
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Kateřiny Novotné

Srovnání výskytu a efektivity tříbodových střeleckých pokusů v aspektech změn 
pravidel FIBA v roce 2010 a ve vztahu k umístění družstev v ŽBL

82 stran, abstrakt v jazyce českém a anglickém,  8 obrázků, 11 grafů a 22 tabulek 
zakomponované v textové části, 39 odkazů v přehledu použité literatury, 6 odkazů na 
internetové zdroje

   Basketbal je sportovní hra, která od vzniku své institucionální praxe v roce 1932 víceméně 
v pravidelných obdobích mění či přetváří svá oficiální pravidla. Tyto modifikace se 
přizpůsobují vývoji herně výkonového pojetí a mají sportovní hře zajistit atraktivitu, diváckou 
i mas-mediální přitažlivost, plynulost herního dějství a komerční úspěšnost. V tomto směru 
jsme zatím poslední změny zaznamenali v roce 2010 a lze konstatovat, že šlo o změny 
podstatné až zásadní. V kontextu takového zjištění lze předpokládat i určitý dopad na 
realizaci, výskyt a efektivitu některých herních činností.

   Výchozím bodem předložené diplomové práce se stává jedna ze zmíněných posledních 
změn v pravidlech FIBA. Konkrétně se jedná o prodloužení vzdálenosti čáry tříbodového 
území, a sice z původních 6,25 m na nově určených 6,75 m. Lze očekávat, že v důsledku 
takové úpravy nastane kvantitativní i kvalitativní posun ve střelbě, jejíž hodnota je 
v případech úspěšnosti vyjádřena třemi body. Práce si klade za cíl srovnat a posoudit četnost a 
efektivitu této střelby ve čtyřech po sobě jsoucích sezónách před zavedením pojednávané 
úpravy a ve čtyřech po sobě následných sezónách po jejím zavedení v roce 2010. Předmětem 
takto pojatého šetření se stala družstva naší nejvyšší basketbalové soutěže žen (ŽBL). Protože 
autorka elaborátu předpokládala rozdílnosti s ohledem na výkonovou úroveň družstev v 
soutěži, jsou do šetření zařazena družstva, která se ve sledovaném období umístila po základní 
části na konkrétních místech soutěžně výsledkových přehledů. 

   Metodologicky se práce opírá o aplikaci sekundární analýzy. Tato metoda umožňuje  
manipulaci s již dostupnými – nezávisle získanými daty kvantitativního typu. Jejich další 
zpracování se však uskutečňuje ve prospěch záměrů a cílů, které jsou v porovnání s původní 
evidencí identifikovány jinak. Autorka práce k tomu využila tzv. statistiky realizované
prostřednictvím záznamů předem určených herně výkonových ukazatelů elektronickou cestou 
v každém utkání našich nejvyšších soutěží a následně zveřejňované na webových stránkách 
České basketbalové federace. Nově získanou evidenci údajů, prezentovanou nejprve pro 
každá určená družstva, autorka podrobuje dalšímu zpracování a interpretaci s podporou 
zejména  tabulkových přehledů, statisticko matematických operací a grafických ztvárnění.                   

   Práce má velmi dobou úroveň jak po stránce obsahově teoretické, tak po stránce formální. 
Je členěna do částí, jejichž konstrukce odpovídá představám šetření empirického charakteru. 
Na úvod a teoretická východiska navazuje úsek s jasně vytýčenými cíli a úkoly, dále popis 
aplikované metody a určení vědeckých otázek. Část, věnovaná diskusi a závěru, práci uzavírá 
polemikou s konstatovanými výsledky a konfrontací představ (tezí) s realitou. Objektivitu 
získaných výsledků podporuje relativně dlouhé období, které autorka práce do svého  záměru 
zahrnula.  

   Práci doporučujeme k obhajobě.   
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