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Měřit hodnoty TF, uběhnutou vzdálenost, dobu utkání, zónu zatížení 
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DIPLOMOVÁ PRÁCE JE DOPORUČENA K OBHAJOBĚ.  

 

Připomínky k diplomové práci:  

 Překlepy a nepřesné informace, jako např. Natinal Basketball Assotiation (str. 14), FIBA je 

tvořena 15 federacemi (str. 15), v sezóně 2014/15 hrálo NBL a ŽBL 13 týmů (str. 15), Česká 

Basketbalová Asociace Rozhodčích (str. 29), basketbalovích (str. 41), mniimální (str. 49). 

 Citace pravidel basketbalu z roku 2010, ač jsou již k dispozici nová pravidla, která jsou 

platná od 1. října 2014. 

 Mírné zkreslení výzkumu z důvodu 3 rozhodčích v utkání NBL a play-off ŽBL. 

 Zbytečně se opakující stejné informace v diskusi a závěru. 

 

Závěr posudku:  

Diplomová práce analyzuje zatížení vybrané basketbalové rozhodčí v soutěžích ČBF, konkrétně 

v celkem 48 utkáních (12 různých soutěží, vždy 4 utkání z každé soutěže). Zde je třeba vyslovit 

uznání jak autorce (za časově jistě velmi náročné zpracování této „porce“ utkání), tak i sledované 

rozhodčí (za souhlas s poměrně dlouhodobým výzkumem a za zajímavé postřehy k jednotlivým 

soutěžím). Díky uvedenému počtu utkání můžeme za velmi cenou označit především výsledkovou 

část práce, která je zpracována pečlivě a podrobně a která přináší mnoho zajímavých informací 

poodhalujících fyzickou náročnost funkce rozhodčího v basketbalu. Velký počet grafů a tabulek 

navíc získané údaje přehledně a názorně shrnuje a srovnává.      

 

V Praze dne 4. září 2015               Mgr. Tomáš Kaprálek 


