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   Bakalářská práce Kateřiny Novákové se zabývá analýzou herního výkonu v basketbalu minižákyň 

v aspektech porušování pravidel. Cílem práce bylo zjistit četnost přerušení hry rozhodčími 

v minižákovských utkáních a následně analyzovat příčiny těchto přerušení s charakteristikou 

rozdílů mezi jednotlivými věkovými kategoriemi.

   Je zřejmé, že každý trenér, který se rozhodne věnovat výchově nejmladších věkových kategorií, 

narazí dříve nebo později na nutnost hrát basketbalová utkání. A je to jenom dobře, neboť právě 

utkání by měl být hlavním cílem našeho snažení, ke kterému by měla veškerá práce trenéra 

směřovat! Je však otázkou, jak k těmto utkáním přistupovat a především jak je řídit z pohledu 

dodržování ne příliš jednoduchých a pro děti často obtížně srozumitelných basketbalových pravidel. 

Zde musíme konstatovat, že v ČR je bohužel v i rozhodování začátečnických kategorií uplatňován 

poměrně striktní přístup v dodržování všech pravidel, který samozřejmě úzce souvisí s pojetím 

současných minibasketbalových soutěží. Utkání se tak často stávají rozkouskovanou a nezajímavou 

podívanou jen velmi vzdáleně připomínající atraktivní a dynamickou hru, kterou basketbal 

bezesporu je.

   Teoretická východiska autorka zpracovala s důrazem především na historii a současnost 

minibasketbalu, jeho pravidla a osobnost rozhodčího. Po stanovení cílů a úkolů práce, sestavení 

vědeckých otázek a popisu metodiky následuje výsledková část, která obsahuje analýzu vybraných 

utkání minižákyň. Veškeré získané údaje jsou zaneseny do přehledných tabulek a grafů a doplněny 

komentářem autorky. Vše uzavírá souhrnný graf, který zobrazuje celkový přehled veškerých 

získaných údajů. Určitou slabinu práce lze nalézt v poměrně malém počtu sledovaných utkání 

(pouze 9) a opakování některých družstev v těchto utkáních (4x Brno, 3x Nusle, 2x Slovanka, 

Aritma, Trutnov). Těchto slabých míst si je však autorka vědoma, stejně jako dalších faktorů (např. 

různý přístup rozhodčích) ovlivňujících její výzkum. Diskuse a závěr celou práci shrnují a 

v posledním odstavci nastiňují náměty pro její případné pokračování v diplomové práci.

   Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou jak po odborné, tak formální stránce a doporučuji ji 

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