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1. Úvod 

Sport a děti k sobě patří stejně neodmyslitelně jako basketbal 
a školství. A právě tato spojení jsem si zvolil jako stěžejní pro téma 
mé diplomové práce. 

Sport ve volném překladu vyjadřuje touhu bavit se, trávit pří-
jemně volný čas, rozptylovat se. Značná část literárních pramenů 
uvádí sport do vzájemných souvislostí s hrou, je vyjádřením vztahu 
jedince k okolní skutečnosti i k sobě samému. Je jedním ze základ-
ních projevů života. U dětí se stává prostředkem poznání vnějšího 
světa, svých tělesných i duševních možností a u dospívajících 
a dospělých lidí je hra zábavou, zdrojem prožitků, ale současně 
i výrazným podnětem jejich vlastního rozvoje tělesného, rozu-
mového, emocionálního i sociálního. Zkrátka sport zaujímá v lid-
ském životě významné místo, které provází člověka od raného dětství 
až do pozdního stáří. 

Sportování dětí může být třeba hra na babu, skákání gumy, 
různé hry, které provozují děti na venkovním hřišti nebo před 
domem. Patří sem samozřejmě hodiny tělesné výchovy, provozování 
různých konkrétních sportů ve sportovních oddílech nebo 
družstvech. Sport chápeme i jako důležitý zdravotní aspekt, nezbyt-
ný pro harmonický vývoj dětí, řadíme jej k základním aktivitám 
jejich volného času, které mohou pomoci prevenci negativních 
sociálních jevů. Sport hraje také důležitou roli jako prostředek real-
izace dítěte, které při něm zažívá opojné chvíle vítězství, ale i hořkost 
porážky. A také únavu po namáhavém tréninku. Vždyť může být na 
chvíli šampiónem,stojícím na stupních vítězů, ale na druhou stranu si 
uvědomuje, že k tomuto okamžiku vede trnitá cesta dlouhodobé 
práce i odříkání. Učí se pohledům na sama sebe a své možnosti, na 
straně druhé však poznává, že existují určitá pravidla, které je nutné 
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dodržovat, protože jinak přichází trest. Sport všeobecně pomáhá učit 
se pravidlům a respektovat je, podporuje rozvoj schopnosti soustřed-
it se, učí zodpovědnosti a buduje sebedůvěru. A to je pro každé dítě 
kladným přínosem do jeho budoucího a určitě nejenom sportovního 
života. 
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2. Problém, cíl a úkoly diplomové práce 

V diplomové práci jsem se zaměřil na samotnou výuku bas-
ketbalu na základních školách, kde mají vytvořený systém speciali-
zovaných tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Cílem mé práce 
je na základě teoretického zpracování tréninkového procesu dětí 
a mládeže a na základě výzkumné části, tj. vytyčení hypotéz a jejich 
ověření a zpracování výsledků výzkumu, navrhnout didaktické pos-
tupy výuky ve sportovních třídách, kde se děti věnují této kolektivní 
hře. Jelikož jsem na jedné z takto orientovaných základních škol 
několik let působil vychází moje analýza i z praktických postřehů 
přímo z tréninkového procesu dětí různého věku. 

Z cíle vycházejí tyto úkoly diplomové práce: 

• teoreticky zpracovat tréninkový proces dětí a mládeže 
• diagnostikovat některé problémy, které se vyskytují při 

výchovně vzdělávacím procesu ve specializovaných basket-
balových třídách na ZŠ tj.: 
1. Zjistit odbornou kvalifikaci a předpoklady učitelů a trenérů 

v těchto specializovaných třídách k výuce basketbalu. 
2. Zjistit, do jaké míry jsou do takto specializovaných tříd 

vybíráni jedinci se skutečnými předpoklady pro basketbal, 
tzn. zda se výuky na těchto ZŠ účastní talentovaná, průměrně 
talentovaná či mládež bez jakýchkoli předpokladů ke 
sportovním hrám. 

3. Zjistit, jaké je materiální zabezpečení pro kvalitní průběh 
výuky a tréninku basketbalu na školách se třídami zaměřený-
mi na basketbal. 
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• podat návrh didaktického pojetí a metod učiva basketbalu ve 
specializovaných třídách od 4. do 9. ročníku základních škol 
spolu s ověřením současného stavu výuky basketbalu 

3. Teoretická část 

3.1. Charakteristika ZŠ a jejich specializovaných 
tříd na basketbal 

Se školní tělesnou výchovou má basketbal úzkou souvislost už 
od samotného počátku svého vzniku. Za zakladatele této hry je totiž 
považován James Naismith, který byl učitelem tělesné výchovy na 
Springfield College ve státě Massachusetts v USA. Ten se v roce 
1891 rozhodl vytvořit pro potřeby školní praxe novou hru, která 
měla zpestřit zimní přípravu jeho školního ragbyového družstva 
v tělocvičně. 

I u nás v českých zemích je první představení basketbalu spjato se 
školní mládeží, když v roce 1897 uspořádal učitel tělocviku Jaroslav 
Karásek první veřejné utkání dvou školních družstev během místních 
školních slavností ve Vysokém Mýtě. 

V současnosti je zahájení tréninkového procesu a výchovy tal-
entované mládeže také často spojeno se základními školami, kde 
vznikají třídy s rozšířenou výukou basketbalu, většinou však až na 
druhém stupni. Existují ale i školy, které mají sportovní specializo-
vané třídy již na stupni prvním, musejí však žádat o výjimku zřizo-
vatele sportovních tříd, jímž je Ministerstvo školství a mládeže České 
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republiky ( dále jen MŠMT ). Celkový počet basketbalově oriento-
vaných ZŠ s alespoň jednou specializovanou třídou byl na začátku 
školního roku 2005/2006 na čísle 234. Z toho pouze 25 z nich bylo 
vybráno do projektu „Intenzifikace činnosti sportovních tříd na ZŠ" 
(jsou zde rovnoměrně zastoupeny kategorie chlapců a dívek). 
Výběrová kritéria pro zařazení do projektu MŠMT stanovuje Česká 
basketbalová federace (dále ČBF) a patří mezi ně např. dobré pros-
torové podmínky (tělocvičny případně haly, školní venkovní hřiště, 
bazén), kvalitní personální obsazení pedagogického sboru (aprobo-
vaní učitelé TV, trenéři s platnou licencí A nebo B), spolupráce 
s prvoligovými kluby, výborné výsledky jednotlivých družstev 
v soutěži a v neposlední řadě kvalita celkové sportovní přípravy 
mládeže, kterou ČBF pravidelně dokumentuje a kontroluje. 

Tento projekt vycházející ze zákona pro zřizování a činnost 
sportovních tříd na ZŠ vytvořilo a zaštiťuje MŠMT v úzké spoluprá-
ci s Českou basketbalovou federací ( dále ČBF ).Pro kvalitní činnost 
sportovních tříd je nutné vytvoření potřebných podmínek ze strany 
všech participujících subjektů a zároveň partnerů jimiž jsou: 

• příslušná základní škola 
• obec jako její zřizovatel 
• spolupracující basketbalový klub 

• Česká basketbalová federace 
• Ministerstvo školství a mládeže ČR 

Na finančním zabezpečení tréninkového procesu talento-
vaných dětí se formou pravidelných měsíčních dotací částečně podílí 
MŠMT prostřednictvím České basketbalové federace. Ta přidělené 
prostředky rozděluje mezi kluby spolupracující s některou 
z vybraných škol. Basketbalové kluby pak musejí tyto finance 
poskytnout na zajištění sportovní přípravy dětí na svých partnerských 
ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Školy mají zase za povin-
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nost mít jako smluvní partnery ty basketbalové kluby, které se věnu-
jí mládeži už od minibasketbalu a to až do kategorie staršího doros-
tu. Ostatní školy s třídami zaměřenými na basketbal, které nejsou 
součástí projektu intenzifikace, spolupracují pouze se svým zřizo-
vatelem, tj. příslušný městský úřad či městská část, a v mnoha pří-
padech se svým partnerským klubem. Zřizovatel by také měl podle 
svých možností poskytovat zdarma resp. za režijní cenu sportovní 
zařízení obce pro činnost sportovních tříd příslušné ZŠ. 

Samotné vytvoření specializovaných basketbalových tříd je na 
rozhodnutí každého ředitele ZŠ, který požádá MŠMT prostřed-
nictvím svého zřizovatele o zavedení tříd s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy podle učebního plánu čj. 29 738/96-22-50 s hodinovou 
dotací tělesné výchovy 5 hodin týdně (2 hodiny základní TV + 3 
hodiny rozšířené TV). 

Na vlastní organizaci, řízení a činnosti sportovních tříd se, jak 
už bylo uvedeno, podílí více subjektů. Ty mají určeny své základní 
povinnosti a úkoly zásadami činnosti sportovních tříd (dále jen ST) 
vydanými MŠMT a jsou rozděleny v hrubých rysech takto: 

Základní škola 
1. soustředí talentované žáky do jedné třídy v ročníku - tj. třída 
s rozšířenou výukou TV, přičemž je dán minimální počet hráčů 
či hráček basketbalu (6.-7. ročník i případně 1.stupeň ZŠ - 12 
hráčů / hráček , 8.-9. ročník - 10 hráčů / hráček). 
2. Vytvoří žákům potřebný denní, týdenní a celoroční režim 
pro skloubení výchovně vzdělávacího procesu s náročnou 
sportovní přípravou, zabezpečí všestrannou sportovní přípravu 
v hodinách rozšířené výuky TV 
3. Do ročního plánu práce školy zařadí pro ST letní a zimní 
sportovní soustředění, z pravidla v rozsahu 7 dnů. 
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4. Zajistí podmínky pro spolupráci trenérů a učitelů TV, s tříd-
ními učiteli a rodiči žáků: informuje sportovní klub 
o závažnějších prospěchových a kázeňských problémech, 
týkajících se žáků ST 

Zřizovatel - obec 
1. Zohlední dle možností nezbytné požadavky školy a smlu-
vního sportovního klubu pro optimální činnost ST 
2. Vytváří společenskou reflexi školy z hlediska jejího 
výjimečného postavení: podporuje (se souhlasem rodičů) pře-
chod žáků z jiných škol do škol se ST 

Sportovní basketbalový klub 
1. Provádí nábor a výběr talentovaných žáků ze spádových ZŠ 
do sportovních tříd 
2. Po obsahové i organizační stránce ve spolupráci ze ZŠ 
garantuje talentové zkoušky 

3. Dbá o řádné vedení tréninkové dokumentace odpovědnými 
trenéry 
4. Spolupracuje s vedením ZŠ při tvorbě plánů sportovní 
přípravy (osnova zpracování tréninkového plánu viz. příloha) 
a zabezpečení účasti žáků v soutěži: informuje školu 
o závažnějších kázeňských, tréninkových a zdravotních prob-
lémech žáků ST 

5. Odpovídá rodičům žáků ST za organizaci zdravotního sle-
dování (vstupní a další pravidelné prohlídky) 

Česká basketbalová federace 
1. Odpovídá MŠMT za správnou volbu volného místa pro 
zřízení a dobrou činnost ST 
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2. Provádí kontrolu sportovní přípravy (systém jednotlivých 
testů, osobní kontrolně metodické návštěvy, oponentury plánů 
sportovní přípravy) 

3. Zpracovává metodické materiály pro sportovní přípravy ve 
ST a jednotlivou tréninkovou dokumentaci (tréninkový deník 
sportovce, tréninková kniha) : organizuje další vzděláváni 
trenérů ST 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
1. Plní řídící úlohu v oblastech péče o sportovně talentovanou 
mládež 
2. Schvaluje na základě žádostí sportovních svazů případné 
návrhy na rozšíření sítě škol se sportovními třídami 
3. V součásti se sportovními svazy provádí kontrolně metod-
ickou činnost na ZŠ a ve sportovních klubech k problematice 
činnosti a způsobu financování ST 

K fungování sportovních tříd je třeba poznamenat,že situace 
v praxi je na některých školách a v některých smluvních klubech 
poněkud odlišná od výše uvedeného. Vzhledem k tomu, že jsou 
sportovní třídy na ZŠ základním článkem péče o talentovanou 
mládež, měly by všechny participující strany plnit důsledně své 
povinnosti, všichni lidé podílející se na výchovně vzdělávacím 
a tréninkovém procesu dětí a mládeže by si měli uvědomit, že pracu-
jí s „ křehkým materiálem", kterým malé děti bezpochyby jsou, měli 
by si být vědomi toho, že svým nezodpovědným a často 
prospěchářským chováním mohou zničit nejeden sportovní talent, 
v horším případě i celou osobnost vyvíjejícího se mladého člověka. 
Někdy se totiž stává, že jsou basketbalové třídy uměle doplňovány 
už na první pohled sportovně nenadanými dětmi, a to jen z důvodu, 
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aby škola získala dotace od MŠMT a zároveň neztratila místo mezi 
ZŠ zařazenými do projektu intenzifikace, i když jinde je talento-
vaných malých dětí dostatek, ale chybějí finance na kvalitnější 
zabezpečení sportovní přípravy. 

Bohužel jsem také poznal nejednoho trenéra, který upřednos-
tňuje výsledky mládežnických družstev, a to mám na mysli i ty 
nejnižší věkové kategorie, na úkor dlouhodobého systematického 
tréninku jen proto, aby se prezentoval jako „ úspěšný trenér", který 
má výsledky, ale který naprosto ignoruje zásady sportovní přípravy 
dětí. Správné určitě není ani přetahování nejlepších hráčů či hráček 
do jiných, jakoby kvalitnějších družstev už v raném věku , které 
praktikují některé, především ekonomicky silnější a známější kluby. 
Za zmínku stojí určitě i těmito jevy vyvolaná nevraživost klubů a jed-
notlivých jejich družstev a také leckdy nekolegiální chování trenérů 
vůči sobě navzájem. Odsouzeníhodným vrcholem pyramidy těchto 
negativních jevů je zneužívání finančních prostředků přidělených 
MŠMT na činnost sportovních tříd, které následně klub využije na 
jinou sféru svého zájmu. Bohužel bych mohl i dále pokračovat v poj-
menovávání negativ, kterými je náš mládežnický basketbal minimál-
ně načichnut, ale věřím, že je stále ještě více zodpovědných, kvali-
fikovaných a morálně kvalitních lidí, kteří mají na prvním místě 
svého snažení, v mnoha případech spojeného s vlastním zaměst-
náním, své mladé svěřence a dělají tuto práci především pro ně 
a snad i pro svůj dobrý pocit z kvalitně odvedené pedagogické čin-
nosti, což by mělo být zároveň ale samozřejmostí. 

3.2.Pojetí sportovní týmové hry jakou je basketbal 

Jednou z oblíbených sportovních her pro chlapce a dívky je 
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basketbal. Je to týmová sportovní hra brankového typu odlišující se 
od podobných sportovních her umístěním košů, které jsou zavěšeny 
3,05 metru nad zemí (vyjma košů na minibasketbal - tj. 2,60 metru 
nad zemí). To přisuzuje basketbalu zvláštní ráz sportovní hry bez 
účasti speciálního hráče - tzv. brankáře. 

Sportovní týmová hra se výrazně odlišuje od jiných 
sportovních činností. Chápeme jí jako pohybovou činnost dvou stran, 
v tomto případě družstev, které jsou v neustálém vzájemném vztahu 
a potřebují se. V týmových sportovních hrách podléhají individuální 
herní výkony jednotlivců vzájemnému regulačnímu působení 
a podílejí se na vzniku týmového herního výkonu. 

3.2.1. Pojetí herního výkonu družstva 

Pojetím sportovního výkonu družstva se zabýval Dobrý, 
Velenský (1980). Ve své literatuře uvádějí, že sportovní výkon 
družstva je výkon sociální skupiny zvláštního druhu - týmový herní 
výkon, založený na individuálních herních výkonech hráčů, podléha-
jící vzájemnému regulačnímu působení, jež se projevuje tím, že hráči 
ovlivňují své chování i jednání skupiny jako celku. 

Jediným vyjádřením výkonu družstva je výsledek dosažený 
v utkání proti konkrétnímu soupeři. Na výkon družstva působí určitý 
systém pozic a rolí hráčů v družstvu. 

Výkon družstva můžeme chápat jako samostatnou kategorii, 
která je ovlivňována vnitřními a vnějšími zákonitostmi i prostředím, 
ve kterém k výkonu družstva dochází. 
Řídit a usměrňovat výkon družstva ve smyslu dosahování vítězství 
nebo nej lepšího výsledku vyžaduje dlouhodobé i krátkodobé sle-
dování, ovlivňování a využívání faktorů speciálně herních a sociálně 
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psychologických. 
Dovalil (1982) uvádí, že sportovní výkon je společenskou hod-

notou, je projevem celkové schopnosti jedince, představuje soubor 
hodnot (zdraví, výkonnost, rysy osobnosti). 

Vzhledem k tomu, že existují různé druhy individuálních 
a kolektivních činností, je nutné rozlišovat IHV -individuální herní 
výkon a THV - týmový herní výkon. 

3.2.1.1. Individuální herní výkon 

Individuální herní výkony jsou dány především tělesnými 
a duševními předpoklady jedince a jeho schopnosti účinně je uplatňo-
vat v soutěžení se soupeři. Úroveň výkonu je tedy závislá jen na jed-
inci. Individuální herní výkon má dvě stránky, první naznačuje nut-
nost učení basketbalovým činnostem a maximální zvládnutí základů 
sportovní hry. Druhá stránka požadavků na IHV se týká energetick-
ých nároků na prováděnou herní činnost (kondiční připravenost). 
(Velenský M., 1999) 

Determinanty ovlivňující individuální herní výkon: 
• bioenergetické determinanty (viz. kapitola Zatížení) 
• biomechanické determinanty 
• psychické determinanty 

Biomechanické determinanty 
Podle Dobrého a Semiginovského (1988), jsou jediným objektivně 
pozorovatelným jevem. Jde o vytváření dynamických stereotypů, při 
nichž se z celkového počtu svalů aktivuje při stejném pohybu vždy 
stejné svaly ve stejném pořadí. 
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Mechanizmy sloužící k efektivnímu lidskému pohybu popsali Dobrý 
a Semiginovský (1988): 

• princip sumace kloubních sil - jde o sčítání sil vyvíjených svaly 
na jednotlivých kloubech. Při nesprávné sumaci dojde 
k zmenšení síly a narušení koordinace (př. basketbalová střelba) 

• princip kontinuity kloubních sil - jde o to nejen síly správně 
sečíst, ale i správně načasovat. Pohyb by měl vycházet z většího 
segmentu až k těm posledním a nemenším segmentům, (př. při 
střelbě pohyb začíná stehnem přes trup, paže, zápěstí s končit by 
měla prsty). Jde o plynulý pohyb. Přerušení vede k špatnému 
odhadnutí síly a nesprávnému pocitu síly. 

• princip směru aplikace síly - jde o směr, kterým je síla vedena, 
čímž je úspěšnost síly také ovlivněna 

• princip impulsu - jde o působení síly po určitý čas. Využití 
impulsu je odvislá od podmínek ve kterých je použit. U proměn-
livých podmínek je důležitá zkušenost, odhad, pomoc trenéra při 
volbě impulsu, což ovlivňuje úspěšnost, (př. driblink, přihrávka) 

• princip sumace rychlosti segmentů těla - rychlost konečného 
segmentu vychází ze součtu rychlostí pohybů předchozích seg-
mentů a jejich správného načasování 

Psychické determinanty 
Dobrý a Semiginovský (1988) poznamenávají, získávají při 

proměnlivé herní situaci i proměnlivém psychickém zatížení velký 
význam kognitivní procesy. 

„Kognitivní je souhrnný pojem zahrnující ty psychické pro-
cesy, které slouží v průběhu utkání aktuálním potřebám řízení a ori-
entace herních činností, regulací podnětů a rozhodování při herních 
činnostech, regulaci a kontrole motorického provedení herních čin-
ností" (Dobrý, Semiginovský, 1988, str. 23). 
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Vnímání herní situace v basketbale vyžaduje od hráče: 
• vnímání vlastních pohybů 
• cizích pohybů 
• vnímání pohybu míče 
• vnímání prostoru hřiště a koše 
• důležité je obsáhnout co největší objem zrakového vnímání, 

stále se měnící herní prostředí (spoluhráče, soupeře) 

3.2.1.2. Týmový herní výkon 

Týmový herní výkon je sice založen na výkonech jednotlivce, 
ale jeho výsledná úroveň je dána především kvalitou sociálních 
vztahů uvnitř družstva, tzn. jak dovedou jednotlivci podřídit svou 
individuální činnost potřebám celku, pro kolektivní výkon je tedy 
velmi důležitá vnitřní struktura družstva, tj. systém pozic a rolí. Pro 
celkový výkon mají rozhodující vliv soudržnost, podíl jednotlivých 
členů kolektivu na činnosti a autorita kolektivních zájmů pro jed-
notlivce. Základními mechanizmy, které ovlivňují týmový herní 
výkon jsou podle Dobrého a Semiginovského (1988) kooperace, což 
znamená společná činnost všech hráčů za dosažení cíle a kompetice, 
což znamená odolávat tlakům soupeře, aby nedosáhli svého cíle. 

Struktura družstva podmiňuje klima, které lze hodnotit různý-
mi parametry. Výzkumně se prokázalo, že na úspěšnosti družstva 
mají rozhodující vliv soudržnost - koheze, tj. míra semknutosti hráčů 
v jeden celek, participace - tj. míra účasti jednotlivých hráčů na čin-
nosti družstva, a autorita, tj. míra významu družstva pro jeho hráče. 
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Kohezi v herním smyslu chápeme jako vysoký stupeň 
spolupráce a semknutosti hráčů v systému hry družstva, k jehož 
nezbytným vlastnostem patří: 

• vymezení rolí, očekávání a způsob participace jednotlivých 
hráčů 

• zajištění kontinuity herních kombinací a činností jednotlivce 
• použitelnost po celé utkání, tedy i ve stresových situacích a při 

dočasných neúspěších 

Opakem herní koheze je chaos ve hře družstva, který se proje-
vuje odklonem od základní struktury systému, a náhodnými akcemi 
jednotlivců může vést až k rozpadu hry na pokusy jednotlivců prosa-
dit se zcela izolovaně a bez snahy spolupracovat. 

Participace je míra účasti jednotlivých hráčů na výkonu 
družstva. Vývoj hráče je nutno chápat jako vývoj jeho participace na 
hře celého družstva. Participace se v jednotlivých vývojových 
etapách liší kvalitou a realizací. 

Vyžaduje: 
• postupné zvládnutí technické a taktické stránky herních čin-

ností jednotlivce, tj. dovedností v herních činností jednotlivce 
• komunikaci s ostatními hráči, vzájemné porozumění, společný 

„jazyk" 
• správnost a samostatnost rozhodování 

• adaptaci spoluhráče, tj. přijetí jedince ostatními hráči 

Podle Vaňka a Slepičky (1976) patří k dalším charakteristickým 
znakům skupiny: 

• přiměřená motivace na skupinový cíl za předpokladu, že cíl 
družstva je akceptován a chápán všemi členy družstva 

• komunikace mezi hráči v družstvu, která by měla vést k tomu, 
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aby skupina naslouchala všem členům a akceptovala jejich 
názor 

• vhodná skladba meziosobních vazeb mající vliv na sportovní 
činnost a především na spolupráci 

• systém hodnot a norem regulující chování jednotlivých hráčů 
alespoň v záležitostech pro skupinu důležitých. Každý hráč je 
tomuto vlivu vystaven. Jakékoliv působení na hráče jako na 
člena skupiny se lomí prostřednictvím vztahů družstva 

Ve sportovním výkonu se vždy odráží: 
• vrozená dispozice, mající povahu vloh, nadání či talentu, které 

jsou však latentní, skryté. Teprve aktivní pohybová činnost 
možní jejich projev a odhalí jejich míru 

• vliv sociálního prostředí jedince, projevující se rozvinutím 
vrozených dispozic, je dán v podstatě, v nichž se jedinec vyvíjí 

• vliv tréninkového procesu, představující dlouhodobě a cílevě-
domě působící soubor adaptačních podnětů rozčleněných do 
příslušných etap sportovního tréninku, jejichž obsah i stavba 
odpovídá věkovým zvláštnostem rozvoje organismu. 

Herní výkon je jednotou všech forem pohybu vyšších rozlišo-
vacích úrovní - fyzikální, chemické biologické i sociální. 

Herní výkon v kolektivních hrách chápeme jako realizování 
individuálních a skupinových jednání hráčů v ději utkání, charakter-
izované mírou splnění herních úkolů. Herní výkon družstva je celek 
složený z části, herních výkonů jednotlivých hráčů. Vztahy mezi 
částmi činí z výkonu družstva jev, který je od výkonu hráče odlišný 
nejen kvalitativně, ale též kvantitativně. Výkon družstva je podmíněn 
nejen kvalitou a kvantitou jednotlivých částí, ale rovněž kvalitou 
a kvantitou jejich vzájemných vztahů. 
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3.3. Proces osvojování 

Chceme - li dokonale zvládnout herní činnost, musíme se jí 
učit. Každá činnost, má-li být dokonale osvojena, podléhá motorick-
ému učení. 

Základní rysy motorického učení: 
• motorické učení probíhá uvnitř organismu jedince, kde způ-

sobuje krátkodobé a trvalejší změny, především v CNS. 
• motorické učení je procesem individuálním. U každého jedince 

probíhá osvojování pohybových dovedností jinak, což se odráží 
jednak na době osvojení a zdokonalení dovednosti a její kvalitě. 

• v průběhu motorického učení dochází k jakýmsi hluchým 
místům „plato", která signalizují zastavení procesu osvojování. 
Pokud má plato dlouhodobější charakter nebo se vyskytuje 
vícekrát u jednoho jedince, a pokud dochází k negativním pro-
jevům učení, musíme se zamyslet nad příčinami. Buď se vztahu-
jí k činnosti trenéra (nedostatečně propracovaná metodika) nebo 
k hráčům samotným (laxní přístup, ztráta zájmů, citové napětí). 
V basketbalové praxi je obtížnost učení umocněno tím, že trenér 
pracuje se skupinou různě se projevujících individualit. 

• pro zahájení motorického učení je nejvhodnější období od 6 do 
10 let. Děti mají radost z pohybu, ochotně se podřizují poža-
davkům. Zadané pohybové úkoly považují za přirozené. Úkoly 
však musí odpovídat jejich mentálním i fyzickým zvláštnostem. 

Automatizace - plné zvládnutí techniky nějaké činnosti, 
bezchybné provádění i při opakovaných pokusech. Automatizací 
získává hráč jistotu, sebedůvěru, a přestává myslet na vlastní prove-
dení, což má rozhodující význam pro použití v herních podmínkách. 
Vedle osvojování dovedností a automatizace nachází své pevné místo 
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požadavek co možná největšího rozsahu dovedností i požadavek 
herního myšlení. Současný basketbal od jednotlivce očekává: ctižá-
dost, umění riskovat, hravost, nést zodpovědnost, soustředěnost, 
nevyhýbat se problémům, smysl pro improvizaci, atd. 

Tvořivost nelze od hráčů vymáhat příkazy, ale je třeba: 
• ponechávat hráčům určitou volnost ke zcela samostatné činnosti 
• zařazovat herní cvičení jeden proti jednomu a modifikovat je 
• nutit útočníky s míčem k častým únikům pod koš i na úkor 

úspěšnosti 

• čas od času zařazovat cvičení, která znevýhodňují útočníka 
s míčem 

3.4. Vývojové zvláštnosti a specifika dětí 

Vývoj lidského organismu můžeme rozdělit do několika 
období. Každé toto období má svá vývojová specifika. Optimální pro 
začátek sportovní přípravy dětí v basketbale začíná kolem desátého 
roku. Dle Velenského a Dobrého (Basketbal, 1978) jsou to kategorie: 
mladší žactvo, starší žactvo, mladší dorost, starší dorost, ve 
sportovních třídách na základní škole se jedná o kategorie mladší 
a starší žactvo. Tyto kategorie ČBF rozdělila ještě na další skupiny: 
mladší žactvo = mladší a starší minižáci ( 1 0 - 1 2 let) 6. - 7, třída 
starší žactvo = mladší a starší žáci ( 1 3 - 1 4 let) 8 . - 9 třída 

3.4.1. Období mladšího žactva - Prepubescence 

Jedná se o období 10 až 11 let. V tomto období probíhá stále 

19 



osifikace páteře, ruky a zápěstí. Kostra je měkká, poddajná, je zde 
nebezpečí deformace. Svalstvo rychle roste a je málo výkonné. 
Přírůstky jsou však s přibývajícím věkem stále menší. To je 
vyjádřeno v biopsychické zákonitosti „vývojová retardace", kon-
statující, že tempo růstu se s věkem jedinců zpomaluje. (Rychtecký 
2000) Unavitelnost organismu je značná. Narušuje se pohybová 
koordinace. Dívky předbíhají chlapce ve výšce a váze. (Velenský E., 
Dobrý, 1965) 

Motorická docilita - vývoj nervové soustavy je ukončen 
v počátku tohoto období. V učení nových pohybových dovedností se 
uplatňují zkušenosti dětí z přirozené motoriky (běh, skok, šplh). 
Počáteční problémy v koordinaci pohybů složitějších motorických 
aktů, například chytání míče poměrně rychle vymizí a na konci 
období je dítě schopno provádět i koordinačně náročné pohybové 
struktury. 

Psychický vývoj má dvě období: vstup do školy a kritičnost na 
jeho konci. Dochází k přechodu od hry k vážné činnosti - učení. 
Vytváří se nové interpersonální vztahy a dítě si buduje určité 
postavení, pozici. Z hlediska vývoje intelektu je mladší školní věk 
označován jako období konkrétní činnosti. Rozvíjí se v něm převážně 
logické operace v myšlení, uspořádání objektů do tříd, sérií apod. 
V průběhu tohoto věku se začínají utvářet a prohlubovat některé 
zájmy dětí, včetně sportovní orientace. Jsou syceny biologickou 
potřebou pohybu i tendencí být členem skupiny, (Rychtecký 2000) 

3.4.2. Období staršího žactva - pubescence 

Je to období 1 0 - 1 5 let. Dochází k vyvrcholení puberty. V tělesném 
vývoji dochází k růstu do výšky a ke zvýšení váhy. Přírůstky činní 
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v průměru 4 - 6 cm, u chlapců to může být až o 10 cm a u dívek 8 
cm. Zrychlení růstu přichází dříve u dívek a je doprovázeno změnou 
tělesných proporcí. Končetiny a části těla dosahují růstu v různém 
pořadí, nejdříve dolní končetiny, pak šířka hrudníku, délka trupu 
a vyklenutí hrudníku. Po výškovém přírůstku nastává růst svalů 
a svalové síly. V tělesné výšce i hmotnosti jsou mezi jednotlivými 
dětmi značné rozdíly. Dochází ke změně projevu, vzhledu, hlasu 
i pohybu. Projevuje se to také v růstu plic a srdečního svalu, který 
však zůstává za vývojem svalstva a při nadměrném zatěžování může 
vzniknout nebezpečí poruch srdeční činnosti. (Velenský E., Dobrý, 
1965). 

Motorická docilita - nerovnoměrné a rychlé růstové změny 
mohou vést k diskoordinačním projevům. Zvláště u mládeže 
s nedostatečným pohybovým režimem. Pubescenti se nestačí rychle 
adaptovat na aktuální změny svého těla a mohou mít jisté problémy 
s regulací svalového úsilí i kinestetickým vnímáním polohových 
změn. To se může projevit ve zhoršení dříve osvojených dovedností. 
Ke konci pubescence se tyto diskoordinační projevy omezují. 

Psychický vývoj patří v tomto období mezi klíčová ve vývoji 
psychiky. Hormonální aktivita ovlivňuje emoční vztahy a projevy 
k sobě samým, k druhému pohlaví a k okolí. Rozvíjí se abstraktní 
myšlení a paměť, mění se postupy a chování žáka. Zvyšuje se 
rychlost učení a snižuje se počet opakování Úsilí o nezávislost, se 
vzrůstávající kritičností je příčinnou neplnění bez výhrad své povin-
nosti. (Rychtecký 2000) 

3.4.3. Období dorostu - adolescence 

Jedná se o období 1 0 - 1 8 let. Hormony pohlavních žláz 
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omezují činnost hypofýzy a štítné žlázy. Dochází k zpomalení růstu 
kostí do délky, ale jejich sílení však pokračuje. Celkový růst se zas-
tavuje, upravují se definitivně dispozice mezi srdeční funkcí 
a krevním oběhem. Tělo získává postupně své konečné proporce. 
Výrazný svalový nárůst u chlapců, u dívek spíše přírůstky pod-
kožního tuku. V dalším období se pouze rozšiřují znalosti a prohlubu-
jí se zkušenosti. Rozdíly mezi jednotlivci nejsou už tak velké. Proje-
vují se schopnosti a jít za vytyčeným cílem (Velenský E., Dobrý, 
1965) 

Motorická docilita je v tomto období dokončena. Motorická 
docilita se zlepšuje i díky účinnější koncentraci a pozornosti, moti-
vaci a cílevědomějšímu přístupu. 

Psychický vývoj patří k náročným životním obdobím. Je zde 
rozpor mezi fyzickou a sociální dospělostí. V sociální rovině se 
ukončuje hodnotový systém, úsilí po nezávislosti a z něj vyplývá 
emocionální stabilita a odpovědnost za vlastní činnost. Ve sportu se 
postoje studentů diferencují. U chlapců je pozornost soustředěna na 
rozvoj svalové hmoty, rozvoj pohybových vlastností a dovedností. 
U dívek je pozornost soustředěna na postavu, držení těla a tělesnou 
hmotnost. (Rychtecký 2000) 

3.5. Analýza herního výkonu dětí 

3.5.1. Charakteristika sportovní přípravy dětí a mládeže 
Sportovní trénink dětí a mládeže je velmi důležitou oblastí, 

která se vyznačuje ve srovnání s tréninkem dospělých řadou zvlášt-
ností. Protože v podstatě první etapou dlouhodobého tréninku má 
nesmírný význam při pokládání základů budoucího rozvoje 
a sportovní výkonnosti. Má své specifické zvláštnosti, jejichž respek-
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tování je nutnou podmínkou tréninkového procesu v dětském věku, 
ale je i zárukou úspěchu v dospělosti. Koncepci tréninku tvoří 
zákonitosti somatického, fyziologického, psychického a sociálního 
vývoje. V tomto směru je nezbytné určovat obsah i strukturu 
tréninku, aby podporoval přirozený vývoj sportovce. (Choutka, 
Dovalil, 1991) Je velice důležité respektovat tyto zákonitosti. 

Všechny uvedené zvláštnosti se promítají v obsahu, 
v metodice, v organizaci a v řízení v tréninku. V obsahu tréninku se 
na základě přednostního rozvoje všestrannosti určuje optimální 
poměr mezi prostředky všestrannosti a specializace a proporce mezi 
jednotlivými složkami sportovního tréninku (kondiční, taktickou, 
technickou a psychologickou přípravou). Rozhodující pozornost je 
nutno věnovat citlivým obdobím, v nichž jsou mimořádné příznivé 
podmínky pro rozvoj určité pohybové schopnosti. Rozvoj pohy-
bových schopností se určuje prostřednictvím nejrůznějších tělesných 
cvičení, z nichž pak vyrůstá cílevědomé osvojování základů speciál-
ních pohybových dovedností, především jejich techniky. Taktická 
a psychologická příprava má zejména v dětském věku menší význam 
a je zaměřena především na obecnější požadavky tvůrčího myšlení, 
rozvoj volního úsilí a dalších vlastností a schopností, které teprve 
později směřují k specializovaným podmínkám. 

V metodice tréninku, jež sleduje výkonnostní růst sportovců, 
důsledně ale dbá na to, aby jeho hlavním zdrojem byla především 
všestranná příprava. Smysl účinné metodiky tréninku spočívá 
v cílevědomém rozšiřování funkčního rozvoje organismu sportovců 
a zvyšování jejich odolnosti vůči tělesnému i duševnímu zatěžování. 

Organizace tréninku má sloužit potřebám metodiky. Základem 
jsou metodicko - organizační formy, které se promítají do stavby 
tréninku, v nichž se má střídat zatížení a aktivní odpočinek. Stavba 
tréninku musí respektovat cyklické uspořádání tréninkových jed-
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notek, které vycházejí z dělení roku (školní rok, prázdniny). 
V řízení tréninku dětí a mládeže hraje rozhodující úlohu trenér, 

jehož osobnostní profil se musí vyznačovat vysokou úrovní peda-
gogických schopností. V jeho činnosti se musí projevovat plánovi-
tost, cílevědomost, přičemž veškeré činnosti musí směřovat 
k promyšlenému pedagogickému působení. (Choutka, Dovalil 1991). 

Sportovní příprava u dětí a mládeže by se neměla podobat 
aplikaci tréninkových a soutěžních postupů dospělých. Takové pos-
tupy totiž nepřinášejí cílům uvedené přípravy žádný užitek a směřují 
naopak k nežádoucím výsledkům. Teoretické materiály i zkušenosti 
z praxe ukazují, že v důsledku přehnané orientace na výkon a s tím 
nerespektování věkových zvláštností, urychlování procesu výkon-
nosti, zdůrazňování úspěchů v minižákovských a žákovských kate-
goriích dochází ke krutým omylům,, které později nejdou napravit. 
Dětském věku vy měl výt trénink dětský a v mládežnickém věku 
trénink mládežnický. V konkrétních případech mohou tyto důsledky 
mít podobu například ztráty zájmu nejen o sportovní hru, ale i o vešk-
eré tělovýchovné aktivity, ztráty motivace k hernímu výkonu, 
zdravotní potíže, nedostatečné osvojení herních dovedností (v kvalit-
ních a kvantitativních aspektech), nedostatečné základy pro rozvoj 
plné kapacity kondičních schopností v dospělosti. 

3.5.2. Vývojové etapy sportovního tréninku 

Z uvedených důvodů se úkoly dlouhodobé přípravy rozdělují 

do několika etap. Jejich návaznost sleduje přirozený rozvoj a zdokon-

alování herního výkonu od zahájení přípravy v dětském věku až po 

dospělost. Tyto etapy můžeme s platností popsat takto: (Choutka 

a Dovalil, 1991) 
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1. etapa předsportovní přípravy (období 6 - 1 0 let) 
2. etapa základního tréninku (období 1 1 - 1 5 let) 
3. etapa specializovaného tréninku (období 1 6 - 1 9 let) 

Etapa předsportovní přípravy 
Počáteční etapa sportovního tréninku klade důraz na všestran-

ný tělesný a duševní rozvoj dětí a na zvyšován jejich zájmu o pohy-
bové aktivity obecně.Zařazovaná cvičení se mají provádět hravou 
a soutěživou formou, mají být obsahově pestrá a často modifikovaná. 
Rozvoj pohybových schopností musí odpovídat věkovým zvláštnos-
tem dětí.Basketbalové prvky se zařazují jen jako součást všestranné 
pohybové přípravy. 

Etapa základního tréninku 
V této etapě je charakteristický přechod od všestranné pohy-

bové přípravy ke speciální. Prvořadý význam získává učení se indi-
viduálním herním dovednostem a základům spolupráce v útoky 
i v obraně. Nespecifické činnosti nabývají charakter zpestření 
tréninkového procesu( např. gymnastické prvky, běhy, skoky). 
Rozvoj pohybových schopností má ještě obecný charakter, někdy se 
ale už stává součástí osvojování herních dovedností. Vyšší míra spe-
cializace vyžaduje potřebu začít se věnovat kompenzačním cvičením 
a regeneraci. 

Etapa specializovaného tréninku 
Je závěrečnou etapou období procesu rozvoje herního výkonu 

mládeže a zároveň je etapou přechodu do období výkonnosti 
v seniorském věku. Hlavní důraz je kladen opět na osvojování 
a zdokonalování individuálních herních dovedností a na jejich využití 
v herních podmínkách.Do popředí se dostává nutnost cílené 
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spolupráce v rámci herních kombinací a herních systémů. Kondiční 
příprava má již, podobně jako v dospělosti jednoznačný význam 
z hlediska herního výkonu. Požadavky na kompenzaci a regeneraci se 
ještě zvyšují. 

3.6. Systémové pojetí sportovního tréninku 

Sportovní trénink chápeme z pohledu praxe jako plánovitě 
řízený pedagogický proces, který má promyšlenou činností sportovců 
a trenérů zajistit výkonnostní rozvoj. Systém sportovního tréninku 
pak lze vymezit jako účelné uspořádání obsahu, prostředků a metod 
tréninku, jehož cílem je zajistit růst sportovní výkonnosti. 

Vlastní systém tréninku v sobě zahrnuje: charakteristiku struk-
tury sportovního výkonu, charakteristiku jednotlivých složek 
tréninku, prostředky a metody tréninku, charakteristiky zatížení, 
zásady stavby tréninku a řízení tréninku. 

Praktická realizace tréninku se projevuje jako pedagogický 
proces, který směřuje od cíle sportovního tréninku přes strukturu, 
úkoly tréninku, obsah,prostředky, metody, trénovanost, sportovní 
formu až k samotnému výkonu. 

Obecným cílem sportovního tréninku je dosažení co možná 
nejvyšší výkonnosti na základě celkového rozvoje sportovce. 

Strukturou sportovního výkonu rozumíme komplex faktorů 
podílejících se na výkonu ( např. somatické, kondiční, technické 
apod.). 

Úkoly tréninku zahrnují tělesný, psychický a sociální rozvoj 
a spočívají v osvojování sportovních dovedností. Jsou řešeny diferen-
covaně v rámci jednotlivých složek tréninku. 

Obsah vymezuje to, co musí být vykonáno, aby byly naplněny 
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úkoly tréninku a dosaženo jeho cíle. 
Tréninkové prostředky slouží k plnění tréninkových úkolů 

a jsou to např. tréninková cvičení, zařízení, náčiní atd. 
Metody jsou postupy, vztahující se ke způsobům tréninku. 

Jsou to zobecněné a ověřené způsoby činností, které přispívají 
k dosařžení stanoveného cíle. 

3.6.1. Výchovně vzdělávací cíle sportovního tréninku 

Cílem sportovní výchovy je vedení výchovně vzdělávacího pro-
cesu tak, aby docházelo k postupnému zvyšování výkonu ve sportu, 
včetně celkového rozvoje osobnosti sportovce. Sportovní činnosti jsou 
důležitým prostředkem výchovy mladé generace z hlediska tělesné, 
psychické a sociální připravenosti k pozdějším pracovním povinnos-
tem, ať již ve sportu, nebo v jiném zaměstnání. Sportovní trénink 
chápeme jako výchovně vzdělávací proces, plně respektující zákoni-
tosti biologického, psychického a speciálního rozvoje jedince. Úkoly 
sportovního tréninku jsou osvojování techniky a taktiky příslušných 
sportovních odvětví na základě osvojení příslušných sportovních 
dovedností a rozvoje speciálních pohybových schopností. 

Osvojování techniky a taktiky je provázeno tělesným, psy-
chickým a sociálním rozvojem sportovce. 

Tělesný rozvoj se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových 
vlastností, tj. silových, rychlostních, vytrvalostních, obratnostních 
a dalších, tj. jejich funkčních základů. Rozvoj pohybových schop-
ností se kladně odráží v celkových změnách organismu a osobnosti 
sportovce. V nich spočívá obecná a speciální výkonnost sportovce. 
Tělesný rozvoj se uskutečňuje ve dvou rovinách: v obecné a speciál-
ní, které na sebe navazují. 
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Psychický rozvoj spočívá v systematickém rozšiřování vědo-
mostí a zkušeností. Osvojování vědomostí má charakter jednak 
všeobecný, jednak speciální - tvořený vědomostmi a zkušenostmi 
dané specializace (vědomosti o podstatě tréninku, jeho fyziologick-
ých základech, hygieně, životosprávě, taktice...). Vědomosti 
a zkušenosti posilují vztah sportovce k tréninku, umožňují mu 
aktivně se podílet na tvorbě vlastního tréninku a taktiky v soutěži. 

Sociální rozvoj spočívá v postupném zvládnutí prostředí 
tréninku a soutěží. V podstatě jde o formování meziosobních vztahů 
na různých úrovních (ke kolektivu, k divákům, ke světu). Život 
v kolektivu, motivovaný sportovním cílem, rozvíjí osobnostní rysy 
při respektování ostatních členů a vytváří normy kolektivního soužití. 
Prostředí kolektivů vytváří podmínky k sebehodnocení a sebe-
poznání. Trénink komplexně postihuje všechny stránky vývoje jed-
ince (Choutka, Dovalil 1991). 

Výchovně vzdělávací proces má dvě stránky: vnitřní a vnější. 
Platí zde princip determinace, který říká, že vnější podmínky nepů-
sobí na sportovce přímo, ale zprostředkovaně, přes jeho vnitřní pod-
mínky (slovo trenéra je přijímáno jinak v tréninku a jinak v napjatých 
soutěžních situacích nebo se výtka trenéra přijímá zcela jinak u začí-
najícího hráče a jinak u zkušeného borce). Záleží na tom, pod jakým 
zorným úhlem jsou hráčem vnímány vnější podněty z hlediska 
momentálního psychického stavu a jeho vývojového stádia. (Svobo-
da 1980) 

Sportovní výchova se uskutečňuje ve specificky zaměřeném 
výchovně vzdělávacím procesu. Cíl výchovy se týká možností, které 
trenér určuje. Tedy co má být provedeno nebo jak toho dosáhnout. Cíl 
projektuje krátkodobou nebo dlouhodobou strategii tréninku na zák-
ladě dosažených výsledků v průběhu soutěže. 

Při sportovní přípravě dětí je vhodné stanovit si tři základní 
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priority, tj. cíle, které jsou speciálně při práci s talentovanými dětmi 
důležité : 

• nepoškodit zdraví dětí, tzn. nezatěžovat děti nevhodným způ-
sobem a nepřetěžovat je, 

• vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě, jelikož 
pouze minimum z nich se bude danému sportu věnovat profe-
sionálně, 

• vytvořit základy pro pozdější trénink v dospělém věku, tzn. 
vytvořit a správně rozvíjet základní baterii činností, které bude 
možné i v dospělosti zdokonalovat. 

3.6.2. Obsah sportovní přípravy 

Rozdělujeme jej do čtyř složek, které musí být naplněny,aby 
bylo dosaženo výsledného cíle tréninkového procesu: 

1. Technicko - taktická příprava 
2. Tělesná příprava 
3. Teoretická příprava 
4. Morální a volní příprava 

3.6.2.1. Technicko - taktická příprava 

Technika je účelný způsob řešení pohybového úkolu. Řešení je 
vybráno na základě všestranných předpokladů sportovce v souladu 
osvojování a zdokonalování sportovních dovedností, herních činnos-
tí jednotlivce, herní kombinace a systémy hry. Hru můžeme rozdělit 
na útok, obranu a na fázi boj o míč, to znamená, že ani jedno družst-
vo nemá míč pod kontrolou. 
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Herní činnosti jednotlivce chápeme jako komplexy pohy-
bových úkonů, jimiž hráč řeší konkrétní situace. Jsou to základní 
části hry, v nichž jsou obsaženy skutečné vztahy ke všem činitelům 
ve hře. 

Útočné činnosti jednotlivce: 
• uvolňování hráče bez míče 
• uvolňování hráče s míčem 
• přihrávání a chytání 
• střelba 
• doskakování 

Obranné činnosti jednotlivce: 
• krytí hráče bez míče 
• krytí hráče s míčem na místě 
• krytí hráče s míčem v pohybu 
• krytí hráče po střelbě a stahování míčů v obraně 
• obranná činnost jednotlivce proti dvěma útočníkům 

Herní kombinace chápeme jako souhrn všech faktorů, které 
představují pro hráče herní úkol. Z faktorů, jež situaci vytvářejí, jsou 
nejdůležitější soupeř, vzdálenost od koše, vzdálenost mezi hráčem 
s míčem a soupeřem, soupeřem a hráčem s míčem. Herní kombinace 
jsou skupiny hráčů nebo celého družstva a jsou založeny na vzájem-
né spolupráci a představují kolektivní řešení herní situace. 

Útočné kombinace: 
• kombinace založené na hoď a běž 
• kombinace založené na početní převaze 
• kombinace založené na clonění 
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Obranné kombinace: 
• proklouzávání 
• přebírání 
• kombinace při zesílení obrany 
• kombinace na rychlém návratu do obrany 
• obranný trojúhelník 

Herní systémy charakterizujeme jako herní způsob hry družst-
va, jednotlivým jsou určeny funkce a úkoly pro určitý úsek hry nebo 
pro celé utkání (Dobrý E., 1965) 

3.6.2.1.1. Analýza metodicko - organizačních 
forem cvičení 

Trénink ve sportovních hrách spočívá v mnohostranném 
využívání tréninkových cvičení jako nejdůležitčjších prostředků 
herní výkonnosti. 

To znamená, že každá pohybová činnost může být vhodným 
cvičením, rozhoduje záměr a smysl. 

Otázkou je vhodné posouzení cvičení jako adaptačního podnětu. 
Klasifikace cvičení, jež používáme v tréninku mají, předpokládaným 
vlivem vyvolat žádoucí změny, které jsou bezpodmínečně nutné. 

Zkušenosti sportovní praxe ukazují, že vysoké úrovně nelze 
dosáhnout pouze prostým opakováním, zcela shodným s vlastní hrou. 
Promyšlená analýza a klasifikace se stává důležitou podmínkou 
volby účelného využívání všech cvičení. 

Klasifikace cvičení 
• herní aspekty 
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• kondiční aspekty 

Při volbě cvičení rozhoduje účinek ve směru 
• zdokonalování a stabilizace herních dovedností (aspekt tech-

nicko - taktický) 
• ovlivňování pohybových schopností, na jejichž základě se herní 

dovednosti formují a které zprostředkovávají využití dovednos-
tí ve hře (aspekt kondiční) 

Je nutné aspekty posuzovat jak odděleně, tak ve vzájemné spo-
jitosti. To předpokládá každé cvičení identifikovat z hlediska míry 
specifičnosti a z hlediska jeho intenzity. Cvičení v tréninku se více či 
méně musejí podobat hernímu jednání v utkání. Mohou výt více či 
méně kompletní: tréninková hra, cvičení pro spolupráci, cvičení pro 
činnost jednotlivců. Může se také jednat o cvičení lokomoční, cvičení 
napodobující herní motorickou strukturu nebo cvičení odlišná. 
(Dovalil 2000) 

Při zkoumání specifického herního a nespecifického 
kondičního tréninku bylo zjištěno, že vyloučením činností s vysoký-
mi nároky na přesnost došlo výrazně ke ztrátě této kvality. (Ivoljov, 
1986). Dlouhodobá absence herního zatížení se považuje za silný 
deformační faktor herního výkonu a za příčinu výrazného snížení 
výkonu, (př. Basketbalová střelba) 

Tréninková hra 
Je cvičení v tréninkových podmínkách nejvýše integrující 

veškerou činnost a součinnost hráčů i družstva jako celku. Před-
stavuje komplexní zdokonalení herního projevu. Jde o přenos 
nacvičovaných dovedností do podmínek utkání. Hra může být řízená 
nebo se přerušuje a zpřesňují se záměry. 
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Herní cvičení 
Hlavním znakem je integrovaná a vymezeně programovaná 

herní spolupráce a součinnost herních tvarů v podmínkách podob-
ných v utkání. 

Speciální cvičení 
Jsou cvičení, v nichž se opakují a zdokonalují z hlediska tech-

nicko taktického i kondičního jednotlivé herní dovednosti hráčů. 
Obsahem jsou v podstatě činnosti jednotlivce v separovaných pod-
mínkách. Soupeř je přítomen v menší míře. (př. Hráč má na prove-
dení dostatek času.) 

Speciálně průpravná cvičení (mimo soutěžní prostor) 
Cvičení především sledují kondiční aspekt tréninku, tj. 

aktivizaci příslušných energetických a řídících systémů stimulující 
pohybové schopnosti a svalové skupiny uplatňující se ve hře. 

Doplňková cvičení 
Tato cvičení charakterizuje malá nebo žádná podobnost 

k herním dovednostem. Představuje hlavně nespecifickou stimulaci 
pohybových schopností. Cvičení zvyšuje celkovou motorickou 
úroveň, je zdravotně kompenzační, plní regenerační záměry, přispívá 
k motivaci, posiluje soutěživost. 

V obsahu jednotlivých tréninkových jednotek používáme tyto 

metodicko - organizační formy: 
• Průpravná cvičení 

• Herní cvičení s proměnlivými podmínkami 
• Průpravná hra 
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Metodicko - organizační formy (Dobrý 1977) používané při 
nácviku sportovních her jsou různě složité herní činnosti jednotlivce, 
herní kombinace, herní systémy, které jsou přenášeny v různých situ-
ačních souvislostech z utkání do těchto forem. 

Analýza metodicko - organizačních forem cvičení, uváděných 
v literatuře a používaných v praxi, ukazuje na různé tři stupně složi-
tosti podmínek, jež vytváří podnětné situace pro určení hráčů. Tyto tří 
stupně metodicko - organizačních forem se liší od sebe složitostí 
vnějších podmínek a různě vyjádřenými didaktickými cíli, možností 
opakovat způsob provedení herní činnosti nebo řešení úkolů souvis-
lým herním dějem, umožňuje zásahy do hry družstva, skupin hráčů 
a do herních činností jednotlivce a jejich složek. 

Průpravná cvičení 
Průpravná cvičení jsou charakterizována nepřítomností 

soupeře a náhodně proměnlivými a limitovanými podmínkami. 
Umožňují opakování daného pohybového úkolu a koncentrace na 
způsob provedení, tj. na technickou stránku herních činností jed-
notlivce izolovaných nebo obsažených v herní kombinaci. Průpravná 
cvičení nabývá obvykle přesné organizace, spočívající 
v přemísťování hráčů a míče, která má umožnit opakování daného 
úkolu. Opakovat však zde neznamená začít znova. Aby nebylo toto 
opakování samoúčelné, zdůrazňujeme při něm postupný vývoj orga-
nizace obsahu a organizace zvládnutí složitějšího obsahu a cirkulace 
pohybu míče a hráčů je spojeno s předcházejícím z jednoho úkolu na 
druhý a s jejich postupným plněním. Konečné zvládnutí obsahu 
a organizace cvičení, tj. dosažení cíle, vyžaduje seřazení dílčích cílů, 
jejichž postupné plnění vede k dosažení cílového chování. Počáteční 
analýza je značně hrubá a s vývojem hráčů seč zjemňuje. 
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Herní cvičení 
Herní cvičení jsou charakterizována přítomností soupeře s pře-

dem určenými nebo proměnlivými podmínkami. Činnost jednotlivce 
nebo družstva je omezena na jednu herní situaci. Zajeden úsek utkání 
nebo na omezený počet úseků utkání, tvořící ucelenou herní jednotku. 

V průpravném cvičení a v herním cvičení je kladen důraz 
převážně na soustavu pohybů. Proto je možné dosáhnout v poměrně 
krátké době pozorovaného úspěchu v provedení herních činností. 
Nelze však dokázat, že dosažená úroveň v jedné složce se automat-
icky přenese i do složitějších podmínek. 

Průpravná hra 
Průpravná hra je charakterizována přítomností soupeře 

a náhodně proměnlivými situačně herními podmínkami. Umožňuje 
rozvinout herní děj, aniž by se přihlíželo ke konečnému výsledku. 
Není tedy rozhodující, kdo vyhraje a kdo prohraje. Účelem je, aby se 
dosáhlo pozorovatelného efektu v nacvičovaném )točném a obran-
ném systému hry družstva, v herních kombinacích nebo herních čin-
nostech jednotlivce v podmínkách souvislého děje. Je nezbytné 
stanovit konkrétní cíle a kritická místa důležitých činností, podle 
nichž se orientujeme při hodnocení a kontrole pokroku. 

Zařazením průpravné hry do tréninkové jednotky bylo umožněno 
jednotlivým hráčům, aby se dostali do podobných situací jako v utkání, 
s možností hru kdykoliv přerušit a rozebrat jednotlivé herní situace. 
Pravidla průpravné hry byla shodná s pravidly basketbalu. 

V tréninkových jednotkách používáme tato průpravná cvičení: 

• Herní cvičení zaměřená na útočné činnosti 

• Herní cvičení zaměřená na obranné činnosti 
• Herní cvičení zaměřená na rychlý protiútok a start do obrany 
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Promyšlená analýza cvičení ve všech aspektech se stává 
důležitou podmínkou jejich účelné aplikace. Některá cvičení mohou 
mít smysl ryze kondiční, v jiných chceme zdůraznit stránku tech-
nickou, taktickou, některá slouží pouze k osvojování dovedností. 

Vzájemné proporce herního tréninku, nácviku a kondičního 
tréninku musíme vždy všestranně zvažovat. Jsou variabilní a mění se 
podle věkových kategorií, výkonnosti hráčů, různě orientovaných 
mikrocyklů ročního tréninku. 

3.6.2.1.2. Didaktické metody 

Dle Dobrého a Semiginovského (1988) jsou nedílnou součástí 
nácviku a procvičování herních činností jednotlivce, kombinací 
a systémů, tedy i schopností, didaktické metody. 

Rozlišujeme: 
1. koncentraci a distribuci činnosti v čase 

® metoda koncentrace (hustota) 

• metoda distribuce (rozloženost) 
• metoda koncentrace - distribuce 
• metoda distribuce - koncentrace 

2. strukturu herních činností na celek nebo jeho části 
• v celku 
• po částech 

• spojování částí v celek 
• od celku k částem 
• od částí k celku a částem 
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3. manipulaci s činnostmi v bioenergetickém smyslu 
• intenzity činnosti 
• délce zátěžových intervalů 
• počtu intervalů v jedné sérii 
• délce zotavných intervalů mezi zátěžemi v jedné sérii 
• počtu sérií 
• délce zotavných interval mezi sériemi 
• charakteru činnosti v zotavných intervalech 

3.6.2.2. Tělesná příprava 

Základní pohybové vlastnosti zajišťují všestrannou 
připravenost a vytvářejí příznivé podmínky pro harmonický vývoj 
organizmu. Tělesná příprava dětí na základní škole by neměla být 
jednostranně specializovaná, rozvíjíme všestrannost a podporujeme 
účast ve všech sportech (atletika, plavání, úpolové sporty, lyžování, 
cyklistika...) 

Speciální pohybové vlastnosti vycházejí z potřeb basketbalu 
a zajišťují )čelné provedení a využití nacvičených činností ve hře. 
Proto ve sportovní přípravy mládeže je třeba hodnotit nejen hledisko 
techniko-taktického provedení, ale i rozvoj speciálních pohybových 
vlastností. 

Podle Dobrého a Velenského (1965) k základním pohybovým 
vlastnostem počítáme vytrvalost, sílu, rychlost, obratnost. 

Speciální rychlost se projevuje v rychlé reakci, v rychlém 
lokomočním pohybu na krátkou vzdálenost, v rychlém přihrávání, 
v driblinku, v rychlých startech a stahování míčů. 

Speciální obratnost se projevuje schopností hráče spojovat 
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a kombinovat (zastavení - střelby), nebo provádět několik pohybů 
současně. Tato obratnost je důležitá hlavně ve hře pod košem (ve 
výskoku se obrací a kryje si míč) 

Speciální vytrvalost znamená vykovávat všechny činnosti po 
celou dobu utkání a nesnižovat intenzitu síly, rychlosti a obratnosti 

Speciální síla zajišťuje uplatnění a rozvinutí rychlosti a obrat-
nosti ve hře. V basketbalu jde hlavně o krátkodobé a nečekané uplat-
nění síly: prudké zastavení, doskakování, změna směru, výskoky pod 
košem (Dobrý a Velenský E., 1965) 

3.6.2.2.1. Zatížení 

Podle Choutky a Dovalila (1991) rozvoj trénovanosti závisí na: 
• výběru tělesných cvičení 
• množství (kolik, čas) 
• poměru jednotlivých cvičení 
• úsilí, které sportovec vynakládá 
• posloupnosti jednotlivých cvičení 

Opakovaná zátěž vede k udržení, zlepšení výkonnosti. Způ-
sobem a mírou zatěžování je dávkování. 

Tělesná cvičení mají tuto základní charakteristiku: 
• doba trvání 
• intenzita cvičení 
• počet opakování 
• interval odpočinku 
• způsob odpočinku (Choutka, Dovalil, 1991) 
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Sportovní trénink je vždy postaven na kombinaci různé inten-
zity zatížení (maximální, submaximální, střední a nízké). Při zatížení 
dochází k úbytku energetických zdrojů. 

Měli bychom využít energetického potenciálu při zatížení 
a jeho obnovy v zotavení v superkompenzaci (Choutka, Dovalil 
1991). 

Další tréninkové zatížení by mělo začínat ve fázi superkom-
penzace. Pozdější zatížení po odeznění superkompenzace nezajistí 
růst trénovanosti. A příliš krátké odpočinky, to znamená neúplná 
obnova, vedou k poklesu trénovanosti a dostavuje se přetrénování. 

Co je superkompenzace? 
Je to moment, kdy dochází k převýšení energetických zásob. 

Přetrvává určitou dobu a pak kolísavě klesá. Optimální je trefit se 
tréninkem do superkompenzace. 

Jak ji poznáme? 
Je to zvýšená úroveň energetického potenciálu jedince. Zatím-

co při svalové práci dochází k intenzivnímu štěpení a resyntéze 
bohatých látek, v zotavení přetrvává resyntéza, což vede k obnově, 
ale i převýšení výchozí úrovně energetických zdrojů. Tim se v organ-
ismu vytvářejí výhodnější energetické podmínky k dalšímu zatížení. 
Velikost trvání superkompenzace závisí na intenzitě vyčerpání ener-
getických zdrojů. Platí, že čím rychlejší a jednorázové zatížení 
(intenzivnější zatížení) spotřebuje energie, tím rychlejší je návrat 
k výchozímu stavu, a tím dříve nastupuje superkompenzace. 
Superkompenzaci zjišťujeme zatím pouze laboratorní metodou a to 
analýzou krve analýzou svalové tkáně. 

Z toho plynou určitá pravidla: 

Cvičení 2x týdně udržuje stav trénovanosti. 3x týdně má efekt 
superkompenzace minimální stav tréninků je 3x týdně. Od dětství je 
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nutné navykat na každodenní trénink. 
Musíme si uvědomit, že změny trénovanosti nejsou pod-

míněny zvoleným tréninkovým zatížením, ale adaptačními změnami, 
které trénink vyvolává. Přerušený trénink snižuje rozvoj trénovanos-
ti, je nutné dbát na zvyšování zatížení. 

V basketbalovém tréninkovém procesu používáme zátěžové 
činnosti: 

• silové, zaměřené na aktivaci systému ATP - CP 
• rychlostní a silově výbušné, zaměřené na aktivaci systému ATP 

- CP, rozvoj alaktátové neoxidativní kapacity. Činnost max-
imální intenzity trvá 6-8s., zotavné intervaly 2-3 min a opakuje 
se 6-12x. Činnost submaximální intenzity trvá až do 25 s se 
zotavnými intervaly 3x delší než zátěž, opakování je vyšší. 

• vytrvalostní, zaměřené na aktivaci 02 systému. Zátěž střední 
a nízké intenzity a to souvislou činností (5-20min) nebo inter-
valovou činností (10-40 s), zotavení 3x delší než zátěž počet 
(20-50x) (Dobrý 1986) 

3.6.2.3. Teoretická příprava 

Teoretickou přípravou charakterizujeme zvyšováním všeobec-
ného vzdělání a prohlubování speciálních vědomostí z techniky a tak-
tiky v basketbale, z pravidel hry, ze základů tréninkového procesu, 
součástí jsou rozbory hry a přípravy na utkání s určitým soupeřem. 

Důležitou součástí je dbát na hygienu hráčů a seznamovat je se 

stravovacím a pitným režimem sportovce. Teoretická příprava pro-

líná celou sportovní přípravou. 
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3.6.2.4. Morální a volní příprava 

Morální a volní příprava se uskutečňuje v tělesné i technicko 
taktické přípravě. Vytváříme žádoucí charakterové rysy a vlastnosti 
hráče. Choutka a Dovalil (1991) považují za rozhodující tyto vlast-
nosti: cílevědomost, iniciativnost, odpovědnost a samostatnost. 
S úspěšnou soutěžní činností vstupují do popředí následující vlast-
nosti: 

• soutěživost, vyjádřená určitou agresivitou v podmínkách bojů 
fair play. Soutěživost má své kladné uplatnění i v tréninku, když 
vyjadřuje snahu sportovce všechny úkoly splnit co nejlépe 
a s nasazením být nejlepší. 

• rozhodnost v řešení složitých a často riskantních situací 
• zdravá sebedůvěra vyplývající z vlastních možností a z hodno-

cení soupeře 
• sebeovládání, které vychází z odolnosti proti vnějším a vnitřním 

vlivům a které svědčí o vysoké úrovni autoregulačních schop-
ností 

Vlastní význam mají morální vlastnosti, a to jak pro trénink, 
tak i pro zápas. Jedná se o smysl pro čestnost, odrážející vztah 
k soupeřům i partnerům (skromnost a respekt), dodržování pravidel, 
smysl pro spolupráci a toleranci k druhému. 
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4. Hypotézy 

V návaznosti na cíl a úkoly této práce a také na platnost teo-
retické části docházíme ke konkrétním formulacím hypotéz, které 
jsem vytyčil následovně: 

1.Na výuce basketbalu se ve specializovaných třídách základ-
ních škol podílejí především trenéři a učitelé s odborností, tj. 
s platnou trenérskou licencí A nebo B. 

2. Do tříd zaměřených na basketbal jsou přijímáni pouze žáci, 
žákyně alespoň s průměrnou mírou pohybového nadání. 

3. Materiální vybavení a zabezpečení výuky basketbalu je na 
ZŠ se specializovanými třídami s rozšířenou výukou TV 
dostatečně kvalitní a lepší než na běžných základních 
školách. 
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5. Výzkumná část 

Vyřčené hypotézy uvedené v předcházející části jsem ověřoval 
metodou dotazníku. Soubor otázek mapujících současný stav 
a úroveň výuky basketbalu ve sportovních třídách jsem rozeslal do 25 
základních škol a formuloval je tak, aby se vztahovaly bezprostředně 
ke kvalitě tréninkového zázemí (počet hřišť, tělocvičen, míčů), 
k úrovni vzdělání trenérů a k míře talentovanosti dětí k pohybovým 
aktivitám, především k míčovým sportům.. Položil jsem více rozšiřu-
jících otázek vztahujících se ke sportovní přípravě dětí a mládeže, 
abych ověřil skutečný stav průběhu výuky basketbalu a z toho mohl 
zjistit podmínky pro úroveň ' tréninkového procesu ve specializo-
vaných třídách ZŠ. 

Záměrně jsem ke svému zkoumání vybral, jak základní školy 
zařazené do projektu MŠMT „Intenzifikace činnosti sportovních 
tříd" (těch byla většina), tak i školy nezařazené, s menším počtem 
sportovních tříd. Z celkového počtu 25 oslovených škol bylo 16 
vybraných do projektu intenzifikace. Většina ze škol vychovává 
a připravuje kategorie chlapců a děvčat ve společných třídách, 4 mají 
pouze chlapecké basketbalově zaměřené sportovní třídy a pouze 
jedna ze škol se orientuje na basketbalovou přípravu dívek. 

Otázky a jejich vyhodnocení jsou následující: 

1. Kolik učitelů nebo trenérů s platnou trenérskou licencí A či 
B pracuje na vaší škole, případně kolik nekvalifikovaných, či ještě 
studujících příslušnou kvalifikaci? 
Kvalifikovaných celkem : 74 • 
Nekvalifikovaných : 5 M 
Studujících: 3 fl Graf. č.l: Odbornost trenérů 
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Počet kvalifikovaných trenérů v jednotlivých ZŠ: 
JEDEN kvalifikovaný na ZŠ 2 krát 
DVA kvalifikovaní na ZŠ 4 krát 

TŘI kvalifikovaní naZŠ 14 krát 
ČTYŘI A VÍCE kvalifikovaných na ZŠ 5 krát 

2. Máte dostatečný počet alespoň průměrně pohybově 
nadaných dětí na míčové hry v jednotlivých ročnících nebo je musíte 
doplňovat i netalentovanými? 
Dostatečný počet talentů 6 • 

Nedostatečný, malý počet talentů 10 • 
Je potřeba občas doplňovat 9 • Graf. č.2: Míra talentovanosti dětí 

II 
3. Máte dostatečně kvalitní prostorové a materiální vybavení 

pro výuku basketbalu ( dostatečný počet tělocvičen a venkovních 
hřišť, dostatek kvalitních míčů různých velikostí, koše na minibasket, 

:: I•• 
2 Graf. č.3: Materiální vybavení 

postranní koše a pod.) 
Ano 
Ne 

Nedostatek prostor 
Nedostatek míčů, košů 

4. S jakými věkovými kategoriemi na škole pracujete? 
4.-9. ročník 6 • 
6.-9. ročník 15 • 

6.-7. ročník 3 • 
8.-9. ročník 1 Graf. č.4: Věkové kategorie 
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5. Věnují se jedinci zařazení do sportovních tříd speciální bas-
ketbalové přípravě: 
Jen odpoledne při tréninku 4 • 
Jen v době školního vyučování 0 • 
V obou jednotkách 18 • 

Podle věkových kategorií 3 Graf. č.5: Rozložení tréninků 

6. Které jiné kolektivní sporty s žáky sportovních tříd hrajete, 
pro které máte vyhovující podmínky ? 
Fotbal , 25 • 
Volejbal 22 • 
Florbal 25 • 
Házená 14 • 

Softbal 16 • 
Lakros 2 • 
Hokejbal či hokej 3 • Graf. č.6: Dopňkové sporty 

7. Využíváte v hodinách TV gymnastické nářadí a věnujete se 
tak gymnastické průpravě ? 
Ano 14 • 
Ne 0 • I I 
Částečně 11 • Graf. č.7: Gymnastická průprava 

8. Máte možnost využít pro vodní pohybové aktivity a regen-

eraci bazén ? 

Ano školní 5 • 
Ano mimo školu 14 H 
Výjimečně 3 • 
Nikdy 6 Graf. č.8: Plavání a regenerace 
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9. Máte k dispozici odpovídající atletickou dráhu a další 
vybavení a náčiní k atletické kondiční přípravě ? 
Ano kvalitní 8 • 

Ano, nepříliš kvalitní 9 O 
Ano, ale nevyhovující 5 • 
Ano, ale mimo školu 3 Graf. č.9: Atletická příprava 

10. Jsou na vaší škole dostatečně kvalitní hygienická zařízení? 
Kvalitní 8 • 
Vyhovující 15 I 
Nekvalitní 2 • l l 
Nevyhovující 0 Graf. č. 10: Hygienická zařízení 
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6. Diskuze 

Na základě zjištěných informací dotazováním na základních 
školách s rozšířenou výukou TV a na základě předešlých teoretických 
poznatků docházíme ke splnění jednoho z úkolů diplomové práce 
a konkrétně tedy k těmto závěrům: 

Hypotéza č.l, předpokládající že ve třídách specializovaných 
na basketbal trénují a učí TV především basketbalový trenéři 
s odbornou kvalifikací se potvrdila celkem výrazně. Na 90ti procen-
tech dotazovaných škol tomu tak skutečně je, jen asi 10% škol 
zaměstnává buď studující nebo učitele TV bez basketbalové trenérské 
licence. Na sportovní přípravě se tak podle průzkumu podílejí ve 
většině případů kvalifikovaní trenéři, to však , jak praxe ukazuje, 
ještě nemusí být záruka kvalitní trenérské a obecně pedagogické čin-
nosti. 

Trenéři 

Graf. č.l 1 

Hypotéza č.2, předpokládající že by v basketbalových třídách 
mělo být dostatek alespoň průměrně talentovaných dětí byla bohužel 
výzkumem vyvrácena, když pouze 6 škol,tj. 22 % z oslovených má 
alespoň průměrně pohybově nadané jedince, 40 % škol odpovědělo, 
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že ani průměrných talentů nemá dostatek, dalších 38 % škol musí 
žáky sportovních tříd různě doplňovat. 

Míra talentovanosti dětí 

• netalentovaní 

• dodatečně zařazení 

• talentovaní 

Graf. č.12 

Hypotéza č.3, předpokládající že by základní školy s třídami 
zaměřenými na basketbal měly mít kvalitnější a lepší prostorové 
a materiální vybavení na basketbal než běžné ZŠ se také potvrdila,i 
když těsně, jelikož téměř 60% dotázaných škol má prý kvalitní jak 
prostorové, tak materiální vybavení pro basketbal, ale 20% ZŠ toto 
odpovídající vybavení postrádá a dalším necelým 20ti procentům 
škol chybí buď kvalitní prostory nebo materiální vybavení. 

Materiální vybavení 

• kvalitní 

• částečné vybavení 

• nekvalitní 

Graf. č. 13 
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Podle dalších odpovědí se také ukázalo, že většina sportovních 
tříd je zakládána až na druhém stupni ZŠ, pouze asi pětina 
dotázaných škol ( všechny jsou zařazené do projektu intenzifikace 
a mají udělenu výjimku od MŠMT ) má basketbalové třídy už od 
třetí či čtvrté třídy. Například v Písku dokonce začínají s dětmi pra-
covat už od prvního ročníku ve všeobecně zaměřených sportovních 
třídách, kde s nimi pracují trenéři na všestrannosti, což, jak se jeví 
v kontextu výsledků za poslední roky, přináší úspěchy a to ve všech 
věkových kategoriích až do staršího dorostu. To určitě stojí za 
zamyšlení a ukazuje to na fakt, že pokud se s dětmi pracuje system-
aticky, rozumně a hlavně s ohledem na věkové zákonitosti, je asi lepší 
začínat s pravidelnou sportovní přípravou co nejdříve. Ale velký 
pozor na brzkou specializaci, skutečně se musí v nízkém věku praco-
vat na všestranné pohybové průpravě malých dětí, zvlášť když je na 
ní dostatek času, 

Materiální zabezpečení a vybavení jednotlivých škol je poměrně 
různorodé, ale ideální podmínky nejsou zřejmě na žádné ZŠ. Je to 
hlavně způsobeno nedostatkem financí, kterých pro mládež není 
opravdu mnoho. Nemilým zjištění je, že poměrně dost škol uvádí 
jako nekvalitní podmínky pro atletickou přípravu, která je však 
nezbytnou součástí sportovního tréninku basketbalistů. Ale myslím 
si, že zde situace není nijak vážná, spíš jde o přehnanou zhýčkanost 
a nářky dětí a rodičů. Vždyť dobrý atletický trénink se dá uskutečnit 
i jinde než na tartanovém oválu hned u školy. 

Ještě bych se zastavil u jedné, podle mého názoru, důležité čin-
nosti nebo spíš nečinnosti některých trenérů i učitelů, která nebyla 
předmětem mého zkoumání, jelikož to ani není příliš možné. A to je 
výchovné působení jednotlivých sportovních pedagogů na své 
svěřence. Myslím si totiž, že především u těch mladších věkových 
kategorií by kladné působení na morálně-volní vlastnosti dětí mělo 
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být povinností. Práce na utváření charakteru osobnosti budoucích 
basketbalistů nebo jen dospělých lidí se nám totiž později vrátí 
v podobě vděku nebo naopak přehlížení ze strany těchto našich 
bývalých svěřenců. A co je asi v této věci nejdůležitější, pokud 
budeme vychovávat z hráčů primadony a hvězdičky už v raném věku, 
později, když se před nimi objeví nějaká překážka, kterou by svou 
vůlí, chutí něco ve sportu dokázat a zdravou zarputilostí jistě překon-
ali, tak raději od sebemenších problémů utíkají a vzdají se basketbalu 
a dost možná i sportu vůbec. Z vlastní praxe toto mohu jen potvrdit, 
jelikož jsem viděl končit už řadu talentovaných hráčů, kteří ovšem 
skončili v dorosteneckých kategoriích, sice jako bývalí žákovští „ 
mistři", ale skončili právě z důvodů neochoty na sobě dál pracovat. 
A domnívám se, že v takových případech, samozřejmě vedle rodičů, 
sehrává dost výraznou roli i výchovné působení trenérů a učitelů, 
kteří by měli osobnost dítěte spoluutvářet. 

50 



7. Návrh učiva a didaktických postupů 
pro jednotlivé sportovní třídy ZŠ 

Na podkladě teoretické části a s využitím části praktické, tedy 
výzkumu a jeho ověření, jsem se pokusil splnit cíl diplomové práce 
navrhnout rozvržení basketbalového učiva do jednotlivých speciali-
zovaných basketbalových tříd od čtvrtého do devátého ročníku na 
základních školách s rozšířenou výukou tělesné výchovy . 

7.1. Basketbalové kategorie mládeže aplikované na 
jednotlivé sportovní třídy ZŠ 

Přípravka - 4. ročník ( 8 - 9 let) 
Nejmladší minižáci/-kyně - 5. ročník (10 let) 
Mladší minižáci/-kyně - 6. ročník (11 - 12 let) 
Starší minižáci/-kyně - 6 . - 7 . ročník (12 let) 
Mladší žáci/-kyně - 7 . - 8 . ročník ( 1 3 - 1 4 let) 
Starší žáci/-kyně - 8 . - 9 . ročník (14 let) 

7.2. Technicko-taktické základy pro jednotlivé bas-
ketbalové třídy ZŠ 

Navrhl jsem inventáře, které obsahují technicko- taktické zák-
lady obsažené v učivu sportovních tříd na ZŠ od 4. do 9. ročníku. 
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Uvolňování bez míče 
druh uvolnění 

4. 5. 6. 7. 8. 9. Uvolňování bez míče 
druh uvolnění 
prudké vyběhnutí + + + + + + 
zpomalení + + + + + + 
zrychlení + + + + + + 
obrátka - + + + + + 
V - únik - - - + + + 
S - únik - - - + + + 
po oblouku - - - + + + 
přední únik - - - + + + 
zadní únik - - - + + + 

Uvolňování s míčem 
na místě 

4. 5. 6. 7. 8. 9. Uvolňování s míčem 
na místě 
obrátka vpřed + + + + + + 
obrátka vzad + + + + + + 
na levé noze + + + + + + 
na pravé noze + + + + + + 
klamná přihrávka - - - + + + 
klamná střelba - - - + + + 
klamný únik 
driblinkein 

- - - + + + 

Uvolňování s míčem 
v pohybu 

4. 5. 6. 7. 8. 9. Uvolňování s míčem 
v pohybu 
jednoúderovýin 
driblinkein 

- - + + + + 

dvouúderovým 
driblinkem 

- - + + + + 

víceúderovým 
driblinkem 

+ + + + + + 
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Střelba - druh 
střelby 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 

jednoruč vrchní + + + + + + 
jednoruč spodní - - - + + + 
jednoruč boční - - - - + + 
z místa + + + + + + 
ve výskoku - - - + + + 
dopíchnutí - - - - + + 

Přihrávání 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
obouruč trčením + + + + + + 
jednoruč boční - - - - + + 
jednoruč spodní - - - + + + 
jednoruč spodní za 
sebe 

- - - - + + 

jednoruč stranou - - - + + + 
jednoruč trčením + + + + + + 
jednoruč vrchní - - + + + + 
obouruč nad hlavou + + + + + + 
obouruč spodem + + + + + + 
přihrávka ve výskoku - - - - + + 

Clonění - druh 
clony 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 

na místě bez míče - - - - + + 
na místě s míčem - - - - + + 
v pohybu bez míče - - - - - + 
driblinkein - - - - - + 
aktivní - - - - + + 
pasivní - - - - + + 
přední - - - - - + 
zadní - - - - - + 
boční - - - - + 
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Obrana 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Herní činnosti jednotlivce 
krytí útočníka s míčem na místě + + + + + + 
krytí útočníka s míčem v pohybu + + + + + + 
krytí útočníka při střelbě + + + + + + 
krytí útočníka po střelbě - - + + + + 
Obranné kombinace 
proklouzávání - - - - + + 
přebírání - - - - + + 
obrana při zesíleném krytí + 
obrana při početní převaze soupeře - - - + + + 
obranný trojúhelník - - + + + + 
Obranné systémy 
osobní systémy - - + + + + 
zónové systémy + 
kombinované systémy 

Utok 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Herní činnosti jednotlivce 
uvolnění bez míče + + + + + + 
uvolnění s míčem na místě + + + + + + 
uvolnění s míčem v pohybu + + + + + + 
přihrávání + + + + + + 
doskakování - - + + + + 
clonění - - - - - + 
střelba + + + + + + 
Útočné kombinace 
hoď a běž - - + + + + 

na početní převaze - - + + + + 
na clonění + 

r 

Útočné systémy 
rychlého protiútoku - + + + + + 
postupného útoku - - - + + + 

proti osobní obraně - - - - + + 

proti zónové obraně - - - - - + 

proti presinku - - - + + + 
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7.3. Didaktické postupy pro jednotlivé ročníky ZŠ 

7.3.1. Období 8 - 1 0 let (4. - 5. ročník) 
Jde o počáteční etapu sportovního tréninku, tzv. sportovní 

předpřípravy. Důraz klademe na všestranný tělesný a psychický 
vývoj dětí a na zvyšování jejich pohybové aktivity. Basketbalové 
prvky zařazujeme jen jako součást všestranné pohybové přípravy, 
provádíme cvičení hravou a soutěživou formou zároveň, která musí 
být obsahově pestrá a často se střídající nebo alespoň modifikovaná. 
Děti při průpravných hrách učíme řešit otázky: kdo je soupeř a kdo 
spoluhráč? Může soupeř přihrát hráči, kterého bráním? apod. Při 
soutěživých cvičeních a hrách učíme děti nenásilnou formou zák-
ladům útočných a obranných činností jednotlivce: 

• držení a chytání míče, 
• uvolňování s míčem na místě i v pohybu, 
• nejjednodušší přihrávky, 
• uvolňování bez míče, 
• základy střelby, 
• krytí útočníka s míčem i bez míče. 

Úplní začátečníci dělají velké množství chyb, na které samozřejmě 
poukazujeme, ale s nadhledem, abychom děti na samotném začátku 
tréninkového procesu neodradili. 

7.3.2. Období 11 - 12 let (6. ročník) 
V tomto období se snažíme o závodivá organizovaná 

průpravná cvičení. Průpravné hry a vlastní hra jsou prostředky plně 
vyhovující požadavkům tohoto věkového období. Máme dva hlavní 
úkoly, které plníme souběžně: nacvičujeme základy techniky činnos-
tí jednotlivce převážně v průpravných cvičeních a učíme základům 
hry v nejrůznějších průpravných hrách i ve vlastní hře. Učíme děti 
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jednat ve stále měnících se situacích. Upevňujeme základy techniky. 
Hru považujeme za prostředek jak speciální, tak všeobecné přípravy. 
Pravidelným střídáním dáváme příležitost všem hráčům ke hře. Při 
hře používáme výhradně osobní obranu. 
V průpravných cvičeních a vlastní hře učíme základům hry „Umění 
hrát". Postupně zařazujeme a přivykáme děti na měnící se podmínky. 

Metodické rozvržení učiva: 

Útočné činnosti jednotlivce: 
1. přihrávání na místě - (přihrávky obouruč od prsou, přihrávka 

jednoruč trčením od pasu, od ramene, vrchní přihrávka jed-
noruč od ramene, vrchní přihrávka obouruč nad hlavou) 

2. uvolňování bez míče 
3. uvolňování s míčem na místě 
4. uvolňování s míčem v pohybu (driblink levou i pravou, 

zastavení po driblinku pro obrátku a přihrávku) 

5. střelba 
• z krátké vzdálenosti 
• střelba po jednoúderovém driblinku 
• únik driblinkem a střelba 
• střelba z místa ze střední vzdálenosti 
• střelba v pohybu 

Obranné činnosti jednotlivce: 
1. průpravná cvičení na soustředěnost soupeře a nedívat se stále 

po míči 

2. postoj 
3. pohyby různými směry 
4. periferní vidění 
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5. průpravná cvičení pro rozvoj techniky 
6. průpravná cvičení pro zastavení útočníka 
7. průpravná cvičení pro rozvoj stahování míčů 

7.3.3. Období 13 - 14 let (7. - 8. ročník) 
Úkolem technicko - taktické přípravy v 7. a 8. ročníku je další 

zdokonalování a rozšiřování technické stránky činností jednotlivce, 
souběžný rozvoj technické a taktické stránky činností jednotlivce, 
nácvik základních kombinací a vytváření základů hry družstva. 

Začínáme využívat více herních cvičení a průpravné hry, kde 
hráči řeší jednoduché a složité herní situace, používáme různé způ-
soby provedení a hráči se učí volit nejvhodnější variantu provedení 
a samostatně řešit nečekané úkoly. Řešení úkolů by mělo být živelné 
bez větších zásahů trenéra. 

Zásadně používáme ve hře osobní obranu, zejména těsnou 
osobní obranu po celém hřišti. Nepoužíváme zónové obrany, ani za 
cenu dočasných úspěchů. A nevymýšlíme různé záporné taktiky na 
udržení vítězství (např. úmyslné faulování, zneužívání pravidel) 

Metodické rozvržení učiva: 

Útočné činnosti jednotlivce: 
1. Uvolňování bez míče (důraz na rychlý běh, zastavování 

a změny směrů) 
• uvolňování do území trestného hodu 
• uvolňování v prostoru dlouhé a střední vzdálenosti od koše 

2. Přihrávání 

• přihrávání neobsazenému hráči 
• přihrávání neobsazenému stojícímu hráči 
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• pohrávání obsazenému pohybujícímu se hráči 
3. Uvolňování hráče s míčem 

• zdokonalujeme techniku driblinku (vedení míče, střídání rukou 
při driblinku, úniky driblinkem) 

4. Střelba 
• přidáme další druhy střelby 

• spodní střelba jednoruč 
• boční střelba jednoruč přes hlavu 

Obranné činnosti jednotlivce: 
1. zdokonalujeme postavení a postoj (paže, ruce, trup, hlava, nohy) 
2. herní cvičení pro krytí útočníka uvolňujícího se od pos-

tranní čáry 

3. herní cvičení pro krytí útočníka podél koncové čáry 
4. herní cvičení pro krytí útočníka ze středu hřiště 
5. herní cvičení pro krytí útočníka uvolňujícího se dlouhým 

přímým únikem 

6. herní cvičení pro krytí útočníka po přihrávce 
7. herní cvičení pro krytí útočníka s míčem u postranní čáry 
8. herní cvičení pro krytí útočníka s míčem v území trestného 

hodu 

9. herní cvičení pro blokování střelby po úniku driblinkem 
10. herní cvičení pro krytí driblinkem přes celé hřiště 
11. herní cvičení pro vypíchnutí míče 

12. herní cvičení pro obranu v přesilové situaci dva na jedno-

ho i tři na dva 
13. herní cvičení pro stahování po neúspěšných TH 
14. průpravná hra pro stahování míčů 
15. průpravná hra pro obsazování po TH 
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7.3.4. Období 15 let (9. ročník) 
V tomto období přecházejí hráči ze starších žáků do mladších 

dorostenců. Technická stránka všech činností jednotlivce by měla být 
zvládnuta co nejdokonaleji. Hráči by měli ovládat všechny činnosti 
i jejich obměny. S vysokým požadavkem na provedení činnosti se 
zvyšuje i náročnost na rozvoj pohybových vlastností, zvyšuje se 
objem tělesné přípravy. Nácvik všech činností, které jsme 
v žákovských kategoriích omezovali na technickou stránku. Do 
cvičení zařazujeme soupeře a rozvíjíme taktickou stránku všech čin-
ností. Hráči se samostatně učí vybírat činnost a způsob provedení. 
Nácvik všech kombinací by měl být zvládnut ve všech obměnách. 
Kombinacím a systémům, které nacvičujeme, přizpůsobujeme herní 
činnosti jednotlivců. Postupné seznamování hráčů se zónovou obra-
nou můžeme začít v mladším dorostu. 

Postupné zařazování nacvičování útočných i obranných 
herních kombinací a systémů je zachyceno v kapitole Technicko-tak-
tické základy pro jednotlivé basketbalové třídy na ZŠ. 

Metodické rozvržení učiva: 
• zdokonalujeme základní činnosti jednotlivce 
• nacvičujeme ty činnosti jednotlivce, které jsme pro náročnost 

nenacvičovali v předchozích kategoriích 

Útočné činnosti jednotlivce: 
1. herní cvičení pro uvolňování, krytí pivotmana bez míče 

2. průpravná a herní cvičení pro uvolňování rozehrávačů 
3. průpravná a herní cvičení pro přihrávání na posta 
4. herní cvičení pro úniky v území trestného hodu 

5. herní cvičení pro střelbu pivotmana a posta 

6. herní cvičení pro zdokonalování úniků driblinkem 
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7. herní cvičení pro střelbu ve výskoku po otočce 
8. průpravná cvičení pro střelbu ve výskoku ze střední 

vzdálenosti a po krátkém úniku 
9. průpravná cvičení pro střelbu ve výskoku ze střední 

vzdálenosti a dopichování 
10. herní cvičení založené na kombinaci clonění 

Obranné činnosti jednotlivce: 
1. nácvik obranných kombinací 
2. herní cvičení proklouzávání 
3. průpravná a herní cvičení pro přebírání 
4. průpravná cvičení pro kombinaci při zesilování krytí 

v obraně 
5. herní cvičení a kombinace pro návrat do obrany 

60 



7.4. Basketbalové začátečnické příznaky - projevy 
začátečníků 

V současné literatuře jsou uváděny příznaky začátečnické 
výkonnostní úrovně, z nichž vychází popisování příznaků hry 
začátečníků v jednotlivých sportovních hrách. Je možno uvést, že 
každý začátečník bez ohledu na věk, spoluhráče, soupeře, ale i na 
pohybové zkušenosti a druh sportovní hry, se za různých situací 
chová vždy stejným způsobem. 

V odborné literatuře se podle výsledků pozorování, které bylo 
vykonané v prvních utkáních na začátku tréninkového cyklu 
košíkové, uvádí tyto nejčastější projevy začátečníků: 

Řešení situace hráče bez míče: 
Všichni pozorují míč a snaží se ho dotknout. Kolem míče vzniká 
zmatená skupina hráčů, kteří se snaží do něj plácat, a tak jej dopravo-
vat k soupeřovu koši. 

1. míč je veden jakýmsi druhem kolektivního driblinku a větši-
nou se dlouhou dobu pohybuje uprostřed hřiště 

2. hráč pozoruje soupeře s míčem, nepohybuje se a stojí 
3. při vhazování ze zázemí jsou útočníci a obránci promícháni 

a rozestaveni mezi hráčem s míčem a košem 
4. hráč si představuje, že je vždy připraven chytit míč 

Řešení situace hráče s iníčem: 
1. míč je veden jakýmsi druhem kolektivního driblinku a větši-

nou se dlouhou dobu pohybuje uprostřed hřiště 
2. dribluje tak dlouho, až narazí na spoluhráče 

3. dribluje tak dlouho, až se zastaví před skupinou hráčů, jež ho 
obklopí a pak se snaží otočit a odhodit míč 
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4. při driblinku je hráč v předklonu, dívá se do země (nevidí, 
ztrácí rovnováhu), při vzpřímeném postoje je odražen míč 
vysoko nad hlavu 

5. míč při driblinku je veden daleko od těla nebo blízko u těla 
6. existuje spojení oko - ruka - míč 
7. rychlejší agresivnější hráč občas vyrazí vzad ke svému koši 

a snaží se obejít skupinu hráčů a dostat se na přední polov-
inu co nejblíže ke koši 

8. velký počet vypíchnutých míčů je způsoben tím, že hráči se 
snaží přihrát přímo vpřed do útoku 

9. hráč, který drží míč, se často obrací zády k protivníkovi 

Příznaky začátečnické střelby: 
1. spodní střelba obouruč z krátké vzdálenosti 
2. dráha letu je přímá, hráč nebere v úvahu, že koš je umístěn 

horizontálně 

3. hráč udělí míči příliš velkou rychlost 
Podle příznaků začátečnické úrovně uváděných v literatuře 

můžeme porovnat začátečnickou úroveň u našich družstev zjištěnou 
v utkáních. 

Příznaky výkonnostní úrovně družstva v utkání: 
1. Hráči jsou soustředěni ve skupině kolem míče. 

2. Útočníci, kterým se podařilo získat míč, driblují u postran-
ní čáry a ostatní hráči je pouze sledují. 

3. Při ztrátě míče zůstávají stát na místě, nesnaží se o rychlý 

návrat do obrany, dívají se, jak soupeř provádí rychlý pro-

tiútok. 
4. Hráči často porušují pravidlo o krocích. 

5. Útočníci si mezi sebou velmi málo přihrávají, 2 - 3 
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přihrávky a provádí únik ke koši. 
6. Útočníci často provádějí únik ke koši, aniž by zvážili, zda 

je vhodná situace, nevidí volné spoluhráče. 
7. Při vhazování míče ze zázemí útočníci stojí za obráncem 

a mávají pažemi. 

8. Občas se stane, že dribluje hráč sám přes celé hřiště a pod 
soupeřovým košem přihraje spoluhráči v nevýhodném 
postavení. 

9. Časté přihrávky hráči, který je bráněn nebo si zavolá na 
driblujícího hráče, aniž by byl uvolněn. 

10. Útočníci po přihrávce zůstávají stát na místě, dívají se na 
spoluhráče. 

11. Útočníci se snaží individuálně zakončovat. 
12. Útočníci se často otáčejí zády ke koši 
13. V obranných činnostech zaujímají špatná postavení a pos-

toje vzhledem k útočníkovi s míčem či bez míče 

14. Nejčastější chyby, po kterých následovala ztráta míče: 
• nesprávně technicky prováděný driblink 
• sledování míče zrakem při driblinku 
• dvojdriblink 
• porušování pravidel o krocích 
• porušování pravidel tří sekund 
• pozdní nebo nepřesná přihrávka 
• přihrávka obloukem 
• otáčení se s míčem do soupeře 

Po srovnání začátečnických projevů uváděných v literatuře 
a mnou zjištěnými příznaky při utkáních, mohu potvrdit, že se ve 
velké míře shodují. 
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7.5. Zátěžové činnosti pro jednotlivá vývojová 
období 

Vek 8 - 12 let 
Tento věk patří do základního přípravného období. Poměr 

mezi všestrannou tělesnou a speciální basketbalovou přípravou je na 
počátku 70:30 později 60:40. 

Vek 8 - 1 2 let 

• všeobecná příprava 

• speciální příprava . 

Graf. č. 14 

Základní pohybové vlastnosti rozvíjíme přibližně v těchto pro-
porcích: 

• rychlost 45% 
• obratnost 35% 
• síla 15% 
• vytrvalost 5% 

Při rozvoji rychlosti používáme např. člunkový běh, různé 
štafety. Pro zlepšení obratnosti štafety s přelézáním, přeskakováním, 
podlézáním apod. Děti v tomto věkovém období potřebují hlavně 
přirozený pohyb, ale ne ve velkých soustředěných dávkách. Pohyb 
musí být přerušovaný. Cvičení mají mít především soutěživou formu 
a charakter drobných her. 
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Věk 13 -14 let 
Je to období mladšího a staršího žactva a zároveň věk puberty. 

Proto je nutný zvlášť citlivý přístup ke svým svěřencům, častěji 
i individuální. Poměr mezi všestrannou a speciální přípravou je 
nejprve 50:50, ve 14-ti letech již 60:40. Ve všestranné přípravě se 
poněkud mění poměr jednotlivých složek následujícím způsobem: 

Vek 13 - 1 4 let 

• všeobecná příprava 

• speciální příprava 

Graf. č.15 

• rychlost 35% 
• obratnost 25% 
• síla 30% 
• vytrvalost 10% 

Základní rychlost rozvíjíme krátkými sprinty a starty z různých 
poloh, případně stupňovanými rovinkami.Patrný je větší rozvoj síly 
a to hlavně výbušné, vytrvalostní schopnosti prohlubujeme pouze 
kratšími výběhy do terénu přerušovanými chůzí nebo různými 
cvičeními pro rozvoj síly. 

Vek 15 let 
Jde o období staršího žactva a už i mladšího dorostu. Dochází 

k největším váhovým a výškovým přírůstkům. Poměr jednotlivých 
složek přípravy tzn. všestranné a speciální basketbalové je již 
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u mladšího dorostu 30:70. Rozvoj pohybových vlastností by měl být 
rozložen asi takto: 

Věk 15 let 

• všeobecná příprava 

• speciální příprava 

Graf. č.16 

• rychlost 40% 
• obratnost 15%' 
• síla 30% 
• vytrvalost 15% 

Při rozvoji rychlosti se zaměřujeme na krátké běhy, běžecká 
cvičení a rychlé starty. Zvyšujeme především výbušnou sílu, 
vyhýbáme se vyloženě siláckým cvičením pro rozvoj absolutní síly. 
Posilování s těžšími činkami můžeme zařazovat, ale četnost by 
neměla překročit jeden trénink týdně. Vytrvalost rozvíjíme pouze 
obecného charakteru a to výběhy do terénu, můžeme už zařazovat 
i kratší úseky běhané opakovaně. V tomto vývojovém období se ale 
hlavně zaměřujeme na rozvoj rychlosti a výbušné síly. 

66 



7.6. Roční tréninkový plán 

Celý rok rozdělujeme na jednotlivá období, každé období má 
své specifické znaky. Tréninkové plány jsou přizpůsobeny školnímu 
roku a dané věkové kategorii. 

Tréninková období 
1. přípravné období: 

• letní soustředění 
• nejdůležitější z hlediska zvyšování výkonnosti, zvyšování obje-

mu zatížení 

• vytváření všestranných základů 
• odstraňování individuálních nedostatků 

2. přípravné období: 
• období těsně před začátkem soutěže 
• spojování složek trénovanosti a příprava na soutěž 
• zařazujeme přípravná utkání 
• snížení všeobecně rozvíjejících cvičení ve prospěch speciálních 

Období rozdělujeme na 2 etapy: 
1. zvyšování v oblasti pohybových schopností, psychiky, 

techniky a taktiky, zvyšování funkčních stropů 

2. převést vysokou trénovanost v trénovanost speciální, osvo-
jování a zdokonalování techniky, vyladbvání formy 
k soutěžím, růst zdravého sebevědomí 

Na začátku období je kondiční trénink vysoký (60%), ke konci 

období klesá. 
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Hlavní - soutěžní období: 
období maximálního výkonu 
speciální cvičení převažuje nad všeobecnými 
kondiční trénink má charakter přípravy k utkáním 
plán je sestaven na základě pozorování z utkání 

Přechodné období (posoutěžní): 
příležitost k odpočinku od basketbalu, regenerace sil fyzických 
i psychických 
obsah tréninku by měl vyhovovat zájmům sportovců 
neměl by nastat pokles trénovanosti 
mění se obsah tréninku 

období vhodné k odstraňování chyb v technice a taktice 
v trénincích různé druhy sportů (fotbal, florbal, atletika a různé 
pohybové zábavné hry) 
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Roční tréninkový plán sportovních tříd na základní škole 

c. Období Od Do Stručná charakteristika 

1 Přípravné 

1 

1.8. 30.8. Rozvoj kondice, základy 

HČJ, HK, HS 

2 Přípravné 

2 

4.9. 30.9. Rozvoj spec. rychlosti, herní 

cvičení,kondiční příprava 

3 Hlavní 1 2.10. 17.12. Zaměření na herní zátěž 

4 Přípravné 

3 

18.12. 14.1. Vánoční turnaje, obnovení 

kondice 

5 Hlavní 2 15.1. 1.4. Zaměření na herní zátěž 

6 Přechodné 1.4. 29.6. Přerozdělení hráčů do nových 

kategorií,individuální 

činnosti jednotlivců 

7 Přípravné 

4 

1.7. 31.8. Prázdniny, letní soustředění 
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Plán technicko-taktické přípravy starších minižáků: 

Období Počet 
tréninků 

Úkoly: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

přípravné 15/1630 
min. 

150 150 100 200 80 150 100 100 100 150 300 

hlavní 63/5750 
min. 

300 300 200 400 250 550 550 400 400 200 400 400 200 1200 

přechodné 10/830 
min 

150 120 120 120 120 

Úkoly: 

1. pohrávání 

2. driblink 

3. obrátky 

4. střelba 

5. trestné hody 

6. uvolňování hráče bez míče 

7. uvolňování hráče s míčem 

8. krytí hráče bez míče 

9. krytí hráče s míčem 

10.systém osobní obrany 

11.postupný útok 

12.rychlý protiútok 

13.obrana proti rychlému útoku 

14.tréninková hra 
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Během hlavního období sehrají hráči starších minižáků přib-
ližně 40 mistrovských utkání, dále je potřeba sehrát nejméně dalších 
20 přátelských utkání třeba formou turnajů (vánoční, velikonoční 
apod.) 
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8. Názory trenérů na současný systém 
výchovy talentované mládeže, jejich 
zhodnocení s návrhem řešení některých 
problémů výchovy mládeže 

V rámci výzkumu současného stavu výuky a výchovy 
mladých adeptů basketbalu na některých základních školách 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy, ale i v rámci diagnostiky 
celkového stavu českého mládežnického basketbalu jsem se pokusil 
rozeslat elektronickou poštou několik otázek bezprostředně zain-
teresovaným lidem, kteří pracují s mládeží buď přímo na ZŠ nebo 
v jejich smluvních klubech, případně i s mládežnickými reprezen-
tačními výběry. Z odpovědí na otázky, které se dotýkaly samozřejmě 
i České basketbalové federace a jejího podílu na výchově mládeže 
jsem sestavil následující malou anketu. Výsledný souhrn odpovědí 
nám může ukázat jaké názory na systém výchovy talentovaných dětí 
mají ti, kteří jsou s nimi v denním kontaktu a jaké by případně navrhli 
změny. 

1. Považujete současný systém výchovy mládeže ve special-
izovaných třídách na ZŠ za vyhovující a domníváte se,že by měl 
zůstat zachovaný? 

Chlapci Dívky Celkem 

Ano 
Ne 
Jiná odpověď 

5 

7 

5 

11 

5 
2 

16 
12 
7 
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2. Myslíte si, že by bylo vhodné vytvořit centra výchovy tal-
entované mládeže již na 2. stupni vybraných ZŠ, které by byly 
zřízeny v jednotlivých regionech a které by zaštiťovala Česká 
basketbalová federace? 

Chlapci Dívky Celkem 
Ano 2 3 5 
Ne 12 12 24 
Jiná odpověď 3 3 6 

3. Domníváte se, že by měla podpora ČBF směřovat více 
k masovosti, tedy k tomu zajistit co nejširší základnu? To zna-
mená podporovat zakládání přípravek, širokých základen mini-
basketbalu, tak aby základ budoucí pyramidy výchovy talentů 
byl co nejširší? 

Chlapci Dívky Celkem 

Ano 13 14 27 
Ne 2 2 4 
Jiná odpověď 2 2 4 

4. Domníváte se, že by měl být podporován systém vytvoření 
výběrů jednotlivých regionů třeba už od minibasketbalu? 

Chlapci Dívky Celkem 

Ano 6 8 14 
Ne 8 4 12 
Jiná odpověď 3 6 9 
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5. Domníváte se, že by měl být ČBF podporován vznik Bas-
ketbalové ligy základních škol jako dlouhodobé soutěže? 

Chlapci Dívky Celkem 
Ano 7 9 16 
Ne 7 6 13 
Jiná odpověď 3 3 6 

6. Domníváte se, že je propagaci mládežnického basketbalu 
v ČR celkově, případně ve vašem regionu či škole věnována 
dostatečná pozornost? Případně co byste v tomto navrhovali zlepšit? 

Chlapci Dívky Celkem 
Ano 1 0 1 
Ne 14 16 30 
Jiná odpověď 2 2 4 

7. Jaký je váš názor na důležitost výsledků v mládežnickém 
basketbalu? Co je podle vás cílem přípravy (výchovy) mladých 
hráčů? Aktuální výkonnost nebo výsledky v soutěžích? 

Mají se u mládeže preferovat výsledky v zápasech? 

Chlapci Dívky Celkem 
Ano 2 1 3 
Ne 8 7 15 
Jiná odpověď 7 10 17 

(Poznámka : Zde bylo hodně obtížně uchopitelných odpovědí. 
Mnohdy bylo zdůrazňováno, že výsledky jsou také důležité a dále, že 
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systém, rodiče a sponzoři nutí trenéry preferovat okamžité výsledky 
před dlouhodobou koncepční prací na individuálních dovednostech 
jednotlivců). 

8. Domníváte se, že podpora mládeže nejenom na školách 
se kterými kluby spolupracují, ale i v jednotlivých klubech je ze 
strany nejvýznamnějších českých klubů dostatečná? 

Podporují prvoligové kluby dostatečně mládež? 

Chlapci Dívky Celkem 
Ano 0 1 1 
Ne 9 12 21 
Jiná odpověď 8 5 13 

9. Myslíte si, že by měl při ČBF vzniknout samostatný 
orgán (např. Komise mládeže), který by se cíleně zabýval 
výchovou mládeže i na základních školách? 

Chlapci Dívky Celkem 

Ano 7 7 14 
Ne 4 5 9 
Jiná odpověď 6 6 12 

10. Je těžší dle vašeho názoru získat zájemce pro basket-
balová družstva nebo zajistit pro ně vhodné prostory (tyto 
finančně zaplatit) a získat osoby, které se o ně budou starat? 

Co je největší překážkou pro získání zájemců pro basketbalová 

družstva? 

75 



Chlapci 
Vhodní trenéři 7 

Dívky 
4 
3 
2 
3 
5 

Celkem 
11 
4 
4 
4 

10 

Prostory 
Málo dětí 
Všechny tři výše 
Jiná odpověď 5 

2 

(Poznámka : I zde byly výsledky obtížně uchopitelné, mnozí 
uváděli dvě příčiny problémů, další popisovali vlastní specifické 
problémy. Dost výrazně však zaznívá poukázání na nedostatek 
dobrých trenérů, možnost jejich finančního ohodnocení.) 

Jak jsem již uvedl, byli touto anketou osloveni především 
trenéři sportovních tříd těch ZŠ, které jsou zařazeny do projektu 
MŠMT intenzifikace činnosti sportovních tříd a které spolupracují 
s významnými prvoligovými týmy, ale nejenom ti. Odpovědi 
dotázaných jsem úmyslně rozdělil podle kategorií na chlapce 
a děvčata, jelikož výsledky jejich trenérské a výchovné práce jsou 
podle dosažených úspěchů v mezinárodním měřítku diametrálně 
odlišné (děvčata získávají medaile na mistrovstvích Evropy 
v různých věkových kategoriích poměrně často, zatímco chlapci se 
v drtivé většině případů do závěrečných bojů ani neprobojují). 

Z vyhodnocení ankety vyplývají celkem jednoznačné závěry 
a to právě v otázkách hodně diskutovaných. Shrnul jsem je tedy do 
několika bodů, které nastiňují případné možnosti řešení některých 
problémů výuky a výchovy mladých basketbalových nadějí na našich 
školách a v basketbalových klubech. 

• snaha o větší podporu masovosti především v minibasketbalu ze 
všech zainteresovaných stran a tím vytvoření širší hráčské základny 
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• snaha o větší propagaci mládežnického basketbalu a to i na 
školách především ze strany ČBF 

• nepřeceňovat a neupřednostňovat výsledky nad dlouhodobým 
tréninkovým procesem výchovy jednotlivých hráčů a jejich 
individuálních činností, hlavně ne v mladších věkových kate-
goriích 

• snažit se všemi dostupnými prostředky, upozorňovat a nutit 
kluby do větší podpory jejich mládežnických týmů 

• neustále hledat a vzdělávat nové trenéry mládeže, zapojovat je 
do procesu výchovy mladých basketbalistů, vyhledávat talento-
vané děti už v útlém věku. 

Anketní otázky jsem si dovolil položit i trenérům, kteří se 
pohybují nebo pohybovali na vrcholu našeho mládežnického basket-
balu, ale kteří také pracovali nebo stále ještě pracují ve školství. Jako 
příklad uvedu několik málo odpovědí, které podle mne svým obsa-
hem skutečně nabádají nejenom k zamyšlení , ale i k případné 
možnosti změnit či alespoň upravit zavedený systému výchovy bas-
ketbalové mládeže. 

František Rón: trenér NH Ostrava - l.liga, reprezentace do 20 let -
muži, vedoucí trenér sportovních tříd na ZŠ gen.Píky v Ostravě 

Domníváte se, že by měla podpora ČBF směřovat k masovosti? 
„ČBF musí podporovat masovost a budovat základnu. Dom-

nívám se, že by k tomu ale měla také více využívat „svých nástrojů" 

- sportovní třídy na ZŠ, SCM, kluby I. ligy (resp.hráčů a trenérů), 

reprezentačních výběrů". 
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Je těžší dle vašeho názoru získat zájemce pro basketbalová 
družstva a sportovní třídy nebo zajistit pro ně vhodné prostory 
(tyto finančně zaplatit) a získat osoby (tyto finančně zaintereso-
vat) které se o ně budou starat? 

„1. Trenéři. Na těch je a bude získávání zájemců o basketbal, 
ale musí mít k tomu „nástroje" - popularizaci basketbalu prostřed-
nictvím ČBF, klubů I.ligy, reprezentace (resp.jejich hráčů), příznivé 
„klima" na školách - prostřednictvím MŠMT (ale tam musí více zat-
lačit ČBF, pokud má vůbec zájem." 

Domníváte se, že by měl být ČBF podporován vznik Basket-
balové ligy základních škol jako dlouhodobé soutěže? 

„Možná to není špatná myšlenka, ale liga by měla fungovat 
pouze pro neregistrované hráče a odtud by kluby mohli vybírat tal-
enty do svých družstev a sportovních tříd." 

Martin Běle: trenér basketbalu ve sportovních třídách na ZŠ Huso-
va, Písek. 

Domníváte se, že je propagaci mládežnického basketbalu věnová-
na dostatečná pozornost? 

„Potřebujeme basketbalem oslovit mladé lidi a tak by se propa-
gaci měli věnovat velmi mladí lidé (koncepčně vedeni zkušenými). 
Basketbal by podle mého názoru mohl mít hip-hop a freestyle image 
- tak přitáhneme mladou - postmoderní generaci. To platí pro 
pořádání zápasů v NBL i v nižších soutěžích, pro mládežnické tur-
naje i pro TV přenosy apod." 

Je těžší dle vašeho názoru získat zájemce pro basketbalová 
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družstva či sportovní třídy nebo zajistit pro ně vhodné prostory 
(tyto finančně zaplatit) a získat osoby (tyto finančně zaintereso-
vat) které se o ně budou starat? 

„Finančně dostupné prostory jsou asi problémem v Praze a ve 
velkých městech. V menších městech je největší problém získat 
trenéry. Pro zvýšení počtu dětí hrajících basketbal, potřebujeme 
proniknout do škol a začít s dětmi od prvních tříd. K tomu jsou ale 
potřeba lidé, kteří mají čas na trénink v brzkých odpoledních hod-
inách (asi učitelé - trenéři, nebo placení trenéři)." 

Ing. Vladimír Pištělák: trenér sportovních tříd na ZŠ Masarova 
Brno, trenér mládeže SK Brno Žabovřesky 

Jaký je váš názor na důležitost výsledků v mládežnickém basket-
balu? Co je cílem přípravy (výchovy) mladých hráčů? Aktuální 
výkonnost v 14, 17 či 20 létech nebo výsledky v soutěžích? 

„Samotné výsledky nejsou důležité, i když je pravda, že něko-
lik správně vedených talentovaných hráčů v družstvu automaticky 
výsledky udělá. Důležitá je výkonnost hráče při jeho přechodu do 
mužů a jeho další možný růst výkonnosti. Postupně se zvyšujícím se 
věkem hráči naráží na svoje výkonnostní hranice a jde především o to 
nevyřazovat brzo ty, kteří mají šanci výkonnostně růst později 
a nelimitovat hráče tím, že si neosvojí správnou techniku základních 
herních činností (zakořeněné chyby nelze odstranit)." 

Jiří Růžička: vedoucí trenér mládeže a sportovních tříd -Nymburk 

Domníváte se, že je propagaci mládežnického basketbalu věnová-

na dostatečná pozornost? Případně co byste v tomto navrhovali 

zlepšit? 
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„Propagace prakticky žádná. ČBF by se měl vážně zamyslet 
a na tomto problému začít intenzivně pracovat, jinak nás ostatní 
sporty převálcují. Myslím si, že by to měl být začátek pro záchranu 
basketbalu." 

Jan Prágr: trenér mládeže USK Praha a hlavní trenér sportovních 
tříd na ZŠ Resslova v Praze 

Domníváte se, že by měl být ČBF podporován vznik Basket-
balové ligy základních škol jako dlouhodobé soutěže? 

„Určitě ano - to je možnost o podchycení širšího počtu zájem-
ců. Podobným projektem se zabývá náš klub ve spolupráci 
s pražským magistrátem. Této cestě docela věřím, navíc se s pod-
porou krajů dají nalézt i prostředky na její financování." 

Petr Jachan: vedoucí trenér mládeže USK Praha 

Domníváte se, že by měl být ČBF podporován vznik Basket-
balové ligy základních škol jako dlouhodobé soutěže? 

„Určitě je potřeba v rámci koncepce mládežnického basket-
balu připravit projekty na podporu členské základny a široké prezen-
tace basketbalu na veřejnosti. Jedním z hlavních cílů by mělo být 
dostat basket na základní školy. Největším pilířem by měla být cen-
trálně řízená dlouhodobá soutěž základních škol, která by mohla gen-
erovat nové mladé hráče a posílit zájem o basketbal jako sport obec-
ně. Její dobrá příprava a propracovanost včetně propagace a mediál-
ní prezentace jsou podmínky její úspěšnosti. V rozpočtu Mattoni 
NBL by se určitě našel potenciál pro podporu takovéhoto projektu." 

Jaký je váš názor na důležitost výsledků v mládežnickém basket-
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bálu? Co je cílem přípravy (výchovy) mladých hráčů? Aktuální 
výkonnost v 14,17 či 20 létech nebo výsledky v soutěžích? 

„Zde vidím hlavní problém českého basketbalu. Jednoznačně 
preferuji trenérskou filozofii, ve které je cílem mládežnického bas-
ketbalu výchova hráčů pro vrcholový mužský basketbal. Nikoliv 
dosáhnout absolutní výkonnosti v 15 letech, jak je obvyklé v českém 
basketbalu, ale systematicky včetně správného výběru hráčů pracov-
at na připravenosti hráčů pro mužský vrcholový basketbal. V ČR je 
minimum trenérů, které lze považovat za skutečné mládežnické 
trenéry s cílem vychovat hráče pro vrcholový basketbal. Upřednos-
tňujeme žákovské medaile před individuálním rozvojem hráčů. 
Naprosto nevhodně řešíme výběr hráčů a jejich postovou special-
izaci. Zde je hlavní brzda českého basketbalu a je úplně jedno kolik 
bude basketbalových tříd či sportovních center. A kde je měřítko? 
Mladý hráč by měl neustále stoupat ve své výkonnosti a herně pos-
tupně dozrávat." 

Opravdu si myslím, že už jen tento vybraný vzorek odpovědí 
v sobě nashromáždil hodně podnětných myšlenek ke změně přístupu 
jednotlivých trenérů k práci s mladými basketbalisty a i když se nám 
může zdát, že jsou nám uvedené myšlenky jasné, měli bychom se 
jimi přinejmenším inspirovat a zamyslet se, zda je v naší trenérské 
práci s mládeží alespoň částečně realizujeme a realizovat vůbec 
chceme. 
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9. Závěr 

Sport a basketbal nevyjímaje se neustále posouvá vpřed a to 
především díky penězům, které do sportu investují a přinášejí 
finančně movité společnosti a jednotlivci. Stal se z něj skutečně velký 
byznys, bohužel se všemi negativními vlivy na samotnou sportovní 
činnost. 

Ve své vrcholové podobě se trénink uskutečňuje na základě 
vědeckého výzkumu, objevují se v něm ale také stále více škodlivé 
vlivy jako je dopink, touha dosáhnout úspěchu všemi možnými dos-
tupnými prostředky, nezřídka bohužel i bez dodržování morálních 
pravidel a zásad fair play. Na všechny zainteresované v oblasti sportu 
jsou kladeny stále vyšší nároky jak fyzické, tak psychické. 

Jelikož ale pracujeme s dětmi a mládeží, měli bychom se od 
těchto skutečností při práci s nimi oprostit. Je důležité dodržovat 
určitá pravidla slušného chování, věkové zvláštnosti dětí, podle 
kterých uskutečňujeme jejich tréninkový proces. Neméně důležité je 
už v raném věku vypěstovat u dětí kladný vztah ke sportu a radostný 
prožitek z pohybu a ze hry samotné. 

Věřím, že mnou zvolené a navržené učivo, které vychází z části 
ze zjištěného a z části ze zkoumaného a ověřeného stavu výuky ve 
specializovaných basketbalových třídách, by mělo posloužit 
k úspěšnému vedení družstva jako celku a u jednotlivců k lepšímu 
zvládnutí jejich individuálních činností, tedy basketbalových doved-
ností na základních školách s rozšířenou výukou tělesné výuky. 
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Příloha č. 1 

Osnova pro zpracování tréninkového plánu „A4'družstva 
žactva (mladší, straší) basketbalového klubu zařazeného 

v 

do projektu MSMT „intenzifikace činnosti sportovních 
tříd4 4 

1.Basketbalový klub zařazeny do projektu MŠMT, .Intenzifikace 
činnosti sportovních tříd" 

- Název basketbalového klubu, název smluvní základní školy 

- Hlavní trenér ST, stupeň trenérské licence, absolvované semináře v minulé 
sezóně (datum, místo) 

2.Trenérské zabezpečení družstva 

- Trenér+ asistent trenéra, stupeň trenérské licence absolvované semináře 
v minulé sezóně (datum, místo) 

3.Seznam hráčů družstva 

Jméno a příjmení, ročník narození, výška+ hmotnost, herní post 
Označení „ST" u hráčů - žáků sportovních tříd smluvní ZŠ, 
označení „T" u talentovaných hráčů 

4.Periodizace ročního tréninkového plánu 

- Název období, od - do 
- Popis zaměření přípravy vdaném období, využívaná sportoviště, zajištění 
regenerace apod. 
5 Místo a časv tréninků v hlavním období 

- Den ( po- ne), od-do, místo 

6.Model hry družstva - stručný popis základních prvků a systému 



r 

- Útočná fáze, obranná fáze 

7.Účast v soutěžích 
-Název soutěže, výkonnostní cíl družstva 

8.Výcvikové tábory a testovací měření 

-Plánované výcvikové tábory (termín, místo, popis náplně VT) 
-Plánované testovací měření (termín, popis, zaměření testů) 

9.Účast na turnajích 

-Místo konání turnaje, termín 
10.Lékařské prohlídky 

-Název lékařské zařízení, termín prohlídky, popis rozsahu prohlídky 



Příloha č. 2 Roční tréninkový plán 

období mezo mikro od - do pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 
cyklus cyklus 
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Příloha č. 3 

Ukázka tréninkové jednotky 

Doba trvání 90 min. 
Cíl, zaměření přesilové situace, založení rychlého protiútoku 

0.00 - 0.05 rozběhání, prohřátí organismu před protažením- volný 
klus kolem tělocvičny 

0.05 - 0.15 strečink + seznámení hráčů s cílem a obsahem tréninku 

0.15 - 0.20 ballhandling (rozcvička s míčem) 

0.20-0.30 Hráč 1 si nahodí míč 
o desku, doskočí, přihraje 
hráči 2, obíhá ho a běží 
k protějšímu koši. Hráč 2 
dribluje na prostředek a při-
hává hráči 1, který po dvoj-
taktu zakončuje a běží k pos-
tranní čáře. Hráč 2 doskočí 
aniž by míč dopadl na zem, 
přihrává hráči 1, obíhá ho 
a běží k protějšímu koši, 
dostane přihrávku od hráče 1 
a po dvojtaktu zakončí. 



0.30 - 0.40 Tři útočníci hrají na dva 
obránce, po prvním vystře-
lení se do hry zapojí i třetí 
obránce, který stojí za 
postanní čárou. Po koši nebo 
získání míče obránci násle-
duje rychlá přihrávka na 
hráče do strany, který dribli-
je na prostředek a útočí na 
protilehlý koš, kde jsou již 
připraveni další dva obránci 
(třetí je za čárou). Takto 
pokračuje celé cvičení dále. 

A 

0.40-0.50 Hráč s míčem obíhá metu 
a dvojtaktem zakončuje, 
doskočí a přihrává do pro-
tějšího zástupu hřáči bez 
míče, který vybíhá k metě, 
kterou oběhne a dostane 
přihrávku. 



0.50 - 1.05 Nácvik rychlého protiútoku 
Trenér vystřelí a hráč 4 nebo 
5 doskočí (padnul-li koš jde 
vyhazovat z autu), hráč 1 se 
uvolní v prostoru čáry trest-
ného hodu. Mezitím hráči 2 a 
3 vybíhají podél postranní 
čáry k protějšímu koši a hlásí 
se o přihrávku. Hráč 1 si jed-
noho z nich vybere a přihra-
je mu. Hráč z dvojice 4 a 5, 
který nedoskočil, běží jako 
první na střed a hlásí se o přihrávku od hráče 2 nebo 3. 
Pokud míč nedostane běží na stranu míče (silná strana) 
a dělá si pozici. Hráč, který doskočil běží na stranu bez 
míče (slabá strana), kde odcloní spoluhráče směrem od 
koše. Hráč 1 se uvolní na roh vymezeného území na 
straně míče 

Pozn.: později možno připojit další pětici hráčů jako 
obránců 



1.05-1.15 Trenér přihraje hráči 3 nebo 
4, oba dva útočí na protější 
koš a řeší přesilovou situaci 
2 na 1. Hráč z dvojice 2 a 1, 
na jehož straně je míč běží 
ke koncové čáře, dotkne se jí 
rukou a běží pomoci 
spoluhráči, který brání dva 
útočníky. 

Průpravná hra 5 na 5 
s důrazem na rychlý protiútok, koš z postupného útoku 
platí za jeden bod, z rychlého protiútoku za tři body, 
z protiútoku z druhé vlny za dva body. 

1.25 - 1.30 Kompenzační cvičení a vyklusání s protažením. 



Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Katedra tělesné výchovy 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Výuka basketbalu ve specializovaných 

třídách se zaměřením na basketbal 

vedoucí diplomové práce 
Mgr. Věra Svobodová 

autor diplomové práce 
Jiří Henz 

učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
kombinované studium 

březen 2006 


