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Abstrakt 

Název:  Charakteristiky týmového herního výkonu a jejich porovnání u 

mládežnických družstev v Litvě a ČR. 

 

Cíle:  Hlavním cílem mé práce je srovnání vybraných herních ukazatelů týmového 

herního výkonu u obou družstev doplněnou o možnost zaznamenat četnost 

herních kombinací založených na clonění, nalezení nejvýznamnějších rozdílů 

u ukazatelů obou týmů a zjištění důvodů těchto rozdílů. 

 

Metoda:  Pomocí kvantitativního (numerického) pozorování vybraných herních 

ukazatelů doplněného o možnost zaznamenat četnost herních kombinací 

založených na clonění zjistit rozdíly v týmovém herním výkonu družstev 

kategorie U14 v Litvě a ČR. 

 

Výsledky:  Získané vybrané statistické ukazatele poukázaly nejpodstatnější jevy herního

 výkonu mládežnických družstev v Litvě a ČR a rozdíly mezi nimi. 

 

Klíčová slova: Týmový herní výkon, útočné herní kombinace založené na clonění, 

statistické ukazatele, basketbal, kvantitativní analýza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title:  Characteristics of team game performance and their comparison in youth teams 

in Lithuania and Czech republic     

 

Aims:  The main goal of my thesis is a comparison of selected indicators of team game 

performance of both teams accompanied by a possibility to record the 

frequency of combinations based on setting screens, finding the most 

significant differences in indicators of both teams and determine the reasons 

for these differences. 

 

Methods:  Using quantitative (numerical) observations of selected indicators  

supplemented by the game to record the accompanied by a possibility to record 

the frequency of combinations based on setting screens to determine 

differences in the team game performance of U14 teams in Lithuania and the 

Republic. 

 

Results:  Acquired selected statistical indicators have shown the most significant 

phenomena of the game performance of youth teams  in Lithuania and the 

Czech republic and the differences between them. 

 

Key words:   Team game performance, offensive combinations based on setting screens, 

statisticals indicators, youth basketball, quantitative analysis. 
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I. ÚVOD 
 Jako student FTVS UK jsem měl jedinečnou možnost využít studentského programu 

Erasmus a díky němu studium na vysoké škole v zahraničí se všemi jeho plusy i mínusy. Má 

volba padla na studium v Litvě a jeho druhém největším městě Kaunasu. Mého rozhodnutí 

jsem nelitovat. Je to město s bohatou basketbalovou tradicí, a proto jsem byl již od začátku 

svého studia zde odhodlán přivést si do mé rodné země co nejvíce basketbalových zkušeností. 

 Zapojil jsem se do tréninkového procesu školského týmu Lietuvos kūno kultūros 

akademija (Litevská akademie tělesné výchovy), ve kterém o své místo v „A“ týmu každým 

dnem „soupeří“ téměř třicítka mladých a hlavně nadějných hráčů, navštěvoval euroligové i 

ligové zápasy Žalgririsu Kaunas a účastnil jsem se jako pozorovatel mnoha tréninkových 

jednotek a zápasů mládežnických týmů Sabonio krepšinio centras (Basketbalové centrum 

Arvydase Sabonise). Díky těmto okolnostem jsem se rozhodl si většinu těchto tréninkových 

jednotek a především zápasů zaznamenat buď poznámkami do bloku, nebo jako videozáznam 

na paměťovou kartu mé přenosné kamery. 

 Po několika okamžicích, kdy jsem se setkal s basketbalovou realitou v Litvě, mi byl 

zřejmý rozdíl v herním projevu mladých litevských hráčů v porovnání s českými. Proto se 

pokusím tyto rozdíly určitým způsobem kvantifikovat a analyzovat a tímto přenést z oblasti 

„povídaček“ (slyšel jsem mnohokrát, že v Litvě jsou výborní mladí hráči, je to basketbalový 

národ, atd., atd.) do mé diplomové práce.  

 Ve své bakalářské práci jsem se zabýval zápasy elitních světových družstev 

mezinárodní úrovně při turnaji na OH v Číně. Při vypracovávání této práce jsem získal 

důležité informace a zkušenosti, jak pracovat při kvantitativní analýze týmového herního 

výkonu a jak tyto numerické hodnoty interpretovat. Z těchto získaných poznatků budu čerpat 

při kompletaci této diplomové práce. Jelikož jedním z enormních rozdílů mezi českými a 

litevskými mládežnickými týmy je využívání útočných herních kombinací založených na 

clonění, vymyslel jsem techniku záznamu této herní kombinace a doplnil tímto ukazatele 

záznamní techniky KAVTÝM o další možnost interpretace.  

 Ve dnech mé předpokládané obhajoby diplomové práce se koná v této basketbalu 

zaslíbené zemi Mistrovství Evropy v basketbale mužů a já jsem si jistý, že celý litevský národ 

toto pokládá za obrovský svátek (troufám si říci, že jeden z největších v jeho historii) a já 

všem Litevcům přeji mnoho krásných okamžiků a zejména úspěch v podobě umístění „na 

bedně“, aby lidé zase na chvíli byli hrdí na to, že jsou Litevci, a na chvíli zapomněli na strasti 

každodenního života v jejich nepříliš ekonomicky prosperující zemi. 
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II. CÍLE PRÁCE, ÚKOLY, METODA  

1. Cíle práce 

Hlavním cílem mé práce je srovnání vybraných herních ukazatelů týmového herního 

výkonu u obou družstev doplněnou o možnost zaznamenat četnost herních kombinací 

založených na clonění a nalezení nejvýznamnějších rozdílů u ukazatelů obou týmů. 

 

2. Úkoly 

1) Získání videozáznamů utkání družstev kategorie U14 v Litvě a ČR  

2) Pozorování vybraných utkání a zaznamenání vybraných herních ukazatelů a četnosti 

herních kombinací založených na clonění 

3) Studium odborné literatury a vytvoření přehledu o dané problematice 

4) Formulovat vědecké otázky 

5) Kompletace práce 

6) Nalézt rozdíly v pojetí týmového herního výkonu družstev, tyto rozdíly popsat a 

odpovědět na vědecké otázky 

  

3. Metoda 

 K analýze herního týmového výkonu v basketbale kategorie U14 v Litvě a ČR jsem 

použil metodu přímého pozorování videozáznamů zápasů s využitím kvantitativních 

charakteristik (KAVTÝM) doplněnou o možnost záznamu provedených herních kombinací 

založených na clonění. 

Ze zaznamenaných numerických hodnot jsem vyjádřil celkové a průměrné četnosti 

vybraných herních ukazatelů, provedených herních kombinací založených na clonění u 

vítězných a poražených týmů v Litvě, ČR a obou zemích dohromady; dále srovnal důležitost 

herních ukazatelů při procentuálním vyjádření daných ukazatelů vzhledem k soupeři a pro 

stanovení statistické významnosti použil Studentův t-test pro nezávislé vzorky (p ≤0,05). 
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III. VĚDECKÉ OTÁZKY 
 

1) Jaké průměrné statistické ukazatele týmového herního výkonu jsou nejdůležitější pro 

vítězství družstva v utkáních kategorie U14 v Litvě? 

2) Jaké průměrné statistické ukazatele týmového herního výkonu jsou nejdůležitější pro 

vítězství družstva v utkáních kategorie U14 v ČR? 

3) Jaké průměrné statistické ukazatele týmového herního výkonu jsou nejdůležitější pro 

vítězství mládežnických družstev kategorie U14? 

4) Jak často družstva kategorie U14 v Litvě využívají kombinace založené na clonění? 

5) Jak často družstva kategorie U14 v ČR využívají kombinace založené na clonění? 

6) S jakou úspěšností družstva kategorie U14 v Litvě využívají kombinace založené na 

clonění? 

7) S jakou úspěšností družstva kategorie U14 v ČR využívají kombinace založené na 

clonění? 
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IV. CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 
 

Pro analýzu týmového herního výkonu družstev jsem použil šest videozáznamů 

(DVD) basketbalových zápasů kategorie U14 pořízených při sledování mládežnických soutěží 

v Litvě a šest videozáznamů basketbalových zápasů kategorie U14 v ČR dostupných na 

internetu (www.tvcom.cz).  Jednalo se o následující zápasy: 

 

Litva 

o A. Sabonis KM-Top Sport vs. Š.Marčiulionis CHILE, (2010/11) 

o A.Sabonio KM-Katos grupė vs. Mažeikių SM I-Nafta, (2010/11) 

o A. Sabonis KM EXTRA-FM vs. Š.Marčiulionis CA III, (2010/11) 

o A. Sabonis KM vs. CA II Š.Marčiulionis Philips, (2010/11) 

o A. Sabonis KM vs. Panevezys, (2010/11) 

o A. Sabonis KM-Gerdukas vs. Tukums SM-NOMERA, (2010/11) 

 

ČR 

o BK Synthesia Pardubice vs. Sokol Pražský, (2010/11) 

o USK Praha vs. Jihomoravské basketbalové centrum Brno, (2010/11) 

o BK Synthesia Pardubice vs. BK Litoměřice, (2009/10) 

o BC Nový Jičín vs. Karviná, (2009/10) 

o BK Pardubice vs. USK Praha, (2009/10) 

o BA Sparta vs. NH Ostrava, (2009/10) 
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V. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Teoretický rozbor obsahu basketbalu 

1.1 Charakteristika basketbalu 
 
 Nejjednodušší charakteristiku této sportovní hry udává Velenský-„basketbal je týmová 

sportovní hra brankového typu“ (Velenský, 1998, s. 16). Podle oficiálních pravidel ji hrají dvě 

družstva o pěti hráčích, kteří v průběhu utkání mohou být střídáni určitým počtem náhradníků. 

Vítězí družstvo, které dosáhne na konci hrací doby čtvrtého období nebo, je-li třeba, na konci 

prodloužení vyšší počtu bodů (Janík, Pětivlas, Drásalová, 2003). 

Basketbal má oproti ostatním podobným hrám jednu zvláštnost. Touto zvláštností je 

umístění branek (košů), které jsou zavěšeny nad zemí (305 cm pro seniorské kategorie) 

(Velenský, 1998). 

 „Tato sportovní hra je náročná nejen po stránce fyzické a psychické, ale představuje 

zátěž i po stránce mentální. Rozmanitost činností, kombinací a systémů klade vysoké nároky 

na teoretické vědomosti hráčů s důrazem na rychlost a volbu optimálního a co 

nejjednoduššího řešení situace“ (Janík, Pětivlas, Drásalová, 2003, s. 5). 

 První zmínky o hře podobné basketbalu máme z období Májů a Aztéků. Za počátek 

vzniku současné podoby basketbalu je považován rok 1881, kdy v USA, ve státě 

Massachusetts na půdě spriengfieldské  univerzity upravil, J. Naismith tuto hru pro potřeby 

zimní přípravy místního atletického družstva. Hra se stala velmi oblíbenou a v roce 1897 se 

objevila v podobě veřejného utkání na slavnostech školní mládeže ve Vysokém Mýtě (Janík, 

Pětivlas, Drápalová, 2003).  

 

1.1.1 Charakteristika současného elitního basketbalu  
 
 „Basketbal nikdy neustrnul na nějakém pomyslně konstantním bodu a již od svého 

vzniku se v různých peripetiích ubírá stále vpřed“ (Velenský, 2008, s. 35). 

 Stručně shrnout charakteristiky současného basketbalu je velmi obtížné. Současný 

vývoj totiž ovlivňují tři poměrně rozdílné herní směry (Velenský, 1999). 

o pojetí evropského basketbalu, resp. basketbalu organizačně přímo podléhajícímu 

FIBA 

o pojetí amerického univerzitního basketbalu NCAA 

o pojetí americké profesionální soutěže NBA 
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Ve všech těchto směrech zůstává podstata této sportovní hry zachována, ale každý z 

těchto směrů přináší do elitního basketbalu něco jiného.  

Příbuznost všech tří pojetí basketbalu lze podle názoru Velenského (1999, 2008) 

vyjádřit zhruba v těchto bodech: 

o rychlá a plynulá řešení tzv. přechodových fází 

o plynulá řešení herních situací a návaznost činností v postupném útoku 

o agresivní a vysoce týmové pojetí všech obranných činností 

o obtížnost vytváření situací k zakončení útoku 

 

1.1.2 Situace v ČR 
 
 „Vzdělávání (o výchově raději nemluvě) našich mladých hráčů ve sportovním tréninku 

zaznamenává výraznou a téměř jednotnou tendenci“ (Velenský, 2008, s. 48). Dochází k 

automatickému přejímání pojetí herního výkonu dospělých, což vede k předčasné aplikaci 

herních systémů a herních kombinací založených na clonění hráče s míčem. Takovéto pojetí, s 

sebou přináší okamžitý úspěch, ale z druhé strany likviduje podmínky pro motorické učení 

individuálním herním dovednostem. V tréninkovém procesu převažuje nácvik činností 

skupinového a týmové typu a přehlíží se kvalita provedení jednotlivců. Hráči, pod nátlakem 

stále stejných či podobných učebních podnětů, jsou ochuzeni o možnost samostatného 

rozhodování a jednání, a proto přestávají vnímat jakoukoliv příležitost pro jinou participaci na 

výkonu družstva (Velenský, 2008).  

 Tento přístup se naprosto neshoduje s požadavky elitního mužského seniorského, ale 

dnes už i juniorského basketbalu ve světovém měřítku (Velenský, 2008). Pro děti a mládež je 

podstatné osvojit si a „vypilovat“ herních činností jednotlivce a tímto položit základ pro další 

vývoj hráče. Hvězda Los Angeles Lakers 90. let Magic Johnson toto uvádí na příkladu svého 

kamaráda a zároveň rivala z Bostonu Celtics v jedné osobě Larryho Birda.: “Larry Bird je 

dokladem toho, jak důležité jsou dobré základy. Naučil se úplně všechno, ať už se to týkalo 

přihrávání, doskakování, úniku s míčem ke koši nebo střelby z dlouhé vzdálenosti“ (Johnson, 

1993, s. 224). 
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2. Teoretická východiska k dané problematice a základní pojmy  

2.1 K pojmu výkon 
 

„V basketbale rozlišujeme výkon družstva a výkon jednotlivce v utkání jako dvě 

odlišné kvality“ (Dobrý a Velenský, 1987, s. 15).  

Dobrý (1986, str. 5) zastává názor, že „Sportovní výkon družstva chápeme jako výkon 

sociální skupiny zvláštního druhu, založený na individuálních výkonech hráčů, podléhajících 

vzájemnému regulačnímu působení, jež se projevuje tím, že hráči ovlivňují svoje jednání i 

chování skupiny jako celku“.  

Podle Choutky (1981, str. 69) „sportovním výkonem jednotlivce rozumíme v našem 

pojetí projev specializovaných schopností jedince, jehož obsahem je uvědomělá pohybová 

činnost zaměřená na řešení úkolu, který je vymezen pravidly daného sportovního odvětví či 

disciplíny.“ 

Při pohledu na sportovní výkon basketbalisty je tento výkon chápán jako „vývojový 

stupeň způsobilosti participovat (podílet se) na hře družstva“ (Dobrý, Velenský, 1987, s 17). 

Podle Dobrého (1999a, s. 24) můžeme na individuální basketbalový výkon nahlížet jako na 

„sumu herních dovedností realizovaných hráčem v utkání v rámci družstva s konkrétním 

soupeřem“.  

Je ovšem nutné podotknout, že podle názoru Dobrého a Semiginovského (1988, s. 47) 

je „týmový herní výkon založen na individuálních herních výkonech jednotlivců, které 

podléhají vzájemnému regulačnímu působení“. Dobrý (1999a, s. 24) toto dále upřesňuje: 

„týmový basketbalový výkon představuje sumu herních výkonů jednotlivců, podléhající 

vzájemnému regulačnímu působení a vyúsťujících do společné činnosti celého družstva v 

utkání v boji s konkrétním soupeřem.“. Proto je velmi obtížné hodnotit individuální i týmový 

herní výkon realizovaný v takto složitých vztahových podmínkách (Dobrý, 1999a). 

Podle Táborského (Dobrý, 1986, s. 19) pak dále můžeme herní výkon družstva chápat 

jako „realizovanou individuální a skupinovou činnost hráčů v ději utkání charakterizovanou 

mírou splnění herních úkolů“.  

2.2 Technika sběru dat  
 

Mezi hlavní techniky sběru dat a vytváření charakteristik nejen pro hodnocení herního 

výkonu patří přímé pozorování v aktuálním čase, pozorování pomocí videozáznamu (cd, dvd) 
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a využití zprostředkovaných dat (technického záznamu, zápisu o utkání) (Velenský, nevydaný 

text).  

Nevýhodou přímého pozorování v reálném čase je nemožnost kontroly nebo korekce 

ve sporných momentech. Naproti tomu pozorování pomocí videozáznamu (cd, dvd) nám dává 

možnost sporné momenty pozorovat znovu a to i několikrát opakovaně a tímto zvýšit 

reliabilitu (spolehlivost) výsledků. Reliabilitou neboli spolehlivostí měření můžeme podle 

Hendla (2006) chápat jako „stupeň shody (konzistence) výsledků měření jedné osoby nebo 

jednoho objektu provedeného za stejných podmínek“ (Hendl, 2006, s. 48). 

 

3. Hodnocení herního výkonu 

3.1 Obecně o hodnocení herního výkonu 
 

Samotný výsledek utkání dvou basketbalových družstev představuje hodnocení 

týmové herního výkonu obou družstev na jednoduché hodnotící škále vítězství-prohra (Dobrý, 

1999). „Výsledek tedy v sobě zahrnuje veškeré úspěšné a neúspěšné činnosti, nevypovídá 

však nic o kvalitě individuálních výkonů i týmového výkonu, energetickém výdeji, dílčí 

úspěšnosti jednotlivců apod.“ (Dobrý, 1999a, s. 24). Sterbenz (2006, s. 20) se domnívá, že  

pro analýzu herního výkonu není samotný konečný výsledek utkání dobrým indikátorem. 

Konečný výsledek by měl být vyjádřen ve vztahu k absolutní četnosti střeleckých pokusů, 

které zároveň vyjadřují tempo hry“.  

 „Charakteristiku a hodnocení herního výkonu lze v podstatě provádět třemi způsoby. 

Jedním z těchto způsobu je hodnocení podle kvalitativních (verbálně deskriptivních) 

charakteristik, druhý způsobem je hodnocení podle charakteristik kvantitativních (číselné, 

numerické) a třetím způsobem je hodnocení podle charakteristik kombinovaných 

(deskriptivně interpretační)“ (Velenský, 2009).  

  Pojem charakteristika je chápán jako „vytčení podstatných znaků, rysů či vlastností 

pro někoho (nějakého člověka-vyjádření charakteru), nějakou skupinu lidí nebo pro něco, tj, 

pro nějaký předmět nebo jev“ (Velenský, nevydaný text). 

 Cílem těchto charakteristik je schematicky přehledné nebo zobecňující určení 

závažných souvislostí odrážející (herně) výkonové projevy hráčů a družstev v utkání 

(Velenský, nevydaný text).  
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 V minulosti jsme se mohli setkat u basketbalových týmů s „hromadným“ testováním 

(různé typy kondičních a zátěžových testů). V současnosti se zaznamenáváme větší příklon k 

diagnostikování herního výkonu. Diagnostikou je v didaktickém procesu ve sportovních hrách 

podle Velenského (nevydaný text) míněno „vyšetření (vyšetřování) jevů souvisejících s 

výkonem jednotlivců či družstev v tréninkovém procesu či utkání“. I přesto stále mnozí 

trenéři používají své vlastní testy pro motivaci hráčů, některá družstva aplikují testy na 

začátku a na konci přípravného období nejen v rámci kontroly a zhodnocení tohoto období, 

ale také v predikcích připravenosti hráčů na soutěž (Velenský, nevydaný text) 

  

3.2 Kvantitativní charakteristiky a hodnocení herního výkonu 

3.2.1 Možnosti kvantitativních charakteristik 
 

Při kvantitativním výzkumu pracujeme s číselnými údaji. „Zjišťujeme jejich množství, 

rozsah nebo frekvenci výskytu jevů, resp. jejich míru (stupeň)“ (Gavora, 2000, s. 31). Tyto 

informace jsou nesporně cenné, protože přispívají k hlubšímu poznání podstaty sportovního 

výkonu, pomáhají vytvářet představu o složitosti a komplexnosti jeho struktury (Choutka, 

1981). 

Podle Velenského (nevydaný text) můžeme při hodnocení týmového herního výkonu 

sledovat obecněji pojaté charakteristiky nebo charakteristiky specificky pojaté.  

Obecněji pojaté charakteristiky usilují o širší zachycení herně výkonových projevů na 

bázi jejich numerického vyjádření více ukazateli. Tyto charakteristiky jsou využívány v 

elitních basketbalových soutěžích a jejich institucích. Mohou se zabývat individuálním nebo 

týmovým herním výkonem. Pro vlastní potřebu mohou proto vznikat různé modifikace 

(Velenský, nevydaný text). 

Na rozdíl od obecněji pojatých charakteristik specificky pojaté charakteristiky slouží k 

vyjádření předem vytipovaného fenoménu herního výkonu. Jsou podrobnější, detailnější. 

„Hledají se příčiny zejména těch globálněji vyjádřených jevů, u nichž se konstatuje prudký 

nebo naopak setrvalý, déle trvající pokles efektivity“ (Velenský, nevydaný text). Pro 

vypracování takovýchto charakteristik se využívá videozáznamu nebo jiné elektronické 

podoby záznamu utkání.  

Specificky pojaté analýzy herního týmového výkonu jsou využívány zejména trenéry, 

kteří si jsou vědomi omezenosti a jednoduchosti obecněji pojatých statistik. „Definitivní 

závěry někdy nabývají povahy deskriptivně interpretačních zjištění a jako takové zdůvodňují 
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skutečnosti, a proto zkušeným trenérům předkládají návod k motivaci hráčů“ (Velenský, 

nevydaný text).  

Velenský (1987) upozorňuje, že podmínkou hodnocení, analýzy výkonu družstva a 

také řízení jeho rozvoje je umět jej zaznamenat v objektivních ukazatelích, a to vždy ve 

srovnání se soupeřem.  

„Převažující většina charakteristik herního výkonu vzniká a je realizována 

prostřednictvím kvantitativního (číselného numerického) vyjádření. To znamená, že jsou 

předem vytipovány činnosti (ukazatele herního výkonu), které jsou na základě pozorování a 

písemné (dnes převážně elektronické) evidence zaznamenávány v rámci výskytu (v utkání, v 

soutěži) a své prokazatelné efektivity. Následně dochází k matematicko-statistickému 

zpracování (nejčastěji manipulací s absolutními a relativními četnostmi), případně ke 

grafickému ztvárnění, k posouzení výsledků a k vyslovení závěru“ (Velenský, 2009). 

 Podle Velenského (2009) je výhodou kvantitativních charakteristik a hodnocení 

herního výkonu jejich relativně vysoká přesnost s možností ověření prostřednictvím metod 

validity. Gavora (2000, s. 31) uvádí, že „zastánci kvantitativně orientovaného výzkumu jsou 

hrdí na možnost precizního a jednoznačného vyjádření výzkumných údajů v podobě čísel“. 

Jinou jejich výhodou je, že „výsledky umožňují srovnávání zejména v dlouhodobějších – intra 

i inter individuálních aspektech výkonnosti jednotlivců i družstev“ (Velenský, 2009). 

Naproti tomu nevýhodou je, že tyto charakteristiky vyjadřují pouze to, k čemu došlo, 

četnost výskytu, ale nepodávají zdůvodnění příčin tohoto výskytu. Další nevýhodou se stává 

fakt, že není možné tyto charakteristiky srovnávat na odlišných výkonových stupních 

(Velenský, 2009). U dětí a mládeže není možné předpokládat vysokou stabilitu výkonu a 

úplné zvládnutí techniky činností. Proto je na této úrovni značně neúčelné sledovat pouze 

údaje, jež se vyskytují v zápise o utkání, technickém zápise (či v jakémkoliv jiném zápise 

kvantitativních charakteristik) (Velenský, 1999). I přes toto tvrzení existují analýzy herního 

výkonu založené na pozorování kvantitativních charakteristik u mládežnických družstev, 

např. Ortega (2006) se zabývá rozdíly mezi vítěznými a poraženými týmy u mládežnických 

družstev chlapců ve věku od 14 do 16 let (viz dále). Autor (Ortega, 2006, s. 3) uvádí: 

“bohužel se většina studií zabývá profesionálními a poloprofesionálními družstvy s cílem 

analyzovat zápasy pro možnosti plánování a stanovení úkolů tréninkového procesu, nebo pro 

stanovení faktorů důležitých pro vítězství. Jen několik málo studií se zabývá analýzou 

mládežnických družstev“. 

Při sledování vybraných charakteristik je možné hledat závislost mezi některými 

dílčími faktory herního výkonu a výsledkem utkání. „Při těchto „výzkumech“ se hledají 
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faktory, které mohou dílčím způsobem ovlivnit výsledek, avšak samy o sobě nemohou dát 

stoprocentní záruku úspěchu. Jejich znalost však pomůže trenérovi určovat strategii pro 

utkání, racionálně ji měnit, řídit a ovlivňovat družstvo“ (např. vztah mezi výsledkem prvního 

poločasu a výsledkem utkání) (Dobrý, 1999a, s. 25). Ortega (2006, s. 2) podporuje tvrzení 

Dobrého a uvádí, že „tato znalost umožňuje organizovat a naplánovat vzdělávací a výchovný 

proces v týmových sportovních hrách a pokusit se najít elementy ovlivňující vítězství a 

porážky“. 

(Dobrý, 1999a, s. 25) poukazuje dále na to, že „dlouhodobé sledování některých 

charakteristik a jejich kolísání kolem průměru dává možnost kontrolovat podle nejlepších a 

nejhorších výsledků variační rozpětí, které tvoří tzv. kriteriální pásmo stability výkonu. Čím 

je toto pásmo užší, tím je konzistence (stálost, trvalost) výkonu vyšší“. Tímto jednoduchým 

způsobem je možné sledovat proměnlivost výkonu družstva v utkáních.  

Jednou z dalších možností použití kvantitativně vyjádřených charakteristik týmového 

herního výkonu je zaznamenávání proměnných vyplývajících ze způsobu a průběhu držení 

míče týmem (variables related to type of ball possession) a proměnných vztahující se 

k herním stylům a průběhu zakončovacích fází útoku (variables related to game styles and 

final actions). Evidenci těchto údajů využívá např. Ortega (2006) za účelem určení rozdílů 

herní techniky a taktiky vzhledem k vítězným a poraženým týmům, držení míče a způsobu 

řešení útočných akcí v basketbalových zápasech mládeže. 

 

3.2.2 Historie a současnost hodnocení herního výkonu 

 
 Se vznikem pravidelných basketbalových soutěží narůstá zájem o objektivnější a 

srozumitelnější pohled na herní výkon. S postupným vývojem této hry se úředně schváleným 

formulářem tuto nutnost splňujícím stává Zápis o utkání v basketbalu (Velenský, nevydaný 

text). 

S nástupem organizace soutěží pod hlavičkou FIBA a větším diváckým zájmem se 

začínají vytvářet specifičtější a podrobnější charakteristiky herního výkonu. Zpočátku se 

nejsledovanějším ukazatelem stala střelba, která byla zaznamenávána v absolutních 

četnostech svého výskytu a posléze „dokreslována“ pomocí matematických operací s 

úspěšnými a neúspěšnými střeleckými pokusy jejich četností (Velenský, nevydaný text). 

Později byl zápis doplňován údaji o družstvech, trenérech, hráčích. 
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„Se zvyšujícím se zájmem o basketbal ze stran médií a fanoušku vznikají zejména v 

amerických profesionálních soutěžích (dnes NBA) relativně podrobné statistiky. Progresivním 

rysem se pro tyto statistiky stala jejich standardizace a jejich jednotné matematické 

zpracování, které je přitažlivé pro veřejnost, poučné pro hráče a trenéry, inspirativní pro 

kluby“ (Velenský, nevydaný text). 

Na principech statistik ze soutěže NBA je postavena současná evidence různých herně 

výkonových ukazatelů (Velenský, nevydaný text). Používá se v naprosté většině soutěží na 

všech úrovních. V současné době se herní charakteristiky zaznamenávají elektronicky, a proto 

jsou lépe dostupné divákům, médiím i samotným trenérům a to dokonce i okamžitě po utkání 

nebo v průběhu utkání po skončení jednotlivých herních obdobích. Tato bezprostřednost 

získání informací o herním výkonu má vliv na změnu taktiky trenérem.  

S cílem o sjednocení statistických ukazatelů v basketbalovém utkání na různých 

úrovních a ve všech kontinentech vydala FIBA v roce 2005 Basketball Statistics Manual, 

který byl několikrát upravován a aktuální verze je v platnosti od 1. listopadu 2008 (pod 

názvem Basketball Statisticians´ Manual)   

(http://www.fiba.com/downloads/Miscellaneous/FIBA_Stats_Manual.pdf). 

Tento dokument byl zaslán všem 213 národním basketbalovým federacím sdruženým 

pod hlavičkou FIBA. Obdobou tohoto dokumentu je pro americké univerzitní basketbalové 

soutěže NCAA Basketball Statisticians' Manual, který bývá každoročně aktualizován 

(http://web1.ncaa.org/web_files/stats/Stats_Manuals/Basketball/2009EZ.pdf). 

„Vlastní postup při zhotovování a zpracování statistik v zápisu o utkání v basketbalu (i 

jiných formulářích) je přímé a výběrové pozorování herního výkonu všech jednotlivců, kteří 

nastoupili v utkání, a to v kontextu předem určených ukazatelů“ (Velenský, nevydaný text).  

Podle Kubatka (2007) je startovním bodem poslední dekády kvantitativních analýz 

sportovních her definování situací držení míče týmem (possesion), která je shodná 

s vyjádřením PMK v záznamové technice KAVTÝM.  

3.2.3. Ukazatele herního výkonu 

3.2.3.1 Nejčastěji sledované ukazatele 
 

 Mezi nejvíce zaznamenávané ukazatele při hodnocení herního výkonu patří: 

o čistý čas herního výkonu v minutách a setinách vteřin (min/Game Played/Minutes 

Played). Pro potřeby zobrazení tohoto času v celých minutách je každá započatá 

minuta přesahující čas 30 sekund zaokrouhlována nahoru, nepřesahuje-li čas 30 
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sekund je zaokrouhlována dolů. Pokud hráč nastoupil na dobu alespoň jedné sekundy 

a zároveň méně než jednu minutu, do zápisu se zaznamenává čas jedné minuty. U 

hráče, který je zapsán na soupisce a nezasáhl do hry, je v kolonce pro odehrané minuty 

zaznamenáno DNP (Did Not Play). 

o četnost střelby za dva body a její úspěšnost v absolutních hodnotách výskytu (2 b).  

o četnost střelby za tři body a její úspěšnost v absolutních hodnotách výskytu (3 b).  

Podle FIBA Basketball Statisticians´ Manual jsou obě tyto charakteristiky společně 

označeny jako Field Goals (střelba z „pole“). Každý pokus o vstřelení koše z 

dvoubodové i trojbodové vzdálenosti je označován zkratkou FGA (Field Goal 

Attempt). Pokud je tento střelecký pokus úspěšný, zaznamenává se jako FGM (Field 

Goal Made). 

o četnost střelby za trestných hodů a její úspěšnost v absolutních hodnotách výskytu 

(TH/Free-throws).  

Pokus o trestný hod je podle FIBA Basketball Statisticians´ Manual zaznamenán jako 

FTA (Free-throw Attempt), proměněný pokus o trestný hod je poté zaznamenán jako 

FTM (Free-throw Made). 

Pro potřebu ČBF jsou k výpočtu tzv. koeficientu užitečnosti označovány všechny 

neproměněné střelecké pokusy (dvoubodových, tříbodových i trestných hodů) jako  

(S-) (viz dále) 

o počet doskočených míčů v obraně v absolutních hodnotách (DO, doskoky obranné/ 

Defensive Rebounds, D). Pro potřeby záznamové techniky KAVTÝM je obranný 

doskok značen OD. 

o počet doskočených míčů v útoku v absolutních hodnotách (DÚ, doskoky útočné/ 

Offensive Rebounds, O). Pro potřeby záznamové techniky KAVTÝM je útočný 

doskok značen do tzv. dopichování DO. 

o počet doskočených míčů celkem (DC/Tot) 

Podle FIBA Basketball Statisticians´ Manual se doskoky (Rebounds, Rbds) dělí na 

doskoky útočné (Offensive Rebounds, O), obranné doskoky (Defensive Rebounds, D) a 

týmové doskoky (Team Rebounds). Týmový doskok nastává, když se míč odrazí po 

neúspěšném pokusu o střelbu (FGA, FTA) za koncovou nebo postranní čáru aniž by 

jeden z týmů nad ním získal kontrolu a po chybě, která je spáchána po neúspěšném 

pokusu o střelbu (FGA, FTA) před tím, než jeden z týmů získal nad míčem kontrolu. 

o počet tzv. blokování střel soupeře (Bl/Blocks, BS) 

o počet tzv. asistencí, tj. přihrávek, po jejichž chycení bylo dosaženo koše (As/Assists)   
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o počet získaných míčů (M+/Steals, St)  

o počet ztracených míčů (M-/Turnovers, To)  

FIBA Basketball Statisticians´ Manual rozlišuje ztráty hráčů (Players Turnovers) a 

týmové ztráty (Team Turnovers). Týmové ztráty se zaznamenávají například při 

porušení pravidla 8 a 24 sekund. 

o počet získaných osobních chyb, které se na hráče dopustil soupeř (F+/Fauls Drawn) 

o počet osobních chyb, kterých se hráč dopustil sám (F-/Fauls, PF) 

o celkový počet bodů za úspěšnou střelbu (b/Points, Pts) 

(použito z www.cbf.cz; Velenský, nevydaný text) 

 

Výše zmíněné statistické údaje jsou zaznamenávány při utkáních organizovaných ČBF a 

jsou dále použity k matematickým operacím k výpočtu tzv. koeficientu užitečnosti (rating) dle 

následujícího schématu: 

 

[b] + [DC] + [Bl] + [As] + [M+] + [F+] - [S-] - [M-] - [F-] 

 

Jednotlivé ukazatele všech hráčů družstva se sčítají a tímto se vytváří hodnocení 

týmového herního výkonu. 

Pro ilustraci je možné uvést, že podle Tremla (2005) (při pozorování týmu nejvyšší české 

basketbalové soutěže NBL USK Praha v sezóně 2004/2005) se hodnoty tohoto statistického 

ukazatele pohybovaly v intervalu 43-119. Hodnoty menší než 57 nepřinesly ani jedno 

vítězství, hodnoty vyšší než 115 vedly k vítězství. 

 

Jednou z dalších možností o objektivnější hodnocení herního výkonu můžeme najít v 

americké profesionální soutěži NBA. Jedná se o tzv. hodnocení +/- (na obdobných principech 

je toto hodnocení již dlouhodoběji používáno při soutěžích v ledním hokeji). Toto hodnocení 

pomáhá nastínit nejlepší kombinaci dvou, tří, čtyř i pěti hráčů participujících na herním 

výkonu týmu (viz kapitola 3.2.3.4 Ukazatele sledované za účelem výzkumu v basketbalu).  

Ve statistických ukazatelích NBA můžeme nalézt také hodnocení užitečnosti hráče 

(Efficiency) jako ukazatele herního výkonu jednotlivce. V NBA hodnotí každého hráče podle 

následujícího schématu: 

[(Points + Rebounds + Assists + Steals + Blocks) - ((Field Goals Att. - Field Goals Made) 

+ (Free Throws Att. - Free Throws Made) + Turnovers)] 
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3.2.3.2 Doplňkové ukazatele 

 

 Zejména v televizních utkáních (NBA, Euroliga) se objevují mimo výše zmíněné 

ukazatele další tzv. doplňkové ukazatele (Additional Criteria), které se zpravidla neobjevují v 

oficiálních herních záznamech, ale pokouší se divákům a fanouškům (trenérům, vedoucím 

týmů) zprostředkovat co nejucelenější obraz hry. Podle FIBA Basketball Statisticians´ Manual 

se jedná o tyto ukazatele: 

o „Body vstřelené z vymezeného území“ (Points In The Paint). 

Celkový počet bodů vstřelených týmem z vymezeného území. 

o „Body vstřelené po ztrátě míče soupeře“ (Points Off Turnovers). 

Celkový počet bodů vstřelených týmem při držení míče po předchozí ztrátě míče 

soupeřícího týmu. 

o „Body vstřelené z druhé šance“ (Second Chance Points). 

Celkový počet bodů vstřelených týmem po útočném doskoku. 

o „Body vstřelené z rychlého protiútoku“ (Fastbreak Points). 

Celkový počet bodů vstřelených týmem předtím, než má soupeřící tým čas zformovat 

obranu (obvykle do 8 sekund) po předchozí ztrátě míče soupeřícího týmu. 

o „Body vstřelené náhradníky“ (Bench Points). 

Celkový počet bodů vstřelených hráči, kteří nenastoupili v základní sestavě. 

o „Počet vyrovnaného skóre“ (Score Tied). 

Udává, kolikrát v průběhu utkání došlo k vyrovnání stavu (mimo stav 0:0). 

o „Počet změn ve vedení“ (Lead changed). 

Udává, kolikrát došlo ke změně ve vedení v průběhu hry ve prospěch jednoho nebo 

druhého týmu. 

o „Nejvyšší vedení“ (Largest Lead). 

Nejvyšší rozdíl, kterým tým vedl v průběhu hry. 

o „Nejvyšší bodová šňůra týmu“ (Largest Scoring Run). 

Nejvyšší počet bodů vstřelených týmem po sobě bez vstřelení bodu soupeřícím 

týmem. 

3.2.3.3 Netradiční ukazatele 

 

Některé z nejlepších herních výkonů jednotlivce jsou zaznamenány pomocí speciálně 

vytvořených termínů, které, jsou-li splněny podmínky, svým způsobem velebí hráče a 
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vzbuzují obdiv u diváků, fanoušků, trenérů i protihráčů. Na tyto termíny můžeme nahlížet 

jako na ukazatele herního výkonu jednotlivce při zaznamenávání více ukazatelů. Mezi tyto 

termíny v elitním basketbale patří tzv. Double-double a zejména pak Triple-double.  

Basketbalové encyklopedie NBA Hoopedia 

(http://hoopedia.nba.com/index.php?title=Triple-double) udává, že „Triple-double je termín 

označující individuální výkon v utkání, ve kterém hráč dosáhl dvouciferných (10 a více) čísel 

v jakýchkoliv třech ukazatelích z těchto kategorií: počet bodů, počet doskoků, počet asistencí, 

počet získaných míčů, počet blokovaných střel“.  

Obdobně Double-double označuje individuální výkon v utkání, ve kterém hráč dosáhl 

dvouciferných čísel ve dvou ukazatelích. Oba tyto ukazatele jsou sledovány především v 

americké profesionální soutěži NBA, jelikož v této soutěži lze výkony těmto ukazatelům 

vyhovující spatřit častěji z důvodu déle trvající celkové hrací doby. V soutěžích FIBA je 

výkonů s těmito ukazateli dosahováno méně často (například na OH 2008 v Pekingu žádný z 

hráčů nedosáhl tzv. Triple-double). 

3.2.3.4 Ukazatele vyplývajících ze způsobu a průběhu držení míče týmem  

 

Pro charakterizování rozdílů herní techniky a taktiky vzhledem k vítězným a poraženým 

týmům, držení míče a způsobu řešení útočných akcí v basketbalových zápasech mládeže 

zaznamenává Ortega (2006) tyto ukazatele: 

 

o „počet získání kontroly nad míčem týmem“ (Number of times that a team obtained 

ball possession) 

o „čas držení míče týmem v sekundách“ (Time of team´s ball possession) 

o „čas držení míče bez driblinku“ (Stable time with possession) 

 

o „čas držení míče bez driblinku s opozicí soupeře“ (Opposed stable time with 

possesion) 

o „čas držení míče s driblinkem v pohybu po hřišti“ (Dribbling time with displacement) 

o „čas držení míče s driblinkem v pohybu po hřišti s opozicí soupeře“ (Opposed dribling 

time with displacement) 

o „čas držení míče s driblinkem bez pohybu po hřišti nebo s pohybem po hřišti do 

vzdálenosti nejvýše jednoho metru“ (Unopposed positional dribling time) 
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o „čas držení míče s driblinkem bez pohybu po hřišti nebo s pohybem po hřišti do 

vzdálenosti nejvýše jednoho metru s opozicí soupeře“ (Opposed positional dribling 

time) 

o „čas držení míče v pohybu na hřišti bez driblinku“ (Unnopposed transporting time) 

o „čas držení míče v pohybu na hřišti bez driblinku s opozicí soupeře“ (Opposed 

transporting time) 

o „celkový čas držení míče s driblinkem“ (Dribbling time) 

o „celkový čas držení míče bez driblinku“ (Time without dribbling) 

o „celkový čas držení míče s opozicí soupeře“ (Opposed time) 

o „celkový čas držení míče“ (Unopposed time) 

3.2.3.4 Ukazatele vztahující se k herním stylům a průběhu zakončovacích fází útoku  

 

o „čas trvání útočné fáze“ (Duration of attack phase), 5 kategorií: 

a) 1 až 5 sekund 

b) 6 až 9 sekund 

c) 10 až 14 sekund 

d) 15 až 18 sekund 

e) 19 až 24 sekund  

o „počet hráčů účastnících se útočné fáze“ (Participating players), 1 až 5 

o „počet přihrávek“ (Number of passes), 5 kategorií: 

a) 0 až 1 přihrávek 

b) 2 až 4 přihrávky 

c) 5 až 8 přihrávek 

d) 9 až 11 přihrávek 

e) více než 11 přihrávek 

o „počet jednotlivých herních strategií v útočné fázi„ (Number of collective strategies 

used in each attack phase), 5 kategorií: 

a) kombinace založené na akci „hoď a běž“ 

b) vniknutí hráče s míčem do vymezeného území 

c) „vyklizení“ prostoru pro hru útočníka jeden na jednoho 

d) kombinace založené na clonění 

d) využití nepřímé clony 
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o „počet provedených jednotlivých útočných systémů“ (Type of attack phase), 3 

kategorie 

a) klasický rychlý protiútok  

b) rychlý protiútok s druhým sledem útočníků  

c) postupný útok 

o „účinnost útoku“ (Efficacy), 4 kategorie  

a) 0 bodů 

b) 1 bod 

c) 2 body 

d) 3 body 

e) více než 3 body 

o „počet útoků“ (Number of attack phases) 

 

3.2.3.4 Ukazatele sledované za účelem výzkumu v basketbalu 

 

o „držení míče pod kontrolou“ (Possession) 

  

POSSt = (FGMt + λFTMt) + α[(FGAt–FGMt) + λ(FTAt – FTMt) – OREBt] + (1 – α) 

DREBo + TOt) 

 

FGAt  je počet pokusů o vstřelení koše ze dvoubodové a tříbodové vzdálenosti týmu t 

FGMt je počet úspěšných pokusů o vstřelení koše ze dvoubodové a tříbodové 

vzdálenosti týmu t 

FTAt  počet pokusů trestných hodů týmu t 

FTMt počet úspěšných pokusů trestných hodů týmu t 

OREBt  počet útočných doskoků týmu t 

DREBo počet obraných doskoků soupeřova týmu o 

TOt počet ztrát míče týmu t 

α je parametr (obvykle α = 1) 

λ je parametr mezi hodnotami 0 a 1 (obvykle λ = 0,44) 

 

o „hodnocení útoku a obrany“ (Offensive and Defensive Ratings) 
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Offensive Rating (ORtgt) = PTSt/POSSt x 100 

Defensive Rating (DRtgt) = PTSo/POSSo x 100 

 

PTSt počet bodů týmu t 

PTSo počet bodů dosažených soupeřem týmu t 

 

o „pokus o zakončení“ (Plays) 

Tento ukazatel je obdobný jako „džení míče pod kontrolou“, avšak po útočném 

doskoku dochází k novému „pokusu o zakončení“. „Tým může vystřelit, neúspěšně 

vystřelit, doskočit míč po neúspěšné střele několikrát po sobě, což vede k několika 

„pokusům o zakončení“ jednoho týmu, aniž by se druhý tým pokusil o zakončení. 

Počet „pokusů o zakončení“ tedy není u obou týmu shodný, a proto není příliš 

prospěšný jako opěrný bod pro hodnocení efektivity týmu (Kubatko, s. 8, 2007). 

 

PLAYs = FGAt + 0,44 x FTAt + TOt 

 

o „minutový ukazatel“ (Per-Minute Statistics) 

„ Tento ukazatel umožňuje porovnání hráčů základní sestavy s náhradníky, kteří hrají 

méně minut“ (Kubatko, s. 9, 2007). 

 

PTS40p = PTSp/MINp x 40 

 

PTS40p je počet bodů hráče p přepočtený na 40 minut 

PTSp je počet bodů hráče p  

MINp je počet odehraných minut hráče p 

 

 

o „přizpůsobení tempa“ (Pace Adjustment) 

Podle Kubatka (2007) družstvo, které vykazuje v průměru 100 držení míče pod 

kontrolou na zápas má o 25% větší šanci vystřelit, přihrát, doskočit míč, atd. než tým, 

který v průměru vykazuje 80 držení míče pod kontrolou. 

 

adjPTS40p = PTS40p x (POSSl/POSSt) 
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POSSl  je ligový průměr držení míče pod kontrolou 

 

o „skutečná úspěšnost střelby” a „účinná úspěšnost střelby“ (True Shooting Percentage 

and Effective Field Goal Percentage) (TS%, eFG%) 

„Skutečná úspěšnost střelby“ vystihuje míru absolutní účinnost střelby ve střeleckých 

pokusech a „účinná úspěšnost střelby“ vystihuje hráčovu (nebo týmovou) úspěšnost 

střelby z pole (Kubatko, 2007). 

 

FG% = FGM/FGA 

eFG% = (FGM + O,5 x 3PM)/FGA 

TS% = (PTS/2)/(FGA + O,44 x FTA) 

 

FGA  je počet pokusů o vstřelení koše ze dvoubodové a tříbodové vzdálenosti  

FGM  je počet úspěšných pokusů o vstřelení koše ze dvoubodové a tříbodové 

vzdálenosti  

3PM  je počet proměněných tříbodových pokusů 

FTA  počet pokusů trestných hodů týmu  

PTS  počet bodů týmu  

 

o „hodnocení doskakování“ (Rebound rate/ Rebound percentage)  

„Doskakování je nejlépe hodnoceno jako procento všech neúspěšných střel, kterou 

hráč doskočí, když je na hřišti“ (Kubatko, s. 11, 2007). 

 

REB%p = [REBp/(REBt + REBo)]/(MINp/MINt) 

 

REBp je počet doskoků hráče p 

REBt je počet doskoků týmu t 

REBo je počet doskoků soupeře týmy t 

MINt  je počet minut týmu t 

 

Tento ukazatel „hodnocení doskakování“ může být dále rozdělen na „hodnocení 

doskakování v útoku“ (OREB%p) a „hodnocení doskakování v obraně“ (DREB%p) 

 

OREB%p = [OREBp/(OREBt + OREBo)]/ (MINp/MINt) 



 
 

22 
 

DREB%p = [DREBp/(DREBt + DREBo)]/ (MINp/MINt) 

 

OREBp je počet útočných doskoků hráče p 

OREBt je počet útočných doskoků týmu t 

OREBo je počet útočných doskoků soupeře týmu t 

DREBp je počet obranných doskoků hráče p 

DREBt je počet obranných doskoků týmu t 

DREBo je počet obranných doskoků soupeře týmu t 

MINt  je počet minut týmu t 

 

Na úrovni doskakování celého týmu je procentuální vyjádření pravdivějším 

vyjádřením schopnosti doskočit míč než přepočet doskoků na jedno utkání. Kubatko 

(s. 11, 2007) udává, že „procentuální vyjádření týmového doskakování“ (team 

rebounding percentage, REB%t) odděluje schopnost doskočit míč od schopnosti 

donutit k neúspěšné střele“. 

Procentuální vyjádření týmového doskakování je průměrem „procentuálního vyjádření 

týmového útočného doskakování“ (OREB%t) a „procentuálního vyjádření týmového 

obranného doskakování“ (DREB%t). 

 

OREB%t  = [OREBt / (OREBt + OREBo)] 

DREB%t  = [DREBt / (DREBt + DREBo)] 

REB%t  = (OREB%t + DREB%t)/ 2 

 

o “faktor čtyř” (Four Factors”) 

Jsou čtyři faktory jak pro útok, tak pro obranu. Rozdíl mezi nimi vyjadřuje faktor 

vítězství, čili pravděpodobnost zda tým vyhraje nebo prohraje” (Kubatko, 2007). Mezi 

čtyři faktory patří: 

o „účinná úspěšnost střelby“ (Effective field goal percentage)  

o eFG%t 

 

o „počet ztrát na držení míče“ (Turnovers per possession)  

TOt/POSSt 

 

TOt  počet ztrát týmu 
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o „procentuální vyjádření týmového útočného doskakování“ (Offensive 

rebounding percentage)  

OREB%t  

 

o „hodnocení trestných hodů“ (Free throw rate)  

FTMt/FGAt 

 

o „ukazatele plus/minus“ (Plus/Minus Statistics) 

o „klasický ukazatel plus/minus“ (Plus/minus statistics) vyjadřuje bodový rozdíl 

ve skóre, když je hráč na hřišti 

o „ukazatel přínosnosti hráče plus/minus“ (Net plus/minus statistics) vyjadřuje 

vztah mezi „ukazatelem plus/minus“ určitého hráče k „ukazateli plus/minus“ 

týmu, když hráč není na hřišti 

o „upravený ukazatel plus/minus“ (Adjusted plus/minus statistics) vyjadřuje 

ukazatel plus/minus při respektování rozdílností v kvalitě spoluhráčů i 

protihráčů  

 

o „individuální využití držení kontroly nad míčem a ukazatele účinnosti“ (Individual 

Possession Usage and Efficiency Statistics) 

viz Kubatko (2007) 

 

o „hodnocení užitečnosti hráče“ (Linear Weights)  

 

o „Gaussova křivka pravděpodobnosti vítězství“ (Bell Curve Method) 

Tato poměrně teoretická metoda vztahuje počet vstřelených a obdržených bodů 

k procentuální pravděpodobnosti vítězství týmu v utkání, viz Kubatko (2007). 

  

o „pythagorův ukazatel pravděpodobnosti vítězství“ (Pythagorean Winning Percentage) 

Tento ukazatel je založen na domněnce, že procentuální vítězná úspěšnost týmu blízce 

souvisí se vstřelenými body a body vstřelenými soupeřem.  

  

PYTHt = [PTSt
x / (PTSt

x+ PTSo
x)] 
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PTSt počet bodů týmu t 

PTSo počet bodů dosažených soupeřem týmu t 

horní index x je empiricky stanoven v hodnotách od 13 po 17 (dle různých autorů pro  

zápasy NBA) 

 

3.3 Kvantitativní analýza týmového herního výkonu KAVTÝM 
 

3.3.1 Charakteristika KAVTÝMu 

 

Kvantitativní analýza videozáznamu týmového herního výkonu (KAVTÝM) je námi 

využitý standardizovaný postup evidence údajů o týmovém herním výkonu a jejich 

zpracování, který svou podstatou patří do skupiny obecněji pojatých charakteristik týmového 

herního výkonu bez nároku na přesnou evidenci časových limitů.  

 Impulsem pro její vznik byla snaha o objektivnější pohled na herní výkon družstev 

americké profesionální soutěže NBA. „Tato soutěž byla do určité míry „uzavřena světu“ a ani 

podmínky v tehdejší ČSSR nedávaly příliš velkou naději na získání podrobnějších a 

ucelenějších informací. Změna nastala až s uznáním profesionálního sportu Mezinárodním 

olympijským výborem a se změnami společensko ekonomických zřízení v zemích bývalého 

socialistického bloku“ (Velenský, nevydaný text). 

 KAVTÝM vznikla na oddělení basketbalu katedry sportovních her UK FTVS pro 

potřeby studijního oboru specializace trenérství basketbalu.  

 Tato záznamová technika umožňuje bezprostřední konfrontaci efektivity týmového 

herního výkonu obou soupeřících družstev (v utkání). Na základě pozorovaných jevů, jejich 

záznamu a jejich zpracování lze získat představu o obecnějších příčinách vítězství jednoho 

družstva a o porážce soupeřícího družstva. Za předpokladu, že je doporučovaný postup 

standardně realizován ve více utkáních, poskytuje KAVTÝM dále příležitost jednak k tvorbě 

uceleněji číselných charakteristik týmového herního výkonu určitých věkových kategorií nebo 

různých soutěží, jednak ke zjišťování rozdílů mezi těmito charakteristikami. „V záměrech 

přesnějších konstatování a závěrů se doporučuje charakteristiky získané prostřednictvím 

KAVTÝM propojovat s výsledky verbálních, deskriptivně interpretačních technik“ 

(Velenský, nevydaný text). 
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3.3.2 Způsob evidence 

 

Dobrý (1999a, s. 24) upozorňuje, že „dříve než se rozhodneme o použití jakékoliv 

pozorovací a záznamní techniky musíme nejprve formulovat základní otázku po smyslu 

pozorování, definovat jednoznačné jevy, které chceme pozorovat a zvážit nutnost respektovat 

složité sociální a činnostní vztahy uvnitř družstva i mezi oběma soupeřícími stranami“. Podle 

stejného autora je nutné co nejpřesněji vymezit objekt pozorování, stanovit všechny okolnosti, 

které mohou nastat, a rozhodnout jak je registrovat (Dobrý, 1999a). 

„Vlastní realizace záznamu se při použití techniky KAVTÝM opírá o zapisování (do 

předem připraveného záznamního archu) činnostních jevů - údajů, jimiž družstvo zakončuje 

jednotlivé útoky nebo se zbavuje možnosti v těchto episodách pokračovat. Tak lze také určit 

všechny sledované, resp. vytipované údaje o herním výkonu“ (Velenský, nevydaný text). Jsou 

jimi: 

o střelba na koš soupeře, a to střelba z krátké vzdálenosti (SK), střelba ze střední 

vzdálenosti (SV), střelba z dlouhé vzdálenosti (SD) – v současnosti pokusy kolem čáry 

tříbodového území, střelba z krátké či ze střední vzdálenosti bezprostředně po 

doskočení míče po neúspěšné střelbě, včetně tzv. dopichování (DO), trestné hody 

(TH); 

o útočné doskakování bez následně bezprostřední střelby na koš (do); 

o ztráty míče, a to ztráty způsobené špatnou přihrávkou včetně přihrávek končících v 

zázemí (PŘ), porušením pravidel kromě přihrávek končících v zázemí (přestupky a 

útočné osobní chyby - PP), blokováním střelby soupeřem (BL)… a jiné ztráty míče 

(J); 

o obranné doskakování, tj. získání míče doskočením po neúspěšné střelbě soupeře (OD); 

o výskyt postupných útoků (PÚ); 

o výskyt rychlých protiútoků (RP).               

 

Všechny tyto údaje se v průběhu pozorování zapisují uvedenými symboly do řádků, 

které jsou v tabulkách připraveny pro postupný útok (PÚ) a pro rychlý protiútok (RP). Zvlášť 

je evidováno obranné doskakování (OD). Kumulace jevů v jednom útoku se vyjadřuje 

příslušnými symboly a znaménkem plus (+) mezi nimi. Úspěšná střelba se uvádí příslušným 

symbolem v kolečku nebo – u TH -  přeškrtnutou jedničkou. 

    Po určité době zácviku či zkušenosti zvládne záznam provádět jeden pozorovatel, aniž 

by musel projekci videozáznamu či CD příliš zastavovat či vracet. Tím je také naznačena 
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možnost aplikace přímo v terénních podmínkách. Prakticky nejvhodnější je evidence s 

využitím tužky a papíru. V současné době se stále častěji setkáváme i s elektronickou 

podobou vyhotovení (Velenský, nevydaný text) 

 

3.3.3 Zpracování údajů 

 

Zpracování získaných údajů se provádí aritmetickými součty nebo rozdíly 

zaznamenaných údajů a následně vyjádřením v procentech. Výsledkem se stává 

charakteristika týmového herního výkonu v jeho různých ukazatelích (Velenský, nevydaný 

text). Získané a zpracované údaje umožňují: 

1. stanovit celkový počet míčů pod kontrolou (PMK), tj. četnost všech možností družstva 

realizovat útok a ohrozit koš soupeře (= aritmetický součet údajů o finálních jevech 

jednotlivých episod s výjimkou TH  nařizovaných za osobní chybu na střílejícího hráče); 

2. určit výskyt střelby z krátké, střední a dlouhé vzdálenosti a její úspěšnost v %; 

3. určit, kolikrát získává útočící družstvo míč pod kontrolu jeho doskočením po vlastní 

neúspěšné střelbě a stanovit úspěšnost střelby provedené ihned po doskočení (DO); 

4. vyjádřit tzv. relativní úspěšnost střelby v % (RÚS), tj. efektivitu všech střeleckých pokusů 

z pole (včetně okamžité střelby po doskočení) a s hodnotou jednoho bodu pro všechny 

vzdálenosti;  

5. určit počet TH  a jejich úspěšnost v %; 

6. stanovit tzv. absolutní úspěšnost střelby v % (AÚS), tj. efektivitu všech střeleckých 

pokusů (včetně TH) a s hodnotou jednoho bodu; 

7. zjistit, kolikrát získává útočící družstvo míč po kontrolu útočným doskakováním vůbec a 

jaká je efektivita (v %) vzhledem k PMK (= aritmetický součet DO a do v procentuálním 

vyjádření k PMK) 

8. zjistit výskyt ztraceným míčů (Z), tj. případů, které v episodách útoku zbavují družstvo 

možnost zakončit útok střelbou; 

9. získat přehled o počtu ztracených míčů celkově i v jednotlivě určených případech ztrát 

vzhledem k PMK vyjádřeném v % (= ZPMK); 

10. získat přehled o zastoupení PÚ a jejich úspěšnosti (v %); 

11. získat přehled o zastoupení RP a jejich úspěšnosti (v %); 

12. získat přehled o obraném doskakování a o počtu takto získaných míčů pod kontrolu (OD); 
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13. stanovit celkovou úspěšnost (efektivitu) útočných akcí v % (= podíl úspěšně zakončených 

útoků střelbou v jednotkách a celkového počtu míčů pod kontrolou x 100 – CEÚ);     

14. vypočítat tzv. relativní úspěšnost obrany družstva v % (= součet počtu doskočeným míčů 

v obraně a počtu ztrát míčů soupeře v podílu s PMK soupeře x 100 - RÚO); 

15. stanovit konečnou efektivitu týmového herního výkonu v % (KDE), a to součtem 

absolutních četností CEÚ a RÚS v podílu (děleno) s celkovým součtem PMK obou 

družstev x 100. 

 

 Pro potřebu této práce jsem si vytvořil několik zkratek, které jsem dále použil pro 

porovnání ukazatelů herního výkonu (Tab. č. 7, Tab. č. 8, Tab. č. 9). Jsou jimi: VZ (počet 

vítězných zápasů při vyšším procentuálním vyjádření daného ukazatele vzhledem k soupeři), 

PZ (počet prohraných zápasů při vyšším procentuálním vyjádření daného ukazatele vzhledem 

k soupeři), pvVZ (procentuální vyjádření počtu vítězných zápasů při vyšším procentuálním 

vyjádření daného ukazatele vzhledem k soupeři). 

 

 Podle Velenského (nevydaný text) „mají všechny uvedené ukazatele v teoretických i 

praktických předpokladech realizace charakteristiky (charakteristik) herního výkonu družstva 

svůj význam. Tento význam se zviditelňuje zejména dlouhodobějšími aspekty, které umožňují 

srovnávání a tím např. určení stability týmové výkonnosti či naopak jejich výkyvů v určitém 

období soutěže. Na základě získaných údajů lze ve vzájemných vztazích stanovit, resp. 

vypočítat i jiné ukazatele. To už je ovšem otázka individuálních přístupů a zkušeností.“  

Velenský (2008) dále považuje za nejdůležitější ukazatele pro charakteristiku 

týmového herního výkonu ukazatele v bodech: 1. (PMK), 13. (CEÚ),  

4. (RÚS), 6. (AÚS), 9. (ZPMK), 10. (PÚ), 11. (RP), 14. (RÚO), 15. (KDE). 

  

3.4 Další příklad využití záznamní techniky 
 

Existuje a stále vzniká mnoho záznamních technik pro hodnocení týmového herního 

výkonu, které mají různé zaměření, výhody a nevýhody. Pro ilustraci uvádím další příklad 

techniky, která mimo jiné, jak uvádí autor, umožňuje zadávat úkoly před utkáním se zřetelem 

na konkrétního soupeře, hodnotit týmový výkon po utkání, analyzovat závislost vítězství a 

porážky na jednotlivých charakteristikách herního výkonu nebo na jejich seskupeních (při 
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získání dat z většího počtu utkání), konkrétně připravovat obsah tréninkových jednotek 

vzhledem k očekávaným úkolům v nejbližším utkání (Dobrý, 1999b).   

Dobrý se pokouší na příkladu záznamní techniky 9 charakteristik týmového herního 

výkonu poukázat na možnost realizovat princip zachování vztahu k soupeři. Sledované 

charakteristiky jsou tyto:  

1. procento úspěšnosti trestných hodů 

2. maximální počet ztrát míčů před střelbou 

3. počet bodů, které dovolí družstvo soupeři získat 

4. soupeřova střelecká úspěšnost 

5. počet ztrát míčů před střelbou, ke kterým soupeře přinutíme 

6. počet doskočených míčů pod oběma koši 

7. počet osobních chyb 

8. celkový počet pokusů o střelbu 

 

 U jednotlivých charakteristik můžeme zadat konkrétní úlohy pro utkání a poté na 

základě záznamů tyto charakteristiky analyzovat a hodnotit po každém utkání (toto 

představuje další nespornou výhodu kvantitativních charakteristik). Úlohy mohou být 

formulovány například takto (Dobrý, 1999b): 

1. dosáhnout 48% úspěšnosti vlastní střelby 

2. dosáhnout nejméně 68% úspěšnosti trestných hodů 

3. nejvíce 13x ztratit míč před střelbou 

4. nedovolit soupeři dosáhnout více než 66 bodů 

5. připustit soupeři maximálně 42% střeleckou úspěšnost 

6. přinutit soupeře alespoň k 20 ztrátám míče před střelbou 

7. získat 55% míčů doskočených pod oběma koši 

8. dopustit se méně než 15 osobních chyb 

9. uskutečnit o 8 pokusů střelby více než soupeř 

 

Dobrý (1999b) upozorňuje na několik zásad, které by měly být dodržovány: úkoly 

musí být střízlivé, avšak k jejich plnění musí být zapotřebí vyššího úsilí, musí být výzvou; v 

každém úkolu se musí odrážet trenérova koncepce herního systému v útoku a v obraně; hráči 

by měli dostat úkoly písemně a měli by vědět, jak je mají splnit; úkoly se určují pro každé 

utkání podle výkonnostní úrovně vlastního i soupeřova družstva; na stanovení úkolu by se 

měli podílet i hráči.  
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Dobrý (1999b) uvádí na příkladu středoškolských družstev, že splnění těchto sedmi 

stanovených úkolů se odrazilo ve výjimečně vysokém výkonu s vynikajícím výsledkem. Za 

pravděpodobně nejdůležitější považuje úkoly 4, 5, 6 (při splnění těchto úkolu družstvo 

vyhrálo). 

 Z tohoto příkladu je zřejmé, že pro vítězství týmu v utkání je důležité určité rozmezí 

hodnot v ukazatelích herního výkonu. Trenér by na tyto ukazatele měl reagovat a vytvářet 

vhodnou skladbu úkolů a jejich podmínek, které by měly tým motivovat a dát mu co možná 

nejvyšší předpoklad k vítězství v utkání při naplnění podmínek úkolů (alespoň podstatné části 

z nich).  

 

3.5 Zaznamenání ukazatelů kombinací založených na clonění 
 

1. zaznamenání absolutní četnosti výskytu herní kombinace založené na clonění hráče 

bez míče hráčem bez  míče (ABB) 

2. zaznamenání četnosti postupného útoku s využitím nejméně jedné herní kombinace 

založené na clonění hráče bez míče hráčem bez  míče (PUBB), četnosti takto úspěšně 

a neúspěšně zakončených postupných útoků a vyjádření úspěšnosti těchto postupných 

útoků (v %) 

3. zaznamenání absolutní četnosti výskytu herní kombinace založené na clonění hráče 

bez míče na hráče s míčem (ABS) 

4. zaznamenání četnosti postupného útoku s využitím nejméně jedné herní kombinace 

založené na clonění hráče bez míče na hráče s míčem (PUBS), četnosti takto úspěšně a 

neúspěšně zakončených postupných útoků a vyjádření úspěšnosti těchto postupných 

útoků (v %) 

5. zaznamenání absolutní četnosti výskytu herní kombinace založené na clonění hráče 

bez míče hráčem s míčem (ASB) 

6. zaznamenání četnosti postupného útoku s využitím nejméně jedné herní kombinace 

založené na clonění hráče bez míče hráčem s míčem (PUSB), četnosti takto úspěšně a 

neúspěšně zakončených postupných útoků a vyjádření úspěšnosti těchto postupných 

útoků (v %) 
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4. Studentův t-test 
 „Studentův t-test je jedním z nejznámějších statistických testů významnosti pro 

metrická data“ (Chráska, s. 69, 2007). 

 Pro výpočet statistické významnosti pomocí Studentova t-testu jsem použil online 

aplikace „Concepts & Applications of Inferential Statistics“ 

(http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html) a „Statistics to use“ 

(http://www.physics.csbsju.edu/stats/t-test_bulk_form.html). 

 

5. Teorie herních kombinací 
 

Velenský definuje herní kombinace v basketbalu jako „časově a prostorově sladěnou 

činnost (součinnost) dvojice až pětice hráčů v útoku nebo v obraně“ (Velenský, 2008, s. 170). 

„Představují tedy přechod od herních činností jednotlivce k herním systémům“ (Velenský, 

2008, s. 171) 

Pro útok rozlišujeme kombinace založené na (Velenský, 2008): 

 akci „hoď a běž“ 

 početní převaze útočníků 

 clonění 

 využití útočných činností jednotlivce, např. úniku s míčem do vnitřního prostoru 

Pro obranu se určují kombinace se zaměřením (Velenský, 2008): 

 proti clonění soupeře (přebírání, proklouzávání) 

 na zesilování krytí 

 proti početní převaze útočníků 

V současném elitním basketbale objevujeme uplatnění mnoha variant herních 

kombinací. U mnoha družstev jsou herní kombinace závazné a často jsou používány jako 

„vstupy“ při přechodu u obranné do útočné fáze nebo jako „vstupy“ do postupného útoku, ale 

v rámci přechodové fáze (Velenský, 2008). 

Jinou tendencí je využívání herních kombinací několikrát za sebou v rychlém sledu 

v jednom útoku. Tento souběh může působit nesourodě, avšak při podrobných analýzách 

sledujeme, že jde o dokonalou součinnost v pojetí útočných systémů (Velenský, 2008). 

Pro obranné kombinace je příznačná situační aplikace. Podstatou je, že hráči 

(družstva) používají při bránění útočných herních kombinací založených na clonění různých 
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postupů, jak tuto útočnou činnost eliminovat. Hráči používají v některých situacích např. 

proklouzávání, v jiných přebírání dočasné či krátkodobé, přebírání s vytláčením soupeře 

mimo směr působnosti clony. Ociepka (2004) poukazuje na to, že existuje mnoho herních 

kombinací založených na clonění hráče s míčem a mnoho možností, jak tyto kombinace 

eliminovat, např. předskočení či zdvojování (trap), proklouzávání (slide under), snaha o 

zatlačení hráče k postranní čáře (force the ball to the baseline) nebo přebírání (switch). Autor 

uvádí, že někteří trenéři mají specifické řešení, jak bránit kombinace založené na clonění 

hráče s míče s případným „seběhnutím“ clonícího hráče do vymezeného území (pick and 

roll), které se nemění podle soupeře ani hráčů zapojených do této útočné herní kombinace. 

Výhodou je, že hráči se každým jednotlivým zápasem v tomto obranném řešení zlepšují a 

získávají sebedůvěru. 

Jiní trenéři mění řešení obrany herních kombinaci založených na clonění zápas od 

zápasu (Ociepka, 2004). Autor toto ilustruje na příkladu bývalého trenéra týmu NBA 

Milwaukee Bucks Terryho Portera, který přizpůsobuje obranné herní kombinace svého 

družstva podle typu hráčů soupeře zapojovaných do útočné herní kombinace založené na 

clonění.  

Nejfrekventovanější výskyt zaznamenáváme u kombinace založené na zesilování krytí 

(help and recover). Tato součinnost je založena na odstupování obránců od útočníků bez míče 

(Velenský, 2008) 

 

5.1  Kombinace založené na clonění  
 

Velenský (2008) se domnívá, že kombinace založené na clonění reprezentují 

v současném elitním basketbalu běžný typ součinnosti. Znakem její realizace je pestrost 

z hlediska provedení i záměrů. Používají se clony na místě i v pohybu, clony pro útočníka 

s míčem i bez míče, clony útočníka s míčem pro útočníka bez míče. Katzurin (2003) uvádí, že 

každý tým má určitou kombinaci založenou na clonění hráče s míčem. Tato kombinace je 

v současnosti nejvyužívanější útočnou zbraní v NBA. Nejlepšími představiteli této kombinaci 

byli hráči týmu NBA Utahu Jazz John stockton a Karl Malone. Tito hráči dovedli tuto herní 

kombinaci téměř k dokonalosti po celou dekádu svého působení v nejlepší lize světa. Dle 

Katzurina (2003) v kombinaci pick and roll nejčastěji participují hráči z „perimetru“ (small 

players) s hráči podkošovými (big players), ale také dvěma rozehrávači (guards) či dvěma 

křídelními hráči (forwards).  
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Velenský (2008) doporučuje dvě základní kombinace založené na clonění (a jednu 

modifikovanou) pro tréninkový proces dětí a mládeže: 

1. clony útočníků bez míče pro spoluhráče bez míče 

2. clony útočníka s míčem pro útočníka bez míče  

3. clony útočníka s míčem v pohybu pro spoluhráče bez míče 

5.1.1 Principy a předpoklady k využití herních kombinací založených na clonění 

 

Základní útočné kombinace jsou vytvořeny součinností dvou a tří hráčů. Tak jako se 

musíte naučit jednotlivá písmena abecedy, abyste se naučili číst, tak se hráči musí naučit a 

osvojit potřebné útočné dovednosti. Mezi tyto dovednosti patří uvolňování bez míče, 

přihrávání, uvolňování hráče s míčem a střelba. Navíc se hráči musí naučit „číst“ různé 

obranné situace a reagovat na pohyby v obraně (Katzurin, 2003, 3). 

Carmenati (a zajisté nejen on) podporuje tvrzení Katzurina a poukazuje na to, že 

s pravidlem o zakončení do 24 sekund, výbornou taktickou připraveností a excelentním 

skautingem obran soupeřů je stále důležitější být schopen „číst“ a reagovat okamžitě na 

obrané situace soupeře, zatímco takzvané dlouho trvající součinnosti (či systémy) ztrácejí 

úspěšnost (Carmenati, 2009). Stejný autor (Carmenati, 2009) uvádí, že družstvo již po druhé 

či třetí přihrávce je aktivní ve snaze překonat rotace a změny v obraně soupeře. Taktéž je 

družstvo již po přibližně osmi sekundách po získání míče připraveno provést herní kombinace 

založenou na cloně (pick and roll) nebo průnik (drive in) do vymezeného území a přihrávku 

(„shození“) na volného hráče (kick-out pass).  

Z výše uvedených bodů a charakteristik elitního basketbalu vyplývá několik 

předpokladů k úspěšnému využití herních kombinací založených na cloně. Jsou jimi mimo 

jiné podle Carmenatiho (2009) tyto: 

 střelba z tříbodové vzdálenosti hráčů „perimetru“ vytvořených po cloně či přihrávkou 

do tříbodového území 

 schopnosti podkošového hráče pozice 4 hrát čelem ke koši, vnikat pod koš, střílet 

z okolí čáry trestného hodu 

 schopnosti hrát pick-and-roll (screen-and-roll, screen-and-pop-out) 

 schopnosti hrát „bez míče“ a vyplňovat volné prostory v základním rozestavení na 

hřišti (fill open spaces) 

 přihrávky po vniku pod koš (drive and kick-out) 

 všestrannost a schopnost hrát na více pozicích  
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 schopnost hrát „zády ke koši“ 

 

5.1.2 Trendy na útočné polovině hřiště 

 

Velenský (2008) si povšiml, že elitní tým Euroligy CSKA Moskva při „Final four“ 

v Praze často využívá clony pro útočníka s míčem ve středním pásu hřiště, což je také 

používáno i u ostatních seniorských elitních družstev. Z analýzy vrcholových evropských 

týmů, které se zúčastnily finále Poháru ULEB, Euroligy, italské, řecké, španělské, ruské a 

francouzské ligy provedené Carmenatim (2009) je možné vypozorovat, že začátek útočné fáze 

postupného útoku proti obraně jeden na jednoho je iniciován kombinací pick-and-roll u 40% 

týmů, často s dvěma podkošovými hráči clonícími rozehrávače ve středním pásu hřiště 

(double high pick-and-roll) zatímco clony v jiných prostorech hřiště (např. u koncové čáre) a 

jinými hráči jsou využívány méně často. Carmenati (2009) dále poukazuje na vývoj 

celkového využití kombinace pick-and-roll. Oproti období před několika lety můžeme 

spatřovat dvě tendence využité této herní situace pro hru podkošového hráče. Zaprvé po cloně 

může nalézt vhodný prostor pro hru jeden na jednoho v podkošovém území, nebo se po cloně 

uvolnit za čáru tříbodového území, kde může vystřelit nebo hrát jeden na jednoho čelem ke 

koši. 

 

6.  Systém mládežnických soutěží 
Podle informací z oficiálních webových stránek Litevské basketbalové federace 

(Lietuvos krepšinio federacija, www.musukrepsinis.lt/lt/index) a České basketbalové federace 

(www.cbf.cz) je možné si vytvořit představu o struktuře a organizace mládežnických soutěží 

v basketbalu.  

Z tabulky č. 47 Porovnání systému mládežnických soutěží v Litvě a ČR je zřejmé, že 

na národní úrovni konání mládežnických soutěží v basketbalu chlapců můžeme sledovat dva 

rozdílné trendy. V Litvě jsou mládežnické soutěže rozděleny do dvou částí. První částí je 

národní soutěž základních a středních škol (či basketbalových center). Druhou částí je národní 

soutěž vysokých škol, v čemž můžeme spatřovat jakousi obdobu univerzitní soutěže NCAA 

v USA. Oproti tomu v ČR je významným a téměř jediným trendem soupeření na úrovni 

klubů. 
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V Litvě jsou již od kategorie Žáci „B“ (hráči ve věku 13 let a mladší) až po kategorii 

Junioři „A“ (hráči ve věku 18 let a mladší) rozděleny do tří celonárodních výkonnostních 

divizí. V ČR jsou v těchto kategoriích výkonnostní úrovně dvě (plus kvalifikace o vyšší 

soutěž).  
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VI. VÝSLEDKY 
 

Výsledky jednotlivých zápasů (jejich záznamové archy) jsou zařazeny do přílohy. 

Tab. č. 1: Celkové herní ukazatele vítězných a poražených týmů v Litvě 

 
 

 

  

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 235 236 471 155 314 467

SK 108 169 276 39 72 136 208 35
SS 14 23 37 38 9 25 34 26
SD 42 93 135 31 25 97 122 20
DO 25 20 45 56 17 10 27 63
RÚS 189 305 493 38 123 268 391 31
TH 95 57 152 63 50 62 122 41
AÚS 284 362 645 44 173 330 513 34

do 92 38
do+DO 137 471 29 65 467 14

ZPŘ 38 93 41 66 144 46
ZPP 31 93 33 37 144 26
ZBL 2 93 2 8 144 6
ZJ 22 93 24 33 144 23
celkem 93 144
ZPMK 93 471 20 144 467 31

PÚ 171 194 365 47 127 278 405 31
RP 64 42 106 60 28 36 62 45

CEÚ 235 236 471 50 155 314 467 33

OD 155 144
RÚO 299 467 64 237 471 50

KDE 534 57 392 42

Vítězné týmy  Poražené týmy
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Tab. č. 2: Celkové herní ukazatele a průměrné herní ukazatele týmů v Litvě 

 
 

  

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 390 550 938 32,50 45,83 78,17

SK 180 305 484 37 15,00 25,42 40,33 37,19
SS 23 48 71 32 1,92 4,00 5,92 32,39
SD 67 190 257 26 5,58 15,83 21,42 26,07
DO 42 30 72 58 3,50 2,50 6,00 58,33
RÚS 312 573 884 35 26,00 47,75 73,67 35,29
TH 145 119 274 53 12,08 9,92 22,83 52,92
AÚS 457 692 1158 39 38,08 57,67 96,50 39,46

do 130 10,83
do+DO 202 938 22 16,83 78,17 21,54

ZPŘ 104 237 44 8,67 19,75 43,88
ZPP 68 237 29 5,67 19,75 28,69
ZBL 10 237 4 0,83 19,75 4,22
ZJ 55 237 23 4,58 19,75 23,21
celkem 237 19,75
ZPMK 237 938 25 19,75 78,17 25,27

PÚ 298 472 770 39 24,83 39,33 64,17 38,70
RP 92 78 168 55 7,67 6,50 14,00 54,76

CEÚ 390 550 938 42 32,50 45,83 78,17 41,58

OD 299 24,92
RÚO 536 938 57 44,67 78,17 57,14

KDE 926 / 32,67 /

Litva Litva (průměr)
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Tab. č. 3: Průměrné herní ukazatele vítězných a poražených týmů v Litvě  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 39,17 39,33 78,50 25,83 52,33 77,83

SK 18,00 28,17 46,00 39,13 12,00 22,67 34,67 34,62
SS 2,33 3,83 6,17 37,84 1,50 4,17 5,67 26,47
SD 7,00 15,50 22,50 31,11 4,17 16,17 20,33 20,49
DO 4,17 3,33 7,50 55,56 2,83 1,67 4,50 62,96
RÚS 31,50 50,83 82,17 38,34 20,50 44,67 65,17 31,46
TH 15,83 9,50 25,33 62,50 8,33 10,33 20,33 40,98
AÚS 47,33 60,33 107,50 44,03 28,83 55,00 85,50 33,72

do 15,33 6,33
do+DO 22,83 78,50 29,09 10,83 77,83 13,92

ZPŘ 6,33 15,50 40,86 11,00 24,00 45,83
ZPP 5,17 15,50 33,33 6,17 24,00 25,69
ZBL 0,33 15,50 2,15 1,33 24,00 5,56
ZJ 3,67 15,50 23,66 5,50 24,00 22,92
celkem 15,50 24,00
ZPMK 15,50 78,50 19,75 24,00 77,83 30,84

PÚ 28,50 32,33 60,83 46,85 21,17 46,33 67,50 31,36
RP 10,67 7,00 17,67 60,38 4,67 6,00 10,33 45,16

CEÚ 39,17 39,33 78,50 49,89 25,83 52,33 77,83 33,19

OD 25,83 24,00
RÚO 49,83 77,83 64,03 39,50 78,50 50,32

KDE 89,00 56,93 65,33 41,79

Vítězné týmy  Poražené týmy
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Tab. č. 4: Celkové herní ukazatele vítězných a poražených týmů v ČR 

 
 

  

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 245 309 554 161 381 542

SK 162 145 307 53 95 172 267 36
SS 22 51 73 30 20 61 81 25
SD 19 66 85 22 5 29 34 15
DO 16 16 32 50 8 29 37 22
RÚS 219 278 497 44 128 291 419 31
TH 49 36 85 58 47 68 115 41
AÚS 268 314 582 46 175 359 534 33

do 61 62
do+DO 93 554 17 99 542 18

0
ZPŘ 59 150 39 77 203 38
ZPP 47 150 31 50 203 25
ZBL 8 150 5 16 203 8
ZJ 36 150 24 60 203 30
celkem 150 203
ZPMK 150 554 27 203 542 37

PÚ 172 268 440 39 134 348 482 28
RP 73 41 114 64 27 33 60 45

CEÚ 245 309 554 44 161 381 542 30

OD 157 145
RÚO 360 542 66 290 554 52

KDE 605 55 451 41

Vítězné týmy  Poražené týmy



 
 

39 
 

 

Tab. č. 5: Celkové herní ukazatele a průměrné herní ukazatele týmů v ČR 

 
 

  

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 406 690 1096 33,83 57,50 91,33

20,17
SK 257 317 574 45 21,42 26,42 47,83 44,77
SS 42 112 154 27 3,50 9,33 12,83 27,27
SD 24 95 119 20 2,00 7,92 9,92
DO 24 45 69 35 2,00 3,75 5,75 34,78
RÚS 347 569 916 38 28,92 47,42 76,33 37,88
TH 96 104 200 48 8,00 8,67 16,67 48,00
AÚS 443 673 1116 40 36,92 56,08 93,00 39,70

do 123 10,25
do+DO 192 1096 18 16,00 91,33 17,52

ZPŘ 136 353 39 11,33 29,42 38,53
ZPP 97 353 27 8,08 29,42 27,48
ZBL 24 353 7 2,00 29,42 6,80
ZJ 96 353 27 8,00 29,42 27,20
celkem 353 29,42
ZPMK 353 1096 32 29,42 91,33 32,21

PÚ 306 616 922 33 25,50 51,33 76,83 33,19
RP 100 74 174 57 8,33 6,17 14,50 57,47

CEÚ 406 690 1096 37 33,83 57,50 91,33 37,04

OD 302 25,17
RÚO 650 1096 59 54,17 91,33 59,31

KDE 1056 / 88,00 /

ČR  ČR (průměr)
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Tab. č. 6: Průměrné herní ukazatele vítězných a poražených týmů v ČR 

 
  

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 39,17 52,67 91,83 26,83 63,50 90,33

SK 27,00 24,17 51,17 52,77 15,83 28,67 44,50 35,58
SS 3,67 8,50 12,17 30,14 3,33 10,17 13,50 24,69
SD 3,17 11,00 14,17 22,35 0,83 4,83 5,67 14,71
DO 2,67 2,67 5,33 50,00 1,33 4,83 6,17 21,62
RÚS 36,50 46,33 82,83 44,06 21,33 48,50 69,83 30,55
TH 8,00 6,00 14,00 57,14 7,83 11,33 19,17 40,87
AÚS 44,50 52,33 96,83 45,96 29,17 59,83 89,00 32,77

do 10,17 10,33
do+DO 15,50 91,83 16,88 16,50 90,33 18,27

ZPŘ 10,17 25,50 39,87 12,83 33,83 37,93
ZPP 7,33 25,50 28,76 8,33 33,83 24,63
ZBL 2,17 25,50 8,50 2,67 33,83 7,88
ZJ 5,83 25,50 22,88 10,00 33,83 29,56
celkem 25,50 33,83
ZPMK 25,50 91,83 27,77 33,83 90,33 37,45

PÚ 27,17 45,83 73,00 37,21 22,33 58,00 80,33 27,80
RP 12,00 6,83 18,83 63,72 4,50 5,50 10,00 45,00

CEÚ 39,17 52,67 91,83 42,65 26,83 63,50 90,33 29,70

OD 25,33 23,33
RÚO 59,17 90,33 65,50 48,33 92,33 52,35

KDE 98,33 53,98 75,17 41,26

Vítězné týmy (průměr)  Poražené týmy (průměr)



 
 

41 
 

Tab. č. 7: Důležitost statistických ukazatelů týmového herního výkonu týmů v Litvě 

Ukazatele VZ PZ pvVZ 

SK 3 3 50 

SS 5 1 83 

SD 5 1 83 

DO 3 3 50 

RÚS 5 1 83 

TH 6 0 100 

AÚS 6 0 100 

do+DO 6 0 100 

ZPMK 5 1 83 

PÚ 6 0 100 

RP 5 1 83 

CEÚ 6 0 100 

RÚO 6 0 100 

KDE 6 0 100 

 

 

Mezi nejdůležitější statistické ukazatele týmového herního výkonu mládežnických 
družstev v Litvě utkáních při procentuálním vyjádření daných ukazatelů vzhledem k soupeři 
patří SS, SD, RÚS, TH, AÚS, do+DO, ZPMK, PÚ, RP, CEÚ, RÚO, KDE 

Při vyšším procentuálním vyjádření daných ukazatelů vzhledem k soupeři (u ukazatele 
ZPMK při nižším procentuálním vyjádření) došlo k vítězství těchto týmů v 83% (ukazatele 
SS, SD, RÚS, ZPMK, RP), respektive 100% (ukazatele TH, AÚS, do+DO, PÚ, CEU, RÚO, 
KDE) zápasů (to je v 5, respektive v 6 zápasech).  
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Tab. č. 8: Důležitost statistických ukazatelů týmového herního výkonu týmů v ČR 

Ukazatele VZ PZ pvVZ 

SK 6 0 100 

SS 2 2 50 

SD 5 1 83 

DO 5 1 83 

RÚS 6 0 100 

TH 5 1 83 

AÚS 6 0 100 

do+DO 2 4 33 

ZPMK 3 2 60 

PÚ 5 1 83 

RP 5 0 100 

CEÚ 6 0 100 

RÚO 6 0 100 

KDE 6 0 100 

 

 

Mezi nejdůležitější statistické ukazatele týmového herního výkonu mládežnických 
družstev v ČR v utkáních při procentuálním vyjádření daných ukazatelů vzhledem k soupeři 
patří SK, SD, DO, RÚS, TH, AÚS, PÚ, RP, CEÚ, RÚO, KDE. 

Při vyšším procentuálním vyjádření daných ukazatelů vzhledem k soupeři (u ukazatele 
ZPMK při nižším procentuálním vyjádření) došlo k vítězství těchto týmů v 83% (ukazatele 
SD, DO, TH, PÚ), respektive 100% (ukazatele SK, RÚS, AÚS, RP,  PÚ, CEU, RÚO, KDE) 
zápasů. 
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Tab. č. 9: Důležitost statistických ukazatelů týmového herního výkonu družstev kategorie 
U14 

Ukazatele VZ PZ pvVZ 

SK 9 3 75 

SS 7 3 70 

SD 10 2 83 

DO 8 4 67 

RÚS 11 1 92 

TH 11 1 92 

AÚS 12 0 100 

do+DO 8 4 67 

ZPMK 8 3 73 

PÚ 11 1 92 

RP 10 1 91 

CEÚ 12 0 100 

RÚO 12 0 100 

KDE 12 0 100 

 

Mezi nejdůležitější statistické ukazatele týmového herního výkonu mládežnických 
družstev kategorie U14 v utkáních při procentuálním vyjádření daných ukazatelů vzhledem k 
soupeři patří SK, SD, RÚS, TH, AÚS, PÚ, RP, CEÚ, RÚO, KDE 

Při vyšším procentuálním vyjádření daných ukazatelů vzhledem k soupeři (u ukazatele 
ZPMK při nižším procentuálním vyjádření) došlo k vítězství těchto týmů v 75% (ukazatel 
SK), 83% (ukazatel SD), 91% (ukazatel RP), 92% (ukazatel RÚS, TH, PÚ), respektive 100% 
(ukazatele SK, RÚS, AÚS, CEU, RÚO, KDE). 
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Tab. č. 10: Statisticky významná důležitost herních ukazatelů v Litvě 

 

Vítězné týmy  Poražené týmy   Studentův t-test  Stat. významnost 

Ukazatele % % p / 

SK 39,13 34,62 0,4716 NE 

SS 37,84 26,47 0,73 NE 

SD 31,11 20,49 0,0621 NE 

DO 55,56 62,96 0,68 NE 

RÚS 38,34 31,46 0,27 NE 

TH 62,50 40,98 0,0057 ANO* 

AÚS 44,03 33,72 0,044 ANO 

do+DO 29,09 13,92 0,001 ANO* 

ZPMK 19,75 30,84 0,0039 ANO* 

PÚ 46,85 31,36 0,0003 ANO* 

RP 60,38 45,16 0,097 NE 

CEÚ 49,89 33,19 0,0001 ANO* 

RÚO 64,03 50,32 0,0002 ANO* 

KDE 56,93 41,79 0,0001 ANO* 

Legenda: * statistická významnost mezi průměry p≤0,01 
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Tab. č. 11: Statisticky významná důležitost herních ukazatelů v ČR 

 

Vítězné týmy  Poražené týmy   Studentův t-test  Stat. významnost 

Ukazatele % % p / 

SK 52,77 35,58 0,011 ANO 

SS 30,14 24,69 0,7 NE 

SD 22,35 14,71 0,33 NE 

DO 50,00 21,62 0,037 ANO 

RÚS 44,06 30,55 0,024 ANO 

TH 57,65 40,87 0,098 NE 

 AÚS 46,05 32,77 0,018 ANO 

do+DO 22,09 18,27 0,77 NE 

ZPMK 27,08 37,45 0,12 NE 

PÚ 39,09 27,80 0,11 NE 

RP 64,04 45,00 0,022 ANO 

CEÚ 44,22 29,70 0,038 ANO 

RÚO 66,42 52,35 0,029 ANO 

KDE 55,20 41,15 0,0047 ANO* 

Legenda: * statistická významnost mezi průměry p≤0,01 
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Tab. č. 12: Statisticky významná důležitost herních ukazatelů kategorie U14 

 

Vítězné týmy  Poražené týmy   Studentův t-test  Stat. významnost 

Ukazatele % % p / 

SK 46,56 36,14 0,0300 ANO 

SS 31,02 26,55 0,5800 NE 

SD 24,29 15,98 0,0790 NE 

DO 56,04 42,34 0,2500 NE 

RÚS 40,37 31,43 0,0120 ANO 

TH 58,72 38,97 0,0028 ANO* 

AÚS 44,39 33,79 0,0010 ANO* 

do+DO 22,87 15,96 0,0450 ANO 

ZPMK 22,91 33,96 0,0058 ANO* 

PÚ 42,51 29,78 0,0012 ANO* 

RP 59,86 44,84 0,0033 ANO* 

CEÚ 46,65 31,63 0,0001 ANO* 

RÚO 65,80 51,27 0,0001 ANO* 

KDE 56,18 41,49 0,0001 ANO* 

Legenda: * statistická významnost mezi průměry p≤0,01  
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Tab. č. 13: Celková četnost kombinací založených na clonění u vítězných a poražených týmů 
v Litvě 

 
 

Tab. č. 14: Průměrná četnost kombinací založených na clonění u vítězných a poražených 
týmů v Litvě 

 
 

Tab. č. 15: Celková a průměrná četnost kombinací založených na clonění týmů v Litvě 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 228 137
PUBB 58 73 131 44 23 59 82 28
ABS 170 172
PUBS 71 74 145 49 46 103 149 31
ASB 17 9
PUSB 6 9 15 40 7 2 9 78

Vítězné týmy  Poražené týmy

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 38,00 22,83
PUBB 9,67 12,17 21,83 44,27 3,83 9,83 13,67 28,05
ABS 28,33 28,67
PUBS 11,83 12,33 24,17 48,97 7,67 17,17 24,83 30,87
ASB 2,83 1,50
PUSB 1,00 1,50 2,50 40,00 1,17 0,33 1,50 77,78

Vítězné týmy (průměr)  Poražené týmy (průměr)

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 365 30,42
PUBB 81 132 213 38 6,75 11,00 17,75 38,03
ABS 342 28,50
PUBS 117 177 294 40 9,75 14,75 24,50 39,80
ASB 26 2,17
PUSB 13 11 24 54 1,08 0,92 2,00 54,17

Litva (celkem) Litva (průměr)
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Tab. č. 16: Celková četnost kombinací založených na clonění u vítězných a poražených týmů 
v ČR 

 
 

Tab. č. 17: Průměrná četnost kombinací založených na clonění u vítězných a poražených 
týmů v ČR 

 
 

Tab. č. 18: Celková a průměrná četnost kombinací založených na clonění týmů v ČR 

 
 

Tab. č. 19: Celková četnost kombinací založených na clonění týmů v ČR a Litvě 

 
 

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 75 13
PUBB 19 33 52 37 3 7 10 30
ABS 59 49
PUBS 23 34 56 41 11 32 43 26
ASB 1 9
PUSB 0 1 1 0 1 8 9 11

Vítězné týmy  Poražené týmy

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 12,50 2,17
PUBB 3,17 5,50 8,67 36,54 0,50 1,17 1,67 30,00
ABS 9,83 8,17
PUBS 3,83 5,67 9,33 41,07 1,83 5,33 7,17 25,58
ASB 0,17 1,50
PUSB 0,00 0,17 0,17 0,00 0,17 1,33 1,50 11,11

Vítězné týmy (průměr)  Poražené týmy (průměr)

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 88 7,33
PUBB 22 40 62 35 1,83 3,33 5,17 35,48
ABS 108 9,00
PUBS 34 66 99 34 2,83 5,50 8,25 34,34
ASB 10 0,83
PUSB 1 9 10 10 0,08 0,75 0,83 10,00

ČR (celkem) ČR (průměr)

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 88 365
PUBB 22 40 62 35 81 132 213 38
ABS 108 342
PUBS 34 66 99 34 117 177 294 40
ASB 10 26
PUSB 1 9 10 10 13 11 24 54

ČR Litva 
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Tab. č. 20: Průměrná četnost kombinací založených na clonění týmů v ČR a Litvě 

 
 
  

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 7,3 30,4
PUBB 1,8 3,3 5,2 35,5 6,8 11,0 17,8 38,0
ABS 9,0 28,5
PUBS 2,8 5,5 8,3 34,3 9,8 14,8 24,5 39,8
ASB 0,8 2,2
PUSB 0,1 0,8 0,8 10,0 1,1 0,9 2,0 54,2

ČR (průměr) Litva (průměr)
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Tab. č. 21: Celkové herní ukazatele týmů v ČR a Litvě

 
 

 

  

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 406 690 1096 390 550 938

SK 257 317 574 45 180 305 484 37
SS 42 112 154 27 23 48 71 32
SD 24 95 119 20 67 190 257 26
DO 24 45 69 35 42 30 72 58
RÚS 347 569 916 38 312 573 884 35
TH 96 104 200 48 145 119 274 53
AÚS 443 673 1116 40 457 692 1158 39

do 123 130
do+DO 192 1096 18 202 938 22

ZPŘ 136 353 39 104 237 44
ZPP 97 353 27 68 237 29
ZBL 24 353 7 10 237 4
ZJ 96 353 27 55 237 23
celkem 353 237
ZPMK 353 1096 32 237 938 25

PÚ 306 616 922 33 298 472 770 39
RP 100 74 174 57 92 78 168 55

CEÚ 406 690 1096 37 390 550 938 42

OD 302 299
RÚO 650 1096 59 536 938 57

KDE 1056 52 926 46

ČR Litva
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Tab. č. 22: Průměrné herní ukazatele týmů v ČR a Litvě  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 33,83 57,50 91,33 32,50 45,83 78,17

SK 21,42 26,42 47,83 44,77 15,00 25,42 40,33 37,19
SS 3,50 9,33 12,83 27,27 1,92 4,00 5,92 32,39
SD 2,00 7,92 9,92 20,17 5,58 15,83 21,42 26,07
DO 2,00 3,75 5,75 34,78 3,50 2,50 6,00 58,33
RÚS 28,92 47,42 76,33 37,88 26,00 47,75 73,67 35,29
TH 8,00 8,67 16,67 48,00 12,08 9,92 22,83 52,92
AÚS 36,92 56,08 93,00 39,70 38,08 57,67 96,50 39,46

do 10,25 10,83
do+DO 16,00 91,33 17,52 16,83 78,17 21,54

ZPŘ 11,33 29,42 38,53 8,67 19,75 43,88
ZPP 8,08 29,42 27,48 5,67 19,75 28,69
ZBL 2,00 29,42 6,80 0,83 19,75 4,22
ZJ 8,00 29,42 27,20 4,58 19,75 23,21
celkem 29,42 19,75
ZPMK 29,42 91,33 32,21 19,75 78,17 25,27

PÚ 25,50 51,33 76,83 33,19 24,83 39,33 64,17 38,70
RP 8,33 6,17 14,50 57,47 7,67 6,50 14,00 54,76

CEÚ 33,83 57,50 91,33 37,04 32,50 45,83 78,17 41,58

OD 25,17 24,92
RÚO 54,17 91,33 59,31 44,67 78,17 57,14

KDE 88,00 51,92 77,17 45,53

ČR (průměr) Litva (průměr)
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VII. DISKUZE 
 

Vědecká otázka č. 1: Jaké průměrné statistické ukazatele týmového herního výkonu jsou 

nejdůležitější pro vítězství družstva v utkáních kategorie U14 v Litvě? 

Vědecká otázka č. 2: Jaké průměrné statistické ukazatele týmového herního výkonu jsou 

nejdůležitější pro vítězství družstva v utkáních kategorie U14 v ČR? 

Vědecká otázka č. 3: Jaké průměrné statistické ukazatele týmového herního výkonu jsou 

nejdůležitější pro vítězství mládežnických družstev kategorie U14? 

 

Pro vítězství mládežnických družstev kategorie U14 v Litvě jsou při procentuálním 

vyjádření daných ukazatelů vzhledem k soupeři nejdůležitější průměrné statistické ukazatele 

SS, SD, RÚS, TH, AÚS, do+DO, ZPMK, PÚ, RP, CEÚ, RÚO, KDE (viz Tabulka č. 7); pro 

vítězství družstev v ČR jsou to tyto průměrné statistické ukazatele SK, SD, DO, RÚS, TH, 

AÚS, PÚ, RP, CEÚ, RÚO, KDE (viz Tabulka č. 8). Ve své bakalářské práci (Kocián, 

bakalářská práce, 2009) týkající se seniorských národních družstev ve vyřazovacích bojích 

basketbalového turnaje na OH 2008 jsem při použití stejných kritérií definoval jako 

nejdůležitější průměrné statistické ukazatele SD, do+DO, ZPMK, PÚ, CEÚ, RÚO. Všech 

těchto šest statistický ukazatelů spatřuji za důležité i v mládežnických soutěžích v Litvě, 

oproti tomu v ČR jen čtyři (SD, PÚ, CEÚ, RÚO). Domnívám se, že tato okolnost poukazuje 

na větší podobnost herních projevů mládežnických družstev v Litvě s mezinárodním 

seniorským basketbalem a tímto na větší vyspělost herního pojetí i jednotlivých hráčů v Litvě 

oproti ČR. 

 Jelikož jsem tento způsob porovnání týmů, které v jednotlivých utkáních zvítězily, či 

prohráli, použil ve své bakalářské práci (Kocián, bakalářská práce, 2009) a v diskuzi jsem 

upozornil na křehkou linii oddělující vítězství a porážku v zápase (může se jednat o jediný 

doskok, neproměněný trestný hod, ztrátu) v této diplomové práci jsem se pokusil vyjádřit 

statistickou významnost jednotlivých ukazatelů pomocí studentova t-testu a tím tuto 

pomyslnou hranici přesněji vytyčit. Za statisticky významné lze považovat průměrné 

ukazatele TH, AÚS, do+DO, ZPMK, PÚ, CEÚ, RÚO, KDE pro vítězství v utkáních v Litvě. 

Zajímavé je, že pro vítězství v utkáních v ČR jsou statisticky významné některé jiné průměrné 

ukazatele SK, DO, RÚS, AÚS, RP, CEÚ, RÚO, KDE. Shodují se tedy jen v ukazatelích  

AÚS, CEÚ, RÚO, KDE, tedy v ukazatelích úspěšnosti (kromě RÚS) a efektivity.  
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Tato rozdílnost ve statisticky významných průměrných ukazatelích mezi vítěznými a 

poraženými týmy v Litvě a ČR vypovídá o rozdílnosti v herním pojetí a vyspělosti hráčů 

participujících  na týmovém herním výkonu mládežnických družstev v Litvě a ČR. 

Ve studii Trniniće (2002) porovnávající významnost statistických ukazatelů devíti 

turnajů Final four klubových soutěží v Evropě autor považuje za nejdůležitější herní ukazatele 

obranné doskakování, střelbu z pole a střelbu TH. Dva z těchto tří ukazatelů jsou taktéž 

statisticky významné pro vítězství týmu v mládežnických soutěžích v Litvě (ve srovnání s ČR 

jen jeden), proto se domnívám, že v této shodě lze spatřovat částečnou podobnost s herním 

projevem elitních seniorských družstev v Evropě.  

Při pohledu na statistickou významnost průměrných herních ukazatelů pro vítězství 

týmu v utkání v obou zemích (viz. Tabulka č. 9) je většina ukazatelů považována za 

statisticky významnou (kromě ukazatele SS, SD, DO). Vysoký počet těchto ukazatelů je dle 

mého názoru dán nevyrovnanou výkonností mládežnických družstev a často velkými rozdíly 

v herním projevu soupeřů, zejména v zápasech, které končí dvoucifernými bodovými rozdíly 

v konečném výsledku (v případě zápasů v Litvě ve všech zápasech, v případě zápasů v ČR 

v pěti ze šesti zápasů). 
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Vědecká otázka č. 4: Jak často družstva kategorie U14 v Litvě využívají kombinace založené 

na clonění? 

Vědecká otázka č. 5: Jak často družstva kategorie U14 v ČR využívají kombinace založené na 

clonění? 

Vědecká otázka č. 6: S jakou úspěšností družstva kategorie U14 v Litvě využívají kombinace 

založené na clonění? 

Vědecká otázka č. 7: S jakou úspěšností družstva kategorie U14 v ČR využívají kombinace 

založené na clonění? 

 

Z výsledků je zřejmé, že mládežnická družstva v Litvě využívají kombinací 

založených na clonění (absolutní četnost clon hráče bez míče na hráče bez míče 365, absolutní 

četnost clon hráče bez míče na hráče s míčem 342, absolutní četnost clon hráče s míčem na 

hráče bez míče 26; viz Tabulka č. 15) daleko více, než mládežnická družstva v ČR (absolutní 

četnost clon hráče bez míče na hráče bez míče 88, absolutní četnost clon hráče bez míče na 

hráče s míčem 108, absolutní četnost clon hráče s míčem na hráče bez míče 10; viz Tabulka č. 

18), což se shoduje s trendem elitních basketbalových družstev, tedy využívat často herní 

kombinace založené na clonění.  

Při srovnání úspěšnosti postupných útoku, ve kterých byla nejméně jednou využita 

kombinace založená na clonění, je ve všech třech zaznamenávaných druzích těchto kombinací 

zřejmá vyšší úspěšnost u družstev Litvy (viz Tabulka č. 19 a č. 20). Úspěšnost postupného 

útoku s využitím nejméně jedné clony hráče bez míče na hráče s míčem je 38% (v ČR 

35,5%), úspěšnost postupného útoku s využitím nejméně jedné clony hráče bez míče na hráče 

s míčem je téměř 39,8% (v ČR 34,3%), úspěšnost postupného útoku s využitím nejméně jedné 

clony hráče s míče na hráče bez míče je 54,2% (v ČR 10%). Úspěšnost postupného útoku 

s využitím nejméně jedné clony hráče bez míče na hráče s míčem je při zápasech na turnaji 

v basketbale mužů na OH 2008 49% (bez této kombinace 51%), v nejvyšší finské 

basketbalové soutěži 39% (bez této kombinace 61%), při zápasech finského národního týmu 

42% (bez této kombinace 58%)  (Lehto, 2010). Na základě  těchto dat by se dalo odvodit, že 

se stoupající úrovní soutěže roste poměrné využití kombinace založené na clonění hráče bez 

míče na hráče s míčem. Celková úspěšnost postupného útoku družstev v Litvě (viz Tabulka č. 

22) je 38,7 % (v ČR 33,19%), úspěšnost postupného útoku s využitím nejméně jedné clony 

hráče bez míče na hráče s míčem v Litvě (viz Tabulka č. 20) je 39,8 (v ČR 34,3%), což je 
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srovnatelné s herním projevem družstev nejvyšší finské basketbalové soutěže (rozdíl 

zanedbatelných 0,8%). 

V basketbalovém turnaji mužů na OH 2008 bylo využito průměrně 32,7 kombinací 

založených na clonění hráče bez míče na hráče s míčem ve fázi postupného útoku (Lehto, 

2010). V zápasech mládeže v Litvě je tato hodnota 28,5 (v ČR 9) (viz Tabulka č. 20), což opět 

poukazuje na podobnost herního projevu s družstvy seniorské kategorie světové úrovně.  

Při sledování ukazatelů vztahující se k herním stylům a průběhu zakončovacích fází 

útoku družstev mládeže kategorie U16 ve Španělsku provedených Ortegou (2006) bylo 

zjištěno, že poražené týmy využívaly herní kombinace založené na clonění hráče s míčem 

častěji než vítězné (10,5 proti 4,6), což se naprosto odlišuje od situace v Litvě, kde jsem 

zaznamenal u vítězných i poražených týmů téměř identickou průměrnou četnost této 

kombinace (28,67 u poražených týmů proti 28,33 u vítězných týmů), avšak s nižší úspěšností 

zakončení u poražených týmů (30,87 proti 48,97) (viz Tabulka č. 14). Domnívám se, že 

diametrální rozdíl v početnosti využití herních kombinací založených na cloně hráče bez míče 

na hráče s míčem mezi těmito basketbalovými zeměmi vystihuje dva rozdílné směry procesu 

tréninku dětí a mládeže – v případě Litvy je kladen důraz na časté a správné využití herních 

kombinací založených na clonění (s předpokladem zvládnutí herních činností jednotlivce na 

vysoké úrovni) jako odrazový můstek pro co nejrychlejší osvojení si této kombinace pro 

využití v seniorských kategoriích, v případě Španělska jde o herní projev maximálně 

využívající hry jeden na jednoho (zdokonalování herních činností jednotlivce) a zejména 

rychlého protiútoku, což potvrzuje i Ortega (2006), který považuje rozdíl mezi průměrným 

počtem rychlých protiútoků vítězných a poražených týmů (21 proti 14) za statisticky 

významný (V Litvě 17,67 proti 10,33, viz Tabulka č. 3; v ČR 18,83 proti 10, viz Tabulka č. 

6). Rozdíl v průměrné četnosti herních kombinací založených na clonění hráče s míčem 

hráčem bez míče ve prospěch pražených týmů, je „vyrovnán“ rozdílem v průměrné četnosti 

využívání tzv.“nepřímých clon“ (indirect screen) (21 proti 16, ve prospěch vítězných týmů) 

(Ortega, 2006).  

Při pohledu na průměrnou četnost využití herních kombinací založených na clonění 

hráče s míčem hráčem bez míče v ČR u vítězných týmů a poražených týmů (9,83 proti 8,17) 

(viz. Tabulka č. 17) lze říci, že rozdíl mezi těmito týmy není velký a tyto hodnoty se blíží 

hodnotám u mládežnických týmů ve Španělsku, proto se domnívám, že z hlediska sledování 

herních kombinací založených na clonění se herní projev mládežnických družstev v ČR 

podobá hernímu projevu mládežnických družstev ve Španělsku (avšak při posouzení jiných 

kriterií se pravděpodobně velmi liší).  
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VIII. ZÁVĚR 
 

 Pomocí vybraných ukazatelů týmového herního výkonu a jejich zprůměrovaných 

hodnot na jedno utkání jsem stanovil nejdůležitější ukazatele pro vítězství v utkání 

mládežnických družstev kategorie U14 v Litvě, v ČR a obou těchto zemích. Z porovnání s 

ukazateli důležitými pro vítězství týmů na OH a také četností využití herních kombinací 

vyplynulo, že se herní projev mládežnických družstev v Litvě dle těchto kritérií blíží hernímu 

projevu seniorských reprezentačních družstev. Úkolem mé diplomové práce není srovnat 

tréninkové prostředky, obsah tréninkových plánů ani kvantitu či kvalitu tréninkových 

jednotek v Litvě, ale přesto si dovolím podotknout, že všechny zápasy i tréninkové jednotky 

(bez výjimky), kterých jsem se účastnil jako hráč nebo pozorovatel, měly velké nároky na 

fyzickou i psychickou stránku sportovního výkonu.  

 Na první pohled patrným rozdílem ve skladbě tréninkových jednotek v Litvě oproti 

skladbě tréninkových jednotek v ČR bylo časté zařazování PC i HC zabývající se herními 

kombinacemi, zejména herními kombinacemi založenými na clonění (tato cvičení byla 

zařazována v naprosté většině tréninkových jednotek této mládežnické kategorie). V ČR a 

zejména na FTVS UK jsem se setkal s názorem, že tyto herní kombinace by se měly 

zařazovat až v kategoriích starších. Z mých výsledků je ovšem patrné, že v Litvě již hráči této 

kategorie tuto herní kombinaci (obecně) zvládají a často využívají. Je ovšem nemístné tvrdit a 

doporučovat trenérům mládeže, aby již jimi vedení hráči kategorie U14 (v této sezóně U15) 

této kombinace využívali i u nás. Z mých výsledků je totiž patrný jen výsledek práce s 

mládeží v Litevských školách a sportovních centrech (tedy četnost využití herních kombinací 

založených na clonění), ale ne počátek a okolnosti vedoucí k tomuto zjištění. Litevské děti 

totiž často nezačínají na stejné startovní čáře jako děti u nás. Z mých rozhovorů s hráči a 

trenéry jsem usoudil, že litevské děti začínají s basketbalem velmi brzy (organizovaně často 

již od první třídy), proto jsou na stupni dovednostního potenciálu ve 14 letech mnohem dále 

než české děti, které často začínají s basketbalem o několik let později (např. já začínal ve 

čtvrté třídě). Tato má domněnka zajisté nejen mě, ale veškerou veřejnost zabývající se 

sportem a zejména sportem mládeže přivede ke slovnímu spojení – předčasná specializace.  

 Toto téma je velmi „horké“ a není úkolem mé práce odpovědět, zda je správné 

specializovat dítě (přihlásit do basketbalového klubu či basketbalového centra) již v brzkém 

věku, nebo jít „volnější“ cestou a dítě specializovat až po základech jiných sportů nebo 

získání obecných dovedností (běh, obratnost, atd.). Obávám se (možná bohužel), že trendem 
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je první možnost a že ve světě honícím se za úspěchy je to reálný důsledek ekonomicko-

společenské situace dnešního světa.  

 Pro další mé (a nejen mé) zaměření ve světě kvantitativních charakteristik bych opustil 

záznamní techniku KAVTÝM a pokusil se o vytvoření statistické databáze české nejvyšší 

soutěže či elitních evropských soutěží (Euroliga, Evropský pohár) zabývající se ukazateli 

sledovanými za účelem výzkumu v basketbalu (viz kapitola se stejným názvem), protože dle 

mého názoru představují další krok v kvantitativní analýze týmového herního výkonu a mění 

pohled na tradiční ukazatele, který jsou často interpretovány jen na základě čísel a ne na 

základě číselných vztahů k soupeři nebo jevům ve hře.  
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PŘÍLOHY 
1. Záznamové archy zápasů v Litvě 

Tab. č. 23: Zápas A. Sabonis KM-Top Sport vs. Š.Marčiulionis CHILE (Litva) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 21 57 78 40 39 79

SK 7 25 32 22 16 24 40 40
SS 1 8 9 11 1 8 9 11
SD 4 18 22 18 9 22 31 29
DO 2 2 4 50 5 6 11 45
RÚS 14 53 67 21 31 60 91 34
TH 7 5 22 32 17 8 25 68
AÚS 21 58 89 24 48 68 116 41

do 7 15
do+DO 11 78 14 26 79 33

ZPŘ 12 23 52 4 13 31
ZPP 4 23 17 5 13 38
ZBL 2 23 9 0 13 0
ZJ 5 23 22 4 13 31
celkem 23 13
ZPMK 23 78 29 13 79 16

PÚ 16 53 69 23 26 30 56 46
RP 5 4 9 56 14 9 23 61

CEÚ 21 57 78 27 40 39 79 51

OD 26 30
RÚO 39 79 49 53 78 68

KDE 60 38 93 59

A. Sabonis KM-Top Sport Š.Marčiulionis CHILE 

A. Sabonis KM-Top Sport vs. Š.Marčiulionis CHILE 

16:3014.1.2010
97soutěž: I. DIVIZIONAS

utkání: 
výsledek:

datum:

2009/1049:85 (Š. Marčiulionis)
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Tab. č. 24: Zápas A.Sabonio KM-Katos grupė vs. Mažeikių SM I-Nafta (Litva) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 35 45 80 26 53 79

SK 15 15 30 50 18 14 32 56
SS 6 6 12 50 1 2 3 33
SD 8 14 22 36 4 20 24 17
DO 3 2 5 60 2 0 2 100
RÚS 32 37 69 46 25 36 61 41
TH 5 6 11 45 8 13 21 38
AÚS 37 43 80 46 33 49 82 40

do 9 9
do+DO 14 80 18 11 79 14

ZPŘ 11 18 61 15 29 52
ZPP 1 18 6 5 29 17
ZBL 1 18 6 1 29 3
ZJ 5 18 28 8 29 28
celkem 18 29
ZPMK 18 80 23 29 79 37

PÚ 27 37 64 42 19 48 67 28
RP 8 8 16 50 7 5 12 58

CEÚ 35 45 80 44 26 53 79 33

OD 20 20
RÚO 49 79 62 38 80 48

KDE 84 53 64 40

soutěž: I. DIVIZIONAS 96

utkání: A.Sabonio KM-Katos grupė vs. Mažeikių SM I-Nafta
výsledek: 79:59 (A. Sabonio KM) 2009/10

datum: 16.4.2010 16:45

A.Sabonio KM-Katos grupė  Mažeikių SM I-Nafta
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Tab. č. 25: Zápas A. Sabonis KM EXTRA-FM vs. Š.Marčiulionis CA III (Litva) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 35 42 77 23 53 76

SK 13 48 60 22 10 36 46 22
SS 1 1 2 50 0 3 3 0
SD 3 14 17 18 1 10 11 9
DO 8 5 13 62 5 3 8 63
RÚS 25 68 92 27 16 52 68 24
TH 17 14 31 55 8 11 19 42
AÚS 42 82 123 34 24 63 87 28

do 13 9
do+DO 26 77 34 17 76 22

ZPŘ 5 12 42 11 25 44
ZPP 5 12 42 10 25 40
ZBL 1 12 8 1 25 4
ZJ 1 12 8 3 25 12
celkem 12 25
ZPMK 12 77 16 25 76 33

PÚ 31 36 67 46 18 44 62 29
RP 4 6 10 40 5 9 14 36

CEÚ 35 42 77 45 23 53 76 30

OD 29 31
RÚO 54 76 71 43 77 56

KDE 89 58 66 43

utkání: A. Sabonis KM EXTRA-FM vs. Š.Marčiulionis CA III 
výsledek:
soutěž: III. DIVIZIONAS 97

2009/1070:42 (A. Sabonis KM )

datum: 13.2.2010 11:30

A. Sabonis KM EXTRA-FM Š.Marčiulionis CA III  
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Tab. č. 26: Zápas A. Sabonis KM vs. CA II Š.Marčiulionis Philips (Litva) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 45 37 82 26 52 78

SK 30 22 52 58 14 17 31 45
SS 1 4 5 20 0 5 5 0
SD 6 13 19 32 5 12 17 29
DO 4 4 8 50 0 1 1 0
RÚS 41 43 84 49 19 35 54 35
TH 14 9 23 61 11 9 20 55
AÚS 55 52 107 51 30 44 74 41

do 15 3
do+DO 23 82 28 4 78 5

ZPŘ 7 18 39 9 28 32
ZPP 7 18 39 5 28 18
ZBL 0 18 0 4 28 14
ZJ 4 18 22 10 28 36
celkem 18 28
ZPMK 18 82 22 28 78 36

PÚ 26 32 58 45 21 47 68 31
RP 19 5 24 79 5 5 10 50

CEÚ 45 37 82 55 26 52 78 33

OD 21 18
RÚO 49 78 63 36 82 44

KDE 94 59 62 39

utkání: A. Sabonis KM vs. CA II Š.Marčiulionis Philips
výsledek:
soutěž: I. DIVIZIONAS 96

2009/10114:67 (A. Sabonis KM)

datum: 6.5.2010 16:30

A. Sabonis KM  CA II Š.Marčiulionis Philips
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Tab. č. 27: Zápas A. Sabonis KM vs. Panevezys (Litva) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 39 43 82 33 53 84

SK 16 25 41 39 9 15 24 38
SS 2 4 6 33 4 5 9 44
SD 7 22 29 24 8 21 29 28
DO 2 1 3 67 5 4 9 56
RÚS 27 52 79 34 26 45 71 37
TH 22 11 33 67 11 11 22 50
AÚS 49 63 112 44 37 56 93 40

do 20 4
do+DO 23 82 28 13 84 15

ZPŘ 7 17 41 14 26 54
ZPP 5 17 29 6 26 23
ZBL 0 17 0 0 26 0
ZJ 5 17 29 6 26 23
celkem 17 26
ZPMK 17 82 21 26 84 31

PÚ 33 38 71 46 29 44 73 40
RP 6 5 11 55 4 9 11 36

CEÚ 39 43 82 48 33 53 84 39

OD 25 30
RÚO 51 84 61 47 82 57

KDE 90 54 80 48

utkání: A. Sabonis KM vs. Panevezys
výsledek:
soutěž: I. DIVIZIONAS 97

2009/1081:67 (A. Sabonis KM)

datum: 6.5.2010 16:30

A. Sabonis KM  Panevezys
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Tab. č. 28: Zápas A. Sabonis KM-Gerdukas vs. Tukums SM-NOMERA (Litva) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 41 30 71 26 46 72

SK 18 35 53 34 14 29 43 33
SS 3 0 3 100 3 2 5 60
SD 9 8 17 53 3 16 19 16
DO 3 2 5 60 3 0 3 100
RÚS 33 45 78 42 23 47 70 33
TH 20 9 29 69 5 13 18 28
AÚS 53 54 107 50 28 60 88 32

do 20 6
do+DO 25 71 35 9 72 13

ZPŘ 4 15 27 5 13 38
ZPP 8 15 53 7 13 54
ZBL 0 15 0 0 13 0
ZJ 3 15 20 1 13 8
celkem 15 13
ZPMK 15 71 21 13 72 18

PÚ 28 21 49 57 24 42 66 36
RP 13 9 22 59 2 4 6 33

CEÚ 41 30 71 58 26 46 72 36

OD 30 19
RÚO 43 72 60 34 71 48

KDE 84 59 60 42

utkání: A. Sabonis KM-Gerdukas vs. Tukums SM-NOMERA
výsledek:
soutěž: I. DIVIZIONAS 97

2009/1092:57 (A. Sabonis KM)

datum: 17.3.2010 15:00

A. Sabonis KM-Gerdukas  Tukums SM-NOMERA
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2. Záznamové archy četnosti kombinací založených na clonění v Litvě 

Tab. č. 29: Kombinace založené na clonění v zápase A. Sabonis KM vs. Panevezys (Litva) 

 
 

Tab. č. 30: Kombinace založené na clonění v zápase A.Sabonio KM-Katos 
grupė vs. Mažeikių SM I-Nafta (Litva) 

 
 

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 46 11
PUBB 5 24 29 17 3 5 8 38
ABS 21 18
PUBS 5 15 20 25 6 8 14 43
ASB 0 12
PUSB 0 0 0 / 3 7 10 30

soutěž: I. DIVIZIONAS 97

utkání: A. Sabonis KM-Top Sport vs. Š.Marčiulionis CHILE 
výsledek: 49:85 (Š. Marčiulionis) 2009/10

datum: 14.1.2010 16:30

A. Sabonis KM-Top Sport Š.Marčiulionis CHILE 

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 41 15
PUBB 13 16 29 45 2 9 11 18
ABS 40 26
PUBS 16 18 34 47 6 16 22 27
ASB 1 2
PUSB 1 0 1 / 0 2 2 0

soutěž: I. DIVIZIONAS 96

utkání: A.Sabonio KM-Katos grupė vs. Mažeikių SM I-Nafta
výsledek: 79:59 (A. Sabonio KM) 2009/10

datum: 16.4.2010 16:45

A.Sabonio KM-Katos grupė  Mažeikių SM I-Nafta
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Tab. č. 31: Kombinace založené na clonění v zápase A. Sabonis KM EXTRA-
FM vs. Š.Marčiulionis CA III  (Litva)

 
 

 

Tab. č. 32: Kombinace založené na clonění v zápase A. Sabonis KM vs. CA II Š.Marčiulionis 
Philips (Litva) 

 
 

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 60 26
PUBB 8 19 27 30 4 9 13 31
ABS 34 41
PUBS 13 16 29 45 12 24 36 33
ASB 0 0
PUSB 0 0 0 / 0 0 0 /

soutěž: III. DIVIZIONAS 97

utkání: A. Sabonis KM EXTRA-FM vs. Š.Marčiulionis CA III 
výsledek: 70:42 (A. Sabonis KM ) 2009/10

datum: 13.2.2010 11:30

A. Sabonis KM EXTRA-FM Š.Marčiulionis CA III  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 16 3
PUBB 5 7 12 42 1 2 3 33
ABS 38 27
PUBS 16 15 31 52 6 18 24 25
ASB 4 3
PUSB 2 2 4 50 3 0 3 100

soutěž: I. DIVIZIONAS 96

utkání: A. Sabonis KM vs. CA II Š.Marčiulionis Philips
výsledek: 114:67 (A. Sabonis KM) 2009/10

datum: 6.5.2010 16:30

A. Sabonis KM  CA II Š.Marčiulionis Philips
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 Tab. č. 33: Kombinace založené na clonění v zápase A. Sabonis KM vs. Panevezys (Litva)

 
 

Tab. č. 34: Kombinace založené na clonění v zápase A. Sabonis KM-Gerdukas vs. Tukums 
SM-NOMERA  (Litva) 

 
 

  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 68 14
PUBB 17 18 35 49 4 4 8 50
ABS 31 34
PUBS 14 14 28 50 11 17 28 39
ASB 0 3
PUSB 0 0 0 / 3 0 3 100

soutěž: I. DIVIZIONAS 97

utkání: A. Sabonis KM vs. Panevezys
výsledek: 81:67 (A. Sabonis KM) 2009/10

datum: 6.5.2010 16:30

A. Sabonis KM  Panevezys

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 32 33
PUBB 12 8 20 60 7 11 18 39
ABS 9 23
PUBS 6 3 9 67 6 13 19 32
ASB 0 1
PUSB 0 0 0 / 1 0 1 100

soutěž: I. DIVIZIONAS 97

utkání: A. Sabonis KM-Gerdukas vs. Tukums SM-NOMERA
výsledek: 92:57 (A. Sabonis KM) 2009/10

datum: 17.3.2010 15:00

A. Sabonis KM-Gerdukas  Tukums SM-NOMERA
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3. Záznamové archy zápasů v ČR 

Tab. č. 35: Zápas BK Synthesia Pardubice vs. Sokol Pražský (ČR) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 38 48 86 31 58 89

SK 23 19 42 55 19 25 44 43
SS 5 9 14 36 3 13 16 19
SD 2 15 17 12 2 6 8 25
DO 1 4 5 20 3 3 6 50
RÚS 31 47 78 40 27 47 74 36
TH 13 3 16 81 9 6 15 60
AÚS 44 50 94 47 36 53 89 40

do 14 8
do+DO 19 86 22 14 89 16

ZPŘ 9 27 33 10 28 36
ZPP 7 27 26 4 28 14
ZBL 2 27 7 2 28 7
ZJ 9 27 33 12 28 43
celkem 27 28
ZPMK 27 86 31 28 89 31

PÚ 33 43 76 43 26 53 79 33
RP 5 5 10 50 5 5 10 50

CEÚ 38 48 86 44 31 58 89 35

OD 29 23
RÚO 57 89 64 50 86 58

KDE 95 54 81 46

utkání: BK Synthesia Pardubice vs. Sokol Pražský 
výsledek:
soutěž: Mistrovství ČR U14

77:62 (BK Pardubice) 2010/2011

datum: 8.5.2011 14:00

BK Synthesia Pardubice Sokol Pražský
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Tab. č. 36: Zápas USK Praha vs. Jihomoravské basketbalové centrum Brno (ČR) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 32 48 80 42 41 83

SK 18 26 44 41 25 26 51 49
SS 2 15 17 12 5 6 11 45
SD 1 5 6 17 1 9 10 10
DO 1 4 5 20 3 2 5 60
RÚS 22 50 72 31 34 43 77 44
TH 12 11 23 52 13 11 24 54
AÚS 34 61 95 36 47 54 101 47

do 10 10
do+DO 15 80 19 15 83 18

ZPŘ 7 19 37 5 16 31
ZPP 3 19 16 6 16 38
ZBL 5 19 26 0 16 0
ZJ 4 19 21 5 16 31
celkem 19 16
ZPMK 19 80 24 16 83 19

PÚ 29 46 75 39 38 39 77 49
RP 3 2 5 60 4 2 6 67

CEÚ 32 48 80 40 42 41 83 51

OD 22 27
RÚO 38 83 46 46 80 58

KDE 70 43 88 54

soutěž: Mistrovství ČR U14
85:61 (USK Praha) 2010/2011

utkání: USK Praha vs. Jihomoravské basketbalové centrum Brno
výsledek:

datum: 8.5.2011 14:00

USK PrahaJBC Brno
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Tab. č. 37: Zápas BK Synthesia Pardubice vs. BK Litoměřice (ČR) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 58 39 97 19 71 90

SK 45 35 80 56 15 18 33 45
SS 3 8 11 27 4 11 15 27
SD 2 8 10 20 0 3 3 0
DO 7 8 15 47 0 1 1 0
RÚS 57 59 116 49 19 33 52 37
TH 5 3 8 63 0 2 2 0
AÚS 62 62 124 50 19 35 54 35

do 13 5
do+DO 28 97 29 6 90 7

ZPŘ 5 12 42 19 46 41
ZPP 6 12 50 9 46 20
ZBL 1 12 8 4 46 9
ZJ 0 12 0 14 46 30
celkem 12 46
ZPMK 12 97 12 46 90 51

PÚ 33 30 63 52 16 67 83 19
RP 25 9 34 74 3 4 7 43

CEÚ 58 39 97 60 19 71 90 21

OD 20 19
RÚO 66 90 73 31 97 32

KDE 124 66 50 27

soutěž:  U14 žákovská liga
2009/10125:39 (BK Pardubice)

utkání: BK Synthesia Pardubice vs. BK Litoměřice 
výsledek:

datum: 28.3.2010 10:00

BK Pardubice BK Litoměřice
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Tab. č. 38: Zápas BC Nový Jičín vs. Karviná (ČR) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 23 77 100 19 83 102

SK 13 21 34 38 9 36 45 20
SS 3 16 19 16 3 12 15 20
SD 1 8 9 11 0 6 6 0
DO 1 1 2 50 3 12 15 20
RÚS 18 46 64 28 15 66 81 19
TH 9 8 17 53 7 25 32 22
AÚS 27 54 81 33 22 91 113 19

do 9 15
do+DO 11 100 11 30 102 29

ZPŘ 19 45 42 12 36 33
ZPP 16 45 36 16 36 44
ZBL 3 45 7 1 36 3
ZJ 7 45 16 7 36 19
celkem 45 36
ZPMK 45 100 45 36 102 35

PÚ 13 66 79 16 16 76 92 17
RP 10 11 21 48 3 7 10 30

CEÚ 23 77 100 23 19 83 102 19

OD 35 24
RÚO 71 102 70 69 100 69

KDE 94 47 88 44

soutěž:  U14 oblastní přebor
2009/1047:38 (BC Nový Jičín)

utkání: BC Nový Jičín vs. Karviná 
výsledek:

datum: 27.2.2010

BC Nový Jičín Karviná
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Tab. č. 39: Zápas BK Pardubice vs. USK Praha (ČR) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 41 53 94 27 62 89

SK 29 23 52 56 16 25 41 39
SS 1 9 10 10 3 7 10 30
SD 7 18 25 28 0 5 5 0
DO 2 0 2 100 1 1 2 50
RÚS 39 50 89 44 20 38 58 34
TH 4 6 10 40 11 10 21 52
AÚS 43 56 99 43 31 48 79 39

do 11 13
do+DO 13 94 14 15 89 17

ZPŘ 9 22 41 15 41 37
ZPP 5 22 23 8 41 20
ZBL 1 22 5 0 41 0
ZJ 7 22 32 18 41 44
celkem 22 41
ZPMK 22 94 23 41 89 46

PÚ 28 47 75 37 24 56 80 30
RP 13 6 19 68 3 6 9 33

CEÚ 41 53 94 44 27 62 89 30

OD 19 31
RÚO 60 89 67 53 94 56

KDE 101 55 80 44

soutěž:  U14 žákovská liga
83:56 (BK Pardubice) 2009/10

utkání: BK Pardubice vs. USK Praha 
výsledek:

datum: 16.1.2010 15:30

BK Pardubice USK Praha
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Tab. č. 40: Zápas BA Sparta vs. NH Ostrava (ČR) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
PMK 33 59 92 43 51 94

SK 18 42 60 30 27 21 48 56
SS 5 3 8 63 5 3 8 63
SD 2 4 6 33 6 8 14 43
DO 0 8 8 0 2 1 3 67
RÚS 25 57 82 30 40 33 73 55
TH 8 14 22 36 5 5 10 50
AÚS 33 71 104 32 45 38 83 54

do 11 4
do+DO 19 92 21 7 94 7

ZPŘ 14 33 42 12 28 43
ZPP 10 33 30 7 28 25
ZBL 4 33 12 1 28 4
ZJ 5 33 15 8 28 29
celkem 33 28
ZPMK 33 92 36 28 94 30

PÚ 23 50 73 32 27 43 70 39
RP 10 9 19 53 16 8 24 67

CEÚ 33 59 92 36 43 51 94 46

OD 21 27
RÚO 49 94 52 60 92 65

KDE 82 44 103 55

BA Sparta NH Ostrava

utkání: BA Sparta vs. NH Ostrava  
výsledek:
soutěž:

2009/1062:95 (NH Ostrava)
 U14 žákovská liga

datum: 19.12.2009 19:30
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4. Záznamové archy četnosti kombinací založených na clonění v ČR 

Tab. č. 41: Kombinace založené na clonění v zápase BK Synthesia Pardubice vs. Sokol 
Pražský (ČR) 

 
 

 

Tab. č. 42: Kombinace založené na clonění v zápase USK Praha vs. Jihomoravské 
basketbalové centrum (ČR) 

 
 

 

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 10 0
PUBB 5 4 9 56 0 0 0 /
ABS 4 1
PUBS 3 1 4 75 1 0 1 100
ASB 0 7
PUSB 0 0 0 / 1 6 7 14

utkání: BK Synthesia Pardubice vs. Sokol Pražský
výsledek:
soutěž: Mistrovství ČR U14

2010/201177:62 (BK Pardubice)

datum: 8.5.2011 14:00

BK Synthesia Pardubice Sokol Pražský

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 4 0
PUBB 2 2 4 50 0 0 0 /
ABS 5 2
PUBS 1 3 4 25 1 1 2 50
ASB 0 0
PUSB 0 0 0 / 0 0 0 /

soutěž: Mistrovství ČR U14

utkání: USK Praha vs. Jihomoravské basketbalové centrum Brno
výsledek: 85:61 (USK Praha) 2010/2011

datum: 8.5.2011 14:00

USK PrahaJBC Brno
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Tab. č. 43: Kombinace založené na clonění v zápase BK Synthesia Pardubice vs. BK 
Litoměřice (ČR)

 
 

 

Tab. č. 44: Kombinace založené na clonění v zápase BC Nový Jičín vs. Karviná (ČR) 

 
 

 

 

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 5 1
PUBB 1 3 4 25 0 1 1 0
ABS 4 13
PUBS 0 4 4 0 3 8 11 27
ASB 0 1
PUSB 0 0 0 / 0 1 1 0

soutěž:  U14 žákovská liga

utkání: BK Synthesia Pardubice vs. BK Litoměřice 
výsledek: 125:39 (BK Pardubice) 2009/10

datum: 28.3.2010 10:00

BK Pardubice BK Litoměřice

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 2 0
PUBB 0 1 1 0 0 0 0 /
ABS 8 4
PUBS 1 7 7 14 1 3 4 25
ASB 0 0
PUSB 0 0 0 / 0 0 0 /

soutěž:  U14 oblastní přebor

utkání: BC Nový Jičín vs. Karviná 
výsledek: 47:38 (BC Nový Jičín) 2009/10

datum: 27.2.2010

BC Nový Jičín Karviná
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Tab. č. 45: Kombinace založené na clonění v zápase BK Pardubice vs. USK Praha (ČR)

 
 

 

 

Tab. č. 46: Kombinace založené na clonění v zápase BA Sparta vs. NH Ostrava (ČR) 

 
  

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 22 0
PUBB 6 11 17 35 0 0 0 /
ABS 22 12
PUBS 10 11 21 48 2 8 10 20
ASB 1 1
PUSB 0 1 1 0 0 1 1 0

soutěž:  U14 žákovská liga

utkání: BK Pardubice vs. USK Praha 
výsledek: 83:56 (BK Pardubice) 2009/10

datum: 16.1.2010 15:30

BK Pardubice USK Praha

sezóna:
ročník:
čas:

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. CELK. % ÚSP. NEÚSP. CELK. %
ABB 8 36
PUBB 1 4 5 20 7 14 21 33
ABS 14 19
PUBS 3 10 13 23 8 10 18 44
ASB 0 0
PUSB 0 0 0 / 0 0 0 /

soutěž:  U14 žákovská liga

utkání: BA Sparta vs. NH Ostrava  
výsledek: 62:95 (NH Ostrava) 2009/10

datum: 19.12.2009 19:30

BA Sparta NH Ostrava
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