
 

  
 

10. Přílohy 

10.1 P íloha č.1 otázky na rozhovor  
(určený pro osoby vybrané pro rozhovor) 
 

 
Otázky na rozhovor 

 
1. POROVNÁNÍ POČTU ODSTAVC  V PRAVIDLECH Z ROKU 1987 

S ROKEM 2017 
(Počet odstavců nám ukazuje, jaký je propastný rozdíl mezi pravidly z roku 1987 a těmi 
platnými v roce 2017, jedná se o nárůst o 217 %, tento fakt nám jednoznačně naznačuje, 
že pravidla, která dříve platila, se drastickým způsobem změnila.) 
 
Co mohlo být p íčinou pro zvýšení počtu odstavc  o 217 %? 
 

2. VYHODNOCENÍ PRAVIDEL 
(Nejméně zastoupená možnost: Dříve platné má pouze 2 pravidla, což je 6,5 %, to jsou 
pravidla, se kterými se už nyní nesetkáme. Celkem 5 pravidel je stejných, tato pravidla 
jsou identická už 30 let, jedná se o 16 %. Změněných pravidel je jednoznačně nejvíce 
jedná se o 58 %, pravidel, která vychází z původních, ale nějakým způsobem jsou 
upravena, či doplněna.  Nově vzniklých pravidel je 19,5 %.) 
 
Čím si vysv tlujete fakt, že od roku 1987 do roku 2017 se nezm nilo pouze 6,5 % 
pravidel a oproti tomu bylo upraveno 58 % stávajících pravidel? 
Jak je možné, že z celkového počtu je 19,5 % nov  vzniklých a 6,5 % se nezm nilo? 
 

3. ÚČAST OBOU POHLAVÍ 
(Pravidla z roku 2017 se konkrétně zaměřují na to, že není možnost, aby se muž účastnil 
ženské akce a žádná žena se nesmí účastnit mužské. V dřívějších pravidlech se podobná 
možnost nenabízela.) 
 
Jaký myslíte, že byl d vod pro tvorbu tohoto pravidla? 
Proč se toto pravidlo nevyskytovalo v roce 1987? 
Myslíte, že je toto pravidlo p ínosné? 
 

4. FUNKCIONÁ I TÝMU A TECHNIKA 
Zajímavá novinka je, že na hráčských lavicích jsou zakázané videozařízení, počítače, 
chytré telefony, Ipady nebo jiné typy elektronické pomoci nebo konzultace. Takovéto 
pravidlo v pravidlech z roku 1987 chybí, zřejmě proto, že dříve takovéto možnosti ani 
nebyly.) 
 
Jaký myslíte, že byl d vod pro tvorbu tohoto pravidla? 
Proč se toto pravidlo nevyskytovalo v roce 1987? 
Myslíte, že je toto pravidlo p ínosné? 
  



 

  
 

5. FLUORESKUJÍCÍ MATERIÁL 
(Fluoreskující materiál, s takovýmto termínem se setkáváme až v novějších pravidlech, 
žádná podobná pravidla se v dřívějších pravidlech nevyskytují, ani jako doplnění jiného 
pravidla.) 
 
Jaký myslíte, že byl d vod pro tvorbu tohoto pravidla? 
Proč se toto pravidlo nevyskytovalo v roce 1987? 
Myslíte, že je toto pravidlo p ínosné? 
 

6. KOMERČNÍ P ESTÁVKA 
(Takovéto pravidlo se ve starším vydání neobjevovalo, jedná se o situace, že do utkání 
IIHF, které je vysíláno televizí, jsou zařazeny dvě komerční přestávky v každé třetině.) 
 
Jaký myslíte, že byl d vod pro tvorbu tohoto pravidla? 
Proč se toto pravidlo nevyskytovalo v roce 1987? 
Myslíte, že je toto pravidlo p ínosné? 
 

7. NEDOVOLENÝ ZÁSAH T LA (ŽENY) 
(Ženský hokej nepovoluje bodyčekovat soupeřku, za takovéto jednání může být uložen 
menší trest, větší trest, či trest ve hře.) 
 
Jaký myslíte, že byl d vod pro tvorbu tohoto pravidla? 
Proč se toto pravidlo nevyskytovalo v roce 1987? 
Myslíte, že je toto pravidlo p ínosné? 
 

8. UŽITÍ BRANKOVÉHO VIDEOROZHODČÍHO K URČENÍ GÓLU 
(Možnost využít brankového videorozhodčího se dříve nevyskytovala, v pravidlech 
z roku 1987 se s podobnou osobou vůbec nesetkáváme a veškerá rozhodnutí byla 
výhradně na rozhodčím.) 
 
Jaký myslíte, že byl d vod pro tvorbu tohoto pravidla? 
Proč se toto pravidlo nevyskytovalo v roce 1987? 
Myslíte, že je toto pravidlo p ínosné? 
 

9. ŽENSKÝ HOKEJ 
(celkový počet pravidel, která definují ženský hokej vzrostl o 300 %, situace je primárně 
zapříčiněna tím, že roku 1987 se nevyskytovalo ani jedno pravidlo, které by se zabývalo 
ženským hokejem.) 
 
Jaký je podle vašeho názoru d vod pro zvýšení pravidel týkajících se žen od roku 
1987 do roku 2017 o 300 %? 
 
  



 

  
 

10. SIGNALIZACE ROZHODČÍCH 
(signalizace rozhodčích prošla změnami, ze vzorku 12 párů obrázků zůstala 54,5 %  stejná 
a 44,5 % se různými způsoby změnila. V tomto případě nelze jednoznačně tvrdit, zda se 
většina signalizace obměnila, či zůstala stejná.) 
 
Z jaké p íčiny z stala signalizace rozhodčích z 54,5 % stejná? 
 

11. VYDÁVÁNÍ PRAVIDEL 
(Při prozkoumání pravidel je patrné, že pravidelný čtyřletý cyklus nelze plně potvrdit. 
Publikace z roku 1986, po kterých s největší pravděpodobností následují pravidla platná 
od roku 1995, jednoznačně vyvrací možnost, že by mohl být čtyřletý cyklus v těchto 
letech. Následují pravidla platná od roku 1998, navazují na již zmíněná z roku 1995, což 
je dalším důkazem o narušení rytmu, protože pravidla vyšla už po 3 letech. Po roce 
1998 se vydávání pravidel ustálilo do přesného cyklu a pravidla vchází v platnost 
s precizní přesností jednou za 4 roky.) 
 
Jaký máte názor na zjišt ní, že pravidla vychází v pravidelném rytmu až od roku 
1998 a p edtím vycházela pom rn  nahodile? 
 

12. VÝVOJ POČTU PRAVIDEL 
(I když je nárůst postupný, tak pokud se zaměříme na porovnání nejstarších zkoumaných 
pravidlech a těch nejnovějších, tak nárůst je z 80 na 225, což je více o 181 %, toto zjištění 
poukazuje na poměrně zajímavý fakt.) 
 
Čemu p ipisujete d vod pro fakt, že pravidel od roku 1987 do roku 2017 p ibylo o 
181 %? 
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