovat. Všichni ze zúčastněných rozhodčích byli, 

nebo stále jsou aktivními hráči. 

Díky zjištěným výsledkům jsme narazili na další faktor, který má podle 

rozhodčích významný vliv na jejich výkon, a nebyl uveden. Jedná se o kolegu, nebo 

kolegy s kterými řídí utkání. Jejich spolupráce, zkušenosti, komunikace, to vše by bylo 

dobré jako námět pro další zkoumání. 
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9. PŘÍLOHY 

Vzor dotazníku: 

 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Lucie Pospíchalová a jsem studentkou 4. ročníku Fakulty tělesné 

výchovy a sportu v Praze, oboru TVS. Dovoluji si Vám předložit dotazník s prosbou o 

jeho vyplnění, které Vám nezabere více než 15 minut. Údaje, které mi poskytnete, 

využiji ve své bakalářské práci. 

Můžete zaškrtnout i více odpovědí nebo doplnit vlastní odpověď u otázek, kde 

není možný výběr z více odpovědí nebo pokud vám žádná z uvedených možností 

nebude vyhovovat. 

Zaškrtávací políčka vyplňte následujícím způsobem: 

1. na zaškrtávací políčko klikněte pravým tlačítkem myši 

2. vyberte vlastnosti 

3. zvolte políčko zaškrtnuto 

 

Za Vaši ochotu a čas Vám předem velice děkuji. 

       S pozdravem Lucie Pospíchalová 
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Faktory ovlivňující výkon basketbalového rozhodčího 
 

Dotazník 
 

1. Pohlaví: žena:   muž:  

 

 

2. Věk:  

 

 do 18 let 

  

 19-25 let 

  

 26-35 let 

  

 36-45 let 

  

 46 let a více 

 

 

3. Ukončené vzdělaní:  

 

 základní  

 

 středoškolské bez maturity 

  

 středoškolské s maturitou 

 

 vyšší odborné  

  

 bakalářské 

 

 vysokoškolské 

 

 

4. Byl jsi, nebo jsi hráčem basketbalu? ano:   ne:  

 

 

5. Jak dlouho pískáš?  

 

 2 roky a méně  

 

 3-6 let  

 

 7-10 let 

  

 11-15 let 

 

 16 let a více 
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6. V jaké jsi zařazen kategorii? 

 

 5 

 

 4 

 

 3 

 

 2 

 

 1 

 

 

7. Kolik průměrně za sezonu odpískáš utkání? (včetně krajů, nebo PBS) 

 

 méně jak 50 

 

 50-100 

 

 100-150 

 

 150-200 

 

 více jak 200 

 

 

8. Věnuješ se ve svém volném čase, některým z těchto aktivit?  

 

 zajímám se o stavy jednotlivých utkání 

 

 čtu články o basketbale 

 

 sleduji televizní přenosy 

 

 komunikuji s ostatními kolegy 

 

 

9. Sleduješ svá hodnocení od trenérů, komisařů?  ano:   ne:  

 

 

10. Chodíš se dívat na své kolegy, jak řídí utkání?  ano:   ne:  

 

 

11. Jsi před utkáním nervózní?  

 

 vždy 

 

 jen občas 

 

 nikdy 
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12. Jsou místa, kluby, kam nerad jezdíš pískat? ano:  ne:  

 

 

13. Procentuelně rozděl tyto faktory tak, jak velký mají vliv na Tvůj výkon při rozhodovávání. 

 

1. Důležitost utkání % 

2. Stav hry % 

3. Diváci % 

4. Zkušenosti % 

5. Znalost pravidel % 

6. Kondiční příprava % 

7. Trenéři % 

8. Aktuální zdravotní a psychický stav % 

 Součet 100% 

 

 

14. Kolik hodin týdně věnuješ sportu? (př. plaveš, jezdíš na kole, běháš) 

 

 nesportuji 

 

 1-3 h 

 

 4-6 h 

 

 7-10 h 

 

 více než 10 h 

 

 

 

 

15. Vyber z následujících odpovědí, co převážně děláš v den před utkáním? 

 

 odpočívám 

 

 sportuji 

 

 chodím do společnosti (večírky, zábava) 

 

 běžné denní povinnosti 
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16. Domníváš se, že výše uvedené faktory mohou ovlivnit celkový výsledek utkání? 

 

ano:  ne:  

 

 

 

17. Napadá Tě ještě nějaký významný faktor, který není v tabulce uveden a přitom 

výrazně ovlivňuje Tvůj výkon během rozhodování? Pokud ano, který?  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


