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Abstrakt    

Abstrakt: 

Název: Analýza herního výkonu reprezentačního družstva Slovinska na ME 

v basketbale 2017 

 

Cíle:  Hlavním cílem práce je zjištění těch ukazatelů herního výkonu, které 

přispěly k celkovému prvenství Slovinska na turnaji Mistrovství Evropy 2017. Pomocí 

matematických operací zjistit rozdílnosti v herních výkonech Slovinska a jeho soupeřů. 

       

Metody:     Ke sběru dat byla použita metoda kvantitativní analýza videozáznamu 

a sekundární analýza dat. 

 

Výsledky:       Analýzou zjištěných dat bylo zjištěno, že družstvo Slovinska přehrávalo své 

soupeře převážně hrou jeden proti jednomu s následným získáváním osobních chyb 

soupeře a tím velký počet trestných hodů. Družstvo Slovinska mělo úspěšnost střelby 

včetně trestných hodů na 64%. 
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Abstract: 

Bachelor´s Thesis title:  Analysis of the game performance of the Slovenian 

national team at the European Championship Basketball 2017  

 

Aim of thesis:  The main aim of the work is to find those performance gauges that 

contributed to the Slovenian´s triumph in the European Championship 2017 tournament. 

With using mathematical operations to find differences in game performances of Slovenia 

national team and its opponents. 

 

Methods:  Quantitative video analysis and secondary data analysis were used to 

collect data.   

 

Results:  Final analysis of the resulting data shows that Slovenian team 

outplayed their opponents mainly in one on one situations which lead to drawing personals 

fouls and a lot of free throws attempts. The Slovenian national team shot with 64 % 

success rate including free throws.  

Key words:   Game performance, basketball, Slovenia, European Championship 

2017 
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1 Úvod 

Mistrovství Evropy 2017 jsem sledoval jako divák u televize a již v té době mne 

velmi zaujala právě hra Slovinského družstva. To, co mě velmi zaujalo, byla hra 

Slovinského rozehrávače Gorana Dragice, který v té době již působil v NBA za tým 

Miami Heat. Byl to právě on, kdo dovedl Slovinsko k vítězství na Mistrovství Evropy 

a stal se tak nejužitečnějším hráčem celého turnaje. 

Čeho jsem si při sledování utkání jako divák u televize všiml, byl velmi vysoký 

počet trestných hodů na straně Slovinska. Já, jako trenér basketbalu působící u dětí 

a mládeže jsem se ptal sám sebe, jak je to možné. V tuto chvíli mne napadlo 

prozkoumat tuto skutečnost hlouběji, a proto jsem si za svou diplomovou práci vybral 

analýzu týmového herního výkonu družstva Slovinska.  

Musím přiznat, že mým prvotním plánem bylo analyzovat hru České republiky na 

Mistrovství Evropy. Protože hráči z České republiky předváděli podle mého názoru 

pohledný basketbal, ale bohužel s jedinou výhrou to nestačilo na postup ze skupiny 

a v tomto případě by nebylo vhodné v diplomové práci analyzovat hru družstva, které 

vyhrálo pouze jedno utkání. 

Analýza týmového herního výkonu je v basketbalu prováděna převážně pomocí 

statistik, které jsou získávány převážně metodou pozorování z videozáznamů. Jen tak 

můžeme postihnout všechny důležité ukazatele herního výkonu. A proč sledovat právě 

výkon Slovinského družstva? Podle mého názoru proto, že se jedná o družstvo 

z Evropy, které si osvojilo alespoň částečně herní pojetí praktikované v nejlepší lize na 

světě, NBA.  

Právě porozumění hernímu výkonu družstva, které je nejlepší, nám dává nejlepší 

možnost k přípravě tréninků pro děti a mládež. 

Slovinsko jako vítěz turnaje odehrálo celkem 9 utkání, přičemž nezažilo hořkost 

porážky. Družstvo Slovinska se po triumfu na tomto turnaji dostalo na sedmé místo 

ve světovém žebříčku. I to byl další z důvodu, proč jsem si pro svou diplomovou práci 

vybral analýzu herního výkonu Slovinska. Dále v mé práci zjistíme, proč právě 

Slovinsko vyhrálo celý turnaj Mistrovství Evropy 2017. 
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2 Teoretická část 

2.1 Herní výkon 

Herní výkon patří do kategorie invazivních pohybových aktivit. Každý účastník 

těchto aktivit svými dovednostmi ovlivňuje prostředí a zároveň je tímto prostředím 

ovlivňován. Individuální a týmový interakce poukazují příčinnost výkonu jedince 

i týmu. [1] 

„S nadsázkou lze říci, že tělo produkuje motoriku, orientaci dovednostních reakcí 

řídí mozek a kondice dovednosti zdokonaluje fyzicky a zabezpečuje energeticky.“ [1] 

Táborský (2007) definuje herní výkon jako „sportovní výkon svého druhu 

ve sportovních hrách. Je dán průběhem a výsledkem specifické sportovní činnosti v ději 

hry.“ Herní výkon je tedy souhrn jednotlivých podob pohybu vyšších rozlišovacích 

úrovní, jako jsou biomechanické, biochemické, antropometrické, fyziologické, 

psychické a sociální. Dalo by se říci, že „sportovní výkon je speciálním druhem chování 

sportovce a družstva ve specifických podmínkách soutěže“. [2] 

Herní výkon je dán určitými podmínkami, jako je kvalita vztahu k ostatním 

účastníkům, k prostoru, a ke společnému předmětu. Právě ve specifickém prostředí 

sportovních her, utkání, dochází ke vzájemným interakcím jak mezi spoluhráči, tak 

k interakcím mezi hráči ze soupeřova družstva. [2] 

Podle Hůlky a Bělka (2013) „ze získaných poznatků plyne, že herní výkon je 

intermitentního charakteru“. To znamená, že u hráčů v průběhu utkání můžeme 

zaznamenat 100 až 250 činností maximální intenzity. Tyto aktivity mají dobu trvání od 

jedné až do sedmi sekund. V praxi to znamená, že hráči jsou vystaveni tomuto zatížení 

přibližně každých 12 – 30 sekund v utkání. Mezi těmito úseky jsou krátké intervaly 

pasivního nebo aktivního zotavení. [3] 

Ve sportovních hrách se tradičně rozlišují dva typy herního výkonu. Jedná se 

o individuální herní výkon, tedy výkon jednoho hráče při utkání, a herní výkon družstva 

při utkání. [4] 
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2.2 Individuální herní výkon 

Individuální herní výkon je podle Buzka (2007) definován jako „projev určitého 

stupně způsobilosti k účasti v utkání, daný určitým souborem předpokladů, 

determinován určitým souborem faktorů, které jsou určitým způsobem uspořádány 

v určitých vztazích“. [5] 

Individuální herní výkon tvoří takové dovednosti, které hráč využije při svém 

konání v prostředí utkání. Tyto dovednosti mají svou stránku vnější a vnitřní. Mezi 

vnější faktory řadíme objem, intenzitu a kvalitu činností. Mezi vnitřní patří fyziologické 

a psychické reakce organismu na druhy podnětů, v našem případě na zatížení v průběhu 

utkání. [6] 

Herní výkon jako specifická pohybová aktivita, která je složena z pohybových 

struktur, které se odlišují vnější formou, intenzitou a objemem. Každý takovýto 

pohybový akt, sloužící k řešení různých specifických herních úkolů, můžeme chápat 

jako herní činnosti jednotlivce. „Pohybový akt nebo složený celkový pohyb, který 

se váže k řešení specifického konkrétního úkolu, je výsledkem učení, praxe a představuje 

trvalou změnu chování a jednání, je označován výrazem motorická dovednost.“ [7] 

„Herní dovednost vzniká v důsledku zformování otevřeného specializovaného 

integrovaného funkčního systému, zahrnujícího syntézu biomechanických struktur, 

autonomních nervových funkcí a psychických procesů.“ [Dobrý, 1988, s 8] 

Rozvoj pohybových dovedností se děje na základě vstupu různých skladeb 

pohybových schopností. „Bylo prokázáno, že s rozvojem dovednosti se mění skladba 

schopností, tvořící její základ. Proto se schopnost považují za faktory limitující 

úspěšnost výkonu v konkrétní dovednosti.“  [Dobrý, 1988, s 8] 

Výsledek utkání mezi dvěma družstvy poskytuje základní hodnocení herního 

výkonu. Ale výsledek utkání nám nic neřekne o výkonu jednotlivých hráčů, jejich 

energetickém výdeji nebo o úspešnosti či neúspěšnosti individuálního projevu.  [7] 

 V tomto kontextu chápeme soubor požadavků jako úkol formulovaný před 

utkáním, včetně podmínek jeho splnění. Požadavky určují takový finální stav, o který se 

družstvo pokouší v daných vnějších podmínkách. Vnější podmínky tvořené prostředím, 

rozhodčím, sportovními řády, kooperací a kompeticí nám vytváří tzv. vztahový systém 

utkání, který by se dal definovat pojmem „očekávání neznámého“. Právě 
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z proměnlivých podmínek v utkání, jako je například soupeřův tlak a odpor, pro hráče 

vyplývá být připraven na plněné této role a být připraven na neznámé. Herní výkon 

v takovém to kontextu vyvolává jak psychické, tak i fyzické zatížení, které 

je reprezentováno determinanty, biochemickými, biomechanickými a psychologickými. 

[7] 

2.2.1 Bioenergetické determinanty individuálního herního výkonu 

Bioenergetika – věda, která se zabývá transformací energie a energických výměn 

mezi živými věcmi a jejich prostředím. [7] 

„Individuální herní výkon je charakterizovatelný vnějším pohybovým projevem 

a vnitřní odezvou, podmíněnou především uspokojováním bioenergetických nároků 

herní činnosti. Vnější projev hráče pohybovou činností i vnitřní odpověď na pohybové 

zatížení jsou v dialektickém příčinném vztahu a jsou obrazem okamžitých individuálně 

charakteristických předpokladů k zvládnutí herních požadavků prostupujících výkon 

hráče v utkání.“ [Dobrý, 1988, s 10] 

Typy svalových vláken: 

Typ I., SO (slow oxidative): Velmi tenká svalová vlákna, která jsou bohatě 

kapilarizovaná. Tato vlákna jsou využívána pro svalová vlákna pro statické, 

pomalé pohyby a polohy. 

Typ II. A, FOG (fast oxidative and glycolytic): Svalová vlákna středně silná 

a málo kapilarizovaná. Funkčně jsou určena pro rychlý a silový pohyb. 

Typ II. B, FG (fast glycolytic): Svalová vlákna velmi silná a málo 

kapilarizovaná. Tato vlákna jsou určena především k maximálnímu silovému 

pohybu. 

Typ III.: Takzvaná svalová vlákna přechodná, nediferencovaná vlákna [7,8,9] 

 Pomalá červená vlákna (SO): Typická svým velkým množstvím kapilár. Jsou 

určena především pro dlouhotrvající činnost, k pomalejším kontrakcím. Vykazují velmi 

velkou odolnost vůči únavě a obrovskou zásobu glykogenu a lipidů. [7,9] 

 Rychlá bílá vlákna (FOG): Svalová vlákna určena pro rychlé kontrakce, velkou 

sílu po krátkou dobu. Do jisté míry jsou seskupením vláken typu I. a II. B. Vlákna jsou 

vhodná právě pro herní výkon ve sportovních hrách, kdy jsou potřeba zvládnout 
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pohybové činnosti o vysoké intenzitě, a naopak pohybové činnosti méně intenzivní. 

[7,9] 

Rychlá červená vlákna (FG): Svalová vlákna určená k rychlému stahu svalu 

prováděnému maximální silou a pro výbušnou a rychlou sílu. Vlákna vykazují velké 

rezervy adenosintrifosfátu (ATP) a kreatin fosfátu (CP). [7,9] 

Přechodná vlákna (Typ III): Svalová vlákna, která jsou nediferencovaná. 

S největší pravděpodobností se jedná o typ vláken, ze kterých se vyvíjí zbylé typy 

svalových vláken. Vyskytují se převážně při embryonálním vývoji. V dospělosti 

se nacházejí přibližně v 5% množství v každém svalu a mohou se přetvořit na jiný typ 

svalových vláken. [7,9] 

Bioenergetické zabezpečení: 

 „Bioenergetické zabezpečení herního výkonu rozlišuje v zásadě pohybové 

činnosti závislé převážně na funkčním stavu jiných systému bioenergetického 

zabezpečení a činnosti závislé převážně funkčním stavu jiných systému, především 

kosterně svalového.“ [Dobrý, 1988, s 12] 

a) Činnosti s převažující intenzitou – činnosti, ve kterých se zapojují převážně 

rychlá bílá a červená vlákna s uplatněním neoxidativního způsobu krytí 

energetických nároků. 

b) Činnosti s převažujícím objemem – činnosti, ve kterých se převážně zapojují 

pomalá červená vlákna s uplatněním oxidativního způsobu krytí energetických 

nároků. 

V průběhu utkání je hráč vystaven intenzivním změnám herních činností. Jde právě 

o proměnlivost intenzity a četnosti těchto činností. Studiemi byly zjištěny četné 

adaptační změny ve svalových vláknech všech typů. Adaptace metabolismu 

je předpokladem charakteristické adaptace funkčních vlastností svalů. Jde o to, 

že v průběhu utkání dochází u hráče k proměnlivosti intervalů zatížení vyplněné 

činnostmi maximální intenzity, střídající se s intervaly až velmi nízké intenzity. 

V intervalech nízké intenzity dochází k potřebnému doplnění energetických zdrojů 

adenosintrifosfátu a kreatin fosfátu. [7] 

 „Intenzita pohybové činnosti zúročená ve specifických, krátkodobých výbušných 

herních činnostech jednotlivce dominuje ve všech sportovních hrách současnosti 
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a podmiňuje úspěšný výkon. Má svůj bioenergetický základ v úrovni rozvoje 

neoxidativní alaktátové zóny metabolického krytí.“ [Dobrý, 1988, s 13] 

Balsom a spol. 1995, zjistili, že adenosintrifosfát je získávaný převážně aerobním 

vázáním kyslíku na myoglobin. Autoři usuzovali tak proto, že se v organismu 

nevytvářel laktát, nebo bylo množství laktátu zanedbatelné. Později se zjistilo, že 

se laktát ve svalu kumuluje, ale nezpůsobuje zvýšení krevního laktátu. [9] 

V dnešní době je již známo, že individuální výkon v utkání je naplňován resyntézou 

ATP z obou energetických způsobu krytí energie, aerobního i anaerobního. [10] 

 V případech, kdy dojde velkému zvýšení pohybové aktivity o vysoké intenzitě, 

nestíhá metabolismus dostatečné pokrýt spotřebu kyslíku. Proto jsou krátkodobé 

pohyby, trvající dvě až tři sekundy, přímo kryty adenosintrifosfátem (ATP). Pokud 

se tyto aktivity vyskytují s dočasnou zvýšenou frekvencí, ATP nestíhá pokrýt spotřebu 

energie a nastupuje jiný z fosfátů, kreatinfosfát (CP). Dojde-li k tomu, že nastane 

vyčerpání pohotovostních zásob ATP, začne se ATP získávat ze svalového glykogenu 

neoxidativním způsobem. Výsledkem je snížení intenzity, větší výskyt pomalých 

pohybů a hromadění kyseliny mléčné ve svalech. Pokud je hladina laktátu v krvi pro 

jedince na již  nežádoucí úrovni, dochází ke špatnému rozhodování a řešení situací. 

[11,12] 

 Výsledek utkání je tak ve značné míře ovlivněn právě způsobilostí hráče 

uplatňovat klíčové herní dovednosti o vysoké intenzitě v průběhu utkání. To je 

způsobeno vynikajícím rozvojem oxidativní zóny energetického krytí. Tento způsob 

krytí metabolického výdaje je uplatňován při pohybech trvajících déle než devadesát 

vteřin, což jsou pohyby mírné až střední intenzity. Hlavním cílem je to, aby u jedince 

vznikla optimální úroveň metabolické acidózy. Je tím myšlena taková úroveň, kdy 

pohybové zatížení je na úrovni anaerobního prahu (neoxidativního). [7,13] 

Oxidativní způsob krytí pohybové činnosti je rozhodují v doplnění zásob ATP 

a CP na předchozí maximální úroveň. Základem aktivity je práce převážně pomalých 

červených vláken (SO). [7] 

 Dalo by se říci, že jsou tři možné způsoby metabolického krytí, jak uspokojovat 

požadavky konkrétních svalových kontrakcí. 
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a) Neoxidativním získáváním energie (alaktátová zóna, zásoby ATP – CP 

ve svalu) 

b) Neoxidativním získáváním energie (laktátová zóna, získávání energie 

glykolýzou z glykogenu) 

c) Oxidativním získáváním energie (oxidativní zóna, získávání energie 

z glykogenu, krevního cukru, tuků atd.) 

„Úroveň sdruženého rozvoje způsobilosti mobilizovat energetické sycení 

pohybové činnosti, kterou se realizuje herní výkon, v neoxidativní alaktátové zóně 

a v oxidativní zóně je rozhodující bioenergetickou determinantou konečného úspěšného 

výkonu ve sportovních hrách.“ [Dobrý, 1988, s 15] 

2.2.2 Biomechanické determinanty individuálního herního výkonu 

„Motorické provedení herních činností jednotlivce je jediným objektivně 

pozorovatelným všech předcházejících a souběžně probíhajících psychických 

a fyziologických procesů a působících biomechanických principů a zákonů. Stává se 

konečným hodnotícím kritériem výkonu hráče.“ [Dobrý, 1988, s 16] 

Biomechanika je věda zabývající se vlastnostmi hybného systému, která 

analyzuje a zkoumá souvislosti mezi příčinami pohybu a vnějším pohybovým aspektem. 

[7] 

Součástí pohybového ústrojí je sval, jako základní jednotka hybného systému. 

Dále se na pohybu podílejí kosti, které drží sval, a vazy, které mají za úkol spojovat 

kloubní pouzdra. V poslední řadě to jsou šlachy, které mají podobné vlastnosti jako 

vazy. Motorická jednotka je seskupení svalových vláken stejného typu, která 

je inervována jedním neuronem. Centrální nervová soustava řídí úroveň svalových 

kontrakcí, tenzí či napětí. Svalové napětí je síla potřebná k tomu, aby se tělo 

rozpohybovalo. Zvyšování nebo snižování svalové síly se děje různými způsoby. 

Za prvé prostorovým sčítáním a odstupňováním různého počtu motorických jednotek. 

Za druhé časovou sumací nebo odstupňováním, to znamená usměrněním frekvence 

vzruchů u aktivovaných neuronů. [7, 14] 

Když se aktivuje jedna nebo více svalových skupin, vzniká hybná síla jednoho 

segmentu nebo celého těla – volní pohyb. Pohyb při sportovní pohybové aktivitě není 

pouze výsledkem kontrakcí těchto svalů. „Je to výsledek jemné interakce četných 
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svalových skupin a různého využití vynaložených sil, které působí na stabilitu 

a lokomoci hráče i na manipulaci hráče s míčem. Všechno je opět podmíněno danou 

herní úlohou.“ [Dobrý, 1988, s 17] 

Herní činnosti jednotlivce jsou výsledky celého hybného systému pracující na 

principu koordinace. To znamená, že při opakovaném pohybu se vždy aktivují jen určité 

svalové skupiny, které jsou k tomuto pohybu potřebné, nikoli všechny svalové skupiny. 

V tom případě hovoříme o pohybovém návyku jedince, který vzniká na základě 

stejných dokola opakujících se podnětů. Tato dovednost je dědičně limitována 

a ovlivňuje úroveň osvojených dovedností. Tuto stereotypizaci narušuje individuální 

provedení těchto dovedností, tím se myslí chyby a neefektivní pohybový výkon. Proto 

je zaveden pojem princip efektivního pohybu, podle kterého je možné vysledovat 

případné chyby v provedení pohybu. Obecně se k těmto principům řadí princip sumace 

kloubních sil, princip kontinuity kloubních sil, princip impulsu, princip směru aplikace 

síly a princip sumace rychlostí segmentů těla. [7] 

a) Princip sumace kloubních sil 

Princip na skládání sil, které jednotlivé kontrakce svalových skupin 

vyvolají. Jde o určení přiměřené síly potřebné k vykonání pohybu. Například při 

střelba z místa v basketbalu, pokud hráč špatně načasuje potřebné síly, dojde 

k neúspěšné střelbě (míč letí moc blízko, nebo moc daleko), skládání sil 

v takovém případě probíhá od chodidla ke konečkům prstů na ruce.  

b) Princip kontinuity kloubních sil 

Jedná o princip správného načasování akcí kloubů, které se na pohybu 

podílejí. Například při úderu hole do puku při hokeji, jde o načasování pohybu, 

který začíná u větších segmentů a přechází k menším. Od dolních končetin, přes 

trup do horních končetin až k holi, přičemž pohyb nesmí být přerušen. 

c) Princip impulsu 

Impuls je velikost síly vynásobená časem. Právě kombinace času a síly je to, 

co produkuje rychlost, toto tvrzení platí pro jakýkoliv balistický pohyb. Využití 

toho principu, tj. kombinovaného efektu síly a doby trvání její aplikace při 

produkci změn rychlosti pohybu, předpokládá vyrovnat se s principy sumace 

a kontinuity kloubních sil. Především jde o odhad dostatečně dlouhé doby pro 

aplikaci síly.“ [Dobrý, 1988, s 20] 
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d) Princip směru aplikace síly 

Směr síly, který je dán ze svalových efektorů, je velmi důležitý. Například 

k tomu, aby míč letěl správným směrem, musí být síla správně přenesena 

ze segmentu ruky na míč. [7] 

e) Princip sumace rychlostí segmentů těla 

Skládáním rychlostí jednotlivých segmentů těla získáme výslednou rychlost 

segmentu konečného, která je stěžejní pro hody, údery, kopy atd. Chybou může 

být například vynechání jednoho segmentu těla při konaném pohybu. 

„Má-li být pohyb, jímž se realizuje herní činnost jednotlivce, optimální, měly by 

se dodržovat uvedené principy síly. Přiblížili bychom se pravděpodobně k vysoké 

ekonomizaci činnosti hybného systému, v důsledcích i ke snížení příliš vysokých 

tréninkových zatížení a k prevenci předčasného opotřebování hráče.“ [Dobrý, 1988, 

s 21] 

Stabilita, lokomoce a manipulace, to jsou tři základní kategorie, ve kterých se 

promítají všechny pohybové aktivity hráčů. Tyto základní pohyby tvoří jakýsi základ 

celé motoriky hráčů a jejich rozvoj má význam již v počátcích ontogeneze motoriky. [7] 

Elementární schopnost člověka udržovat stabilitu vzhledem ke gravitační síle 

Země i v takových případech, kdy je tělo vychýleno ze svého těžiště, či dokonce bez 

opory o pevný předmět. Jde v podstatě o neustálý boj se zemskou přitažlivostí. [7] 

Přesouvání těla z místa na jiné místo či změny poloh na místě nazýváme 

lokomocí. Ve své podstatě se neustále spojuje se stabilitou. [7] 

Manipulace znamená udělování síly společnému předmětu ve sportovních hrách 

(míč, hůl). Ale naopak dochází k absorpci síly z předmětu (chytání míče), prováděné 

převážně horními a dolními končetinami. [7] 

Uvědomění si té pravdy, že v podstatě jediný prvek celého hybného systému, 

u kterého jsme schopni kladného a účinného rozvoje, je funkce vlastního nervově 

svalového systému, závisí na kvalitním herním výkonu. [7] 

2.2.3 Psychické determinanty individuálního herního výkonu 

Kognitivní procesy jsou procesy duševní činnosti nebo proces získávání znalostí 

a porozumění prostřednictvím myšlení, zkušeností a smyslů. Zahrnuje procesy jako je 
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pozornost, formování vědomostí, pracovní paměť, úsudek, řešení problémů, 

rozhodování a porozumění. Kognitivní procesy využívají již osvojené znalosti 

a vytvářejí nové. [15] 

Pokud přeneseme výše uvedené do sportovních her, tak „kognitivní procesy 

je souhrnný pojem zahrnující ty psychické procesy, které slouží v průběhu utkání 

aktuálním potřebám řízení a orientace herních činností, regulaci podnětů a rozhodování 

při herních činnostech, regulace a kontrole motorického provedení herních činností.“ 

[Dobrý, 1988, s 23] 

Kognitivní procesy zaujímají velký díl pro kvalitní herní výkon jednotlivce. 

Je tomu proto, že v utkání dochází ke změnám v psychickém zatížení jako důsledek 

stále se měnících herních situací a hráč musí být schopný čelit těmto procesům. [7] 

Dovednost hráče regulovat a samostatně řídit své jednání v konkrétní situaci při 

utkání je základní funkce poznávacích procesů. Psychická kontrola podílející se 

na volbách podnětu, rozhodování, motorickém provedení a regulaci, je přítomna za 

každé situaci při herním jednání. [7] 

Poznávací procesy podílející se na orientaci herních činností 

 Od hráče je požadováno mnohostranné vnímání herních situací při utkání, což 

obnáší: 

a) Vnímání vlastních pohybů. 

b) Vnímání pohybu spoluhráčů a soupeřů. 

c) Vnímání pohybu společného předmětu. 

d) Vnímání neměnících se objektů, jako jsou prostor, označení hřiště a cíle. [7] 

Zajímavé jsou i nároky kladené na jednotlivce při utkání, jedná se v podstatě 

o vnímání děje na hřišti, což zahrnuje: 

a) Vnímání vysokého počtu objektů, ať těch proměnlivých či stálých. Jedná se 

o správný postoj a držení hlavy, které umožňují vidět hřiště v co největší šíři. 

b) Obsah vnímání se při utkání neustále mění. Důležitá je volba těch správných 

podnětů ve vnímaném prostředí a správná reakce. 

c) Zvýšení nároků na přesnost vnímání. Například odhad dráhy puku při vysoké 

rychlosti při odrazu od mantinelu při tlaku soupeře. 
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d) Doba, po kterou může jedinec vnímat herní situaci je velmi krátká. Je kladen 

důraz na řešení v co nejkratším čase, za využití zkušeností a taktických 

dovedností. 

e) I při zvyšování únavy v průběhu utkání, a hlavně na jeho konci, je nutné 

udržet vysoký stupeň vnímání. 

f) Schopnost vysoké úrovně receptorů a analyzátorů, vysoká pozornost, 

přesvědčení, zkušenosti a vědomosti jsou další dílčí dovednosti hráče, které 

určují kvalitu vnímání. [7] 

Poznávací procesy vedoucí k rozhodnutí o volbě určité herní činnosti 

 Tyto procesy ovlivňují volbu činnostní odpovědi a její naprogramování. Hráč 

prostřednictvím myšlení získá celkový náhled na souvislosti mezi jednotlivými vjemy 

a pomocí anticipace si představuje možné úmysly spoluhráčů a soupeře a podle toho 

koná. Kvalita a rychlost operativního myšlení je závislá na: 

a) Rychlosti a přesnosti příjmu informací a identifikaci rozhodujícího podnětu. 

b) Aktivaci a správném nasazení různých vlastností pozornosti. 

c) Taktických vědomostech, způsobilostech a zkušenostech. 

d) Motivační, emočních a volních procesů. [7] 

Anticipace je proces taktických myšlenek spojených s představami. Znamená to 

předjímání podnětů, které nastanou v budoucnu, už v přítomných poznávacích 

procesech. Zvláštním případem je herní anticipace, která zahrnuje anticipaci vlastního 

cíle o programu útočných činností, s tlakem a bez tlaku soupeře, anticipace cíle 

spoluhráčů, anticipaci soupeřů, a nakonec anticipaci pohybu společného předmětu 

soupeření, například míče. [7] 

Herní anticipace má své specifické zvláštnosti, z kterých plynou jisté požadavky 

na výkon hráče. Mezi ně se řadí: 

a) Anticipace mají svou posloupnost a nemohou probíhat jednotlivě, je to dáno 

proměnlivostí herního děje. Například změna obrany v útok. 

b) Anticipace probíhá jak v blízkém, tak i ve vzdáleném prostředí, s ohledem 

na možné alternativy spoluhráčů a soupeřů. 

c) Anticipace je provázena jistou neurčitostí. To znamená, že jistá očekávání 

jsou oklamána například přidaným klamným pohybem soupeře. 
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d) Anticipace se vztahuje i do časově vzdálených variant, není omezena pouze na 

aktuální situaci. 

e) Vysokou úroveň anticipace je důležité udržet po celou dobu trvání utkání, 

zvláště na jeho konci, kdy únava znemožňuje právě tyto procesy. [7] 

„Na základě vnímání herní situace a herně situační anticipaci se hráč rozhoduje 

o výběru z většího či menšího počtu alternativ činností.“ [Dobrý, 1988, s 26] 

Rozhodování je proces, který je uplatňován mezi procesem myšlení a konáním. 

Rozhodnutí znamená, že jedinec si z možných alternativ možného jednání vybere právě 

tu jednu, kterou na základě zkušeností, myšlení a taktiky uzná za vhodnou. Stejně jako 

anticipace, vnímání a rozhodování má své specifické zvláštnosti, které kladnou nároky 

na herní výkon jedince. Mezi ně patří: 

a) Důsledkem velkého množství hráčů, protihráčů a měnícím se podmínkám 

utkání se rozhodovací děje neustále mění. 

b) Hráč musí být schopný vybrat tu alternativu, která bude mít dokonalé řešení 

vzniklé situace v zájmu pravidel družstva. 

c) V průběhu utkání dochází k jistým a rizikovým rozhodnutím. Jistá rozhodnutí 

jsou ta, u kterých hráč předvídá pozitivní výsledek. Naopak při rizikových 

rozhodnutích při nejednoznačných situacích, existuje možnost záporného 

výsledku. 

d) Hráč musí měnit svá rozhodnutí v relativně stejných herních situacích, 

například hra jeden na jednoho. 

e) Rozhodování je procesem nepřetržitých posloupností. 

f) Rozhodování musí být časoprostorově koordinované. Například při 

pohybových činnostech, kdy je zapojeno více hráčů. 

g) Kladen důraz na rychlost rozhodovaní pod časovým tlakem. 

h) Rozhodování je silně ovlivněno emočními procesy, které jsou proměnlivé 

v průběhu utkání. 

i) Udržení vysoké úrovně rozhodování po celé trvání utkání. [7] 

Poznávací procesy, podílející se na regulaci a kontrole motorického provedení 

Procesy, které vytvoří takový program, který má provádět herní činnost, kontrolu 

a vyhodnocení té činnosti. Stejně jako předchozí poznávací procesy, i proces podílející 
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se na regulaci a kontrole motorického provedení má své specifické nároky pro hráče, 

které jsou následující: 

a) Mnohotvárnost možných programů herních činností. Herní motorika vyžaduje 

různá řešení v prostředí sportovního utkání. Jedná se různorodé množství 

činností například s míčem nebo bez míče, které jsou v určité návaznosti. 

b) Variabilita provedení herních činností. Z důvodů nároků na kooperování se 

spoluhráči a odolávání tlaku soupeře, jsou klady vysoké nároky na variabilitu 

činností.  

c) Rychlost provedení herních činností.  

d) Přesnost provedení herních činností. Programy se skládají z cílové 

a průběhové přesnosti. Vezmeme-li v potaz, že konečný výsledek je 

rozhodujícím kritériem, ve sportovních hrách vystupuje do popředí cílová 

přesnost. V utkání je základem cílová přesnost ve vysokých rychlostech. 

e) Programy jsou realizovány za výskytu přímého či nepřímého soupeřova tlaku. 

f) Pohybové programy jsou konány za vysokého psychického a fyzického 

zatížení. [7] 

Pozornost 

 „Jestliže psychiku považujeme za vlastnost vyšší nervové soustavy, pak 

pozornost považujeme za vlastnost všech psychických procesů. Pozornost není tedy 

samostatný psychický proces, je to aspekt vzájemného působení mezi člověkem 

a okolím, mezi osobností a prostředím, a tedy i mezi hráčem a herním prostředím, ve 

kterém jedná.“ [Dobrý, 1988, s 28] 

 Bez pozornosti není hráčův výkon možný ani v utkání, ani v tréninkovém 

procesu. Pozornost je úzce spjata s herními činnostmi. Za velmi kvalitní herní výkon je 

považovaný takový výkon, kdy je hráč zaměřený na určité objekty a činnosti 

v proměnlivém herním ději, reguluje úzce propojené duševní a motorické podíly 

herních činností a senzibiluje psychické procesy osobnosti ve smyslu mobilizace sil pro 

utkání. Za základní znaky pozornosti patří: 

a) Distribuce pozornosti. To znamená, že pozornost je zaměřena na více vjemů 

ve stejném okamžiku. 

b) Koncentrace pozornosti. Zaměření pozornosti na jeden objekt. 
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c) Přepínání pozornosti. Přizpůsobení pozornosti požadavkům aktuálních 

situací ve smyslu směru, intenzity a objemu. [7] 

2.2.4 Flexibilita a složení těla jako determinanty výkonu 

Jeden z dalších determinantů představuje právě složení a flexibilita těla. Jedná 

se relativně o dva nezávislé determinanty. Optimální flexibilita těla slouží jako prevence 

před poškozováním hybného systému statickým a dynamickým zatěžováním. Přispívá 

ke splnění úkolům biomedicínské prevence. Pokud je tělo optimálně flexibilní, očekává 

se zvětšení pohybové amplitudy, která vede k dosahování většího zrychlení pohybu. 

Pokud naopak svaly, které mají tendenci ke zkracování, nejsou dostatečně protahovány, 

dochází k jejich zkrácení a tím i ke změnám ve vztahu sval – kloub. Výsledkem může 

být přetížení kloubního spojení, což může vyústit v zánětlivé onemocnění kloubu. 

Rozsah pohybu je omezen kloubním pouzdrem (47 %), svalstvem (41 %), šlachou (10 

%) a kůží (2 %), přičemž nejlépe lze protahovat právě svalstvo. O složení těla platí, 

že každý hráč má své, pro sebe jedinečné, složení těla. [7] 

2.2.5 Deformační determinanty 

Jde o takové faktory, které jsou přítomné v utkání a svým vlivem působí na hráče. 

Herní výkon jedince je realizován vždy za výskytu nějakých rušivých vlivů. 

Deformační determinanty znamenají dovednost hráče těmto vlivům odolávat a podat 

maximální výkon. [7] 

„Odolnost proti rušivým vlivům se chápe jako způsobilost člověka vykonávat 

danou činnost v podmínkách působení deformačních faktorů, pokud možno bez 

výrazného snížení efektivnosti činnosti“ [Dobrý, 1988, s 35] 

 Deformační vlivy mohou svou přítomností postihnout herní výkon jako celek. 

Ovšem důležitá součást herního výkonu je přesnost, konkrétně přesnost s předmětem 

společného soupeření, například míč. Dovednost přesně zasáhnout stanovený cíl (míč, 

koš, branku) je kvalita, která se přibližuje k charakteristickému ideálu provedení herních 

činností. Pohyby s nároky na přesnost jsou součástí dynamického integrovaného 

specializovaného funkčního systému a tvoří jeho subsystém nazývaný hráč – cíl. [7] 

 Základním článkem tohoto subsystému je samotný hráč se svými individuálními 

zvláštnostmi, a má tyto základní složky: 
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a) Percepci, autonomní nervové funkce zajišťující celistvý motorický výstup 

a kosterní svaly. 

b) Spojovací články – segmenty těla, pomocí nichž se uskutečňuje přenos 

kinetické energie. 

c) Cíl se svými specifickými vlastnostmi (stabilní umění, velikost, pohyblivost, 

proměnlivost. [7] 

Z hlediska doby se rušivé faktory projevují: 

a) Jedinečně, náhle, neočekávaně. 

b) Diskrétně, čas od času v různých intervalech, neurčitou posloupností. 

c) Stálou přítomností, kontinuálně. 

Charakter rušivých vlivů může být buď exogenní (vnější) nebo endogenní 

(vnitřní). Za příčiny vzniku vnějších rušivých poruch mohou být například situační 

neočekávanost, tvrdě vedený boj, klimatické podmínky nebo významnost utkání. Tyto 

příčiny mohou vyvolat příjem řešení v krátkém čase, ztrátu způsobilosti jednat, narušení 

homeostázy a nadměrné psychické vzrušení. Za příčinu vzniku vnitřních rušivých 

faktorů mohou být například úrazy, astenická nemoc nebo intenzivní svalová práce. 

Tyto příčiny mohou vyvolat bolestivé pocity, únavu, hypoxie, malou sebedůvěru, strach 

ze soupeře. Všechny jmenované rušivé vlivy mají společné efekty jejich působení, jako 

například diskoordinaci pohybů, narušení funkční odolnosti nebo snížení cílové 

přesnosti. [7] 
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Obrázek 1: Schéma determinant individuálního herního výkonu 

2.3 Herní výkon družstva 

„Sportovní výkon basketbalového družstva je výkon sociální skupiny zvláštního 

druhu, založený na individuálních výkonech hráčů, podléhajících vzájemnému 

regulačnímu působení, jež se projevuje tím, že hráči ovlivňují své jednání i chování 

skupiny jako celku.“ [Dobrý a Velenský, 1987, s 15] 

Herní výkon družstva je složení individuálních výkonů hráčů v utkání, které jsou 

ve vzájemné regulaci. Jedinec je ovlivňován družstvem, družstvo je zároveň 

ovlivňováno hráči. Herní projev hráčů, kterým prezentují svůj výkon v utkání, má 

charakter spolupráce a zároveň soupeření. [7] 

Týmový herní výkon můžeme definovat jako „Týmový herní výkon definujeme 

jako otevřený systém tvořený subsystémy IHV s jejich vzájemnými vztahy“. [17] 

Kooperace z hlediska psychologie je chápána jako „společná cesta ke společnému 

cíli“. Individuální cíle člověka tvoří již integrovaný celek, společnou sociální aktivitu. 

Podobné je tomu i pří chápání cílů společných. „Dosahování a dosažení společného cíle 

znamená zároveň i prostor pro naplnění osobních, individuálních cílů a uspokojování 

individuálních potřeb.“ [Řezáč, 1998, s 86] 
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Kooperace je příznačná tím, že: 

a) Jednotliví účastníci kooperace se snaží o dosažení cíle nebo doplňkového 

komplementárního cíle, na němž se všichni mohou podílet. 

b) Když je pravidly stanoveno, že při splnění úkolu dosáhnou všichni relativně 

stejně velkého množství. 

c) Když účastníci kooperace podávají lepší výkon za situace, kdy je možno 

dosáhnout cíle ve stejné míře. 

d) Když mají účastníci kooperace poměrně mnoho psychologicky afiliativních 

kontaktů jeden s druhým. [18] 

Jiný pohled na kooperaci přináší psychologie sportu. Ta se vyskytuje 

ve skupinách, které vyžadují těsnou a intenzivní spolupráci, protože bez této činnosti 

by samotná hra nebyla možná. Pro takové skupiny se používá označení kooperativní 

skupiny, do kterých patří, ve sportovním prostředí, sportovní hry. Ve sportovních hrách 

se jedinec nemůže prosadit sám a dosažení cíle je podmíněno aktivitou ostatních 

spoluhráčů. [19] 

Rivalita či soupeření je vzájemná interakce typu „kdo z koho“. Z hlediska 

psychologie je rivalita požadována za nežádoucí, vzniká konfliktní prostředí. Cílem 

aktivity je být první, být vítězem. Pojem soutěžení je chápan tak, že cílem není být 

nejlepší, ale zlepšit svůj výkon prostředkem soutěže. [18] 

„Kompetice znamená odolávat pokusům soupeřova družstva, bránit mu 

v dosažení cíle a současně prosazovat svoje cíle.“ [Dobrý, 1988, s 47] 

Stejně jako individuální výkon, tak i herní výkon družstva má své determinanty, 

které se rozvíjí v tréninkovém procesu i v utkání. K těmto determinantům patří sociálně 

psychologické a činnostní determinanty. [7] 

2.3.1 Sociálně psychické determinanty týmového herního výkonu 

„Tvrdí se, že optimální interpersonální vztahy mezi hráči a jejich trenéry mohou 

maximalizovat týmový herní výkon, a naopak slabé interpersonální vztahy mohou 

handicapovat i velmi talentované týmy. Za touto příliš obecně, jednoduše vyjádřenou 

myšlenkou se skrývá složitá skutečnost: neustálý vnitřní vývoj družstva, pády a vzestupy, 

proměny vztahů, postojů a motivací, neodvetné frustrace a uspokojení, větší či menší 
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konflikty. Zákon změny panující v družstvu je neúprosný. Všechno je stále v pohybu, 

přestože to nechceme někdy připustit.“ [Dobrý, 1988, s 47] 

Dynamika sportovního družstva 

 Výzkumy interakce v dynamice družstva v posledních letech se dostávají 

pozitivně do popředí. Interakční přístup řeší otázky osobnosti trenéra, hráče a sil, které 

mají vliv na týmový výkon v utkání. Tento přístup se snaží vysvětlit chování mezi hráči 

a trenérem. První skupina sil tvoří tým jako instituci, roli hráče, roli trenéra a očekávání 

plnění těchto rolí. Proti jsou síly z druhé skupiny, hráč a trenér se svou jedinečnou 

osobností. [7] 

 Role trenéra je odlišná od role hráče. Trenér vstupuje do vzájemné interakce se 

svými vlastnostmi, potřebami a cíli, ale také jako činitel institucionální a donucovací. 

Trenér má za úkol vytvoření družstva z hráčů, které má k dispozici. Družstva mají své 

zvláštnosti a vlastnosti, kterými ovlivňují hráče. Identita jedince se v družstvu dostává 

do pozadí. To znamenám, že se hráč identifikuje s cíli tymů a řídí se podle nich. Cílem 

trenéra tedy je „úspěšný týmový výkon a individuální uspokojení každého hráče 

z výkonu družstva.“ [Dobrý, 1988, s 48] 

 V týmové dynamice se vyskytuje problém konfliktu rolí. Jedná se o konflikt 

hráčské role, kdy se nemusí identifikovat s rolí (například role rozehrávače). K této roli 

je potřeba specifických osobnostních vlastností. Pokud se hráč necítí v této roli dobře, 

vznikne problém. [7] 

Stádia vzniku družstva: 

a) Vznik družstva – tvoří se základ týmu, vznikají a stabilizují se normy. 

Dochází k určování cílů a formování technologických postupů. 

b) Fáze bouření – ve sportovním družstvu dochází ke konfliktům, někdy 

k cíleným útokům mířených na trenéra. Hráči se učí přijímat trenéra jako 

autoritu. 

c) Stabilizace družstva – v této fázi se upevňuje týmová koheze a dochází již 

k herní spolupráci a k pozitivním interakcím trenér – hráč. 

d) Stadium výkonosti – meziosobní struktura je stimulem herního týmového 

výkonu. 

e) Fáze rozpadu – rozpad družstva, odchod hráčů. [7] 

Sociální koheze v týmové dynamice 
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 Sociální koheze jako největší problém trenéra. „V sociálně psychologickém 

smyslu můžeme obrazně vysvětlit kohezi jako vlastnost skupiny, projevující se 

komplexem vnitřních sil a vztahů, které spojují členy skupiny mezi sebou a přitahují je 

ke skupině jako celku.“ [Dobrý, 1988, s 50] 

 Soudržnost či kohezivita je chápána jako pocit sounáležitosti vycházející 

z intenzivních vazeb mezi členy. Koheze může být ještě rozdělena na socio-emoční 

a instrumentální. Instrumentální koheze je typická v družstvech dosahující vrcholové 

úrovně, kdy cílem je dosažení co nejlepšího výkonu. Soudržnost je jedním z důležitých 

principů ovlivňující efektivitu družstva. [19] 

 Soudržnost je to, co družstvo označuje za více než pouhé seskupení osob s jejich 

specifickými dovednostmi. Velký počet studií ukazuje na fakt, že úspěšná družstva 

směřují k větší kohezi mezi členy. Autoři (Slepička, 1983 a Sleter s Sewellem, 1994) 

poukazují na skutečnost, že vyšší soudržnost vede k pravděpodobnějšímu úspěchu, 

a úspěch, že vede k silnější soudržnosti. Ale naopak: při neúspěchu se soudržnost 

snižuje a při nízké soudržnosti je větší pravděpodobnost neúspěchu. [19] 

 „Kohezivita je podmíněna i dynamikou sportovních družstev, která souvisí se 

systémem sociálních pozic a rolí utvářených zejména v rámci sportovní činnosti.“ 

[Hošek, 2009, s 133] 

Pět faktorů týmové koheze: 

1) Faktor uspokojení z týmového výkonu. 

2) Faktor uspokojení z výkonu individuálního. 

3) Faktor úkolově orientované koheze (kladný vztah hráče ke hře). 

4) Faktor afiliační koheze. 

5) Faktor touhy jedince po uznání. [7] 

Komunikace a motivace v týmové dynamice 

 Jak jsem již zmínil výše, dynamika sportovního družstva je propletena 

sociálními konflikty. Konflikt komunikace mezi hráčem a trenérem nastává v případě, 

kdy trenérovo hodnocení nekoreluje s názorem hráče či dokonce s celým družstvem. 

Osobní kritika je hrozbou, vede ke zmatkům. Naopak kritika směřována k nežádoucímu 

chování je konstruktivní. [7] 



Teoretická část   

20 

 

 Každý hráč je určitým způsobem emočně naladěný a toto emoční naladění se 

v průběhu celé sezony může měnit. Buď úspěchem či neúspěchem v utkání, či snahou 

dostat se do týmu. Za nejvýhodnější motivaci se považuje stav, kdy hráči věří, že mají 

stejnou možnost úspěchu dosáhnout vítězství jako jejich soupeř. [7] 

Trenér v týmové dynamice 

 Dynamika sociálních rolí, statusu a pozic trenéra v týmu. Status trenérovi udává 

určitá práva, odpovědnost, povinnost a prestiž.  Sociální role přisuzuje trenérovi určité 

normy v jednání, chování a vystupování, které se od něj očekává.  Trenér se s rolí musí 

identifikovat a naučit se jí vykonávat. [7] 

Trenér a jeho role jako: 

a) Vládce. 

b) Podřízený řadový pracovník. 

c) Otec, který se stará o své hráče. 

d) Žák. 

e) Terapeut. 

f) Pacient poznávající své nedostatky a usilující o jejich odstranění. 

g) Expert. 

h) Rádce. 

i) Diktátor. 

j) Přítel. 

k) Vychovatel. 

l) Psycholog. 

Dalo by se říci, že „trenér je bohem, který může všechno, avšak vzápětí se může 

stát obětním beránkem, kterého vyženou do pouště třeba i za cizí hříchy.“ [Dobrý, 1988, 

s 55] 

2.3.2 Činnostní determinanty týmového herního výkonu 

Tyto determinanty herního výkonu družstva se vyskytují pouze v konkrétní herní 

činnosti a mají vliv právě na herní výkon. Existují pouze v herní činnosti, nikdy je 

nenalezneme mimo ni. Mezi tyto determinanty se řadí determinanty činnostní koheze 

a determinanty činnostní participace hráčů na výkonu družstva. To, že herní výkon by 

neměl být chápan jen jako souhrn herních výkonů jednotlivců, dokazují právě tyto 
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determinanty. „Pomáhají pochopit smysl hry družstva, úlohu či dokonce potřebu 

vynikajících jednotlivců (hvězd) a jejich nenápadných a obdiv nevzbuzujících 

spoluhráčů.“ Pojmy činnostní participace a koheze pomáhají rozpoznat problémy 

v kultivaci herního výkonu družstva. [Dobrý, 1988, s 56] 

Činnostní koheze v týmovém herním výkonu 

 „Činnostní koheze zahrnuje soudržnost, spolupráci, souhru hráčů a soulad 

vztahů mezi hráči při činnosti v průběhu utkání. Vnějším výrazem herní koheze je herní 

systém družstva realizovaný herními kombinacemi a herními činnosti jednotlivce.“ 

[Dobrý, 1988, s 56] 

Velmi úzce spolu souvisejí již zvýše zmiňovaná sociální koheze s činnostní 

kohezí. Zde platí nepsané pravidlo: čím kvalitnější soudržnost, tím kvalitnější činnostní 

koheze a naopak, čím vyšší úspešnost má činnostní koheze, tím kvalitnější je sociální 

soudržnost. Rozvoj činnostní soudržnosti má své specifické úkoly, které jsou: 

a) Trenér by měl srozumitelně informovat o výkonových cílech, které po svých 

hráčích bude požadovat a které jsou dosažitelné a reálné. Obrázek popisuje 

již známou skutečnost. Trenér se svými cíli vytváří určité požadavky na své 

hráče. Hráči se svými cíli, které tvoří jejich aspiraci. Pokud jsou cíle trenéra 

a hráče stejné, tím menší je úhel alfa, což způsobuje menší napětí mezi hráči 

a trenérem. Pokud má trenér přehnané požadavky, které se neslučují s cíli 

hráče, úhel alfa se zvětšuje, tím se zvětšuje i napětí mezi trenérem a hráčem.  

 

Obrázek 2: Činnostní koheze v týmovém výkonu 

 

Trenér Cíl trenéra 

Požadavky 

Hráč Cíl hráče 

Dosažený výkon 
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b) Trenér musí hráčům předkládat takové herní systémy, které jsou v souladu 

s individuálními zájmy, výkonnostní úrovní a hodnotovou orientací. 

c) Trenér by měl hráčům vysvětlit jejich roli v družstvu, dále jaký výkon je od 

nich očekáván, a tím vymezit spoluúčast na herním výkonu družstva. 

d) V herním systému nechat prostor k autonomnímu rozhodování hráčů. Trenér 

by měl svým hráčům vysvětlit, co se od nich vyžaduje a měl by to vyjádřit 

způsobem jednoduchých směrnic a zásad. [7] 

Působením deformačních vlivů se mění úroveň činnostní koheze. Může se 

objevovat „chaos“, který v některých případech může vést k deformaci týmového 

výkonu. Určité znaky napovídají právě situacím, které mohou vést k rozpadu výkonu. 

Mezi ně můžeme zařadit například: 

a) Neochota hráče kooperovat. 

b) Nulová snaha vykonávat dané úkoly. 

c) Postupné zanechání společných záměrů. 

d) Přemírná snaha řešit problémy individuálně. 

e) Alibistické čekání na druhého. 

f) Každý hráč chce míč. 

g) Téměř žádná snaha hráčů hrát bez míče. 

h) Snaha vinit z neúspěchu ostatní. 

i) Hráč se pozdě rozhoduje. 

j) Přerušování kontinuity herních akcí. 

k) Nízká zodpovědnost za svého soupeře v obranných činnostech. 

l) Chybí komunikace. 

Znaky dobré koheze: 

a) Důslednost při plnění herních úkolů. 

b) Realizace rolí v duchu společných směrnic. 

c) Rozhodná hra při hře s míčem. 

d) Vyváženost mezi hraními činnostmi s míčem i bez míče. 

e) Kooperace hráčů bez míče. 

f) Hlasitá komunikace. 

g) Plynulost akcí. 

h) Dodržování hlavního útočného systému. [7] 
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Pokud se družstvo dopustí několika hrubých chyb a nedojde k zaměření se na herní 

výkon, nastane fáze chaosu, která následně přejde do stádia rozpadu herního výkonu 

týmu a vyprchá tím veškerá soudržnost. „Bylo by žádoucí, aby stádia chaosu a rozpadu 

byla krátkodobá a aby se družstvo naučilo vždy vracet k optimálnímu stavu činnostní 

koheze.“ [Dobrý, 1988, s 59] 

Činnostní participace hráčů na týmovém herním výkonu 

 Činnostní participace je míra účasti jednotlivých hráčů na týmovém herním 

výkonu. Neustále se vyvíjí, má různé podoby a funguje u vrcholových sportovců 

i u začátečníků. „Vývoj hráče je vývojem jeho participace na týmovém výkonu.“ [Dobrý, 

1988, s 59] 

 Důležitým faktem je, že prožitky z participace na týmovém výkonu nemusí 

snižovat nedostatečná a nízká dovednostní úroveň pohybových dovedností, ale naopak 

na vysoké výkonnostní úrovni se vyžaduje mistrovské ovládnutí pohybových činností. 

Účast na herním výkonu družstva je do značné míry závislá na osobnostních a tělesných 

proporcích a na jejich podstatě se určují v některých případech hráčské role. Například 

takzvaným „pivotem“ v basketbalu bude ten hráč, který je vysoký, rozehrávačem ten, 

který má skvělou herní inteligenci a dokáže číst hru. [7] 

 Společný jazyk, porozumění, a především komunikace mezi hráči patří k dalším 

požadavkům k účasti hráče na herním výkonu družstva. V praxi to znamená, že hráči 

dokáží číst v řeči těla svých spoluhráčů, ale i protihráčů, a tak odhadovat jejich záměry. 

Například křídlo ve fotbale se uvolňuje rychlým únikem s míčem kolem postranní čáry, 

očekává od spoluhráčů, aby se včas uvolnili do pokutového území, kam by mohl 

přihrát. [7] 

 „Autonomie znamená odpovědnost hráče za iniciativu v rámci týmového výkonu 

a současně i relativní svobodu rozhodování v rámci směrnic daných trenérem pro herní 

systém družstva.“ [Dobrý, 1988, s 60] 

 Trenér by měl dát svým svěřencům určitou volnost v rozhodování v utkání, jinak 

hráči pouze plní pokyny. Ocitnou-li se v situacích pro ně neznámých, chybí jim toto 

autonomní rozhodování a v situaci jsou většinou neúspěšní. Autonomní rozhodování je 

relativně v rozporu se snahami trenérů, kteří požadují striktní řešení situací podle nich 

samotných, nikoli jak by to řešil sám hráč. [7] 
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 Pokud se spoluhráči v jednom týmu vzájemně akceptují a přijímají, ukazuje nám 

to na vysokou míru participace v družstvu. Participace na herním výkonu má i svůj 

psychosociální dosah. Pro každého hráče určitý silný osobní smysl. Výsledkem 

uvědomované participace na výkonu zvyšuje uspokojení z herního výkonu družstva. 

Například určitá výpomoc v obraně posiluje sociální participace, a tím i uspokojení 

z týmového výkonu. [7] 

 Za velmi obvyklý jev je považováno, že někteří hráči vidí smysl své účasti 

v utkání pouze tehdy, pokud mají míč. Když míč nemají, nedělají nic, místo toho, aby 

se například uvolnili, odlákali pozornost obrany, či v obraně pomohli. Ten to jev je 

pozorovatelný převážně u začátečníků, kteří chtějí uspokojit svou potřebu uznání 

a vítězství.  Absence participace ochuzuje hráče, trenéra i tým při rozvoji a kultivaci 

individuálního i herního výkonu družstva. Participace slouží jako nástroj sociální 

koheze. V případech kdy participace chybí, ocitá se herní výkon týmu mezi chaosem 

a rozpadem. [7] 

 Význam participace na herním výkonu dokládají i jednoduchá čísla. Pokud si 

teoreticky uvědomíme, že každý hráč se rovnoměrně podílí na činnostech s míčem, 

připadá na tuto formu účasti během jedné minuty v basketbalu 6 sekund s míčem, 

v ledním hokeji 5 sekund, v házené 4,3 sekund a ve fotbale 2,7 sekund. Ovšem praxe 

může být docela jiná. Hráč nemusí být u míče i celé minuty a dostavuje se frustrace, 

neuspokojení. U takových hráčů se objevuje alibismus a chytračení spojené s myšlením 

„proč bych se pouštěl do riskantních akcí s míčem, když to mohu odehrát bez míče“. [7] 

Participační styl 

 Participační styl znamená způsob účasti jednotlivce na herním výkonu družstva. 

Výzkum vedený ve školní tělesné výchově prokázal význam participace již na 

začátečnické úrovni. Prokázalo se, že participace je dána jak dovednostmi, tak 

i osobností hráče. Dalo tak za vznik participačním stylům příznačných jak pro chlapce, 

tak i pro dívky. [7] 

Chlapci a jejich styly participace: 

a) Velcí machři – Pohybové dovednosti mají na vysoké úrovni, hrají 

s nadšením, jsou iniciativní, vyhledávají jiné machry a přihrávají si s nimi. 

Často se ptají trenéra, co odpískal, jaký je stav a kolik zbývá času. 
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V interakci se spoluhráči vykazují tendenci stavět se proti nim, dávají 

příkazy spoluhráčům, kde a jak mají hrát, chyby svádějí na ostatní. Ignorují 

dívky nebo si na ně stěžují. 

b) Menší machři – Jsou podobní velkým machrům v interakci s ostatními 

i v participaci v utkání. Jsou tělesné slabší, výkonnostní úroveň je nízká. 

Stěžují si na nízkou úroveň dívek, drží si odstup od velkých machrů. 

c) Hodní kluci – Výkonnostně spíše průměrní hráči. Rádi se zúčastňují hry, 

usilují o dobrou pozici ve skupině. Berou dívky jako rovnocenné, zvláště ty, 

které jsou aktivní. Přihrávají všem, nerozlišují horší nebo lepší. Pomáhají 

ostatním.  

d) Neviditelní – hráči dělají vše proto, aby vypadali, že jsou součástí hry, ale 

ve skutečnosti se vyhýbají veškeré konfrontaci. Jejich role spočívá 

v procházení se po hřišti a projevování radosti z týmového úspěchu. 

Nevstupují do interakce s ostatními, pokud nemusí. 

e) Outsajdři – Tito hráči nejsou agresivní, dovednostní úroveň je velmi nízká 

až nulová. Většinou obézní, vyhýbají e ostatním, jsou terčem posměchu. 

Nevyhledávají kontakt s míčem ani s ostatními hráči. [7] 

Dívky a jejich styly participace 

a) Sportovkyně – Pohybové dovednosti na vysoké úrovni, rády se zúčastňují 

pohybových aktivit. Chtějí být „top“, vyhledávají kontakt s míčem 

a spoluhráčkami. Uznávány chlapci i děvčaty, napadání odrážejí slovně 

i fyzicky. 

b) Snaživé – Hrají s nadšením, mají nižší dovednostní úroveň, projevují radost 

z úspěchu a dožadují se míče. Ignorovány spoluhráči, především skupinami 

machrů. Pokud jsou napadány, nebrání se.  

c) Fanynky – Velmi nízká dovednostní úroveň, o hře samotné často nemají ani 

tušení. Povzbuzují, mají radost z úspěchu týmu, nechtějí přijít do kontaktu 

s míčem. Nedávají najevo, když chtějí přihrát, jsou přehlížené. Své chyby 

považují za legraci, nebrání se jejich napadání. Poslouchají chlapce. 

d) Zlomyslné – Nulová účast na výkonu družstva. Herních interakcí, přesto že 

mohou být na slušné pohybové úrovni, se nezúčastňují. Svých chováním 

dávají najevo, že sport pro ně nic neznamená, nechtějí se věnovat pohybu, 

vysmívají se ostatním. Velmi si všímají skupinek machrů, křičí na ně a mezi 
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sebou si z machrů dělají legraci. Projev chování sarkastický, ignorantský, 

vzdorující. 

e) Zcela ztracené – Nulová výkonnostní úroveň, vybírají si takové postavení, 

při kterém nemusejí vyvíjet žádnou aktivitu, nechtějí přijít do kontaktu 

s míčem. Velmi málo komunikují, spíše postávají na okraji hřiště, pokud 

jsou donuceny ke hře s míčem, zachvátí je panika. [7] 

„Poznání stylů otevírá i reálné možnosti pružným proměnám chování trenéra. Jsme 

přesvědčeni, že i na vyšších výkonových úrovních existují styly participace, i když 

v jiných vnějších podobách a proměnách. Jejich identifikace by mohla být dalším 

krokem k řešení individualizace.“ [Dobrý, 1988, s 64] 

 

2.4 Basketbal jako sportovní hra 

„Sportovní hry jsou vyhraněnou a zcela jednoznačně definovanou skupinou 

sportovních odvětví. Odlišnost sportovních her od ostatních sportů, s výjimkou sportů 

úpolových, spočívá v tom, že spolu v daném okamžiku mohou a současně musí utkávat 

vždy pouze dva soupeři. Jednotkou jakékoliv soutěže ve sportovních hrách je tedy utkání 

dvou soupeřů. Na rozdíl od úpolových sportů však protivníci ve sportovních hrách 

soupeří o společný předmět. Ten je téměř vždy jen jeden, ve výjimečných případech 

společné předměty dva.“ [Táborský, 2007, s 7] 

Basketbal je jedna z nejdynamičtějších sportovních kolektivních her, náročná 

na herní inteligenci, schopnost číst pole, rychlost, explosivní sílu a koordinaci. 

Basketbal je týmová hra brankového typu. Utkání hraje pět hráčů na každé straně, 

na střídačce může být až sedm hráčů. Společným předmětem soupeření je basketbalový 

míč a vítězem se stává to družstvo, které po ukončení základní hrací doby, popřípadě 

prodloužení, má větší počet dosažených bodů. [21] 

V basketbalu se dosáhne bodů vstřelením míče do branky (koše), přičemž 

vstřelený míč do koše z čáry trestného hodu má hodnotu jednoho bodu, 

ve dvoubodovém území má hodnotu dvou bodů a zpoza trojkové čáry má úspěšná střela 

hodnotu tři body. [20] 
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Velenský uvádí pojem tzv. non-stop game, který znamená, že se hraje bez 

přerušení nutného k novému seskupení hráčů. Časté proměny herních situací kladou 

na hráče velký psychický a fyzický nátlak. Jedinec je neustále vystaven stále 

se měnícímu zatížení vysoké intenzity s aktivitami o velmi nízké intenzitě. Hráči, kteří 

se věnují basketbalu, musí být dobře vybaveni svými vrozenými schopnostmi, jako je 

rychlost, koordinace a síla. Důležitým faktorem je i psychická připravenost a odolnost, 

jako součást herního výkonu družstva i jednotlivce. [22] 

Basketbalové utkání mužů se hraje 4x10 minut, případné prodloužení utkání se 

hraje 5 minut. Jak jsem již popisoval výše, na hřišti v jednu dobu může být pět hráčů 

z každého družstva, kteří soupeří o společný předmět, míč. V nejvyšší soutěži utkání 

řídí 3 rozhodčí, jeden z nich je hlavní. Hráči musí dodržovat předepsaná pravidla. Mezi 

nejdůležitější pravidla patří, hráči nesmějí faulovat, dělat kroky s míčem a pohybovat se 

mimo hřiště. 

„Basketbal je týmová sportovní hra brankového typu. Podle oficiálních pravidel ji 

hrají dvě družstva o pěti hráčích, kteří v průběhu utkání mohou být střídáni náhradníky. 

Oproti sportovním hrám stejného typu (fotbal, lední hokej, házená apod.) se basketbal 

odlišuje především umístěním branek (košů), které jsou zavěšeny nad zemí a vodorovně 

s ní. To přisuzuje basketbalu zvláštní ráz sportovní hry bez speciální hráčské funkce – 

brankáře.“ [Táborský, 2007, s 24]  

2.5 Rozdíly v pojetí herní výkonu v NBA, NCAA a FIBA 

soutěžích 

Podle Velenského (2009), „měla by se obrátit pozornost na současný elitní 

basketbal a na jeho pojetí v mezinárodním – celosvětovém měřítku. Hlavním důvodem 

se ale stává náš subjektivní názor, že pro zobecnění a interpretaci požadavků, které jsou 

kladeny před didaktický proces mládeže, lze jen obtížně najít vhodnější vzor. Chceme-li 

totiž udržet krok s mezinárodním basketbalem, musíme akceptovat takovou představu 

o koncepci rozvoje herního výkonu, která z něho vychází a která současně vytyčuje 

kritérium dovedností.“ Z toho vyplývá, že trenéři by již neměli předkládat svým 

svěřencům to, co platilo v didaktice basketbalu před 30 lety. Dnes již víme, že herní 

výkon družstva i jednotlivce je o něčem jiném, než tomu bylo dříve. [23] 
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Basketbal se ve své podstatě, od doby vzniku roku 1891 až do dnešní doby, velmi 

výrazně změnil. Snížil se počet hráčů v utkání, prodloužil se čas utkání, přibyli 

rozhodčí, celkově se změnila pravidla a technické vybavení. Dalo by se říci, 

že basketbal se ve svých periodách ubíral stále vpřed. Vývoj je rozdělen do dvou 

vzájemně prolínajících se rovinách. První obecnější rovina v závislosti na společensko-

ekonomických aspektech a druhá rovina ve změnách v pojetí sportovní hry. (Velenský, 

2008) 

Společenské a ekonomické aspekty 

O basketbalu se již dá mluvit jako o globálním fenoménu, který je ovlivněný 

rozvojem ekonomiky v celosvětovém měřítku. Basketbal a jeho rozvoj se v posledních 

40 letech velmi výrazně urychlil, a to především: 

a) Komercionalizací sportu. 

b) Vznikem a rozšířením EU. 

c) Bezbariérovým přenosem informací. 

d) Vstupem hráčů a družstev do soutěží FIBA (MS a OH). 

e) Vzrůstem agresivity jednání v mezilidských vztazích a stále se zvyšujícím 

obtížnostem hledání jednotných etických, morálních, ale i legislativních 

měřítek. 

Znamená to tedy rozdělení basketbalu na amatérský a profesionální sport. 

Atraktivní herní výkon je nyní jednou z podmínek elitního basketbalu, jenž je určený 

divákům. Volnost hráčů v přesunu po celém světě, z toho vyplývá existence trhu 

s profesionálními hráči a tím zvýšené nároky na individuální herní výkon. V roce 2013 

v dubnu byl počet členských států 213, tím je patrná zvýšená konkurence v měřítkách 

mezinárodních soutěží. [23] 

Pojetí herního výkonu 

 Dnes je pojetí herního výkonu ovlivňováno v podstatě třemi směry. Pojetí 

výkonu podle pravidel FIBA, pojetí herního výkonu podle pravidel NBA, a posledním 

směrem jsou pravidla NCAA (univerzitní basketbal). Každý z těchto směrů se nějak 

odlišuje od ostatních, a tím i ovlivňuje očekávaný výkon družstva a hráče. 
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Rozdíly mezi NBA a NCAA 

 Jak píše Zegers 2018, pořád je to basketbal, se stejným míčem, stejně vysokými 

koši a stejně dlouhým hřištěm. Ale existuje zde spousta rozdílů. Některé jsou zřejmé, 

některé na první pohled neviditelné. [24] 

 Celková doba jedné čtvrtiny v NBA je 12 minut, zatím co v NCAA se hraje na 

dvě poloviny po 20 minutách. Prodloužení je v obou případech po 5 minutách. [24] 

 Určitý rozdíl je v celkové době útoku. V NBA mají hráči na útok 24 sekund, ale 

v NCAA až 35 sekund. To je jeden z důvodů, proč například utkání v univerzitní lize 

končí se skórem jednoho týmu kolem 50-60 bodů. Protože pracují s časem, snaží 

se urputně bránit a využít k obraně celých 35 sekund. Dále hráči na univerzitách mají na 

přechod z obranné poloviny na útočnou 10 sekund, zatím co v NBA je na přechod 

pouze 8 sekund. [24, 25] 

 Jak jsem již psal výše, výška koše, délka obroučky od zadní čáry a rozměry 

hřiště jsou stejné v obou případech soutěží. Ale pravě zde končí podobnosti. Velký 

rozdíl je v délce rozměru obroučky od čáry „trojkového“ oblouku. V NBA je vzdálenost 

23' 9", v rozích 22". V NCAA je to konstantní vzdálenost 19' 9". Další nepatrný rozdíl 

může být v šířce a barvě čar. V NBA je čára široká 16 stop, zatím co v NCAA pouze 

12 stop. [24] 

 V NBA mají hráči možnost 5x faulovat, 6. faul znamená konec utkání pro hráče. 

V NCAA mají hráči pouze 5 faulů. Velký rozdíl nastává při týmových faulech za jednu 

čtvrtinu, v případě NCAA v týmových faulech za jednu polovinu. V NBA 

po 5. týmovém faulu střílí faulovaný hráč dva trestné hody. V případě univerzitního 

utkání střílí družstvo až po 7. týmovém faulu trestné hody. Ovšem střílí se stylem 

„jeden a jeden“. Pokud faulovaný hráč úspěšně promění první trestný hod, může 

střílet  i druhý, pokud je první trestný hod neúspěšný, nemůže střílet druhý. Po 10. 

týmovém faulu v jednom z poločasů má faulovaný hráč 2 střelecké pokusy bez ohledu 

na to, zda promění první trestný hod, či nikoli. [24] 

 V případě nerozhodného míče existuje jistá odlišnost. V NBA se o tom, kdo 

bude mít míč, rozhodne rozskokem mezi dvěma hráči. V NCAA se střídá držení míče 

podle prvního rozskoku. [24] 

 Pravidla týkající se obrany v NBA jsou velmi složitá. Zónová obrana 

je povolena, ale v určitém omezení. Je zavedeno pravidlo, kdy bránící hráč nesmí stát 
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ve vymezeném území déle jak tři vteřiny, pokud není přímo ohrožován útočícím 

hráčem. To tedy znamená, že zónová obrana je omezena tím, že nemohou „zaparkovat“ 

svého nejvyššího hráče pod koš a tím se stát „strážnou věží“, která by bránila koš proti 

nájezdům útočníků. Velmi zřídka se v NBA stává, že bránící družstva hrají zónovou 

obranu. Po většinu utkání se herní výkon odehrává převážně ve hře jeden na jednoho. 

Naopak v NCAA není žádné omezení týkající se obrany družstva. Střetávají se obrany 

jak zónové, osobní, ale i smíšené „box and one“. [24] 

Rozdíly mezi FIBA a NBA 

 V mezinárodních turnajích je doba utkání 4x10 minut, zatímco v NBA 4x12 

minut. Pokud utkání dospěje do prodloužení, nastavuje se 5 minut, dokud utkání 

neskončí vítězně pro jednoho z družstev. [26] 

 Podle pravidel FIBA má každý tým k dispozici za první poločas dva time-outy, 

ve druhé polovině tři time-outy a v prodloužení mají družstva k dispozici jeden time-out 

na jedno prodloužení. Time-outy trvají jednu minutu. V NBA mají týmy k dispozici šest 

time-outů na celé utkání. Na každý poločas jeden 20 sekundový time-out 

a v prodloužení mají družstva možnost tří time-outů na jedno prodloužení. [26] 

 Tříbodová čára je podle pravidel vzdálena 20 stop (6,75 metrů) od středu 

obroučky. To je výrazně kratší délka než v případě pravidel NBA, kde je délka 

tříbodového oblouku nastavena na 22 stop v rozích hřiště a 23,9 stop (7,24 metrů) 

v nejdelší vzdálenosti. Tento kratší tříbodový oblouk má velmi významný vliv pro 

hráče, kteří jsou na mezinárodní soutěži a zároveň hrají v NBA, protože ostatní týmy 

je mohou velmi dobře bránit na menším prostoru. [27] 

 Pravidla FIBA ohledně zónové obrany jsou stejná jako v případě pravidel 

NCAA. Jsou povoleny všechny systémy obran. Naopak, jak jsem psal výše, v NBA 

nesmí hráč stát ve vymezeném území déle jak tři sekundy, aniž by nebránil nějakého 

hráče. [26] 

 V NBA je vytvořené pravidlo o zákazu doteku míče nad obroučkou. Je tak 

vytvořen pomyslný válec nad obroučkou do nekonečna a v tom prostoru se nesmí 

útočníci ani obránci dotknout míče. Naopak podle pravidel FIBA je možné míč 

po odrazu od obroučky míč zasáhnout i vně pomyslného válce a míč dostat mimo 

obroučku. [26] 
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 Pravidla FIBA umožnují pět týmových faulů za jednu čtvrtinu. Poté faulované 

družstvo za každý faul, včetně pátého, střílí dva trestné hody. V NBA faulovaný hráč 

střílí trestný hod po šestém týmovém faulu za čtvrtinu, včetně šestého faulu. [26] 

 Podle Velenského (2009) nedojde nikdy k ustálení pravidel v globálním měřítku, 

je to z důvodů variability sportovní hry, jakou basketbal bezpochyby je. Avšak můžeme 

pozorovat jisté shody v pojetí herního výkonu, v již zmíněných basketbalových soutěží, 

patří mezi ně: 

a) Rychlá a plynulá řešení přechodových fází. 

I. Přechod z obrany do útoku – V dnešní době je snaha hrát co 

nejrychleji vpřed do útoku a mít snahu o přečíslení hráčů soupeřovy 

obrany. Rychlý přechod začíná již u doskakujících hráčů, kteří svou 

přihrávkou či vydriblováním zahajují rychlý protiútok. Pokud 

se rychlý útok nezdaří z důvodu aktivní obrany soupeře, útočníci 

neváhají vystřelit i z větších vzdáleností. Z toho vyplývá snaha 

zakončit co nejrychleji, dokud nebude zorganizována obrana soupeřů, 

a tím i těžší cesta k úspěšnému dopravení míče do koše. 

II. Přechod z útoku do obrany – V současné době je viděna snaha 

útočících hráčů, kteří z nějakého důvodu ztratili míč, velmi rychlý 

návrat do obrany. Znakem tohoto rychlého návratu je rozebírání 

hráčů ještě dříve, než se obrana zformuje. Obrana vyvíjí enormní tlak 

na hráče s míčem a snaží se tak zabránit hladkému průběhu útoku 

útočícímu družstvu. V některém utkání dochází dokonce 

ke dvojnásobnému krytí hráče s míčem. 

b) Plynulá řešení herních situací a návaznost činností v postupném útoku. 

Pro univerzitní soutěže v USA a pro evropské soutěže se používá pojem 

„pohyblivý útok“, který je význačný pojmem, „volné útočné systémy“. 

V herních systémech mají hráči jasně dáno kam, co a jak mají udělat. 

Naopak volné útočné systémy se vyznačují jen několika herními 

principy. To znamená, že útok se chová tak, jak dokáže číst obranu 

a předvídat pohyby soupeřů. Hlavním principem herního výkonu ve 

volném systému je pohyb hráčů bez míče. Jde o odpoutání pozornosti 

bránicích hráčů a možnosti uvolnit se pro míč a ohrozit koš. Dalším 
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principem je vytváření herních situací „jeden na jednoho“, které jsou 

velmi typické pro hráče v NBA.  

c) Agresivní a vysoce týmové pojetí všech obranných činností. 

V současné době je agresivita na obrané polovině tak důležitá a často 

používaná, že se v podstatě o jiné obraně nedá již polemizovat. Způsoby 

krytí útočníků se používají jak osobní, tak i zónové obrany. Kladen je 

ovšem větší důraz právě na osobní krytí. V dnešní době, se již změnilo 

uvažování o obranném odstupování jako o pasivním krytí útočníka. 

Naopak, takové krytí je doprovázené dvojnásobným krytím hráče 

s míčem, ale pokud nedojde k zisku míče, musí se obránce stihnout vrátit 

ke svému hráči, tzv. „help and recover“. [23] 

Důsledky již zmíněných pojetí herního výkonu: 

a) Rozhodující je kvalita individuálních herních výkonů. „Pochopení výkonu 

nejúspěšnějších družstev nespočívá v ničem jiném, než v pochopení výkonu 

jednotlivých hráčů.“ Individuální herní výkon v podstatě musí být 

na mistrovské úrovni, aby hráč zapadal do dnešního pojetí herního výkonu. 

Tzv. „určitý vnitřní stav připravenosti k dovednostnímu výkonu, zásobu 

všech herních dovedností“. [Velenský, 2009, s 40] 

b) Kvalitativně nové nároky na herní myšlení. Tím, jak se basketbal rozvíjí 

a tím i hra je rychlejší, jsou kladeny větší nároky na hráče. Je důležité, aby 

hráči se dokázali velmi rychle rozhodovat v rychlých měnících se situacích. 

Psychické procesy jako nedílná součást herních dovedností hráčů, které 

ovlivňují rozhodování jedince. „Hráč musí především vnímat sebe sama jako 

nedílný článek v organizaci všech herních vztahů (hráč-spoluhráč, hráč-

spoluhráči, hráč-soupeř a hráč-soupeři). To je ovšem komplikované 

nevyčerpatelnou variabilitou činností, které v obměnách různě složitých 

celků provádějí či mohou provádět aktéři obou družstev.“ Každý hráč se 

v herních situacích podílí na řešení těchto situací a nese tak zodpovědnost za 

svůj výkon, a tím i za výsledek vzniklé situace. Neměl bych opomenout ani 

odolnost vůči rušivým a deformačním vlivům ovlivňujícím pozornost 

a psychickou odolnost jako vlastnosti, na kterých je závislé anticipační 

a rychlé rozhodování. 
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c) Bioenergetické determinace. Neopomenutelná složka individuální herního 

výkonu, která v dnešním pojetí basketbalu klade na hráče v utkání jistou 

funkční adaptabilitu k hernímu zatížení. „Charakter fyzického zatížení, které 

hráč musí absolvovat a vydržet, je určováno převážně potřebami 

energetického sycení jednak výbušně silových úkonů (ATP-CP), jednak déle 

trvajících aktivit vytrvalostního typu (O2).“ K pozitivnímu výsledku 

zakončení herních situací je potřeba provádět činnosti maximální intenzitou. 

To neplatí jen pro zakončení, ale i pro uvolňování se bez míče v obraných 

činnostech. Tyto velmi často se vyskytující situace jsou navíc doprovázeny 

ještě činností soupeře. U hráčů tak dochází k subjektivně nepříjemným 

stavům, které jsou důsledky čerpání z energetického krytí převážně 

neoxidativní cestou. Proto musí hráč být adaptovaný na takové zatížení 

a využívat dokonale zdroje energie převážně z ATP-CP a O2, což je hráči 

umožněno například při přerušení hry nebo oddechových časech. [Velenský, 

2009, s 41] 

2.6 Analýza herního výkonu 

Analýza herního výkonu v utkání je základní kámen plánování a řízení tréninku. 

S dobrou analýzou utkání jsme schopni přenést zjištěné informace do tréninkového 

procesu. Sledováním a analýzou pohybových projevů svých hráčů a způsobů řešení 

herních situací jednotlivců, dokážeme zvyšovat výkonnost svých svěřenců. Pomocí 

diagnostiky jsme schopni korekce tréninkového procesu, který tak bude lépe směřovat 

k vytyčenému cíli. [6] 

Hlavní náplní práce každého trenéra basketbalu by měla být analýza výkonu 

v utkání, podle které pak může upřesnit tréninkový proces svých hráčů, zjistit 

tak aktuální výkonost hráčů a zařadit či nezařadit například do příštího utkání. Analýza 

individuálního herního výkonu je nástroj k utváření si představ o svém výkonu pro 

hráče samotné. [28] 

„Diagnostiku, diagnostikování v didaktickém procesu ve sportovních hrách 

vnímáme jako záměrné pozorování herně výkonových a učebně výkonových projevů 

žáků v utkání nebo v tréninkovém procesu.“ [Psotta, 2009, s 36] 

„Diagnostikou rozumíme záměrné vyšetření. Předmětem vyšetření může být 

žák/hráč, skupina žáků/hráčů a družstvo, učivo, program, podmínky tréninkového 
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procesu nebo sám učitel/trenér. Většinu z nich vyšetřujeme přímo, na obsah 

a prostředky však usuzujeme nepřímo prostřednictvím zjevné činnosti žáků/hráčů 

či učitele/trenéra, a hlavně výsledků jejich činnosti. Své opodstatnění má pouze záměrná 

diagnostika.“ [Dobrý, 1988, s 114] 

 V případě, kdy rozpoznáme aktuální stav hráče nebo družstva a jsme schopni ho 

s něčím porovnat a zařadit do předem dané kategorie, se bavíme o ohodnocení herního 

výkonu, tzv. kategorizující diagnóza. Onen stav hráče je dán číselnými údaji nebo 

hodnotovou škálou. [30] 

 Když jsme schopni popsat strukturu výkonu, nikoli jeho kvalitu, znamená to, že 

se popisuje výkon hráče, tzv. popisná diagnostika. Pozorováním a posouzením činnosti, 

kdy před tím vymezíme její základní klíčové body. Tyto činnosti můžou být 

jednoduché, ale i složitě strukturované. [30] 

 Při popisu hráče či družstva v utkání nejsme schopni pozorovat vše, musíme si 

vybrat, co budeme sledovat. Například sledování útočných a obranných systémů vůči 

soupeři. [30] 

2.6.1 Diagnostické techniky 

„Diagnostickou techniku chápeme jako teoretický model uspořádání operací 

a časových aspektů vlastního vyšetření s cílem získat o vyšetřeném objektu diagnostický 

údaj.“ [Dobrý, 1988, s 116] 

Aby se dalo hovořit o diagnostických technikách, musíme je definovat. Po 

prokázání, že v praxi existují alespoň dva diagnostické prostředky, které mají téže 

hlavní sledy operací a existují i vztahy mezi vlastním diagnostikováním, mluvíme 

odiagnostických technikách. Tyto prostředky mají společně daný průběh činnosti, které 

musí ten, kdo diagnostiku provádí, dodržovat. Prostředky mají definované prostředí, ve 

kterém se analýza odehrává. Podle Dobrého (1988) by se dalo říct „že diagnostické 

prostředky reprezentují testovací techniky.“ [30] 

Techniky používané v diagnostice sportovních her: 

a) Pozorování – i) evidované pozorování 

ii) posuzování 

iii) testování 
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b) Dotazování – i) rozhovor 

ii) anamnéza 

iii) dotazník 

Techniky založené na pozorování 

 Základem těchto technik je vnímání zkoumaného předmětu vlastním zrakem. 

Takováto pozorování jsou záměrná, účelná, plánovitá, soustředěná a aktivní. Pozorování 

lze definovat jako „zvláštní druh selektivního, kontextuálního a kontrolovaného 

smyslového vnímání.“ [Dobrý, 1988, s 117] 

 Pozorování se dělí na přímé nebo nepřímé, kvantitativní nebo kvalitativní, prosté 

nebo experimentální. Ovšem jako každá studie či experiment, i pozorování musí 

splňovat určité požadavky: 

a) Stanovení cíle pozorování. 

b) Vytvoření a formulování konkrétních dílčích úkolů, směřující 

ke stanovenému cíli. 

c) Kategorizace forem chování, např. herní činnosti, herní kombinace, systém 

hry družstva. 

d) Časové vymezení. 

e) Obsahové vymezení pozorování (pokud nevíme co pozorovat, je lepší 

pozorovat vše). 

f) Předběžná příprava teoretická a praktický výcvik v pozorování. 

g) Příprava kódovacího systému. [30] 

Postup vlastního pozorování: 

a) Od začátku pozorování hledat to kladné, vnímat chyby a ptát se po příčinách 

a nedostatcích. Diagnostikovat chování hráčů a nelézt příčinu jevu. 

b) Porovnávat s tím, co o věci víme. 

c) Věcně či myšlenkově izolovat pozorovaný jev od druhých jevů, které s ním 

souvisí, nebo izolovat pozorovaného hráče při řešení jednoho herního úkolu 

nebo jejich série. 

d) Nalézt vztahy mezi pozorovanými částmi. [30] 

Pozorovatel by měl dodržovat následující podmínky, měl by být: 

a) Aktivní (snažit se odhalovat příznaky a dále je sledovat). 
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b) Přesný. 

c) Systematický. 

d) Podrobný. 

e) Svědomitý. 

f) Kritický. [30] 

Chyby vyskytující se při pozorování: 

a) Málo vědomostí o pozorované činnosti. 

b) Nízké praktické zkušenosti s pozorováním. 

c) Různé typy pozorovatele. 

d) Předsudky pozorovatele. 

e) Ukvapenost při posuzování. [30] 

Techniky založené na dotazování 

 Podstata těchto technik spočívá v kladení otázek a v odpovědích na ně nebo 

v navození situace, ve které osoba o problému vypovídá. Ke každé otázce nebo při 

navození situace pro výpověď je obsaženo pouze určité množství informací. Teprve 

s odpovědí a výpovědí se stávají informace úplné.“ Zjištěné informace tak mohou být 

objektivní nebo subjektivní. [Dobrý, 1988, s 119] 

 Co může být zavádějící na dotazovacích technikách, je právě správnost odpovědí 

či výpovědí. To je ovlivněno úrovní respondentů a závisí na podmínkách, které zajistil 

sám vyšetřující. Vyšetřující by si tedy mál dát pozor na: 

a) Počet otázek. 

b) Zařazení otázek trojího typu 

c) Předem stanovený sled otázek. 

d) Formulaci otázek. 

e) Minimální ovlivnění dotazovaného přístupem tázajícího. 

f) Vhodně navozená situace při dotazování. [30] 

Při hodnocení výkonu hráče je kladen důraz na standardizaci diagnostického prostředku.  
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V tom případě takovýto prostředek je: 

a) Objektivní. 

b) Spolehlivý, pokud existuje pravděpodobnost shody všech výsledků při 

jednonásobném a vícenásobném použití prostředku u stejné skupiny osob 

za stejných podmínek. 

c) Validní v případě, že postihuje opravdu to, co chceme zkoumat. 

d) Hospodárný, sleduje-li hlavně časovou únosnost vyšetřování. 

e) Citlivý, má-li přiměřený počet stupňů, bodů ve škále či stupnici k rozlišení 

výkonů vyšetřovaných navzájem či k porovnávání výkonů s kritériem. [30] 

Hodnocení výkonu hráče a družstva mimo utkání 

1) Evidované pozorování 

Zaznamenávat si výskyt vybraných jevů, vlastností nebo poznatků při 

sledování činnosti hráče či družstva, je základem této techniky. Prováděné 

častěji přímým pozorováním. V takovéto technice zjišťujeme výskyt četností 

sledovaného znaku a nakonec analyzujeme. Rozlišujeme evidované pozorování 

hromadné neadresné a adresné. [30] 

Hromadné neadresné evidované pozorování může být v případě, kdy 

dvojice hráčů má 10 pokusů, aby trefil basketbalový koš z tříbodového území. 

Hodnotitele zajímá, kolik hráčů se trefí pouze 3x nebo 4x, přičemž hodnotí 

techniku hodu. Adresné pozorování je jiné v tom, když záznamový arch má 

kolonku se jmény hráčů, do které je vyplněna například příčina chyby. [30] 

2) Technika posuzování 

„Posuzování chápeme jako proces, v němž posuzovatel přiřazuje jevu 

hodnotu podle určitého měřítka (škály) a z hlediska konkrétně stanoveného 

záměru.“ [Dobrý, 1988, s 122] 

 Ve sportovním odvětví se používají takové škály, které byly vytvořené 

k nějakým specifickým účelům, kdy hodnocení nemůže trenér věnovat příliš 

času nebo má příliš velký počet svěřenců. Mezi takovéto škály se řadí pořadové 

srovnání, párové srovnání, numerické škály, grafické škály a standardizované 

škály. 
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a) Pořadové srovnání – zde se hovoří o technice řazení. Používané například 

tehdy, dokážeme-li říci, o kolik je hráč lepší nebo horší než ostatní.  

b) Párové srovnání – technika založena na hodnocení hráče vůči každému hráči 

v týmu, v předem daném záměru. Z výsledků se sestavuje konečné pořadí. 

c) Numerické škály – Nejčastěji od 1 do 5, maximálně však od 1 do 11. 

d) Grafické škály – hodnotící škála doplněna o verbální charakteristiku.  

e) Standardizované škály – sestavování posuzovacích škál má následující 

postup: nejprve analyzujeme utkání, herní činnosti, jevy, které budou 

hodnoceny. Výsledkem bude jejich popis. Následuje práce s položkami, 

která spočívá v jejich formulaci, ohodnocení položek posuzovatelem 

a následným vyhodnocením tak, že se umístí na stupnici ekvivalentních 

jednotek podle toho, do jaké míry jsou kladné či záporné. Dále vytvoření 

posuzovací škály, která respektuje požadavek na rozsah škály. Nakonec 

prověříme škálu ve smyslu standardizace. Vznikne tak numerická či grafická 

škála, vhodná pro hodnocení výkonu ve sportovních hrách. [30] 

3) Testovací techniky 

Testy mají za úkol, srovnatelným způsobem: 

a) Zjistit úroveň pohybových dovedností, kondičních a koordinačních 

schopností. 

b) Zjistit úroveň znalostí nejrůznějšího typu. 

c) Získat představu o tělesném rozvoji a funkčnímu stavu organismu. 

d) Poznat sociálně-psychické vlastnosti hráčů. [30] 

Standardizované testy mají své podmínky vzniku: 

a) Analýza utkání, herních činností, jež budou předmětem diagnostiky. 

b) Sestavení testu. 

c) Předvýzkum pro výpočet základních charakteristik, pro zajišťování 

charakteristik standardizace (objektivita, spolehlivost, validita, 

normalita). 

d) V případě špatných výsledků se nejčastěji změní činnosti nebo způsob 

hodnocení. 

e) Kontrola normality rozložení při velkém počtu měření a sestavení 

bodovacích stupnic. [30] 



Teoretická část   

39 

 

Při testování samotném je nutné dodržovat pokyny pro používání testů. 

Je to z důvodu, aby při opakovaném testování nastaly stejné podmínky. 

Za podmínky k používání se všeobecně považuje: 

a) Požadavek zachování pořadí testu v rámci souboru. 

b) Jednotný způsob rozcvičení a jeho popis. 

c) Aby trenér zastával v personálním zajištění vždy nejvýznamnější funkci. 

d) Sportovní oblečení. 

e) Zachování pořadí testovaných osob. 

f) Zachování prostředí, počasí, denní doby. 

g) Způsob zařazení v rámci tréninkové jednotky. 

h) Rozpis střídání na stanovištích. 

i) Způsob záznamu. 

j) Způsob předáváním instrukcí probandům. 

k) Popis testů. [30] 

4) Rozhovor, anamnéza, dotazník 

Rozhovor – odhalujeme příčiny stavu jevu. Měl by probíhat podle předem 

připraveného plánu, v atmosféře důvěry, sled otázek bude podle 

pravděpodobných odpovědí a způsob evidence. [30] 

Anamnéza – rozhodování o osobnosti sportovce. Sportovec hovoří o své 

minulosti a odpovídá na písemné otázky týkající se jeho dětství, rodiny, 

problémům ve sportu. Mohou se zúčastnit i lidé z nejbližšího rodinného okolí. 

[19] 

Dotazník – v krátkém čase se může zjistit velké množství informací. Nevýhodou 

může být neochota dotazovaných poskytnout pravdivé informace o své osobě. 

[19] 

Hodnocení individuálního herního výkonu 

 Pozorování individuálního výkonu souvisí především se zkušenostmi 

a odborností pozorovatele, ale také na tom, zda je výkon hodnocen přímým 

či zprostředkovaným pozorováním a kolik hráčů je sledováno. Dá se velmi dobře 

zhodnotit míra participace na týmovém herním výkonu. Při analýze výkonu 

se postupuje hned několika způsoby: 
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a) Evidované pozorování vybraných jevů a jejich dodatečné zpracování. 

b) Okamžité odborné posuzování těchto jevů podle škály. 

c) Kombinace obou předchozích technik. 

Diagnostikovat individuální herní výkon můžeme pomocí vybraných číselných 

charakteristik např., kolikrát hráč vystřelil. Tyto charakteristiky mohou být doplněny 

o poznámky, popis okolností nebo názorem. 

„Výsledné ohodnocení porovnáváme s údaji o individuálních herních výkonech 

zbývajících hráčů družstva, s průměrným ohodnocením individuálních herních výkonů 

všech hráčů svého družstva v tomtéž utkání nebo několika předešlých anebo s určitou 

stupnicí vypracovanou trenérem čistě pro potřeby klasifikace.“ (Dobrý, 1988, s. 138) 

Hodnocení týmového herního výkonu 

 Je velmi obtížné hodnotit výkon družstva v utkání. Hodnotí výkon sociální 

skupiny zvláštního druhu založen na individuálních výkonech, které se vzájemně 

ovlivňují. Hodnocení probíhá stejně jako při analýze individuálního výkonu, ale 

hodnotitel by si měl všímat základních jevů týkajících se herních systémů, herních 

kombinací, bioenergetických determinant a sociálního klimatu v družstvu. 
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3 Cíle a úkoly práce, hypotézy 

3.1 Cíle 

Cílem této práce je analyzovat týmový herní výkon v utkání družstva 

Slovinska  na basketbalovém Mistrovství Evropy 2017. Cílem analýzy herního výkonu 

je zjištění základních ukazatelů herního výkonu Slovinska, které byly zásadní při zisku 

prvenství na turnaji. 

3.2 Úkoly práce 

Prvním úkolem bylo vytvoření jednotlivých kroků postupu, podle kterých bych 

se dopracoval k finální verzi této práce. 

V dalším kroku jsem se zabýval problematikou týmového herního výkonu a jeho 

analýzou. Výsledky svého šetření jsem podrobně sepsal v kapitole č. 2 Teoretická 

východiska. 

Po nalezení patřičného zdroje následovala podrobná analýza videozáznamu 

a zapisování si potřebných dat do zapisovacího archu. 

Čtvrtý krok znamenal data přepsat do tabulek vytvořených v softwaru  Microsoft 

Excel. Pomocí matematických operací zjistit potřebné údaje k hodnocení herního 

výkonu Slovinska a jeho soupeřů. 

Pátým krokem bylo interpretovat zjištěné výsledky do své práce a hodnotit, dále 

graficky zpracovat tabulky pro lepší přehled výsledků. 

Posledním krokem bylo interpretované výsledky konfrontovat se současným 

stavem, tak jak jsem uvedl v teoretické části. Tím se zabývá kapitola č. 6 Diskuse. 

3.3 Hypotézy  

1. Družstvo Slovinska bylo efektivnější v obraných činnostech než jeho soupeři. 

2. Vítězství Slovinska bylo zásluhou útočného pojetí podobnému tomu v NBA. 

3. Efektivita trestných hodů Slovinska byla rozhodujícím faktorem vítězství Slovinska 

na turnaji. 
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4 Metodika práce 

4.1 Popis sledovaného souboru 

Mistrovství Evropy mužů 2017 se odehrálo ve dnech 31. srpna – 17. září 2017. 

Celkově se turnaje zúčastnilo 24 družstev. Družstva byla rozdělena do čtyř skupin po 

šesti družstvech. Turnaj se celkově odehrál ve čtyřech státech, mezi které patřilo Finsko, 

Rumunsko, Turecko a Izrael. Utkání každé skupiny se odehrála v jiném státě. 

Družstvo Slovinska zahájilo svá utkání ve skupině A, která se hrála ve Finsku. 

Postupně Slovinko, odehrálo utkání se všemi soupeři ve skupině, kterými byla družstva 

Polska, Finska, Řecka, Islandu a Francie. Dále ve vyřazovacích bojích Slovinsko 

postupně změřilo síly s družstvy Ukrajiny, Lotyšska, Španělska a ve finále s družstvem 

Srbska. 

Družstvo Slovinska vedl trenér Igor Kokoskov se svými asistenty Alexandrem 

Sekulicem, Radovanem Trifunovicem a Jakou Lakovicem. Družstvo Slovinska 

se skládalo ze 12 hráčů, mezi které patřili Goran dragic, Luka Doncic, Anthony 

Randolph, Matic Rebec, Aleksej Nikolic, Klemen Prepelic, Edo Muric, Jaka Blazic, 

Gasper Vidmar, Sasa Zagorac, Ziga Dimec a Vlatko Cancar. 

Mezi ukazatele herního výkonu, které jsem zaznamenával, patří střelba z dlouhé 

vzdálenosti, střelba ze střední vzdálenosti a střelba z vymezeného území. Střelba 

z vymezeného území se dále dělila ještě na body při osobní chybě soupeře a na útočné 

doskoky s okamžitým zakončením. Dále jsem zaznamenával četnost a úspěšnost 

trestných hodů.  Mezi ukazatele obranné činnosti jsem zařadil doskoky obranné a počet 

ztrát v utkání, které se dělily na ztráty osobní, ztráta po bloku soupeře, ztráta špatnou 

přihrávkou a ztráty jiné. 

Další zaznamenávanými ukazateli byly počty postupných útoků a rychlých 

protiútoků. 

Ze získaných dat jsem dále zjišťoval celkový počet útoků v utkání jak Slovinska, 

tak i soupeře, úspěšnost těchto útoků, úspěšnost střelby z pole (bez trestných hodů), 

celkovou úspěšnost střelby (včetně trestných hodů), procentuální zastoupení ztrát 

v útočných akcích a efektivitu obrany. 
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4.2 Použité metody 

Metodou sběru dat byla použita metoda pozorování. Hendl 2017 definuje 

pozorování jako „sledování a zaznamenávání vybraného okolí použitím všech pěti 

smyslů. Pozorování je každodenní aktivitou člověka, ale dovednosti výzkumného sběru 

dat pozorováním je nutné se naučit. Pozorování patří mezi důležité zdroje informací pro 

porozumění chování jednotlivců a sociálním souvislostem.“ (Hendl, 2017, s. 121) 

Pozorování je speciální druh kontrolovaného smyslového vnímání jevů, v našem 

případě ukazatelů herního výkonu, které je konáno záměrně trenérem nebo učitelem 

za účelem hodnocení herního výkonu družstva nebo hráče. (Dobrý, 1988) 

V případě analýzy herního výkonu z videozáznamu se jedná o metodu 

kvantitativní analýzy videozáznamu. 

Některá data, například obranné doskoky a trestné hody, jsem získal metodou 

sekundární analýzy dat. Tato data byla zaznamenána někým jiným a jsou dostupná 

na internetových stránkách www.fiba.basketball. 

4.3 Sběr dat  

Data byla získána ze záznamů utkání Slovinského družstva, které jsou k dispozici 

na internetové stránce www.youtube.com. Zaznamenával jsem data, která jsem již 

popisoval výše, jedná se tedy o střely z dlouhé vzdálenosti, střely ze střední vzdálenosti, 

střely z vymezeného území, střely po osobní chybě soupeře, střely ihned 

po doskočeném útočném míči, útočné doskoky, ztráty, počet postupných útoků a počet 

rychlých protiútoků. Obranné doskoky a trestné hody jsem zaznamenával, tato získaná 

data jsem ověřil na internetové stránce www.fiba.basketball v sekci Events. 

Při sledování videozáznamů jsem si hru průběžně pozastavoval a zaznamenával 

sledované jevy. Jednalo se celkem o 9 utkání.  

4.4 Analýza dat 

V basketbalu je analýza prováděna prostřednictví herních statistik a herních 

indikátorů, které jsou důležité pro trenéry. Avšak teprve nedávno je dostupný vědecký 

výzkum o užitečnosti těchto proměnných při charakterizování a porozumění herním 

výkonům v různých kontextech. [32] 

http://www.youtube.com/
http://www.fiba.basketball/
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V současné době bylo zjištěno časté využití analýzy týmového herního výkonu 

k přípravě tréninku dětí a mládeže. [33] 

K výpočtu celkovému počtu útočných akcí stačilo sečíst počty rychlých 

a postupných útoků. Úspěšnost útočných akcí byla vypočítána podle vzorce (1) 

 𝑋 =  
100

𝐶𝑃Ú  
 * PUA [%] (1) 

kde CPÚ představuje celkový počet útočných akcí a PUA je počet úspěšných útoků 

Výsledkem je procentuální úspěšnost všech útočných akcí. Stejně byla vypočítána 

úspěšnost všech střel, tedy s připočítáním střelby trestných hodů. 

Procentuální zastoupení ztrát v útočných akcích byla zjištěna podle vzorce (2) 

 𝑋 =  
100

𝐶𝑃Ú  
∗ 𝑍𝐶 [%] (2) 

kde CPÚ představuje celkový počet útočných akcí a ZC je celkový počet ztrát v utkání 

Úspěšnost obrany družstva byla zjišťována vzorcem (3) 

 𝑌 =  
100

𝐶𝑃Ú𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒 
∗ (𝑂𝐷 + 𝑍𝐶 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒 ) [%] (3) 

kde CPÚ je celkový počet útoků soupeře, OD představuje obranné doskoky a ZC 

představuje ztráty soupeře. 
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5 Praktická část 

5.1 Týmový herní výkon v utkání Slovinsko x Polsko 

Toto utkání bylo odehráno dne 31. 7. 2017 ve Finsku ve městě Helsinky. Jednalo se 

o zahajovací utkání celého turnaje. Mistrovství Evropy se konalo ve čtyřech státech, 

Finsku, Turecku, Rumunsku a Izraeli. Tým Slovinska své působení na turnaji začal ve 

Finsku ve skupině A. Ve skupině A byly ještě týmy Polska, Francie, Řecka, Islandu 

a domácího Finska. 

Ze získaných dat jsem rozebíral zjištěné informace o týmovém herním výkonu vždy 

obou aktérů utkání. V prvním případě utkání mezi Slovinskem a Polskem, které 

skončilo výsledkem 90:81 ve prospěch družstva Slovinska. 

Prvním zjišťovaným údajem byla střelba z dlouhé vzdálenosti, tedy střelba za tři 

body. Tým Slovinska celkem z této vzdálenosti vystřelil 25 pokusů, s úspěšností 9/25, 

tedy 36 %. Naproti tomu tým Polska měl na kontě celkem 23 pokusů s úspěšností 9/23, 

tedy 39%. Úspěšnost střelby za tři body kolem 35% se obecně považuje za velmi dobrý 

výsledek. V součtu bodů ovšem nám tento ukazatel neukázal rozdíl v týmovém herním 

výkonu, poněvadž obě družstva ze střel za tři body získaly shodně 27 bodů. 

Dále jsem zaznamenával úspěšnost střelby ze střední vzdálenosti, střelby mimo 

vymezené území. Družstvo Slovinska vystřelilo celkem 9 pokusů, s úspěšností 3/9, tedy 

33%. Družstvo Polska vystřelilo celkem 7 pokusů z této vzdálenosti, s úspěšností 2/7 

(úspěšnost 29%). Paradoxem tedy je, že obě družstva byla úspěšnější ve střelbě za tři 

body. Družstvo Slovinska bylo úspěšnější v počtu proměněných střel z této vzdálenosti, 

ale ani tato skutečnost nevykazuje příliš velký rozdíl v herním výkonu.  

Hráči Slovinska vystřelili z této vzdálenosti celkem 25 pokusů, s úspěšností 17/25 

(68%), z toho 4 pokusy po osobní chybě soupeře. Tým Polska celkem vystřelil 

z vymezeného území 16 pokusů, s úspěšností 11/16 (69%), z toho pouze 1 úspěšný 

pokus po osobní chybě soupeře. Tento ukazatel hodnotím jako velmi významný. 

Slovinsko získalo o 12 bodů více ze střel z velmi krátké vzdálenosti, a to především 

díky četnosti výskytu této střelby. Tento fakt byl velmi pravděpodobně zapříčiněn tím, 

že za tým Slovinska odehrál výborné utkání hráč Goran Dragic, který působí v NBA. 

Dal celkem 30 bodů a bylo na tomto hráči vidět, že mu není cizí herní styl právě 
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zámořské ligy NBA, kdy velmi často dokázal obehrát soupeře jeden proti jednomu 

a úspěšně zakončit. 

Posledním ukazatelem úspěšnosti střelby je úspěšnost trestných hodů. Slovinsko 

proměnilo celkem 18 pokusů z 20, (úspěšnost 90 %), naproti tomu družstvo Polska 

proměnilo 20 pokusů z 25, (úspěšnost 80 %). Vyšší počet pokusů na straně Polska byl, 

podle mého názoru, způsoben stylem obrany hráčů Slovinska, kteří se snažili napadat 

hráče s míčem hned po výhozu zpoza autové čáry. 

Celkově obě družstva zaznamenala shodně 84 útočných akcí. Tým Slovinska 

zaznamenal celkem 39 úspěšných akcí, s 46% úspěšností svých útočných akcí. Družstvo 

Polska z toho mělo 38 úspěšných útoků, s 45% úspěšností. Rozdíl mezi tímto 

ukazatelem herního výkonu není nijak markantní. Velmi patrný rozdíl v herním výkonu 

sleduji v počtu rychlých protiútoků. Slovinsko zaznamenalo celkem 16 pokusů o rychlé 

zakončení, s úspěšností 10/16, (úspěšnost 62 %). Polsko proti tomu zaznamenalo jen 9 

pokusů o rychlý protiútok, s úspěšností 3/9, (úspěšnost 33 %). Tento rozdíl je patrný 

a ukazuje na velmi vysokou aktivitu hráčů Slovinska ve hře v rychlém protiútoku 

i v obraně. Slovinci tak vynaložili méně sil při útočných akcích a mohli být tak 

aktivnější právě v obraně.  

Z důvodu nižšího počtu rychlých protiútoků zaznamenalo Polsko vyšší počet 

postupných útoků. Celkově ze 75 útoků hráči Polska proměnili 32/75 (úspěšnost 42 %). 

Družstvo Slovinska zaznamenalo celkem 68 útoků s úspěšností 29/68, (úspěšnost 42 

%).  Obě družstva zakončovala se stejnou úspěšností, ale družstvo Polska zaznamenalo 

vyšší počet, což je dáno nižším počtem rychlých protiútoků, jak popisuji výše. 

Celkově Slovinsko zakončovalo své útoky s úspěšností 44 %, nepočítáme-li do této 

úspěšnosti trestné hody. Polsko střílelo z pole s úspěšností 46 %. Celková úspěšnost 

všech střel v utkání byla 56 % /58 % ve prospěch Polska.  

Dalším ukazatelem týmového herního výkonu je obrana. Zaměřoval jsem se 

na ztráty obou týmů a na obranné doskoky. Tým Slovinska vyprodukoval celkem 

11 ztrát proti 15 ztrátám týmu Polska. Celkově se tedy ztráty v týmu Slovinska 

v útočných akcích objevovaly ve 13 % útočných akcí, naproti tomu družstvu Polska se 

ztráty objevovaly hned v 18 % útočných akcí. 

 Počet obraných doskoků byl v poměru 30/32 ve prospěch Polska. Z těchto údajů 

jsem zjistil, s jakou úspěšností družstva bránila. Družstvo Slovinska celkově ubránilo 
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54 % útočných akcí Polska, naproti tomu hráči Polska byli ve svém obranném snažení 

úspěšní z 51 %. Rozdíl to není nijak velký, za zmínění však stojí, že hráči Slovinska tak 

dokázali odvrátit celkově 45 útočných akcí Polska, naproti tomu Polsko ubránilo 

celkem 43 útoků Slovinska. 

Utkání vyhrálo Slovinsko v poměru 90:81. Jelikož se jednalo o vůbec první utkání 

na turnaji, očekával jsem patřičnou nervozitu na obou stranách. Ovšem obě družstva 

hned v první čtvrtině zaznamenávala velmi úspěšnou střelbu z pole. Utkání rozhodla 

čtvrtina třetí, ve které tým Slovinska zvítězil v poměru 21:12 a přinutil svým pojetím 

obrany družstvo Polska hned k 6 ztrátám. 
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Tabulka 1: Ukazatelé herního výkonu v utkání Slovinsko x Polsko 

Slovinsko Celkem Polsko 

Skóre 90:81   

D 16 14 D 

D 9 9 D 

S 6 5 S 

S 3 2 S 

K 8 5 K 

K 13 10 K 

k+1 3 1 k+1 

k+0 1 0 k+0 

TH 18/20 20/25 TH 

DO 2 3 DO 

DO 3 4 DO 

Dú+ 6 4 Dú+ 

ÚD 11 11 ÚD 

OD 30 32 OD 

DC 41 43 DC 

ZP 3 7 ZP 

ZO 6 1 ZO 

ZB 0 3 ZB 

ZJ 2 4 ZJ 

ZC 11 15 ZC 

P 39 43 P 

P 29 32 P 

R 6 3 R 

R 10 6 R 

CPÚ 84 84 CPÚ 

PUA 39 38 PUA 

PNA 45 46 PNA 

UUA 46 45 UUA 

USzP 44 46 USzP 

CUS 56 58 CUS 

Ztráty % 13 18 Ztráty % 

UO 54 51 UO 

 

5.2 Týmový herní výkon v utkání Finsko x Slovinsko 

V pořadí druhé utkání se odehrálo 2. září 2017. Slovinské družstvo vyzvalo 

družstvo domácích. Finsko, stejně jako Slovinsko, dokázalo ve svém prvním utkání 

na turnaji zvítězit, a byl očekáván tuhý boj mezi těmito soupeři. Výsledek 78:81 

pro Slovinsko tato očekávání naplnil. 
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Družstvo Slovinců vystřelilo celkem 17 pokusů na koš, z čehož byly úspěšné pouze 

4 (úspěšnost 24 %). To značí velké zhoršení oproti utkání, které hráči Slovinska 

odehráli proti Polsku (úspěšnost 36 %). Naproti tomu hráči Finska vystřelili 26 pokusů 

a z toho bylo úspěšných 14, to značí úspěšnost až 53 %. Úspěšnost kolem 50 % 

z trojkového oblouku je velmi vysoká, těžko říci, proč hráči Finska dostávali tolik 

prostoru právě na střely z dlouhé vzdálenosti. Jen za první poločas dokázalo Finsko 

nastřílet 9 tříbodových košů. 

Hráči Slovinska celkově vystřelili 8 pokusů ze střední vzdálenosti, a z toho úspěšně 

pouze 3 pokusy. Úspěšnost byla 38 %. Hráči z finského družstva celkově vystřelili 

ze střední vzdálenosti 11 pokusů, z toho úspěšně 6 (úspěšnost 56 %). Je patrné, 

že finskému týmu se velmi dařila střelba ze střední a delší vzdálenosti, a to dělalo 

hráčům Slovinska velké problémy. 

Ovšem zcela odlišným ukazatelem herního výkonu jsou střely z krátké vzdálenosti. 

Slovinsko dokázalo z 23 pokusů ohrožení koše hned 19 pokusů proměnit v úspěšné 

střely (úspěšnost 83 %). Finsko vystřelilo dohromady pokusů 17, z toho 9 střel našlo 

svůj cíl (úspěšnost 53 %). Tento rozdíl je, dle mého názoru, markantní. Hráči Slovinska, 

především Goran Dragic, dokázali využít své dovednosti k překonání soupeře jeden 

proti jednomu a využít této převahy k dostání míče do podkošového prostoru 

a skórovat. 

Dalším, velmi důležitým a rozhodujícím ukazatelem v utkání, byly trestné hody. 

Právě útočné pojetí Slovinskému družstvu vyneslo hned 27 pokusů z čáry trestného 

hodu, s 21 úspěšnými střelami (úspěšnost 78 %). Naproti tomu družstvo Finska mělo 

pouze 8 možností skórovat z čáry trestného hodu, přičemž proměnilo pouze 4 pokusy 

(úspěšnost 50 %). U tohoto ukazatele je důležitá četnost výskytu trestných hodů 

na straně Slovinska. Rozdíl v proměnných trestných hodech byl 17 bodů. Podle těchto 

statistik je tedy patrné, že Slovinci mají snahu hrát především do podkošového území, 

zatímco Finové měli velké problémy s obcházením soupeře, ale na druhou stranu 

to dokázali využít k uvolňování hráčů na perimetru a k velmi úspěšné střelbě z dlouhé 

vzdálenosti.  

Slovinsko zaznamenalo celkem 77 útočných akcí, z toho se jim povedlo úspěšně 

zakončit akcí 39 (úspěšnost 51 %). Finské družstvo mělo k dispozici celkem 

75 útočných akcí, z toho úspěšných bylo 33 (úspěšnost 44 %). Tato data podtrhují 
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útočné pojetí Slovinska, kdy finští hráči byli nuceni dopustit se osobních chyb a odkázat 

tak Slovince na čáru trestných hodů. Z tohoto důvodu má Slovinské družstvo více 

úspěšných útočných akcí. Ale jak jsem již psal výše, tento handicap dokázali Finové 

napravit svou velmi úspěšnou střelbou ze střední a delší vzdálenosti. Toto utkání bylo 

celkově chudé na pohledné akce z rychlých protiútoků. Družstvo Slovinska 

zaznamenalo pouze 6 rychlých protiútoků, což je o 10 méně než v utkání proti Polsku. 

Nic méně z těchto 6 rychlých brejků dokázali úspěšně vstřelit hned 5 (úspěšnost 83 %). 

Finské družstvo zaznamenalo pouze 3 rychlé brejky a z toho úspěšný pouze jeden 

(úspěšnost 33 %). Podle záznamu z utkání bych tato nízká čísla v počtu rychlých útoků 

přisuzoval způsobu pojetí obrany obou týmů, kdy se obě družstva rychle vracela 

do obrany a dokázala tak zneškodnit rychlé protiútoky.  

V utkání převažovaly především útoky postupné. Slovinsko zaznamenalo 

71 postupných útoků, z toho úspěšných 34 (úspěšnost 48 %). Finsko mělo k dispozici 

celkem 72 postupných útoků, z toho úspěšně proměnilo 32 (úspěšnost 44 %). Vzhledem 

k výsledku utkání by se tento nepatrný rozdíl mohl brát jako významný ukazatel. 

Dohromady měli hráči Slovinska o 2 úspěšné postupné útoky a o 4 rychlé útoky více, 

celkově tedy o 6 úspěšných útočných akcí více, což by teoreticky mohl být rozdíl 

ve střelených bodech pohybující se mezi 6-18 body. Ovšem výsledek utkání skončil 

pouze o 3, a to poukazuje na velmi úspěšnou střelbu z dlouhé vzdálenosti na straně 

Finska. 

Slovinské družstvo střílelo s úspěšností 50 % ve střelbě z pole, bez trestných hodů. 

Naproti tomu družstvo Finska mělo střelbu z pole s úspěšností 54 %. Tato data 

vycházejí lépe pro družstvo Finska, které střílelo s neobvyklou přesností. Ovšem pokud 

se podíváme na celkovou úspěšnost střelby, po přidání úspěšnosti střelby z trestných 

hodů, sledujeme patrný rozdíl. Slovinské družstvo zaznamenalo celkovou úspěšnost 

60 % proti Finsku s úspěšností 53 %. Ve výsledku nakonec družstvo Slovinska 

přestřílelo Finsko, především díky trestným hodům. 

V následujícím odstavci se zaměříme na obranu obou družstev. Slovinci 

zaznamenali celkově 15 ztrát, což je o 4 více než v utkání předchozím. Finové stihli 

vyprodukovat ztrát 16. Z této statistiky můžeme tedy odvodit, že celková četnost ztrát 

se vyskytovala až v 19 % útočných akcí Slovinska a v 21 % útočných akcí ve hře 

Finska. Oba týmy usilovaly o agresivní pojetí obrany po celém hřišti, což souvisí s již 

zmiňovaným počtem ztrát.  
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Družstvo Finska zvítězilo na obraném doskoku v poměru 29:28. Dáme-li 

dohromady údaje o počtu ztrát a počtu obraných doskoků, zjistíme, jak úspěšné byly 

obrany obou družstev. Tým Slovinska byl celkově úspěšný v 59 % své obranné činnosti, 

oproti 57 % týmu Finska. 

Utkání vyhrálo družstvo Slovinska v poměru 81:78. Nejdůležitějším ukazatelem 

v tomto utkání je bezpochyby právě útočné pojetí Slovinska, kdy si dokázalo vynutit 

velké množství faulů, z toho plynoucích trestných hodů a dokázalo velmi dobře 

obcházet soupeře ve hře jeden na jednoho. 
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Tabulka 2: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Finsko 

Slovinsko Celkem Finsko 

Skóre 81:78   

D 13 12 D 

D 4 14 D 

S 5 5 S 

S 3 6 S 

K 4 8 K 

K 16 9 K 

k+1 2 0 k+1 

k+0 1 0 k+0 

TH 21/27 4/8 TH 

DO 8 3 DO 

DO 2 1 DO 

Dú+ 0 6 Dú+ 

ÚD 10 10 ÚD 

OD 28 29 OD 

DC 38 39 DC 

ZP 4 7 ZP 

ZO 3 3 ZO 

ZB 2 1 ZB 

ZJ 6 5 ZJ 

ZC 15 16 ZC 

P 37 40 P 

P 34 32 P 

R 1 2 R 

R 5 1 R 

CPÚ 77 75 CPÚ 

PUA 39 33 PUA 

PNA 38 42 PNA 

UUA 51 44 UUA 

USzP 50 54 USzP 

CUS 60 53 CUS 

Ztráty % 19 21 Ztráty % 

UO 59 57 UO 

 

5.3 Týmový herní výkon v utkání Slovinsko x Řecko 

Toto utkání se konalo 3. září 2017. Hned následující den po utkání Slovinsko 

vs. Finsko. Řecko, na rozdíl od Slovinska, mělo na svém kontě do této chvíle již dvě 

prohraná utkání. Očekával se tedy tuhý boj. Konečný výsledek 78:72 to potvrdil. Jak již 

skóre napovídá, jednalo se spíše o urputné bránění a dobývání soupeřova koše. 
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Toto utkání se odehrálo v jiném duchu než předchozí dvě utkání. Nyní to byli 

Slovinci, kdo zpoza tříbodového území nastříleli více bodů. Slovinsko vystřelilo celkem 

15 pokusů, z toho 7 úspěšných (úspěšnost 47 %). Naproti tomu Řecko se pokusilo o 12 

pokusů z dlouhé vzdálenosti, ale pouze 3 byly úspěšné (úspěšnost 25 %). Toto utkání 

mělo navrch v podkošovém prostoru právě Řecko, nikoli Slovinsko, jak tomu bylo 

v utkání předchozích. Slovinsko se velmi obtížně dostávalo do vymezeného území 

a muselo tak volit střelbu z delší vzdálenosti. 

I ve střelbě ze střední vzdálenosti měl navrch tým ze Slovinska. Z celkových 

9 pokusů dokázal skórovat hned 5 pokusů (úspěšnost 56 %). Proti tomu Řekové 

vystřelili ze střední vzdálenosti pouze 4 střely, ale ani jednou střelecký pokus nebyl 

úspěšný.  

Ve střelbě z vymezeného území nastal zlom. Slovinsko, do této doby dominantní 

ve střelbě z krátké vzdálenosti, najednou mělo obrovské problémy s vysokými hráči 

Řecka, kteří velmi dobře bránili, ale především útočili. Slovinští hráči se odhodlali 

pouze k 14 střelám z této vzdálenosti, přičemž přesných bylo 9 (úspěšnost 64 %). 

Ovšem hráči Řecka dokázali vystřelit z vymezeného území hned 31 střel, přičemž 

přesných bylo 23 (úspěšnost 74 %). Do této doby pojetí Slovinského týmu bylo 

převážně o nájezdech a shozech na své vysoké hráče. V tom utkání tomu bylo naopak, 

kdy to byli právě Řekové, kteří dokázali využít svou výškovou převahu a přehrát 

Slovince pod oběma koši. Z této statistiky bychom si mohli myslet, že by Řekové měli 

dohrát utkání do vítězného konce, ale zde sehrál velmi výraznou roli faktor trestných 

hodů. 

Družstvo Slovinska dostalo příležitost celkem k 30 pokusům ohrozit soupeřův koš 

z trestných hodů a z toho 21 úspěšných (úspěšnost 70 %). Družstvo Řecka vystřelilo 

pouze 14 pokusů, s 11 danými (úspěšnost 78 %). Nízká úspěšnost ve střelbě trestných 

hodů na straně Slovinska ve finále nehrála žádnou roli, protože i přesto dokázali 

nastřílet o 10 bodů více z trestných hodů, než jejich soupeř. I přesto, že Slovinsko 

se velmi těžko dostávalo do vymezeného území, i tak si dokázali dojít pro faul svou 

aktivitou, převážně pomocí hráčů na perimetru. 

 Družstvo Slovinska dokázalo za utkání stihnout celkem 71 útočných akcí, přičemž 

38 z nich bylo úspěšných, tedy s úspěšností 54%. Tato úspěšnost v tomto utkání 

je zatím nejvyšší, jaké zatím Slovinci na turnaji dosáhli. V utkání s Polskem byla 
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úspěšnost zakončení útočných akcí 46 %, s Finskem 51 %. Řekové dosáhli shodně 

počtu útočných akcí 71, z čehož bylo úspěšných 35, úspěšnost 49 %. I tento ukazatel se 

jeví jako rozhodující, když Slovinsko mělo o 3 útočné úspěšné akce více a utkání 

skončilo rozdílem 6 bodů. Stejně jako v utkání předchozím, Slovinci měli na vrch 

v počtu úspěšných trestných hodů. 

Pokud jsem v utkání Slovinsko x Finsko psal, že to bylo utkání chudé na rychlé 

brejky, tak v tomto utkání to platí dvojnásob. Obě družstva shodně zaznamenala pouze 

3 pokusy o rychlý protiútok, a shodně měla úspěšné 2 (úspěšnost 66 %). Tento fakt je 

dán urputnou obranou a výborným nabíráním hráčů po ztrátě nebo po koši, a to u obou 

družstev.  

Převažovaly útoky postupné. Slovinsko i Řecko zaznamenalo shodně celkem 68 

útočných postupných akcí. Přičemž Slovinsko mělo úspěšných celkem 36 (úspěšnost 53 

%). Družstvo Řecka dokázalo proměnit 33 úspěšných postupných útoků (úspěšnost 49 

%). Tento ukazatel jen podtrhuje to, co jsem popisoval výše. Družstvo Slovinska mělo 

o 3 úspěšné akce více, a proto mají lepší procentuální úspěšnost. 

Ačkoli to doposud nevypadalo, tým Řecka zaznamenal lepší procentuální úspěšnost 

střelby. Slovinsko se svou 50% úspěšností střelby z pole, bez trestných hodů, proti 55% 

úspěšnosti na straně řeckého týmu. Po započítání trestných hodů, se ale nakonec tým 

Slovinska přiblížil v úspěšnosti střelby. Celková úspěšnost střelby Slovinců dosáhla 

hodnoty 59 %. Řekové dosáhli úspěšnosti střelby celkově na 61 %. To je převážně 

způsobeno velmi dobrým zakončováním útočných akcí z vymezeného území na straně 

Řecka, kdy zaznamenali 23 úspěšných pokusů z 31 a trestnými hody 11/14. 

Celkově útočných doskoků Slovinsko zaznamenalo 15 proti 17 útočným doskokům 

Řecka. I přesto, že na řeckém týmu byla vidět jistá výšková převaha, dokázalo družstvo 

Slovinska dát hned 4 koše bezprostředně ihned po útočném doskoku. Řecko dokázalo 

takto zakončit pouze 3 pokusy úspěšně. 

Obě družstva zaznamenala celkově 15 ztrát, převážně se jednalo o ztráty 

po vypíchnutí míče soupeřem. Z celkového počtu útočných akcí tvořilo u obou družstev 

21% ztráty míče a ukončení útoku.  

Ačkoli jsem při sledování videozáznamu očekával drtivou převahu v obraném 

doskoku na straně Řecka, tak se tak nestalo. Slovinsko celkově doskočilo 21 míčů 

a Řecko 23. To neukazuje na velký rozdíl v počtu úspěšných zneškodněných 
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soupeřových útoků. Slovinsko s 51% úspěšností své obrany proti 54% úspěšnosti řecké 

obrany. 

V tomto utkání převažovaly obrany, proto bylo skóre tak nízké, 78:72. Rozhodl 

větší útočný potenciál hráčů na perimetru na straně Slovinska, kteří neustále nutili 

soupeře k osobním chybám a tím lehce skórovat z trestných hodů. 

Tabulka 3: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Řecko 

Slovinsko Celkem Řecko 

Skóre 78:72   

D 8 9 D 

D 7 3 D 

S 4 4 S 

S 5 0 S 

K 5 8 K 

K 7 22 K 

k+1 2 0 k+1 

k+0 0 1 k+0 

TH 21/30 11/14 TH 

DO 2 4 DO 

DO 4 3 DO 

Dú+ 9 10 Dú+ 

ÚD 15 17 ÚD 

OD 21 23 OD 

DC 36 40 DC 

ZP 4 3 ZP 

ZO 4 5 ZO 

ZB 2 2 ZB 

ZJ 5 5 ZJ 

ZC 15 15 ZC 

P 32 35 P 

P 36 33 P 

R 1 1 R 

R 2 2 R 

CPÚ 71 71 CPÚ 

PUA 38 35 PUA 

PNA 33 36 PNA 

UUA 54 49 UUA 

USzP 50 55 USzP 

CUS 59 61 CUS 

Ztráty % 21 21 Ztráty % 

UO 51 54 UO 
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5.4 Týmový herní výkon v utkání Slovinsko x Island 

Utkání se odehrálo 5. srpna 2017. Do této doby dosud neporažené Slovinsko se 

mělo střetnout s družstvem Islandu, které do této doby prohrálo zatím všechna utkání. 

Očekával jsem tedy poměrně jasné utkání ze strany Slovinska, a to se potvrdilo, 

konečný výsledek 102:75 pro družstvo Slovinska hovoří za vše. 

Již hned prvním ukazatelem týmového herního výkonu, čímž jsou střely z dlouhé 

vzdálenosti, družstvo Slovinska předčilo družstvo Islandu velkým rozdílem. Slovinci 

celkově vystřelili z dlouhé vzdálenosti 25 střel, přičemž 13 pokusů bylo úspěšných 

(úspěšnost 52 %). Islanďané se střelou z dlouhé vzdálenosti moc neotáleli, ale 

úspěšných pokusů měli už jen 7 (úspěšnost 35 %). Tento rozdíl je podle mého názoru 

rozhodující. Rozdíl v počtu bodů z dlouhé vzdálenosti činil 18 bodů. 

Naopak velmi málo se v utkání vyskytovala střelba ze střední vzdálenosti. Družstvo 

Slovinska vystřelilo celkem 7 pokusů, z toho 4 byly úspěšné (úspěšnost 57 %). 

Družstvo Islandu rovněž mělo 7 střeleckých pokusů, ale pouze 3 skončily úspěšně 

(úspěšnost 43 %). Obě družstva více využívala střelbu z delší vzdálenosti, nebo jak dále 

uvidíme, hlavně střelbu z vymezeného území. 

Střelba z krátké vzdálenosti byla daleko četnější, než střelba ze střední vzdálenosti. 

Slovinci zaznamenali celkem 24 pokusů o ohrožení soupeřova koše z vymezeného 

území, z toho bylo 21 úspěšných (úspěšnost 88 %). Na druhou stranu Island zaznamenal 

větší počet pokusů, až 26, z toho bylo 19 úspěšných (úspěšnost 73 %). Toto utkání bylo 

v rámci vystoupení Slovinců na turnaji typické, oproti utkání s Řeckem. Velký počet 

nájezdů a shozů míče do podkošového prostoru a vysoká úspěšnost těchto pokusů. 

Z toho se Slovinsku povedlo 3 pokusy proměnit po osobní chybě soupeře a následný 

trestný hod proměnit. Tudíž i v tomto ukazateli bylo Slovinské družstvo úspěšnější, než 

byl jeho soupeř. 

Trestné hody tentokrát nebyly tak významným ukazatelem jako v utkáních 

minulých. Slovinsko celkem vystřelilo 15 pokusů, z čehož 13 bylo úspěšných 

(úspěšnost 87 %). Družstvo Islandu mělo celkem 12 možností, jak skórovat z čáry 

trestného hodu, z toho 10 bylo úspěšných (úspěšnost 83 %). Rozdíl tak činní 3 body 

a vzhledem k výsledku utkání je to rozdíl zanedbatelný. 

Počet útočných akcí Slovinska byl 79. Z toho úspěšně zakončených bylo 39 akcí 

(úspěšnost 54 %). Island celkově stihl 80 útočných akcí, ale pouze 33 z nich bylo 



Praktická část   

57 

 

úspěšných (úspěšnost 41 %). Slovinsko tentokrát nenavýšilo procentuální úspěšnost 

svých útočných akcí, ale také nesnížilo. Vzhledem k charakteru utkání, kdy Island od 

druhé půle spíše sekundoval Slovinsku a chtěl pouze v poklidu dohrát utkání, nemělo 

družstvo Slovinska potřebu podávat výkon na hranici možností. 

Na rozdíl od utkání minulých, v tomto se výrazně častěji vyskytovaly snahy zahrát 

rychlý protiútok, a to na obou stranách. Tým Slovinska zahrál celkem 13 rychlých 

protiútoku, z toho 8 úspěšných (úspěšnost 62 %). Tým z Islandu se celkově pokusil 

o 7 rychlých protiútoků, z toho úspěšných bylo pouze 3 (úspěšnost 43 %). Jak jsem psal 

již výše, charakter utkání a přístup Islandu znamenal povolení v obraných činnostech 

a tím se otvírala možnost k rychlému zakončení. 

Postupných útoků tým Slovinska stihl celkově 66, z toho bylo 35 útoků úspěšných 

(úspěšnost 53 %). Tým Islandu stihl celkem 73 postupných útoků, z toho úspěšných 

pouze 30 (úspěšnost 41 %). Tento ukazatel jasně podtrhuje dominanci Slovinského 

týmu, který dokázal využít až 53 % svých postupných útoků a ubránit postupný útok 

Islanďanů na 41 %. 

Celkový obraz hry je odražen i v procentuální úspěšnosti střelby obou družstev. 

Zatímco Slovinci měli celkovou úspěšnost střelby z pole 60%, tak Islanďané stříleli 

s úspěšností pouze 48 %. Po připočítání trestných hodů se vyšplhala celková úspěšnost 

střelby na straně Slovinského družstva až na 66 %, na straně Islandského družstva na 55 

%. Slovinský tým v tomto utkání měl vůbec nejvyšší procentuální úspěšnost střelby 

během doposud odehraných utkání. Proti Polsku 56 %, proti Finsku 60 % a proti Řecku 

59 %. Tento ukazatel podtrhuje nízkou efektivitu obraných činností na straně Islandu. 

Útočných doskoků jsme mohli vidět na straně Slovinského družstva celkově 13, 

z toho 3 doskoky s následným zakončením. Družstvo Islandu zaznamenalo útočných 

doskoků 11, z toho 3 doskoky s následným okamžitým zakončením. 

S vyšší snahou o zahrání rychlého protiútoku se zvyšovaly ztráty obou týmů. 

Slovinci vyprodukovali celkově 17 ztrát v utkání, tedy celkově v útočných akcích se 

z 22 % objevovaly ztráty. Islanďané stihli vyprodukovat ztrát celkově 25, to znamená, 

že při útočných akcí se z 25 % vyskytovaly ztráty. Pokud tým jednu čtvrtinu času 

vyprodukuje ztráty při svých útočných akcí, nemůže utkání dotáhnout do vítězného 

konce. 
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Obraných doskoků jsme v tomto utkání příliš vidět nemohli. Je to ovšem dáno 

vysokou úspěšností střelby na straně Slovinců a nízkou efektivitou útočných akcí 

na straně Islandu. Slovinské družstvo v obraně doskočilo celkově 29 míčů a družstvo 

Islandu 22. Z pohledu úspěšnosti obraných systému družstev byli Slovinci z 61 % 

úspěšní, zatímco Islanďané pouze ze 49 %. To poukazuje na vysokou aktivitu na 

obranné polovině Slovinců, kteří svou aktivitou neustále nabourávali útočné akce 

Islandu, který tak měl velmi málo prostoru na své akce a tím i nižší úspěšnost střelby. 

Toto utkání rozhodl především první poločas, ve kterém Slovinci přehráli svého 

soupeře hned o 21 bodů, a utkání bylo rozhodnuté. Island samozřejmě zkusil zvrátit stav 

utkání, ale i v půli druhé nedokázal nastřílet více bodů než Slovinci. 
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Tabulka 4: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Island 

Slovinsko Celkem Island 

Skóre 102:75   

D 12 13 D 

D 13 7 D 

S 3 4 S 

S 4 3 S 

K 3 9 K 

K 15 14 K 

k+1 3 1 k+1 

k+0 0 1 k+0 

TH 13/15 10/12 TH 

DO 0 0 DO 

DO 3 3 DO 

Dú+ 10 8 Dú+ 

ÚD 13 11 ÚD 

OD 29 22 OD 

DC 42 33 DC 

ZP 11 13 ZP 

ZO 1 1 ZO 

ZB 2 1 ZB 

ZJ 3 5 ZJ 

ZC 17 20 ZC 

P 31 43 P 

P 35 30 P 

R 5 4 R 

R 8 3 R 

CPÚ 79 80 CPÚ 

PUA 43 33 PUA 

PNA 36 47 PNA 

UUA 54 41 UUA 

USzP 60 48 USzP 

CUS 66 55 CUS 

Ztráty % 22 25 Ztráty % 

UO 61 49 UO 

 

5.5 Týmový herní výkon v utkání Slovinsko x Francie 

Hned následující den po utkání s Islandem, 6. září 2017, nastoupilo družstvo 

Slovinska proti družstvu Francie. Jednalo se o poslední utkání ve skupině A. Francie 

nastupovala do utkání se třemi výhrami a jednou porážkou, pokud by Slovinsko 

porazila, mohla by teoreticky skončit na 2. místě ve skupině, které zaručuje vhodnějšího 

soupeře v osmifinále play-off. 
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Obdobně jako v utkání předchozím, Slovinci přestříleli Francouze z dlouhé 

vzdálenosti. Slovinsko vystřelilo celkem 23 pokusů, z toho 10 úspěšných (úspěšnost 43 

%). Francie vystřelila celkem 15 pokusů, z toho pouze 4 střely byly úspěšné (úspěšnost 

27 %). Družstvo Slovinska potvrdilo výbornou úspěšnost ve střelbě za tři body a rozdíl 

nastřílených bodů z této vzdálenosti činil 18 bodů. 

 Střelba ze střední vzdálenosti v tomto utkání nebyla příliš častá. Slovinsko 

se svými 7 pokusy, mělo 3 úspěšné střely (úspěšnost 43 %). Francie vystřelila celkem 

9 střel a pouze 3 byly úspěšné (úspěšnost 33 %). Četnost střel ze střední vzdálenosti 

byla převážně ovlivněna stylem hry obou družstev, kdy vládla převážně snaha ohrozit 

koš z vymezeného prostoru. 

Družstvo Francie naopak častěji než družstvo Slovinska útočilo z vymezeného 

území. Francie předvedla celkem 27 pokusů o ohrožení koše z krátké vzdálenosti, 

přičemž úspěšně trefila 17 svých střel (úspěšnost 63 %). Slovinské družstvo celkově 

ohrozilo koš z krátké vzdálenosti 21 pokusy, přičemž 18 jich bylo úspěšných (úspěšnost 

86 %). I přes vyšší počet střeleckých pokusů z této vzdálenosti na straně Francie, 

s celkovými 34 body, nestačilo na Slovinské družstvo, které i přes nižší počet 

střeleckých pokusů dokázalo dát ještě o 2 body více, tedy 36. Rozdíl to není nijak 

markantní, ale ukazuje na vysokou efektivnost týmu Slovinska při obcházení soupeře 

a přesnosti zakončení v takových to situacích. 

Tým Francie, stejně jako v prvním utkání tým Polska, dokázal vstřelit více 

trestných hodů než tým Slovinska. Slovinci dokázali vstřelit 25 bodů z celkových 30 

možných pokusů (úspěšnost 83 %). Naproti tomu Francie dokázala vstřelit 26 bodů, 

z celkových 29 možných pokusů (úspěšnost 90 %). Tento ukazatel podtrhuje snahu 

obou družstev o pronikání s míčem do vymezeného území a vynutit si tak osobní chybu 

soupeře. Celkově se v utkání vystřelilo 59 trestných pokusů. 

Slovinsko stihlo za své konání v utkání celkem 80 útočných akcí, z toho úspěšně 

skončilo 44 (úspěšnost 55 %). Francie měla k dispozici o 2 útoky méně, tedy 78, s 38 

proměněnými šancemi (úspěšnost 49 %). Slovinsko mělo k dispozici o 2 útoky více 

z důvodu technických chyb soupeře. Slovinsko prokázalo, že s každým dalším utkáním 

zlepšuje svou úspěšnost v zakončení svých útočných akcí. 

Družstvo Francie mělo větší snahu zahrát rychlý protiútok. Celkem zahráli hráči 

Francie 9 rychlých útoků, ale pouze 3 byly úspěšné (úspěšnost 33 %). Slovinské 
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družstvo zahrálo pouze 5 protiútoků, ale povedlo se jim úspěšně zakončit 3 (úspěšnost 

60 %). 

Tým Slovinska měl vyšší počet postupných útoků, celkově 75. Z toho 41 útoků 

skončilo vstřelením koše (úspěšnost 55 %). Tým Francie měl k dispozici celkově 

69 postupných útoků, z čehož 35 útoků skončilo vstřelením koše (úspěšnost 51 %). 

Družstvo Slovinska mělo možnost vstřelit více bodů z postupného útoku, a to se jim to 

povedlo.  

V následujícím odstavci se zaměříme na úspěšnost střelby z pole. Družstvo 

Francie střílelo s úspěšností pouze 43 %, družstvo Slovinska mělo úspěšnost 58 %. 

Po přičtení trestných hodů střílela Francie úspěšně v 60 %, ale tým Slovinska zlepšil 

úspěšnost svých střel oproti minulým utkáním až na 68 %.  

Útočných doskoků zaznamenal tým Slovinska celkem 8, z toho pouze jediný byl 

zakončen okamžitým pokusem o vstřelení koše. Tým Francie zaznamenal útočných 

doskoků 9. Nízký počet útočných doskoků na straně Slovinska je dán právě vysokou 

úspěšností střelby. 

Celkově se obě družstva dohromady dopustila 29 ztrát, z toho 15 ztrát na straně 

Slovinska a 14 ztrát na straně Francie. Z toho vyplývá, že 19 % útočných akcí Slovinska 

končilo ztraceným míčem a 18 % útočných akcí Francie končilo ztrátou míče. 

Vzhledem k nižší úspěšnosti střelby na straně Francie, mělo družstvo Slovinska 

vyšší počet možných obraných doskoků, celkově tedy 28. Družstvo Francie 

zaznamenalo obraných doskoků 22. Z toho vyplývá, že 54% útočných akcí Francie 

dokázalo družstvo Slovinska ubránit, družstvo Francie dokázalo ubránit 44% útočných 

akcí Slovinska. 

Družstvo Slovinska dokázalo po 3/4 navyšovat své skóre až na konečný rozdíl 26 

bodů. Po vystřídání hráčů ze základní pětice dostali šanci hráči měně vytížení, a proto 

Slovinsko 4/4 prohrálo rozdílem 9 bodů. Konečný výsledek byl 95:78 pro Slovinsko. 

Slovinsko, jako vítěz skupiny A, získalo za soupeře v osmifinále družstvo Ukrajiny. 
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Tabulka 5: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Francie 

Slovinsko Celkem Francie 

Skóre 95:78   

D 13 11 D 

D 10 4 D 

S 4 6 S 

S 3 3 S 

K 3 10 K 

K 14 15 K 

k+1 1 2 k+1 

k+0 2 0 k+0 

TH 25/30 26/29 TH 

DO 0 0 DO 

DO 1 0 DO 

Dú+ 7 9 Dú+ 

ÚD 8 9 ÚD 

OD 28 22 OD 

DC 36 31 DC 

ZP 8 11 ZP 

ZO 4 1 ZO 

ZB 0 1 ZB 

ZJ 3 1 ZJ 

ZC 15 14 ZC 

P 34 34 P 

P 41 35 P 

R 2 6 R 

R 3 3 R 

CPÚ 80 78 CPÚ 

PUA 44 38 PUA 

PNA 36 40 PNA 

UUA 55 49 UUA 

USzP 58 43 USzP 

CUS 68 60 CUS 

Ztráty % 19 18 Ztráty % 

UO 54 46 UO 

 

5.6 Týmový herní výkon v utkání Slovinsko x Ukrajina 

Utkání se odehrálo 9. září 2017. Družstvo Slovinska mělo tři dny odpočinku na 

toto utkání. Soupeřem jim bylo družstvo Ukrajiny, které ve skupině B skončilo 

na 4. místě s dvěma výhrami a třemi porážkami. Utkání se přesunula do Turecka do 

města Istanbul, kde se odehrávala utkání skupiny D. 
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Slovinsku se dařilo ve střelbě z dlouhé vzdálenosti oproti družstvu Ukrajiny. 

Družstvo Slovinska celkem vystřelilo 17 pokusů, z toho 6 bylo úspěšných 

(úspěšnost 35 %). Družstvo Ukrajiny vystřelilo celkově pokusů 17, s 5 přesnými zásahy 

(úspěšnost 29 %). Slovinsko nenavázalo na předchozí utkání v úspěšnosti ve střelbě 

z dlouhé vzdálenosti, ale i přesto se družstvu povedlo vstřelit o 3 body více zpoza 

tříbodového oblouku. 

Zato se Slovinci více dostávali ke střelám ze střední vzdálenosti. Z vystřelených 

14 pokusů 7 střel našlo svůj cíl (úspěšnost 50 %). Naproti tomu hráči Ukrajiny vystřelili 

celkem 10 pokusů, ale přesné byly pouze 2 zásahy (úspěšnost 20 %). Hráči Ukrajiny se 

kvůli výborné obraně Slovinska velmi těžko dostávali do lehkých střeleckých pozic ze 

střední a delší vzdálenosti. 

Obě družstva se snažila více prosazovat právě z prostoru vymezeného území. 

Slovinsko vystřelilo celkem 18 pokusů z vymezeného území, s 13 přesnými zásahy 

(úspěšnost 72 %). Družstvo Ukrajiny vystřelilo celkem 24 pokusů, s 15 přesnými 

zásahy (úspěšnost 63 %). Ukrajina byla aktivnější ve střelách z vymezeného území 

a získala tak o 4 body více ze střel z krátké vzdálenosti.  

Doposud se podle výše popsaných statistik zdá, že se jednalo relativně o 

vyrovnané utkání. Ale jako již v mnoha utkáních svého soupeře přehrávali hráči 

Slovinska především ve hře jeden proti jednomu a hráči Ukrajiny sbírali jednu osobní 

chybu za druhou. Slovinsko tak mělo k dispozici 26 trestných hodů, z toho přesných 

zásahů 21 (úspěšnost 81 %). Družstvo Ukrajiny mělo sice 100% úspěšnost trestných 

hodů, ale vystřelilo jich pouze 7. Slovinsko tak nastřílelo o 14 bodů více z trestných 

hodů. Ukázalo se, jak důležité jsou trestné hody. Podle mého názoru vytvořený 

14 bodový rozdíl je právě tím ukazatelem, který poukazuje na skvělou efektivitu hráčů 

Slovinského družstva ve hře jeden proti jednomu a tím si vynutit osobní chyby soupeře. 

Obě družstva během svého počínání při utkání stihla 75 útočných akcí. Slovinsko 

mělo celkem 36 útoků úspěšných (úspěšnost 48 %). Ukrajina měla pouze 25 úspěšných 

útočných akcí (úspěšnost 33 %). Podle této statistiky hráči Slovinska velmi výrazně 

přehráli hráče Ukrajiny. Slovinsko mělo o 11 úspěšných útočných akcí více než 

Ukrajina, to by mohl být bodový rozdíl mezi 11-33 body. 

Celkově družstvo Ukrajiny předvedlo 6 rychlých protiútoků s 3 úspěšnými 

pokusy (úspěšnost 50 %). Naproti tomu družstvo Slovinska zahájilo celkem 9 rychlých 
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protiútoků s 5 úspěšnými (úspěšnost 56 %). Vzhledem k průběhu utkání, kdy hráči 

Slovinska přehrávali Ukrajinu v útoku i obraně, nemuseli hráči Slovinska nikam 

spěchat. 

Celkový počet postupných útoků družstva Slovinska bylo 66, z toho úspěšných 

31 (úspěšnost 47 %). Družstvo Ukrajiny mělo celkově 69 postupných útoků, z toho 

úspěšných 22 (úspěšnost 32 %). Družstvo Ukrajiny, především zásluhou výborné 

obrany soupeře, dosáhlo velmi malé úspěšnosti střelby v postupném útoku. Velmi 

aktivní obrana družstva Slovinska dělala Ukrajině velké problémy a jen těžko 

se dostávala do jednoduchých střeleckých situací. 

 Procentuální úspěšnost střelby jen podtrhuje průběh utkání výše popsaný. 

Úspěšnost střelby z pole Ukrajiny byla pouze 39 %, proti 53 % úspěšnosti střelby z pole 

Slovinského týmu. Po započítání střelby trestných hodů, se procentuální úspěšnost 

všech střel v utkání zvedla týmu Slovinska až na 63 %, proti 46 % úspěšných střel 

na straně Ukrajiny. 

I ve statistice útočných doskoků družstvo Slovinska předčilo svého soupeře 

s 13 doskočenými míči. Družstvo Ukrajiny doskočilo 10 útočných míčů, z toho 2x 

ihned úspěšně ohrozilo koš soupeře. 

Družstvo Slovinska vzhledem k průběhu utkání ztratilo méně míčů než družstvo 

Ukrajiny. Slovinci ztratili za celé utkání pouze 14 míčů, zatímco tým Ukrajiny 21. 

Z toho vyplývá, že 19 % útočných akcí Slovinska skončilo ztrátou a celých 28 % 

útočných akcí Ukrajiny skončilo ztrátou míče. 

Slovinsko dokázalo přeskákat družstvo Ukrajiny i na obraném doskoku. Slovinci 

doskočili v obraně celkem 29 míčů, proti 26 doskočeným míčům Ukrajiny. Celkově tak 

můžeme říci, že obrana Slovinců byla úspěšná z 67 % a obrana Ukrajiny byla úspěšná 

pouze z 53 %. 

Slovinsko si připsalo výhru v osmifinále turnaje Mistrovství Evropy, celkově 

šestou v řadě. Slovinští po celé utkání kontrolovali obraz hry a první 3/4 vyhrálo o 

25 bodů, pouze ve 4/4 družstvo Slovinska nedokázalo zvítězit a prohrálo tuto čtvrtinu 

o 1 bod. Výsledné skóre bylo 79:55 pro družstvo Slovinska 
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Tabulka 6: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Ukrajina 

Slovinsko Celkem Ukrajina 

Skóre 79:55   

D 11 12 D 

D 6 5 D 

S 7 8 S 

S 7 2 S 

K 5 9 K 

K 13 12 K 

k+1 0 1 k+1 

k+0 0 0 k+0 

TH 21/26 7/7 TH 

DO 0 0 DO 

DO 0 2 DO 

Dú+ 13 8 Dú+ 

ÚD 13 10 ÚD 

OD 29 26 OD 

DC 42 36 DC 

ZP 6 8 ZP 

ZO 2 6 ZO 

ZB 4 2 ZB 

ZJ 2 5 ZJ 

ZC 14 21 ZC 

P 35 47 P 

P 31 22 P 

R 4 3 R 

R 5 3 R 

CPÚ 75 75 CPÚ 

PUA 36 25 PUA 

PNA 39 50 PNA 

UUA 48 33 UUA 

USzP 53 39 USzP 

CUS 63 46 CUS 

Ztráty % 19 28 Ztráty % 

UO 67 53 UO 

 

5.7 Týmový herní výkon v utkání Slovinsko x Lotyšsko 

Utkání bylo naplánované na 12. září 2017. Na slovinské družstvo ve čtvrtfinále 

čekalo družstvo Lotyšska. Lotyšsko ve skupině D skončilo na druhém místě, po Srbsku, 

s jedinou porážkou. V osmifinále porazili Lotyši družstvo z Černé Hory 100:68. 

Ve střelbě z dlouhé vzdálenosti již tradičně družstvo Slovinska předčilo svého 

soupeře. Celkově Slovinci zaznamenali 21 pokusů, z toho 11 bylo úspěšných (úspěšnost 
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52 %). Lotyšsko bylo velmi aktivní ve střelbě z dlouhé vzdálenosti, celkově vystřelili 

hráči Lotyšska 30 střel, ale pouze 11 našlo svůj cíl (úspěšnost 37 %). Slovinsko 

předvedlo velmi vysokou úspěšnost ve střelbě z poza tří bodového oblouku. Ovšem obě 

družstva shodně nastřílela 33 bodů z této vzdálenosti, tudíž nemůžeme mluvit o střelbě 

za tři body jako o rozdílném ukazateli, ale je potřeba zmínit efektivnost Slovinců, kteří 

měli úspěšnost střelby na 52 %. 

Naopak ve střelbě ze střední vzdálenosti zaznamenali lepší úspěšnost hráči 

Lotyšska, když z 9 vystřelených pokusů 6 našlo svůj cíl (úspěšnost 67 %). Družstvo 

Slovinska zaznamenalo celkově pokusů 11, z toho úspěšných 5 (úspěšnost 45 %). Obě 

družstva se více snažila střílet z dlouhé vzdálenosti nebo vnikat do prostoru pod koš, 

to dokazuje následující statistika. 

Více stříleli z velmi krátké vzdálenosti hráči Lotyšska. Celkově vystřelili na koš 

z krátké vzdálenosti 23 střel, z toho úspěšných 18 (úspěšnost 78 %). Slovinsko z této 

vzdálenosti vystřelilo v porovnání s Lotyši pouze 17 pokusů, z toho úspěšně 

14 (úspěšnost 82 %).  

Ale nebylo by to Slovinsko, kdyby svá utkání nedokázalo vyhrávat právě díky 

trestným hodům, kterých v tomto utkání zaznamenali celkově až 39, z toho 32 

úspěšných (úspěšnost 82 %). Lotyšsko mělo k dispozici pouze pokusů 18, ale z toho 

přesných 15 (úspěšnost 83 %). Podle mého názoru velmi důležitý ukazatel herního 

výkonu Slovinska. Hráči aktivně vnikali do vymezeného prostoru a těžili z osobních 

chyb soupeře. Rozdíl v počtu vstřelených bodů z trestných hodů je až 17 bodů 

a vzhledem ke konečnému stavu je to rozdíl markantní. 

Obě družstva měla k dispozici za celé utkání shodně 81 možných útočných akcí. 

Slovinsko, právě díky velkému počtu úspěšných trestných hodů, mělo až 47 úspěšných 

útoků (úspěšnost 58 %). Naproti Lotyšsko, v porovnání se Slovinskem, dokázalo 

úspěšně zakončit pouze 40 útočných akcí (úspěšnost 49 %). Slovinsko prokázalo 

vysokou efektivitu v zakončení a předčilo tak družstvo Lotyšska o 7 útočných 

úspěšných akcí, to mohlo v konečném součtu znamenat rozdíl 7-21 bodů.  

Počet rychlých protiútoků v utkání se zastavil na čísle 4 pro Slovinsko a 5 pro 

družstvo Lotyšska. Ovšem družstvo Lotyšska zvládlo zakončit úspěšně 4 (úspěšnost 

80 %), Slovinsko zaznamenalo pouze jediný úspěšný rychlý protiútok (úspěšnost 25 %). 
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Podle statistik vyplývá, že hráči Lotyšska byli aktivnější v rychlém protiútoku a byli 

především efektivnější. 

Slovinsko dokázalo ze svých 77 postupných útoků úspěšně zakončit 46 (úspěšnost 

60 %). Družstvo Lotyšska dokázalo ze svých 76 postupných útoků zakončit úspěšně 

pouze 36 (úspěšnost 47 %). Tento ukazatel poukazuje na velmi efektivní obrannou 

činnost hráčů Slovinska. Lotyši měli problémy najít si volnou pozici ke střelbě, a tím 

snadněji skórovat. 

Statistiky v úspěšnosti střelby z pole a celková úspěšnost vystřelených střel jen 

podtrhuje výše zmíněné. Družstvo Slovinska mělo úspěšnost střelby z pole 57 %, proti 

51 % úspěšnosti střelby z pole družstva Lotyšska. Celková úspěšnost střelby, po 

započítání trestných hodů, činila u družstva ze Slovinska až 69 %, proti 5 8% družstva 

z Lotyšska. Hráči Slovinska dokázali ještě navýšit svou procentuální úspěšnost střelby 

vzhledem k předchozím utkáním. To je samozřejmě dáno velkým počtem odstřílených 

trestných hodů, které Slovinsko v tomto utkání odstřílelo s úspěšností až na 80 % 

a přidali k tomu velmi výbornou úspěšnost střelby z dlouhé vzdálenosti. 

Počet útočných doskoků byl shodný na obou stranách po 9. Z toho dokázali 

Slovinci hned 2 z těchto doskoků úspěšně proměnit, zatímco Lotyši pouze 1. 

Následující statistiky poukazují na velmi efektivní obrannou činnost hráčů 

Slovinska. Celkově družstvo Lotyšska zaznamenalo pouze 19 obraných doskoků, 

zatímco družstvo Slovinska 32 obraných doskoků. To značí velmi aktivní obrannou 

činnost Slovinska a znemožnění zakončení postupných útoků Lotyšska. 

Naopak Slovinsko se dopustilo většího počtu ztracených míčů, celkově 15, proti 

13 ztrátám na straně Lotyšska. Můžeme tedy říci, že Slovinsko 19 % svých útočných 

akcí zakončilo ztrátou míče a Lotyšsko pouze 16 % svých útočných akcí zakončilo 

ztraceným míčem. Tato statistika by mohla poukazovat na aktivnější obranu družstva 

Lotyšska, ale v celkovém součtu s obranými doskoky tomu tak být nemohlo. Lotyšský 

tým dokázal ubránit 42 % útočných akcí soupeře, zatím co tým Slovinska až 56 %. 

Nejdříve to bylo družstvo Slovinska, které přebralo otěže utkání a první čtvrtinu 

vyhrálo o 11 bodů. Ovšem druhou čtvrtinu vyhrálo družstvo Lotyšska o 15 bodů. 

Rozhodující zlom nastal ve třetině třetí, kterou družstvo Slovinska ovládlo o 14 bodů, 

a Lotyši již nestihli stáhnout náskok soupeře. Slovinsko utkání vyhrálo v poměru 103:97 
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a dokráčelo ke své již sedmé výhře v řadě a dostalo se do bojů o medaile, kde se 

v semifinále střetlo s družstvem Španělska. 

Tabulka 7: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Lotyšsko 

Slovinsko Celkem Lotyšsko 

Skóre 103:97   

D 10 19 D 

D 11 11 D 

S 6 3 S 

S 5 6 S 

K 3 5 K 

K 11 13 K 

k+1 1 3 k+1 

k+0 0 1 k+0 

TH 32/39 15/18 TH 

DO 0 0 DO 

DO 2 1 DO 

Dú+ 7 8 Dú+ 

ÚD 9 9 ÚD 

OD 32 19 OD 

DC 41 28 DC 

ZP 3 4 ZP 

ZO 8 4 ZO 

ZB 1 4 ZB 

ZJ 3 1 ZJ 

ZC 15 13 ZC 

P 31 40 P 

P 46 36 P 

R 3 1 R 

R 1 4 R 

CPÚ 81 81 CPÚ 

PUA 47 40 PUA 

PNA 34 41 PNA 

UUA 58 49 UUA 

USzP 57 51 USzP 

CUS 69 58 CUS 

Ztráty % 19 16 Ztráty % 

UO 56 42 UO 

 

5.8 Týmový herní výkon v utkání Slovinsko x Španělsko 

Utkání bylo naplánováno na 14. září 2017. Slovinsko se utkalo s týmem ze 

Španělska. Španělsko, stejně jako Slovinsko, vyhrálo svou skupinu bez porážky a do 

toho to utkání vstupovalo jako doposud neporažený tým na turnaji. Španělsko 
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v osmifinále dokázalo porazit Turecko 73:56 a ve čtvrtfinále zdolalo Německo 84:72. 

Družstvo Španělska skončilo na předchozím Mistrovství Evropy na třetím místě a jistě 

tak pomýšlelo na lepší výsledek. 

Hned první ukazatel, střelba z dlouhé vzdálenosti, ovládlo družstvo Slovinska, 

kdy dokázalo z celkových 26 pokusů, hned 14 úspěšně proměnit (úspěšnost 54 %). 

Doposud Slovinci neměli tak vysokou úspěšnost střel z poza tří bodového oblouku. 

Družstvo Španělska vystřelilo celkem 21 pokusů, z toho 7 úspěšně (úspěšnost 33 %). 

Rozdíl v počtu vstřelených bodů z dlouhé vzdálenosti činil 21 bodů. Vzhledem ke 

konečnému stavu utkání, to byl rozhodující faktor celého utkání. 

Ve střelbě ze střední vzdálenosti naopak bylo lepší družstvo Španělska, které 

vystřelilo celkem 11 pokusů, z toho 6 našlo správný cíl (úspěšnost 56 %). Naproti tomu 

družstvo Slovinska vystřelilo celkem 8 střel, z toho pouze 3 úspěšně (úspěšnost 38 %). 

Rozdíl v počtu střel není velký. Španělsko dokázalo z této vzdálenosti vstřelit o 6 bodů 

více než jeho soupeř. 

Co jsem neočekával od družstva ze Slovinska, bylo to, že dokáží přestřílet 

a k tomu s větší úspěšností družstvo Španělska ve střelbě z krátké vzdálenosti, když 

mají ve svém středu oba bratry Marca a Paua Gasolovy. Slovinsko vystřelilo celkem 

23 pokusů z vymezeného území a z toho úspěšně 19 pokusů (úspěšnost 83 %). Naproti 

tomu družstvo Španělska vystřelilo pouze pokusů 20, z toho pouze 13 bylo úspěšných 

(úspěšnost 65 %). Slovinsko jednoduše pronikalo do podkošového území, kdy s velkou 

úspěšností zakončovalo své pokusy. 

Družstvo Slovinska potvrdilo vynikající úspěšnost trestných hodů. Celkově 

Slovinci měli k dispozici 16 pokusů, z toho hned 15 našlo svůj cíl (úspěšnost 94 %). 

Družstvo Španělska vystřelilo celkem 12 trestných hodů, z toho 8 úspěšných (úspěšnost 

67 %). Podle mého názoru Španělé měli malé procento úspěšnosti trestných hodů. 

Na takovém to turnaji bych očekával úspěšnost alespoň kolem 80 %. Celkový rozdíl 

v počtu vstřelených trestných hodů byl o 7 bodů více pro Slovinsko. 

Celkově měli k dispozici hráči Slovinska 68 útočných akcí. Z toho úspěšně 

proměnili 38 (úspěšnost 56 %). Hráči Španělska měli k dispozici útoků 71, z toho 

úspěšně proměnili 33 (úspěšnost 46 %). Družstvo Španělska mělo k dispozici celkem 

o 3 útočné akce více, přesto proměnilo o 5 útočných akcí méně. Tento ukazatel ukazuje 

na efektivní obranu Slovinska.  
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Celkově jsme v utkání nemohli registrovat příliš často rychlé protiútoky. 

Slovinský tým celkově ohrozil koš soupeře z rychlého protiútoku 4 pokusy, z toho 3 

byly úspěšné (úspěšnost 75 %). Na druhé straně tým Španělska zúročil 3 z 5 rychlých 

protiútoků (úspěšnost 60 %). Celkově se obě družstva nenutila do rychlého útoku. 

Vzhledem k tomu, že hráči Slovinska se do podkošového prostoru v podstatě dostali 

kdykoliv se jim zachtělo, nebyl důvod v utkání často hrát rychlé protiútoky.  

Družstvo Slovinska mělo tedy k dispozici méně postupných útočných akcí, 

celkově 64, z toho úspěšně skončilo 35 (úspěšnost 55 %). Družstvo Španělska stihlo 

celkově 66 útočných akcí, z toho proměnilo 30 útočných akcí (úspěšnost 45 %). I přes 

nižší počet postupných útoků, dokázalo družstvo Slovinska úspěšně proměnit 

o 5 postupných útoků více než jejich soupeř. To může být v konečném součtu rozdíl 

5-15 bodů. 

V následujícím odstavci se zaměříme na úspěšnost střelby. Družstvo Španělska 

střílelo s přesností 51 %, družstvo Slovinska s přesností 63 %. Po přičtení trestných 

hodů se úspěšnost střelby Španělského týmu zvedla na konečných 54 % a Slovinského 

týmu na 69 %. Pokud chce družstvo pomýšlet na triumf v turnaji, musí si udržovat 

konstantní úspěšnost, v ideálním případě s těžšími utkáními svou úspěšnost zvyšovat, 

toto se v tomto utkání Španělskému týmu nepovedlo, což dokazuje velmi nízká 

úspěšnost střelby kolem 54 %. 

Slovinský tým předčil španělský i v počtu doskočených míčů v útoku. Celkově 

hráči Slovinska doskočili 12 míčů. Hráči Španělska doskočili míčů 9, z toho se hned 

v 5 případech pokusili o rychlé zakončení, ale z toho 4 pokusy mířily vedle. 

Družstvo Španělska dokázalo předčít soupeře alespoň v počtu doskočených míčů 

v obraně, celkově zaznamenali 26 obraných doskoků, hráči Slovinska 23 obranných 

doskoků. 

Zajímavým ukazatelem je počet ztrát. Družstvo Slovinska ztratilo pouze 9 míčů, 

nejméně za celý turnaj. Naopak družstvo Španělska ztratilo míčů 14. Z toho tedy 

vyplývá, že družstvo Slovinska pouze 13 % svých akcí zakončilo ztrátou míče, družstvo 

Španělska 20 % svých útočných akcí zakončilo ztrátou míče. Úspěšnost slovinské 

obrany byla kolem 52 % ubráněných útočných akcí Španělska a Španělsko dokázalo 

ubránit 51 % útočných akcí Slovinska. 
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Družstvo Slovinska zvítězilo rozdílem 20 bodů s konečným skóre 92:72. Tím to 

se Slovinci dostali do finále turnaje bez jediné porážky, kde na ně čekalo družstvo ze 

Srbska. 

Tabulka 8: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Španělsko 

Slovinsko Celkem Španělsko 

Skóre 92:72   

D 12 14 D 

D 14 7 D 

S 5 5 S 

S 3 6 S 

K 4 3 K 

K 17 11 K 

k+1 0 1 k+1 

k+0 1 0 k+0 

TH 15/16 8/12 TH 

DO 0 4 DO 

DO 1 1 DO 

Dú+ 11 4 Dú+ 

ÚD 12 9 ÚD 

OD 23 26 OD 

DC 35 35 DC 

ZP 5 5 ZP 

ZO 1 6 ZO 

ZB 1 0 ZB 

ZJ 2 3 ZJ 

ZC 9 14 ZC 

P 29 36 P 

P 35 30 P 

R 1 2 R 

R 3 3 R 

CPÚ 68 71 CPÚ 

PUA 38 33 PUA 

PNA 30 38 PNA 

UUA 56 46 UUA 

USzP 63 51 USzP 

CUS 69 54 CUS 

Ztráty % 13 20 Ztráty % 

UO 52 51 UO 

 

5.9 Týmový herní výkon v utkání Slovinsko x Srbsko 

Družstvo Slovinska vyzvalo družstvo Srbska. Srbsko ovládlo skupinu D i přes 

jednu porážku proti Rusku. V osmifinále porazilo Srbsko Maďarsko 86:78, ve 
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čtvrtfinále porazilo Itálii 88:67, v semifinále porazili družstvo Ruska, kterému tak vrátili 

porážku ze skupiny.  

Oproti jiným utkáním bylo toto vyrovnané na střely z dlouhé vzdálenosti. Srbsku 

stačilo na 8 úspěšných střel 22 pokusů (úspěšnost 36 %). Družstvo Slovinska 

potřebovalo na 8 úspěšných střel pokusů 23 (úspěšnost 35 %). Tento ukazatel potvrzuje 

to, o jak vyrovnané utkání šlo. Obě družstva předváděla velmi výbornou aktivní obranu. 

Družstvo Slovinska přehrálo svého soupeře ze střel ze střední vzdálenosti. Srbsko 

dokázalo proměnit 3 ze svých 5 pokusů (úspěšnost 60 %). Hráči Slovinska proměnili až 

9 střeleckých pokusů z celkových 11 střel (úspěšnost 82 %). Vyšší úspěšnosti z této 

vzdálenosti Slovinsko na turnaji nedosáhlo. Je vidět variabilita útočných akcí Slovinska, 

že když to nejde až pod koš, stačí hráčům najít výhodnou pozici kolem vymezeného 

území a úspěšně zakončit. 

Naopak, kde snad poprvé v turnaji Slovinští hráči zaostávali za soupeřem, byla do 

této doby jejich nejsilnější zbraň, střelba z vymezeného území. Hráči Srbska dokázali 

z celkových 27 pokusů, úspěšně trefit hned 21 střel (úspěšnost 78 %). Naproti tomu 

hráči Slovinska dokázali vystřelit z vymezeného území pouze 13 střel, z toho 

10 s přesným zásahem (úspěšnost 77 %). Jak jsem již psal výše, Slovinsko mělo velké 

problémy dostávat se do vymezeného území, především v důsledku vysokých hráčů 

Srbska. Srbsko ze střel z vymezeného území vstřelilo o 22 bodů více, než družstvo 

Slovinska. 

Jak už tomu bývalo v téměř každém utkání Slovinska na turnaji, ani tentokrát je 

nezradila střelba trestných hodů. To se podle mého názoru ukázalo jako rozhodující 

faktor celého utkání.  Srbsko dovolilo Slovinsku celkem 32 možných trestných hodů, 

kterých hráči Slovinska proměnili celkem 27 (úspěšnost 84 %). Proti tomu Srbsko mělo 

k dispozici pouze 15 trestných hodů a proměnilo jich 13 (úspěšnost 87 %). Celkový 

rozdíl v počtu bodů z trestných hodů tak činní 14 bodů, a to se podle mého názoru 

muselo promítnout do konečného skóre utkání. 

Družstvo Slovinska zaznamenalo celkem 76 útočných akcí. Družstvo Srbska mělo 

k dispozici celkem útočných akcí 72. Tento rozdíl muž být způsoben tím, že Slovinsko 

mohlo ukončovat útočnou akcí každou čtvrtinu, nebo ztrátami soupeře. Slovinsko 

úspěšně proměnilo celkem 42 útočných akcí (úspěšnost 55 %). Družstvo Srbska 

proměnilo celkově 38 útočných akcí (úspěšnost 53 %). Vzhledem k vyššímu počtu 
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proměněných útočných akcí na straně Slovinska, celkově tedy o 4 útoky, může konečný 

rozdíl ve výsledku pohybovat v rozmezí 4-12 bodů. 

Utkání bylo svázáno taktikou obou soupeřů, vzhledem k tomu to faktu se obě 

družstva nepokoušela o rychlé protiútoky. Slovinsko se vydalo do rychlého protiútoku 

pouze 2x, oba pokusy byly úspěšné. Družstvo Srbska se pokusilo celkově o 3 rychlé 

protiútoky, a z toho proměnilo pouze 2. 

Rozhodovalo se tedy v postupných útocích. Slovinsko mělo k dispozici celkem 

74 postupných útoků, z toho dokázalo ve 40 útocích vstřelit alespoň bod (úspěšnost 

54 %). Družstvo Srbska zvládlo proměnit 36 útočných akcí z celkových 69 postupných 

útoků (úspěšnost 52 %).  

Úspěšnost střelby byla toto utkání vyrovnaná. Ve střelbě z pole mělo navrch 

družstvo Srbska s úspěšností 61 %. Družstvo Slovinska zaznamenalo úspěšnost z pole 

57 %. Po připočítání střelby trestných hodů, mělo navrch družstvo Slovinska. To proto, 

že mělo k dispozici o 17 pokusů více. Celkově tedy hráči Srbska stříleli s úspěšností 

67 %, zatímco hráčům Slovinska se úspěšnost zvedla na konečných 68 %. 

Družstvo Srbska doskočilo v útoku celkem 13 míčů, z toho se hned 5 pokusy 

snažilo ihned vstřelit koš, ale pouze 1 střela našla svůj cíl. Družstvo Slovinska 

zaznamenalo útočných doskoků 11. 

Obraných doskoků dokázali doskočit hráči Slovinska celkem 25. Družstvo Srbska 

doskočilo v obraně míčů 23.  

Obě družstva 18 % svých útočných akcí zakončilo ztrátou míče. Srbsko celkově 

ztratilo míčů 13, Slovinsko 14. 

Dohromady tedy družstvo Srbska dokázalo v 49 % ubránit soupeřovi útočné akce. 

Družstvo Slovinska dokázalo ubránit celkově 53 % útočných akcí Srbska.  

Téměř všechny ukazatele herního výkonu jsou v porovnání s druhým týmem 

v nepatrném rozdílu. Zatímco se Srbům dařilo úspěšně dopravit míč do koše 

z vymezeného území, naopak Slovinsko dokázalo úspěšně střílet z poza vymezeného 

území. Jak jsem psal již výše, hlavním a rozhodujícím faktorem v utkání byly trestné 

hody. Hráči Slovinska dokázali přehrávat hráče Srbska ve hře jeden proti jednomu, 

a vynutit si tak osobní chybu soupeře. 



Praktická část   

74 

 

Vítězem utkání a zároveň celého turnaje se stalo družstvo Slovinska. Poukázal bych 

ještě na jednu zajímavou situaci, která se v utkání stala. Do té doby nejlepším hráčem na 

hřišti, Goran Dragic, se v poslední čtvrtině, když už tým Srbska dotahoval skóre, snažil 

téměř každý útok vzít sám na sebe. Bohužel většina útoků končila neúspěšně a 

obdrženým košem. V tuto chvíli neváhal trenér Slovinců tuto hvězdu svého týmu 

vystřídat a posadit na lavičku do konce utkání. Díky tomuto chytrému tahu družstvo 

Slovinců mohlo slavit vítězství. Chtěl bych tím dodat, že týmový herní výkon není jen 

statistikou hráčů, ale také prací trenérů. 
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Tabulka 9: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Srbsko 

Slovinsko Celkem Srbsko 

Skóre 93:85   

D 15 14 D 

D 8 8 D 

S 2 2 S 

S 9 3 S 

K 3 2 K 

K 7 19 K 

k+1 0 1 k+1 

k+0 3 0 k+0 

TH 27/32 13/15 TH 

DO 0 4 DO 

DO 0 1 DO 

Dú+ 11 8 Dú+ 

ÚD 11 13 ÚD 

OD 25 23 OD 

DC 36 36 DC 

ZP 2 4 ZP 

ZO 4 2 ZO 

ZB 2 4 ZB 

ZJ 6 3 ZJ 

ZC 14 13 ZC 

P 34 33 P 

P 40 36 P 

R 0 1 R 

R 2 2 R 

CPÚ 76 72 CPÚ 

PUA 42 38 PUA 

PNA 34 34 PNA 

UUA 55 53 UUA 

USzP 57 61 USzP 

CUS 68 67 CUS 

Ztráty % 18 18 Ztráty % 

UO 53 49 UO 
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6 Diskuse 

V prvním utkání družstvo Slovinska dokázalo zvítězit nad družstvem Polska. 

Jednalo se o první utkání na turnaji, byla patrná patřičná nervozita na obou družstvech. 

Utkání bylo velmi vyrovnané, to znemožňovalo najít ten rozhodující ukazatel herního 

výkonu, díky kterému si Slovinci připsali první vítězství. V úspěšnosti střelby byli 

dokonce hráči Polska lepší než hráči Slovinska. Ovšem jediným, a v tomto utkáním 

hlavním rozhodujícím faktorem, byla aktivní hra Slovinska směrem do útoku. Slovinsko 

se celé utkání snažilo dostávat rychleji do útoku, než soupeř do obrany. Výsledkem tedy 

bylo celkových 16 rychlých protiútoků, z kterých hráči Slovinska dokázali úspěšně 

proměnit 10, oproti 6 rychlým protiútokům na straně Polska. Aktivní hra Slovinska 

směrem do koše je patrná i ze statistiky o počtu vystřelených střel z vymezeného území. 

Celkově hráči Slovinska z bezprostřední blízkosti vystřeli celkem 30 pokusů, zatím co 

jejich soupeř pouze 22 pokusů. Na slovinském družstvu je vidět podpora útoku zejména 

na hráči Goranu Dragicovi, který působí v NBA. Dokázal přenést pojetí basketbalu 

v NBA do Slovinského družstva. Téměř každý útok se hráči Slovinska snažili přejít 

svého soupeře ve hře jeden proti jednomu a velmi často úspěšně. 

V utkání proti Finsku se již Slovinští hráči zbavili svazující trémy na začátku 

turnaje a to bylo vidět na zlepšení jednotlivých individuálních výkonů. Hráči zlepšili 

své procento střelby již na 60 % oproti 56 % z utkání proti Polsku. V tomto utkání se 

daleko více projevila snaha Slovinska přehrávat svého soupeře ve hře jeden proti 

jednomu s následným nájezdem do vymezeného území. Celkově z vymezeného území 

hráči Slovinska vystřelili až 33 pokusů, z toho úspěšných 21. Družstvo Finska vystřelilo 

z vymezeného území pouze 21 střel. Uvolňování hráčů Slovinska s míčem s následným 

nájezdem do vymezeného území je patrný i ze statistik trestných hodů. Finové byli hrou 

Slovinska nuceni dělat velké množství osobních chyb. Dohromady Slovinsko mělo 

k dispozici 27 střeleckých pokusů z čáry trestného hodu. Tento způsob pojetí útočných 

systému se zdá být jako rozhodující, vezmeme-li v potaz, že družstvo Finska 

nedokázalo projít přes obranu Slovinska a mělo tak k dispozici pouze 8 trestných hodů. 

V utkání proti Řecku se Slovinsku již nevedlo v počtu vystřelených 

střel z vymezeného území. To bylo dáno převážně výškovou převahou Řeků. Ovšem 

v poslední čtvrtině dokázalo Slovinské družstvo najít recept, jak překonat obranu 

soupeře, čímž tuto čtvrtinu vyhrálo o 12 bodů. Slovinsko v této čtvrtině opět dokázalo 
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najít sílu a přehrávat hráče z perimetru ve hře jeden proti jednomu a dostávat se tak do 

výhodnějších pozic. Toto počínání vyneslo Slovincům celkem 30 trestných hodů, 

zatímco Řekové jich měli na kontě pouze 14. To opět ukazuje na zlepšenou hru v útoku 

při překonávání vlastního soupeře. Především již zmiňovaný Goran Dragic 

s osmnáctiletým spoluhráčem Lukou Doncicem vedli útok Slovinců a připsali 

dohromady 42 bodů. 

Slovinci v následujícím utkání proti Islandu se tolik již nedostávali do prostoru pod 

košem. Na druhou stranu tým Islandu nedokázal odolávat tlaku soupeře jak v útočných, 

tak i obraných činnostech, a tak výsledek utkání 102:75 ve prospěch Slovinska hovoří 

za vše. Slovinci hlavně zlepšili střelbu z dlouhé vzdálenosti, kdy dokázali vstřelit 

39 bodů právě z poza tříbodového území. Tím dokázali také zlepšit svou úspěšnost 

střelby až na 66 % proti 55 % družstva Islandu. Znovu se Slovincům dařilo ve hře 

v rychlém protiútoku, kdy z 13 útoků úspěšně proměnili 8, oproti pouze 3 proměněným 

rychlým protiútokům na straně Islandu. Ještě bych zde zmínil úspěšnost obrany 

družstva Slovinska. Zatímco Islanďané dokázali ubránit 49 % útočných akcí soupeře, 

Slovinci dokázali ubránit až 61 % útočných akcí soupeře. To ukazuje na velmi efektivní 

kolektivní výkon v obraných činnostech. 

V posledním utkání ve skupině, proti Francii, Slovinci dokázali ještě vylepšit svou 

úspěšnost ve střelbě. Hráči Slovinska zaznamenali úspěšnost střelby na 68 %, proti 60 

% úspěšnosti střelby družstva Francie. Jako rozhodující faktor toho utkání shledávám 

úspěšnost ve střelbě z dlouhé vzdálenosti, tedy střelbě za 3 body. Družstvo Slovinska 

dokázalo úspěšně proměnit 10 střel, z celkových 23 pokusů, zatímco družstvo Francie 

proměnilo pouze 4 střely z 15 pokusů. Rozdíl ve vstřelených bodech z dlouhé 

vzdálenosti tak činil 18 bodů. Vzhledem ke konečnému stavu utkání, které Slovinsko 

vyhrálo o 17 bodů, to byl rozdíl markantní. V tomto utkání byla také patrná enormní 

snaha Slovinska o vnikání do vymezeného prostoru, ale vzhledem k podobným údajům 

ve střelbě z krátké vzdálenosti, tento ukazatel nehrál příliš velkou roli v konečném 

vítězství Slovinska. 

V prvním utkání ve vyřazovacích bojích narazilo družstvo Slovinska na družstvo 

Ukrajiny. Utkání již od začátku bylo jednoznačné pro družstvo Slovinska. Celkově 

Slovinci vyhráli rozdílem 24 bodů, kdy opět přehráli svého soupeře především ve hře 

jeden proti jednomu, kdy byli hráči Ukrajiny nuceni dopouštět se osobních chyb. 

Celkem družstvo Slovinska mělo k dispozici 26 trestných hodů a z toho 21 proměnilo. 
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Slovinci překonávali také úspěšně svého soupeře ve střelách ze střední vzdálenosti, kdy 

rozdíl v počtu bodů dosažených z této vzdálenosti byl 10 bodů. Slovinci nejen že 

zakončovali s vysokou úspěšností 63 %, ale také výborně bránili, kdy dokázali celkově 

67 % útočných akcí Ukrajiny ubránit a způsobit svou obranou celkově 21 ztrát soupeře. 

Slovinci se opět prezentovali velmi kompaktní agresivní obranou, kdy povolili 

z celkových 75 útočných akcí Ukrajiny pouze 25 útočných úspěšných akcí. V tomto 

utkání Slovinský trenér šetřil fyzické síly hlavních opor, ale zbytek hráčů z lavičky je 

velmi dobře zastoupil. 

Ve čtvrtfinálovém utkání turnaje narazilo družstvo Slovinska na družstvo Lotyšska. 

V tomto utkání dokázalo Slovinsko navýšit svou úspěšnost střelby na 69 %. Lotyšsko 

zaznamenalo úspěšnost střelby 58 %. V tomto utkání se ukázala dominance hráčů 

Slovinska na perimetru. Hráči Slovinska dokázali přinutit svou hrou hráče Lotyšska 

celkově k 32 osobním chybám a umožnili tak Slovinsku celkem 39 trestných hodů. 

Slovinsko proměnilo celkem 32 trestných hodů. Rozdíl v počtu střelených bodů 

z trestných hodů byl až 17 bodů. Vzhledem k výsledku utkání, které skončilo rozdílem 

6 bodů, se ukázalo útočné pojetí Slovinska jako klíčové. Slovinští hráči k výborné 

úspěšnosti střelby dokázali efektivněji bránit než jejich soupeř, kdy dokázali celkových 

56 % útočných akcí Lotyšska úspěšně ubránit. Družstvo Lotyšska dokázalo úspěšně 

ubránit pouze 42 % útočných akcí Slovinska. Hlavními strůjci vítězství byli opět hráči 

Goran Dragic s Lukou Doncicem, kteří dohromady nastříleli 53 bodů, z toho 

15 trestných hodů.  

V semifinálovém utkání se střetlo družstvo Slovinska proti Španělsku, které na 

Mistrovství Evropy 2013 získalo bronzové medaile. Slovinci dokázali velmi dobře 

vzdorovat v útoku bratřím Gasolům ze Španělska. Slovinsko dokázalo přestřílet soupeře 

z vymezeného území, a to o 6 úspěšných pokusů. Bodový rozdíl tak činil 12 bodů ze 

střelby z krátké vzdálenosti. Je to právě Španělsko, které má ve svém středu dva vysoké 

hráče a rozehrávače Rickyho Rubia, kteří mají zkušenosti z NBA a hra Španělska je na 

těchto hráčích závislá. Ale byli to právě hráči Slovinska, kteří dokázali velmi dobře 

útočit a překonávat svého soupeře ve hře jeden proti jednomu. Dále důležitým 

ukazatelem byla střelba za tři body. Slovinští hráči dokázali z 26 pokusů hned 14 střel 

proměnit, zatímco Španělé zaznamenali pouze 7 úspěšných střel. Celkový rozdíl ze střel 

z dlouhé vzdálenosti činil 21 bodů. Slovinští hráči sice toto utkání nenavýšili svou 

úspěšnost ve střelbě, ale dokázali ji udržet z minulého utkání a to na 69 %, proti 
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úspěšnosti střelby Španělska, která by na 54 %. Slovinsko tak dokázalo zvítězit nad 

Španělskem rozdílem 20 bodů, kdy velkou roli hrála schopnost hráčů překonávat 

soupeře jeden proti jednomu a vysoká úspěšnost střelby za tři body, která byla přes 

50 %. 

Finálové utkání sehrálo družstvo Slovinska proti družstvu Srbska. Utkání bylo 

vyrovnané, kdy to bylo právě Srbsko, které dominovalo ve vymezeném území. Srbsko 

úspěšně zakončilo 21 akcí z krátké vzdálenosti, zatím co Slovinsko pouze 10. Podle této 

statistiky bychom mohli tvrdit, že Slovinsko nebylo příliš aktivní ve hře jeden proti 

jednomu s následným nájezdem do vymezeného území. Sice Slovinsko nemělo tolik 

úspěšných pokusů zakončených košem z vymezeného území, ale to bylo především 

proto, že si hráči na perimetru dokázali vynutit osobní chyby soupeře a následně 

skórovat z čáry trestného hodu. Slovinsko mělo k dispozici celkem 32 trestných hodů, 

z kterých 27 bylo úspěšných. Proti tomu družstvo Srbska mělo k dispozici pouze 

pokusů 15, z kterých 13 bylo úspěšných. Rozdíl v bodech vstřelených z trestných hodů 

tak činí 14 bodů. Započítáme-li ještě střelbu ze střední vzdálenosti, kdy Slovinsko 

úspěšně vstřelilo bodů 18, zatímco Srbsko pouze 6, vyjde nám bodový rozdíl ve střelbě 

ze střední vzdálenosti 12 bodů. Slovinsko střílelo s úspěšností 68 %, ale Srbsko také 

střílelo velmi dobře s úspěšností 67 %. Slovinsko dokázalo zvítězit rozdílem 8 bodů 

a mohlo se tak zapsat do historie, jako vítěz Mistrovství Evropy 2017. 

Strůjcem vítězství Slovinska byl bez pochyby Goran Dragic. Téměř v každém 

utkání nastřílel přes 20 bodů, ve finále dokonce 35 bodů. Byl to právě on, kdo dokázal 

dobře přecházet soupeře ve hře jeden proti jednomu s následným nájezdem, přihrávkou 

či výhozem na volného hráče. Na Goranu Dragicovi bylo dobře vidět, jak je naučený 

hrát v NBA. Nebylo pro něj problémem přejít svého soupeře. Dalším užitečným hráčem 

slovinského družstva, a pro mě překvapení turnaje, byl osmnácti letý Luka Doncic. Byl 

to právě on, který převzal roli Dragice, když byl dobře bráněn. Doncic oplýval přesnou 

střelbou z dlouhé vzdálenosti a, podle mého názoru, měl na svůj věk vyspělé 

basketbalové myšlení. Ale je samozřejmé, že na týmovém herním výkonu se podílejí 

všichni hráči jak na hřišti, tak na lavičce. 

Družstvo Slovinska v průměru v každém utkání úspěšně proměnilo až 9 střel 

z dlouhé vzdálenosti, z 23 pokusů (úspěšnost 43 %).  



Diskuse   

80 

 

Ze střední vzdálenosti v průměru na utkání Slovinsko vystřelilo celkově 10 pokusů, 

z toho 5 bylo úspěšných (úspěšnost 50 %). Slovinsko nevyužívalo střelbu ze střední 

vzdálenosti, střílelo převážně z vymezeného území nebo z dlouhé vzdálenosti. 

Nejvíce družstvo Slovinska střílelo z krátké vzdálenosti. V průměru Slovinsko 

vystřelilo celkem 22 střel, z toho v průměru úspěšně proměnilo 17 pokusů s úspěšností 

76 %. Slovinsko se prezentovalo velmi aktivním hraním směrem do vymezeného území. 

V čele s Dragicem a Doncicem bylo Slovinsko v některých utkáních v podstatě 

nezastavitelné. 

Výrazným ukazatelem byly trestné hody. Celkově za celý turnaj Slovinsko 

vystřelilo 235 trestných hodů, z toho dokázalo úspěšně proměnit 193 (úspěšnost 82 %). 

V průměru hráči Slovinska za utkání vystřelili 26 trestných pokusů, z toho v průměru 

proměnili 21. Tento ukazatel jde ruku v ruce se statistikou střel z krátké vzdálenosti. 

Soupeři nedokázali čelit útoku Slovinska a byli nuceni hráče zastavit za cenu osobních 

chyb. 

Slovinsko dokázalo v průměru na utkání získat 27 obraných doskoků. Připočteme-li 

k tomu ztráty soupeřů, vyjde nám, že družstvo Slovinska dokázalo v průměru ubránit 

56 % útočných akcí soupeřů. Po celý turnaj Slovinsko předvádělo velmi aktivní obranu 

s napadáním po celém hřišti. Hráči v obraně nepropadali ve hře jeden proti jednomu, 

což je základní stavební kámen úspěchu. 

Slovinsko dokázalo v průměru doskočit v útoku 11 doskoků, z toho 3 pokusy vedly 

k okamžitému zakončení a v průměru ke 2 úspěšným. 

Na turnaji hráči Slovinska průměrně ztratili 14 míčů na utkání. Můžeme tedy říci, 

že v 18 % útočných akcí hráči Slovinska nedokončili své útočné snažení vinou 

ztraceného míče. 

Slovinskému týmu se po celý turnaj velmi dařila střelba jak z pole, tak střelba 

celkově. V průměru na utkání hráči měli úspěšnost střelby z pole 55 %. Úspěšnost 

střelby včetně trestných hodů mělo družstvo Slovinska v průměru na utkání na 64 %. 

Slovinci v podstatě s každým utkáním ve vyřazovacích bojích dokázalo ještě o kousek 

zlepšit svou úspěšnost střelby. 
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Obrázek 3: Ukazatelé herního výkonu Slovinska - průměr na utkání 

 

Obrázek 4: Trestné hody v jednotlivých utkáních 

Hypotéza č. 1 je potvrzena. Slovinsko dokázalo v průměru ubránit 56 % útočných 

akcí soupeřů. Pouze v utkání proti Řecku mělo Slovinsko nižší úspěšnost obrany. 
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Můžeme potvrdit hypotézu č. 2, kdy Slovinské družstvo se v točných činnostech 

přiblížilo hernímu pojetí, které je praktikováno v NBA. 

Hypotéza č. 3 je potvrzena. Vysoký počet trestných hodů, hlavně v důležitých 

utkáních, byl stěžejním faktorem vítězství. 
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7 Závěr 

V kapitole 6. Diskuse jsem popisoval rozhodující ukazatele týmového herního 

výkonu pro jednotlivá utkání. 

Po většinu utkání rozhodujícím faktorem byla střelba trestných hodů, čímž se 

potvrdila hypotéza č. 3. Slovinsko střílelo v průměru na utkání celkem 26 trestných 

hodů, z toho v průměru 21 úspěšných pokusů. Celkově za celý turnaj družstvo 

Slovinska odstřílelo až 235 trestných hodů, z toho 193 úspěšně. Slovinsko tedy trestné 

hody na Mistrovství Evropy 2017 střílelo s úspěšností 82 %. Myslím, že je to vysoká 

úspěšnost trestných hodů, vezmeme-li v potaz vysoký počet trestných hodů.  

Trestné hody, jako ukazatel herního výkonu, nám poskytují informace o dalším 

hlavním faktoru vítězství Slovinska na turnaji. Slovinsko mělo vysoký počet pokusů 

z čáry trestného hodu proto, že bylo efektivní v útočných činnostech. Hráči Slovinska 

dokázali přehrát hráče na perimetru jeden proti jednomu a tím vznikaly situace, kdy 

soupeři byli nuceni zastavit útočné snažení Slovinska za cenu osobní chyby. Pokud se 

soupeři nepovedlo zastavit útočníka pronikajícího do vymezeného území, vznikla tak 

snadná situace ke skórování z krátké vzdálenosti, přihrávce hráči pod koš nebo 

přihrávka hráčům na perimetru, kteří tak měli lehké pozice ke střelbě z dlouhé 

vzdálenosti. Neustálé pronikání do vymezeného území, kdy hráč dokáže přejít hráče 

jeden proti jednomu, je tolik příhodné pro útočné pojetí, v pro zatím nejlepší lize na 

světě NBA. 

Tím, jak dokázali hráči úspěšně pracovat právě při vniku do vymezeného území 

s následnou přihrávkou na volného hráče, vznikaly relativně jednoduché střely pro 

hráče, kteří stříleli s vysokou úspěšností ve střelbě z pole. Úspěšnost střelby z pole 

družstva Slovinska byla kolem 55 %. Po přičtení střelby z trestných hodů, zaznamenali 

hráči Slovinska úspěšnost střelby až na 64 %. Důležitým faktem je to, že čím dále 

v turnaji Slovinsko postupovalo, dokázalo svou úspěšnost ještě navyšovat. 

Slovinsko se po většinu turnaje prezentovalo osobním krytím hráče s míčem po 

celém hřišti. Slovinsko dokázalo svou obranou přinutit soupeře v průměru k 16 ztrátám 

na utkání. Po započítání obraných doskoků můžeme říci, že Slovinci dokázali 

v průměru 54 % útočných akcí soupeřů ubránit. Hráči Slovinska se prezentovali 

efektivní obranou právě při situacích jeden proti jednomu, kdy místo osobní chyby 

dokázali nepustit soupeře právě do vymezeného území. 
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Závěrem mohu říci, že hypotézy byly potvrzeny. Myslím, že právě herní pojetí 

Slovinska na turnaji Mistrovství Evropy 2017 by mohlo být inspirací nám, trenérům dětí 

a mládeže, k budoucí práci. Není přece krásnější pohled na naše svěřence, kteří se 

nebojí využít svých dovedností a dokáží přehrát soupeře ve hře jeden proti jednomu. 
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Seznam symbolů a zkratek 

D = neúspěšné střely z dlouhé vzdálenosti, D = úspěšné střely z dlouhé vzdálenosti 

S = neúspěšné střely ze střední vzdálenosti, S = úspěšné střely ze střední vzdálenosti 

K = neúspěšné střely z krátké vzdálenosti, K = úspěšné střely z krátké vzdálenosti 

K + 1 = úspěšná střela z krátké vzdálenosti po osobní chybě + úspěšný trestný hod 

K + 0 = úspěšná střela z krátké vzdálenosti po osobní chybě + neúspěšný trestný hod 

TH = trestné hody 

DO = útočný doskok s okamžitou následnou neúspěšnou střelou 

DO = útočný doskok s okamžitou následnou úspěšnou střelou 

Dú+ = útočný doskok bez okamžité střelby, následuje nový útok 

ÚD = celkový počet útočných doskoků 

OD = celkový počet obraných doskoků 

DC = celkový počet doskoků v utkání (ÚD + OD) 

ZP = ztráta míče špatnou přihrávkou 

ZO = ztráta míče osobním přestupkem (porušení pravidel) 

ZB = ztráta míče po bloku soupeře 

ZJ = ztráta jiná (vypíchnutí míče obráncem)  

ZC = celkový počet ztrát (ZP + ZO + ZB + ZJ) 

P = neúspěšné postupné útoky P = úspěšné postupné útoky 

R = neúspěšné rychlé protiútoky R = úspěšné rychlé protiútoky 

CPÚ = celkový počet útočných akcí 

PUA = počet úspěšných útoků 

PNA = počet neúspěšných útoků 

UUA = úspěšnost útočných akcí [%] 

USzP = úspěšnost střelby z pole (bez TH) [%] 

CUS = celková úspěšnost střelby (včetně TH) [%] 

UO = úspěšnost obrany [%] 

NBA = National Basketball Association 

FIBA = International Basketball Federation 
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Příloha 1: Záznamový arch 

Slovinsko 1. čtvrtina   Slovinsko 2. čtvrtina   

 Skóre     Skóre     

D   D   D   D   

D   D   D   D   

S   S   S   S   

S   S   S   S   

K   K   K   K   

K   K   K   K   

k+1   k+1   k+1   k+1   

k+0   k+0   k+0   k+0   

DO   DO   DO   DO   

DO   DO   DO   DO   

Dú+   Dú+   Dú+   Dú+   

ZP   ZP   ZP   ZP   

ZO   ZO   ZO   ZO   

ZB   ZB   ZB   ZB   

ZJ   ZJ   ZJ   ZJ   

P   P   P   P   

P   P   P   P   

R   R   R   R   

R   R   R   R   

Slovinsko 3. čtvrtina   Slovinsko 4. čtvrtina   

 Skóre     Skóre     

D   D   D   D   

D   D   D   D   

S   S   S   S   

S   S   S   S   

K   K   K   K   

K   K   K   K   

k+1   k+1   k+1   k+1   

k+0   k+0   k+0   k+0   

DO   DO   DO   DO   

DO   DO   DO   DO   

Dú+   Dú+   Dú+   Dú+   

ZP   ZP   ZP   ZP   

ZO   ZO   ZO   ZO   

ZB   ZB   ZB   ZB   

ZJ   ZJ   ZJ   ZJ   

P   P   P   P   

P   P   P   P   

R   R   R   R   

R   R   R   R   
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Příloha 2: Ukazatelé herního výkonu v utkání Slovinsko x Polsko 

 

 

 

Slovinsko 1. čtvrtina Polsko Slovinsko 2. čtvrtina Polsko 

Skóre 24:22 
 

Skóre 29:24 
 D 4 4 D D 3 4 D 

D 3 2 D D 3 2 D 

S 0 1 S S 2 0 S 

S 0 1 S S 1 1 S 

K 4 0 K K 1 1 K 

K 3 3 K K 4 2 K 

k+1 2 0 k+1 k+1 1 1 k+1 

k+0 0 0 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 0 1 DO DO 0 0 DO 

DO 2 0 DO DO 0 3 DO 

Dú+ 2 2 Dú+ Dú+ 1 0 Dú+ 

ZP 0 0 ZP ZP 1 3 ZP 

ZO 0 0 ZO ZO 2 1 ZO 

ZB 0 1 ZB ZB 0 1 ZB 

ZJ 1 0 ZJ ZJ 1 2 ZJ 

P 9 10 P P 8 11 P 

P 9 9 P P 8 9 P 

R 2 0 R R 2 2 R 

R 1 0 R R 5 2 R 

Slovinsko 3. čtvrtina Polsko Slovinsko 4. čtvrtina Polsko 

Skóre 21:12 
 

Skóre 16:23 
 D 3 3 D D 6 3 D 

D 1 2 D D 2 3 D 

S 3 3 S S 1 1 S 

S 1 0 S S 1 0 S 

K 1 1 K K 2 3 K 

K 3 2 K K 3 3 K 

k+1 0 0 k+1 k+1 0 0 k+1 

k+0 1 0 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 1 1 DO DO 1 1 DO 

DO 1 1 DO DO 0 0 DO 

Dú+ 2 1 Dú+ Dú+ 1 1 Dú+ 

ZP 1 3 ZP ZP 1 1 ZP 

ZO 3 0 ZO ZO 1 0 ZO 

ZB 0 1 ZB ZB 0 0 ZB 

ZJ 0 2 ZJ ZJ 0 0 ZJ 

P 10 14 P P 12 8 P 

P 6 3 P P 6 11 P 

R 2 0 R R 0 1 R 

R 4 2 R R 0 2 R 
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Příloha 3: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Finsko 

Slovinsko 1. čtvrtina Finsko Slovinsko 2. čtvrtina Finsko 

Skóre 22:22 
 

Skóre 30:20 
 D 2 3 D D 2 5 D 

D 0 4 D D 2 5 D 

S 2 1 S S 1 1 S 

S 2 3 S S 1 1 S 

K 2 1 K K 0 1 K 

K 5 1 K K 6 1 K 

k+1 0 0 k+1 k+1 0 0 k+1 

k+0 0 0 k+0 k+0 1 0 k+0 

DO 2 0 DO DO 2 1 DO 

DO 1 1 DO DO 1 0 DO 

Dú+ 0 1 Dú+ Dú+ 0 2 Dú+ 

ZP 1 3 ZP ZP 2 2 ZP 

ZO 0 1 ZO ZO 0 1 ZO 

ZB 1 1 ZB ZB 0 0 ZB 

ZJ 1 2 ZJ ZJ 0 1 ZJ 

P 8 11 P P 5 11 P 

P 9 9 P P 13 8 P 

R 1 1 R R 0 0 R 

R 2 0 R R 1 0 R 

Slovinsko 3. čtvrtina Finsko Slovinsko 4. čtvrtina Finsko 

Skóre 13:21 
 

Skóre 16:15 
 D 5 3 D D 4 1 D 

D 1 4 D D 1 1 D 

S 2 0 S S 0 3 S 

S 0 0 S S 0 2 S 

K 0 4 K K 2 2 K 

K 2 4 K K 3 3 K 

k+1 1 0 k+1 k+1 1 0 k+1 

k+0 0 0 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 3 0 DO DO 1 2 DO 

DO 0 0 DO DO 0 0 DO 

Dú+ 0 2 Dú+ Dú+ 0 1 Dú+ 

ZP 0 0 ZP ZP 1 2 ZP 

ZO 1 1 ZO ZO 2 0 ZO 

ZB 1 0 ZB ZB 0 0 ZB 

ZJ 3 0 ZJ ZJ 2 2 ZJ 

P 12 7 P P 12 11 P 

P 6 8 P P 6 7 P 

R 0 1 R R 0 0 R 

R 0 1 R R 2 0 R 

 

 



Seznam příloh_______________________________________________________________ 

96 

 

Příloha 4: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Řecko 

Slovinsko 1. čtvrtina Řecko Slovinsko 2. čtvrtina Řecko 

Skóre 23:13 
 

Skóre 12:17 
 D 1 2 D D 5 3 D 

D 3 0 D D 1 1 D 

S 1 1 S S 1 1 S 

S 1 0 S S 1 0 S 

K 1 2 K K 1 0 K 

K 2 6 K K 3 6 K 

k+1 0 0 k+1 k+1 0 0 k+1 

k+0 0 0 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 1 2 DO DO 1 0 DO 

DO 2 0 DO DO 0 2 DO 

Dú+ 2 1 Dú+ Dú+ 3 4 Dú+ 

ZP 1 0 ZP ZP 1 1 ZP 

ZO 1 2 ZO ZO 0 2 ZO 

ZB 0 1 ZB ZB 2 1 ZB 

ZJ 0 2 ZJ ZJ 3 2 ZJ 

P 6 10 P P 12 9 P 

P 10 7 P P 5 7 P 

R 0 0 R R 1 1 R 

R 0 0 R R 1 1 R 

Slovinsko 3. čtvrtina Řecko Slovinsko 4. čtvrtina Řecko 

Skóre 17:28 
 

Skóre 26:14 
 D 1 2 D D 1 2 D 

D 2 2 D D 1 0 D 

S 1 0 S S 1 2 S 

S 1 0 S S 2 0 S 

K 2 2 K K 1 4 K 

K 0 6 K K 2 4 K 

k+1 1 0 k+1 k+1 1 0 k+1 

k+0 0 1 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 0 1 DO DO 0 1 DO 

DO 0 0 DO DO 2 1 DO 

Dú+ 2 3 Dú+ Dú+ 2 2 Dú+ 

ZP 1 1 ZP ZP 1 1 ZP 

ZO 3 1 ZO ZO 0 0 ZO 

ZB 0 0 ZB ZB 0 0 ZB 

ZJ 2 0 ZJ ZJ 0 1 ZJ 

P 10 6 P P 4 10 P 

P 7 12 P P 14 7 P 

R 0 0 R R 0 0 R 

R 1 1 R R 0 0 R 
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Příloha 5: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Island 

Slovinsko 1. čtvrtina Island Slovinsko 2. čtvrtina Island 

Skóre 23:25   Skóre 37:18   

D 6 2 D D 1 3 D 

D 3 4 D D 5 0 D 

S 1 2 S S 0 1 S 

S 2 1 S S 0 1 S 

K 0 2 K K 0 1 K 

K 4 3 K K 3 5 K 

k+1 0 1 k+1 k+1 2 0 k+1 

k+0 0 1 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 0 0 DO DO 0 0 DO 

DO 1 0 DO DO 0 0 DO 

Dú+ 3 3 Dú+ Dú+ 4 2 Dú+ 

ZP 2 1 ZP ZP 2 3 ZP 

ZO 0 0 ZO ZO 0 1 ZO 

ZB 1 1 ZB ZB 1 0 ZB 

ZJ 0 1 ZJ ZJ 0 2 ZJ 

P 9 9 P P 3 12 P 

P 8 10 P P 13 8 P 

R 1 0 R R 1 0 R 

R 2 0 R R 3 0 R 

Slovinsko 3. čtvrtina Island Slovinsko 4. čtvrtina Island 

Skóre 21:16   Skóre 21:16   

D 4 4 D D 1 4 D 

D 2 2 D D 3 1 D 

S 1 0 S S 1 1 S 

S 0 0 S S 2 1 S 

K 3 4 K K 0 2 K 

K 4 3 K K 4 3 K 

k+1 1 0 k+1 k+1 0 0 k+1 

k+0 0 0 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 0 0 DO DO 0 0 DO 

DO 2 2 DO DO 0 1 DO 

Dú+ 1 1 Dú+ Dú+ 2 2 Dú+ 

ZP 2 6 ZP ZP 5 3 ZP 

ZO 1 0 ZO ZO 0 0 ZO 

ZB 0 0 ZB ZB 0 0 ZB 

ZJ 1 0 ZJ ZJ 2 2 ZJ 

P 12 12 P P 7 10 P 

P 7 4 P P 7 8 P 

R 1 2 R R 2 2 R 

R 1 3 R R 2 0 R 
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Příloha 6: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Francie 

Slovinsko 1. čtvrtina Francie Slovinsko 2. čtvrtina Francie 

Skóre 28:22 
 

Skóre 24:13 
 D 2 4 D D 6 3 D 

D 4 2 D D 3 0 D 

S 1 1 S S 1 3 S 

S 1 3 S S 2 0 S 

K 1 4 K K 0 2 K 

K 4 4 K K 4 2 K 

k+1 0 0 k+1 k+1 0 1 k+1 

k+0 2 0 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 0 0 DO DO 0 0 DO 

DO 0 0 DO DO 0 0 DO 

Dú+ 2 2 Dú+ Dú+ 2 3 Dú+ 

ZP 3 2 ZP ZP 1 1 ZP 

ZO 0 0 ZO ZO 0 1 ZO 

ZB 0 0 ZB ZB 0 1 ZB 

ZJ 1 0 ZJ ZJ 0 1 ZJ 

P 8 10 P P 9 11 P 

P 11 9 P P 10 7 P 

R 0 1 R R 0 1 R 

R 1 1 R R 1 0 R 

Slovinsko 3. čtvrtina Francie Slovinsko 4. čtvrtina Francie 

Skóre 25:16 
 

Skóre 18:27 
 D 2 2 D D 3 2 D 

D 3 1 D D 0 1 D 

S 1 1 S S 1 1 S 

S 0 0 S S 0 0 S 

K 1 1 K K 1 3 K 

K 3 5 K K 3 4 K 

k+1 1 0 k+1 k+1 0 1 k+1 

k+0 0 0 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 0 0 DO DO 0 0 DO 

DO 1 0 DO DO 0 0 DO 

Dú+ 2 2 Dú+ Dú+ 1 2 Dú+ 

ZP 1 6 ZP ZP 3 2 ZP 

ZO 3 0 ZO ZO 1 0 ZO 

ZB 0 0 ZB ZB 0 0 ZB 

ZJ 0 0 ZJ ZJ 2 0 ZJ 

P 7 9 P P 10 4 P 

P 10 8 P P 10 11 P 

R 1 1 R R 1 3 R 

R 1 0 R R 0 2 R 
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Příloha 7: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Ukrajina 

Slovinsko 1. čtvrtina Ukrajina Slovinsko 2. čtvrtina Ukrajina 

Skóre 26:17 
 

Skóre 16:10 
 D 1 4 D D 4 3 D 

D 3 3 D D 1 0 D 

S 1 1 S S 0 3 S 

S 1 0 S S 3 1 S 

K 0 2 K K 3 3 K 

K 4 2 K K 2 2 K 

k+1 0 1 k+1 k+1 0 0 k+1 

k+0 0 0 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 0 0 DO DO 0 0 DO 

DO 0 1 DO DO 0 0 DO 

Dú+ 4 1 Dú+ Dú+ 2 2 Dú+ 

ZP 1 1 ZP ZP 0 0 ZP 

ZO 1 1 ZO ZO 0 3 ZO 

ZB 2 0 ZB ZB 2 1 ZB 

ZJ 0 3 ZJ ZJ 2 0 ZJ 

P 7 12 P P 10 12 P 

P 10 6 P P 7 5 P 

R 0 0 R R 1 1 R 

R 1 1 R R 1 0 R 

Slovinsko 3. čtvrtina Ukrajina Slovinsko 4. čtvrtina Ukrajina 

Skóre 26:16 
 

Skóre 11:12 
 D 3 2 D D 3 3 D 

D 2 2 D D 0 0 D 

S 1 2 S S 5 2 S 

S 1 0 S S 2 1 S 

K 1 3 K K 1 1 K 

K 4 4 K K 3 4 K 

k+1 0 0 k+1 k+1 0 0 k+1 

k+0 0 0 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 0 0 DO DO 0 0 DO 

DO 0 0 DO DO 0 1 DO 

Dú+ 4 4 Dú+ Dú+ 3 1 Dú+ 

ZP 2 4 ZP ZP 3 3 ZP 

ZO 0 2 ZO ZO 1 0 ZO 

ZB 0 0 ZB ZB 0 1 ZB 

ZJ 0 0 ZJ ZJ 0 2 ZJ 

P 7 12 P P 11 11 P 

P 9 7 P P 5 4 P 

R 1 1 R R 2 1 R 

R 2 0 R R 1 2 R 
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Příloha 8: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Lotyšsko 

Slovinsko 1. čtvrtina Lotyšsko Slovinsko 2. čtvrtina Lotyšsko 

Skóre 34:23 
 

Skóre 17:32 
 D 2 5 D D 2 2 D 

D 5 5 D D 1 2 D 

S 0 0 S S 3 1 S 

S 0 2 S S 3 2 S 

K 0 1 K K 0 1 K 

K 3 1 K K 1 5 K 

k+1 0 0 k+1 k+1 0 2 k+1 

k+0 0 0 k+0 k+0 0 1 k+0 

DO 0 0 DO DO 0 0 DO 

DO 1 0 DO DO 0 0 DO 

Dú+ 2 2 Dú+ Dú+ 1 2 Dú+ 

ZP 2 1 ZP ZP 1 1 ZP 

ZO 1 2 ZO ZO 3 1 ZO 

ZB 0 1 ZB ZB 1 1 ZB 

ZJ 2 0 ZJ ZJ 0 0 ZJ 

P 5 10 P P 9 7 P 

P 14 7 P P 9 11 P 

R 2 0 R R 1 1 R 

R 0 2 R R 0 2 R 

Slovinsko 3. čtvrtina Lotyšsko Slovinsko 4. čtvrtina Lotyšsko 

Skóre 25:11 
 

Skóre 27:31 
 D 2 8 D D 4 4 D 

D 2 0 D D 3 4 D 

S 3 2 S S 0 0 S 

S 1 0 S S 1 2 S 

K 3 2 K K 0 1 K 

K 4 2 K K 3 5 K 

k+1 1 1 k+1 k+1 0 0 k+1 

k+0 0 0 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 0 0 DO DO 0 0 DO 

DO 1 1 DO DO 0 0 DO 

Dú+ 2 2 Dú+ Dú+ 2 2 Dú+ 

ZP 0 1 ZP ZP 0 1 ZP 

ZO 1 1 ZO ZO 3 0 ZO 

ZB 0 1 ZB ZB 0 1 ZB 

ZJ 1 0 ZJ ZJ 0 1 ZJ 

P 10 15 P P 7 8 P 

P 11 5 P P 12 13 P 

R 0 0 R R 0 0 R 

R 1 0 R R 0 0 R 
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Příloha 9: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Španělsko 

Slovinsko 1. čtvrtina Španělsko Slovinsko 2. čtvrtina Španělsko 

Skóre 25:19 
 

Skóre 24:26 
 D 2 4 D D 3 2 D 

D 6 0 D D 4 3 D 

S 3 1 S S 1 1 S 

S 1 2 S S 1 1 S 

K 0 0 K K 1 1 K 

K 3 4 K K 5 4 K 

k+1 0 1 k+1 k+1 0 0 k+1 

k+0 1 0 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 0 0 DO DO 0 3 DO 

DO 0 1 DO DO 0 0 DO 

Dú+ 4 2 Dú+ Dú+ 3 1 Dú+ 

ZP 0 2 ZP ZP 2 0 ZP 

ZO 1 0 ZO ZO 0 1 ZO 

ZB 0 0 ZB ZB 0 0 ZB 

ZJ 0 1 ZJ ZJ 2 1 ZJ 

P 7 8 P P 9 5 P 

P 8 9 P P 9 11 P 

R 0 0 R R 0 1 R 

R 0 0 R R 1 1 R 

Slovinsko 3. čtvrtina Španělsko Slovinsko 4. čtvrtina Španělsko 

Skóre 24:12 
 

Skóre 19:15 
 D 3 6 D D 4 2 D 

D 2 2 D D 2 2 D 

S 0 2 S S 1 1 S 

S 1 2 S S 0 1 S 

K 2 0 K K 1 2 K 

K 5 1 K K 4 2 K 

k+1 0 0 k+1 k+1 0 0 k+1 

k+0 0 0 k+0 k+0 0 0 k+0 

DO 0 0 DO DO 0 1 DO 

DO 0 0 DO DO 1 0 DO 

Dú+ 3 0 Dú+ Dú+ 1 1 Dú+ 

ZP 0 1 ZP ZP 3 2 ZP 

ZO 0 3 ZO ZO 0 2 ZO 

ZB 1 0 ZB ZB 0 0 ZB 

ZJ 0 0 ZJ ZJ 0 1 ZJ 

P 5 13 P P 8 10 P 

P 9 5 P P 9 5 P 

R 1 0 R R 0 1 R 

R 2 0 R R 0 2 R 
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Příloha 10: Ukazatele herního výkonu v utkání Slovinsko x Srbsko 

Slovinsko 1. čtvrtina Srbsko Slovinsko 2. čtvrtina Srbsko 

Skóre 20:22 
 

Skóre 36:25 
 D 5 1 D D 2 7 D 

D 2 0 D D 4 4 D 

S 2 1 S S 0 0 S 

S 2 1 S S 3 0 S 

K 0 2 K K 2 0 K 

K 5 6 K K 0 3 K 

k+1 0 0 k+1 k+1 0 1 k+1 

k+0 0 0 k+0 k+0 1 0 k+0 

DO 0 1 DO DO 0 0 DO 

DO 0 1 DO DO 0 0 DO 

Dú+ 3 2 Dú+ Dú+ 2 3 Dú+ 

ZP 0 2 ZP ZP 1 1 ZP 

ZO 0 1 ZO ZO 0 1 ZO 

ZB 2 0 ZB ZB 0 0 ZB 

ZJ 1 0 ZJ ZJ 2 0 ZJ 

P 10 8 P P 6 9 P 

P 8 10 P P 14 10 P 

R 0 0 R R 0 0 R 

R 1 1 R R 1 0 R 

Slovinsko 3. čtvrtina Srbsko Slovinsko 4. čtvrtina Srbsko 

Skóre 15:20 
 

Skóre 22:18 
 D 5 2 D D 3 4 D 

D 1 2 D D 1 2 D 

S 0 0 S S 0 1 S 

S 2 1 S S 2 1 S 

K 1 0 K K 0 0 K 

K 1 5 K K 1 5 K 

k+1 0 0 k+1 k+1 0 0 k+1 

k+0 1 0 k+0 k+0 1 0 k+0 

DO 0 3 DO DO 0 0 DO 

DO 0 0 DO DO 0 0 DO 

Dú+ 2 2 Dú+ Dú+ 4 1 Dú+ 

ZP 1 1 ZP ZP 0 0 ZP 

ZO 2 0 ZO ZO 2 0 ZO 

ZB 0 3 ZB ZB 0 1 ZB 

ZJ 1 1 ZJ ZJ 2 2 ZJ 

P 10 7 P P 8 9 P 

P 7 8 P P 11 8 P 

R 0 1 R R 0 0 R 

R 0 1 R R 0 0 R 

 


