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ABSTRAKT 

 

Název práce: Srovnání ukazatelů týmového herního výkonu mezi druţstvem 

USA a druţstvy jeho soupeřů na mistrovství světa muţů 2010 

Cíle práce: Cílem práce je srovnání týmových herních ukazatelů druţstva USA 

a jeho soupeřů. Na základě tohoto srovnání proběhne konfrontace obou druţstev po 

utkání a zjistíme rozdíly a odlišnosti v jejich herním výkonu.  

Metody práce: Hlavní metodou práce je kvantitativní analýza videozáznamu 6 

vybraných utkání mezi týmem USA a jeho soupeři. Z videozáznamu budeme metodou 

pozorování zaznamenávat charakteristiku o utkání a následně jí srovnávat v rámci 

zúčastněných týmů 

Výsledky práce: Z naší práce bylo zjištěno, ţe tým USA měl velmi stabilní a 

kvalitní výkon. Podle našich ukazatelů převyšoval své soupeře v kaţdém utkání téměř 

v kaţdém z ukazatelů.  Na jejich dobrém herním výkonu se podílela velmi dobrá střelba 

trestných hodů, počet a efektivita rychlých protiútoků a relativně nízký počet ztrát. 

 Klíčová slova: basketbal, týmový herní výkon, kvantitativní analýza 

videozáznamu, rozdíly, úspěšnost, výsledek 
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ABSTRACT 

 

 Title of thesis: Comparison of indicators of the team game performance 

between the U.S. team and teams of his rivals at the World Championship Men 2010 

 Aim of thesis: The aim of the thesis is to compare indicators of the team game 

performance of Team USA and its rivals. On the basis of this comparison will be a  

confrontation of both teams after the match and find differences in their game 

performance. 

 Methods of thesis: The main method of the thesis is quantitative analysis of 6 

selected video game between Team USA and its rivals. The video will be recorded by 

observing the characteristics of the game and then had to compare the participating 

teams.  

 Results of thesis: From our thesis it was found that Team USA had a very stable 

and good performance. According to our indicators surpassed its rivals in almoust every 

game in each of the indicators. Their good performance participated very good shooting 

free throws, the number and efficiency of fast breaks and a relatively low number of 

losses. 

 Key words: basketball, team game performance, quantitative analysis of the 

video, differences, success, result 
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Seznam použitých zkratek 

 

THV - týmový herní výkon 

KVANTÝM - kvantitativní analýza videozáznamu týmového herního výkonu 

PMK - počet míčů pod kontrolou 

SK - střelba z krátké vzdálenosti 

SS - střelba ze střední vzdálenosti 

SD - střelba z dlouhé vzdálenosti 

DO - střelba z krátké, či střední vzdálenosti bezprostředně po útočném doskoku 

RÚS - relativní úspěšnost střelby, v % = efektivita střel z pole bez trestných hodů 

TH - trestné hody 

AÚS - absolutní úspěšnost střelby, v % = efektivita střel z pole + trestných hodů 

do - útočné doskoky bez následné bezprostřední střelby na koš 

ZPŘ - ztráty míče ze špatné přihrávky, přihrávky končící v zázemí 

ZPP - ztráty míče kvůli přestupkům, porušení pravidel, útočné osobní chyby 

ZBL - ztráty míče po bloku soupeře 

ZJ - jiné ztráty míče, například po vypíchnutí míče obráncem 

ZPMK - celkové ztráty míče z celkového počtu míčů pod kontrolou 

PÚ - postupný útok 

RP - rychlý protiútok 

OD - obranné doskoky po neúspěšné střelbě soupeře 

CEÚ - celková úspěšnost (efektivita v %) útočných akcí 

RÚO - relativní úspěšnost (efektivita v %) obrany týmu = obranné doskoky + počet 

celkových ztrát soupeře 

KDE - konečná úspěšnost (efektivita v %) týmového herního výkonu = CEÚ + RÚS/ 

PMK * 100 
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V záznamovém archu 

K - neúspěšná střela z krátké vzdálenosti     K - úspěšná střela  

S - neúspěšná střela ze střední vzdálenosti     S - úspěšná střela 

D - neúspěšná střela z dlouhé vzdálenosti     D - úspěšná střela 

PŘ - ztráta míče ze špatné přihrávky, přihrávky končící v zázemí 

PP - ztráta míče kvůli přestupku, porušení pravidel, útočné osobní chyby 

BL - ztráta míče po bloku soupeře 

J - jiná ztráta, například po vypíchnutí míče obráncem 

DO -  útočný doskok s bezprostřední  a následnou neúspěšnou střelou na koš      

DO - útočný doskok s bezprostřední úspěšnou střelou na koš 

TH - neproměněné trestné hody     TH/ - proměněný 1 hod     TH// - proměněné 2 hody 

K+1 - úspěšná střela z krátké vzdálenosti po faulu + 1 úspěšný trestný hod, totoţné i u 

střední a dlouhé vzdálenosti, pouze s velkým písmenem S, nebo D 

K+0 - úspěšná střela z krátké vzdálenosti po faulu + neproměněný trestný hod, totoţné i 

u střední a dlouhé vzdálenosti, pouze s velkým písmenem S, nebo D 
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  ÚVOD 

 Toto téma práce jsme zvolili, protoţe jako hráče basketbalu a zvědavého diváka 

téměř všech dostupných utkání basketbalu, nás zajímá, proč tým USA dominoval téměř 

na všech mezinárodních turnajích basketbalu. Toto období bereme jako započaté rokem 

1992, kdy se poprvé mohli na Olympijských hrách v Barceloně účastnit turnaje 

profesionální hráči. Od té doby, aţ na výpadky v roce 2004 na LOH  v Aténách a v roce 

1998, 2002 a 2006 na MS, kdy reprezentace USA nezískala zlaté medaile ( na LOH 

2004 byli 3.), vesměs dominují mezinárodnímu poli v basketbalu. Tento výpadek mnozí 

odborníci dávali za vinu velké koncentraci hvězd, které spíše preferovali svoje 

individuální výkony, nad těmi týmovými. Nutno ještě podotknout, ţe od roku 1936, kdy 

se basketbal zařadil mezi olympijské sporty, tým USA 11 krát vyhrál zlaté medaile na 

OH a pouze 3 krát neuspěl. 

 K odhalení příčin kvality týmu USA byla pouţita kvantitativní analýza 

videozáznamu, ze které jsme sběrem a zaznamenáváním herních aktivit získali námi 

potřebná data. V teoretické části se budeme zabývat spíše interpretací obecných pojmů 

v basketbalu a některými jinými poznatky, pro vytvoření správné představy o herních 

činnostech a herním výkonu. Ve výsledkové části budeme srovnávat na základě 

zjištěných ukazatelů rozdíly v herním pojetí hry Američanů a jejich soupeřů. Tímto 

způsobem zjistíme důvody, které se odráţí ve výsledku a tedy i úspěchu či neúspěchu 

druţstva. 

 Je známo, ţe charakteristiky patří zejména ke sportovním hrám od počátku jejich 

realizace v utkáních. Zjišťovalo se tak v čem byl, vítězný celek lepší, neţ soupeř. Toto 

je i podstatou naší práce. Naše základní ukazatele jsou totoţné se všemi jinými 

charakteristikami v basketbalu, pro naše potřeby jsme však vytvořili i jiné ukazatele 

efektivit. Tudíţ není naše statistika totoţná se statistikou z běţného utkání pod záštitou 

FIBA, či NBA. 

 Pro zjištění příčin úspěchu reprezentačního druţstva USA, jsme zpracovali 

tabulku a následně graf, z nichţ bude zřejmé, ve kterých činnostech byli Američané 

lepší neţ soupeř a tudíţ i v čem by se měli zlepšovat jejich soupeři, kteří s týmem USA 

prohráli. Můţe to slouţit jako jakési vodítko pro trenéry poraţených muţstev, ale i jiné 

trenéry, aby se po zpětné interakci zaměřili na největší nedostatky svého týmu a snaţili 
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se je napravit. Práce také můţe poskytovat jakýsi zdroj informací, pro přípravu na 

utkání nejen s reprezentačním druţstvem, ale i s jakýmkoli týmem z USA, protoţe herní 

projevy amerického basketbalu jsou si v širokém spektru věkových kategorií a úrovní 

podobné, liší se pouze odlišnou efektivitou. 
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2.  TEORETICÁ ČÁST 

2.1  Rozdílnost herních směrů 

 Vývoj dnešního basketbalu značně ovlivňují 3 rozdílné herní směry basketbalu. 

Prvním z nich je pojat jako evropský basketbal, který organizačně přímo podléhá FIBA. 

Tento směr je nejvíce charakteristický svým důrazem v obraně a také svojí taktickou 

vyspělostí, která tvoří vztahy mezi hráči celého druţstva. Rozmanitost herních systémů 

je dalším jejím znakem. Další směr je znám jako pojetí basketbalu NCAA, coţ je 

americká neprofesionální univerzitní soutěţ. Tento směr je znám díky bohatosti 

teoretických poznatků, které jsou probírány velmi přesně a detailně. Tento směr je 

velmi otevřený a nebrání se změnám, proto se zde vyvíjí celá řada novinek, konkrétně 

například herních systémů. Jako poslední směr se jeví americký profesionální basketbal 

známý pod názvem NBA, kterým se zabývá publikace od Cartera a Sachareho (1991). 

Je znám svojí rychlostí, pestrostí různých způsobů herních činností, které působí velmi 

přitaţlivě, zejména pro diváky. Je také znám svojí relativní jednoduchostí v řešení 

herních situací. Jeho největším rozdílem proti ostatním dvěma směrům je stavěný 

týmového herního výkonu na výrazných individuálních výkonech hráčů (Velenský a 

Karger, 1999). 

 

2.1.1  Sportovní výkon 

 Předtím neţ se zaměříme přímo na herní výkon, je třeba si charakterizovat 

vlastně jeho obecnou rovinu pro sport a tou je sportovní výkon. Sportovní výkony jsou 

realizovány ve specifických pohybových činnostech. Jejich obsahem je řešení daného 

pohybového úkonu, nebo jen úkolu v souladu s pravidly daného sportu, nebo v našem 

případě sportovní hry. V těchto úkolech se sportovec snaţí vyuţít všechny své 

dovednosti a schopnosti, aby tak realizoval tento úkol co nejefektivněji, nejsnadněji a 

nejlépe. Primárním úkolem ve sportovní hře je přehrát soupeře. Tento úkol však 

představuje určité nároky na osobu konající výkon, respektive hráče a jeho organismus. 

Vysoký sportovní výkon je v konkrétní podobě basketbalu vlastně vysoký herní výkon a 

ten vyţaduje dokonalou koordinaci provedení a jeho základem je integrovaný projev 
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tělesných a psychických funkcí člověka podpořený mírou optimální motivace. V tomto 

obecném charakteru se pojednává o jednotlivci, v basketbalu však jde o týmový výkon. 

Protoţe je tomu tak, musíme vzít okrem tělesných a psychických funkcí člověka ještě 

psychosociální rovinu, která se uplatňuje ve skupině. Sportovní výkon, potaţmo herní 

výkon lze rozlišit na průběh výkonu a na jeho výsledek, který nám sice napovídá, jestli 

jsme soupeře přehráli, ale neříká nám nic o našem herním výkonu, pouze o jeho 

konečném shrnutí. I kdyţ porazíme soupeře, nemuseli jsme podat dobrý herní výkon 

(Dovalil a kol., 2009). 

 

2.2   Týmový herní výkon 

 Týmový herní výkon je sloţen z individuálních výkonů. Hráči ovlivňují své 

chování a jednání v roli druţstva jako celku. Pro vytvoření týmového herního výkonu 

jako celku musí uvnitř týmu působit několik faktorů. Prvním z faktorů je koheze týmu. 

Tento faktor lze vyjádřit jako míru semknutosti týmu, kdy kaţdý hráč zná svojí roli a 

své úkoly v utkání a nesnaţí se tvořit herní výkon jen svojí aktivitou. Opakem koheze je 

chaos, kdy se ztrácejí interaktivní vztahy mezi spoluhráči a týmová hra se rozpadá na 

individuální akce hráčů. Druhým faktorem je participace, neboli míra účasti hráče ve 

hře. Pod tímto pojmem lze ztotoţnit kaţdou činnost, do které se hráč týmu zapojuje. I 

kdyţ je to činnost jednotlivce, opět tvoří vyšší celek týmového výkonu. Pro dobrou 

participaci je důleţité mít dostatečně kvalitní technické a taktické dovednosti, dobře 

komunikovat s ostatními hráči, být schopen se autonomně rozhodovat a akceptovat své 

spoluhráče. Posledním důleţitým faktorem je autorita. Autorita znázorňuje důleţitost 

druţstva pro jeho členy. Projevuje se jako nesobeckost a sebekázeň. Upřednostňuje 

potřeby a zájmy druţstva (Dobrý a Velenský E., 1987). 

 Dobrý a Semiginovský (1988) se zase zmiňují o herním výkonu jako o souladu 

individuálních činností jednotlivce, které jsou základem pro týmový herní výkon. Tyto 

činnosti jednotlivce mající dvojí charakter a to kooperace a kompetice. Kooperací je 

míněna součinnost hráčů ve snaze dosáhnout společného cíle, tedy co nejlepšího 

výsledku. Kompetice je zase odolnost vůči činnosti soupeře, tedy bránit mu v dosaţení 

jeho cíle a prosazovat svoje zájmy, jakýsi soutěţivý chrakter. Dále se zmiňují o dvou 

klíčových cílech uvnitř týmu, a to o úspěšném týmovém herním výkonu a uspokojení 
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jednotlivců z výkonu druţstva. Znamená to, ţe týmový herní výkon by měl, být 

nadřazený výkonům jednotlivců, kteří by z něho měli mít pozitivní pocity, protoţe se na 

něm také více, či méně podíleli.  

 Podle Velenského (2008) je herní výkon činnost hráčů v utkání. Dále poukazuje 

na to, ţe z hlediska vytváření kvalitního herního výkonu, jsou důleţité 2 základní sloţky 

a to dovednostní a kondiční. Podle jeho tvrzení nejvíce ovlivňují herní výkon. Dále 

poukazuje na poţadavek vytvoření podmínek pro rozvoj specifických dovedností, tak 

jejich předpokladů v podobě kondičních schopností., v tréninku. To znamená, ţe herní 

výkon je závislý na míře kvality technických dovedností a kondičních schopností. 

Můţeme umět dobře střílet z krátké vzdálenosti, ale jestliţe nám rychlostní schopnosti 

nedovolí uniknout obránci a vniknout pod koš, je nám to k ničemu. Stejně to platí i 

v obráceném případě. 

   Jiná literatura uvádí herní výkon jako souhrn 3 na sobě závislých, ale 

rozdílných úrovní. První je individuální úroveň, kde hráč hraje proti svému soupeři 

s míčem, nebo bez míče. Tato úroveň se odkazuje na individuální základy, tudíţ, herní 

činnosti jednotlivce. Další úrovní je spolupráce, kde hráč hraje s jedním, nebo dvěma 

spoluhráči proti soupeři, známá jako herní kombinace. A třetí úrovní, která vyţaduje 

práci všech 5 hráčů, kde je důleţité prostorové a časové chápání hry a míče (Ory, 2009). 

 

2.2.2  Determinanty týmového herního výkonu 

2.2.2.1  Koheze, participace, kooperace a kompetice hráčů v týmovém herním 

výkonu 

 O kohezi jsme jiţ pojednávali v předchozích částech práce. Je to míra týmové 

celistvosti a soudrţnosti hráčů týmu do týmového herního výkonu. Tento herní výkon je 

tvořen individuálními výkony jednotlivých hráčů, kteří nadřazují týmový výkon, nad 

svým individuálním. Jedním z případů koheze je nesobectví, o kterém se zmiňuje Petr 

Schimon (2011) ve vydání časopisu Basket. Ten zde zastává názor, ţe kaţdý trenér, by 

měl být silou, jeţ bude nutit hráče upřednostňovat týmový herní výkon nad tím svým. 

Zejména jedná li se o elitní velké kluby, kde je velká koncentrace hvězd, které se někdy 

cítí být tahouny svého druţstva, o čemţ vypovídá i jejich leckdy sobecké pojetí hry. 

Navíc, některé evropské elitní kluby mají hlubší filozofii, neţ jen klub, za který hráč 
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hraje, ale jejich hráči společně s fanoušky tvoří jakousi „rozsáhlou rodinu“ příznivců 

tohoto sportu. Někteří hráči se vyjadřují k týmové kohezi, jako například William 

Hatcher v článku pro Martina Gregora (2011). Na otázku rivality dvou, nebo více hráčů 

pro jeden post v týmu, odpovídá, ţe pro zkušené a vyspělé hráče, to nesmí být problém, 

protoţe by to mohlo narušovat jejich týmový herní výkon, a ţe oba přece jdou za 

stejným cílem. Trenér  Panathinaikosu Atény Ţeljko Obradovič uvedl v článku Predraga 

Benáčeka (2011), ţe jeho motivací pro trenérskou činnost je po kaţdé sezoně, kdy  má 

k dispozici nové hráče, aby tyto hráče seznámil se svým přístupem a úspěšně je zařadil 

do týmového kolektivu a vytvořil tím potřebnou chemii v týmu.  

 O týmové kohezi vypovídá i další faktor, který je společný i pro participaci. 

Tento faktor se nazývá týmová role. Týmovou rolí však není jen úloha hráče v utkání, 

nebo v tréninku, souvisí s ní o mnohem více věcí. Například přijet na přípravu v dobré 

kondici, dodrţovat správné stravovací návyky, dostatečně před i po tréninku odpočívat, 

aby proběhla úspěšně regenerace, která má význam pro další přípravu. Týmovou rolí se 

myslí i chtění poctivě trénovat, učit se novým dovednostem a ty staré ještě 

zdokonalovat a také pracovat na soudrţnosti (kohezi) týmu. Hráč je pouze totiţ jen 

jedním elementem týmu a prvořadé cíle, jsou ty týmové. Jestliţe některý hráč 

uspokojuje spíše svoje cíle na úkor těch týmových, stává se, ţe ho vedení týmu prostě 

odvolá. Také je známo, ţe někdy i týmová bojovnost slabšího týmu získává více 

sympatií od publika svým nasazením a snahou, coţ vypovídá o dobré týmové kohezi a 

chemii. Fanoušci rádi podporují takovéto týmy (Jeţdík, 2011). 

 Chris Mullin (1995) poukazuje ve své publikaci na to, ţe prakticky díky 

basketbalu se naučil spolupracovat s ostatními hráči, coţ mu pomohlo i do ţivota, kde 

začal také více uplatňovat tuto skutečnost i ve svém osobním ţivotě. O dalším 

podobném tvrzení pojednává i Gandolgi a Couzens (1987), kteří se zmiňují ve své 

publikaci o basketbalu jako o sociálním sportu, který nabízí moţnost nalezení nových 

přátel a zároveň o uspokojení svých soutěţivých potřeb. To znamená, ţe se zde prolínají 

jiţ zmiňované faktory koheze a kompetice.  

 Jestliţe se zaměříme na pojem kooperace v týmu, můţeme vidět i špatné 

příklady tohoto charakteru týmového výkonu. Existují 3 podoby realizace týmového 

výkonu jedinci. Prvním z nich je, kdyţ jedinec tvoří svým individuálním výkonem 

kladný vztah do celého týmového výkonu. Druhý je, kdyţ tento jedinec nerealizuje 

ţádnou činnost v utkání a drţí se hesla, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Tento jev je 
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viditelný v basketbalu dětí a někdy ještě i mládeţe. Poslední podoba je, kdyţ se hráč 

snaţí nadměrně realizovat a díky tomu má většinou záporný vliv na herní výkon. Je to 

například případ, hráče, který se snaţí překonat svou frustraci z neúspěšné střelby, tím, 

ţe střílí ještě častěji. Avšak takovýto hráč střely neproměňuje, má vysoký počet 

vystřelených pokusů, ale nízkou úspěšnost střelby, navíc ještě brání potencionálně 

úspěšnějším spoluhráčům k zakončení po vytvoření dobré šance (Smith, 1981).  

Někteří autoři charakterizují basketbal jako hru souhry a obratnosti, jejíţ 

pěstování v člověku rozvíjí řadu vlastností (Gifford, 2009). Na všech těchto 

skutečnostech se projevuje kooperace, kompetice, koheze, participace a další faktory 

týmového herního výkonu. Tato sportovní hra totiţ není individuálního charakteru, ale 

na prvním místě sportem kolektivním. Uvádějí, ţe opravdovým hráčem basketbalu se 

jeho účastnící stanou, aţ kdyţ zvládnou spolu se svými spoluhráči technickou a zejména 

taktickou stránku basketbalu a tu dokáţou vyuţívat v zápolení se soupeřem (Legrand a 

Rat, 2002). 

Velenský E. a kol. (1978) uvádějí další faktory v herním výkonu, které jsou 

elementárnějším celkem druţstva. Kolektivnost hry vidí jako sociálně psychologickou 

interakci mezi hráči a celým realizačním týmem v čele s trenérem. Dávají zde do 

kontrastu tvořivost a samostatnost v symbióze s nutností kooperace se spoluhráči. 

Zmiňují se zde i o jakési hráčské inteligenci, coţ je znalost taktického myšlení, do 

kterého se promítá i anticipace plynoucí nejvíce ze zkušeností hráče. Rozdělili myšlení 

hráčů na 2 vzájemná hlediska porozumění. První hledisko charakterizující začátečníky 

je charakterizováno tak, ţe hráč s míčem vnímá spíše své úmysly a neví nic o 

konkrétních úmyslech svých spoluhráčů. Naopak hráč bez míče si všímá hráče s míčem, 

ale nevnímá činnost dalších spoluhráčů bez míče. Pokročilý hráč uţ zaměřuje svou 

činnost ve vztahu ke svým spoluhráčům bez míče. A hráči bez míče uţ i vnímají své 

ostatní spoluhráče bez míče a podle toho činí své další konání. To znamená, ţe hra má 

více vztahový charakter a kooperace mezi hráči na elitní úrovni je nezbytná. Podle této 

publikace je vzájemné porozumění spoluhráčů v průběhu utkání  nejvíce ovlivňováno 

předvídáním jejich pohybu, respektive úmyslů a korekcí vlastních úmyslů ve vztahu 

k tomu. Trénovanost má na tomto porozumění značný podíl. Takţe tato kooperace 

uvnitř týmu je dána mírou sehranosti týmu, respektive počtem společných tréninků a 

přípravných utkání. Samozřejmě se v kaţdé sociální skupině, jako i v basketbalu, 

ukazuje jistá rivalita spoluhráčů, avšak podle výzkumu většinou převaţuje spolupráce 
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za dosaţením daného společného cíle, nad soupeřivostí. Koheze týmu, neboli 

semknutost vyplívá z počtu a zejména kvality společných tréninků, utkání, doby 

působení hráčů v týmu, veřejného uznání skupiny, nebo příznivého ocenění uvnitř 

skupiny. 

Ve vztahu k závazku se vyjadřuje Buceta, Maurizio, Avakumovič a Kilik 

(2000), kteří píší v publikaci FIBA o tom, ţe hráči, kteří chtějí dosáhnout elitní úrovně, 

musí vytvořit jakýsi závazek ve smyslu jejich snahy a nasazení. Dále zde poukazují, ţe 

hráč musí občas přinést i svojí osobní oběť pro tým. To znamená, ţe kaţdý hráč by měl 

mít na mysli, ţe je součástí vyššího celku a proto by měl myslet i na ostatní a ne jen na 

sebe. 

Dean Smith (1981) pojednává v jedné z podkapitol o učení mladých hráčů 

k soupeření ve smyslu vypořádání se s těţkou situací, nebo situací kdy, jsme pod 

tlakem. Tím, ţe se mladí hráči naučí vyrovnávat s takovýmito situacemi v utkání, jim 

převádí částečně tuto schopnost i do běţného ţivota. To znamená, ţe role hráče v týmu 

a jeho realizace v utkání má jistý i edukační charakter sportovní hry. Zmiňuje se zde i o 

tom, aby trenéři pomáhali hráčům vyrovnávat se i s prohrou, špatným výkonem, či 

neúspěchem. Jestliţe se toto hráči naučí, zamezí po neúspěchu frustraci, která leckdy 

napomáhá k dalšímu neúspěchu. Tento aspekt je dost důleţitý pro psychiku hráčů a 

jejich vyrovnanost a můţe hrát roli v kaţdé herní činnosti, například trestných hodech.  

Sociální koheze je tvořena několika faktory. Prvním faktorem je uspokojení 

z týmového výkonu. Druhým je uspokojení vlastního individuálního výkonu. Třetím 

faktorem je úkolově orientovaná koheze, která se vztahuje k hráčům a jejich působení 

v týmu, to znamená, zda hráči rádi hrají zvolenou sportovní hru. Předposledním 

z faktorů je afilační koheze, coţ je vlastně vztah k jejich týmu. Otázky týkající se 

radosti a uspokojení hráčů z působení v jejich týmu, sounáleţitosti týmu a socializace 

hráče v týmu. Posledním faktorem, který se vztahuje ke kohezi, je touha jednotlivce po 

uznání. K tomuto uznání můţe dospět jako individualista, respektive tahoun týmu, 

anebo jako člen úspěšné skupiny, která se vyrovnaně podílela na úspěchu. Podle 

výzkumu byla míra afilační koheze nejdůleţitějším faktorem koheze uvnitř týmu. 

Důleţitým činitelem ve sportovním výkonu, respektive v týmovém herním výkonu je i 

komunikace a motivace v týmu (Dobrý a Semiginovský, 1988). 
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2.2.2.2  Týmový herní výkon ve vztahu k trenérovi 

 Na týmovém herním výkonu se nepřímým podílem podílí i trenér druţstva (Pim, 

2004). Trenér zadává hráčům dílčí úkoly a rozděluje je pro jednotlivé hráče. Vymýšlí 

týmovou strategii, který herní systém se bude hrát a další důleţité aspekty hry. Trenér 

má řídící funkci svého druţstva během utkání. Týmový výkon ovlivňuje značným 

způsobem interakční přístup nejenom mezi hráči navzájem, ale také mezi hráči a 

trenérem. Trenérovo chování spolu s chováním hráčů na sebe navzájem působí a 

ovlivňují se. Tento pojem dohromady tvoří týmovou dynamiku. Postavení trenéra 

v týmové dynamice je odlišné od postavení hráčů. I trenér uplatňuje svoje potřeby, snaţí 

se dosáhnout svého cíle, ale v jednu chvíli vystupuje jako činitel institucionální, 

donucovací, protoţe se snaţí hráče přimět k aktivitě, která podtrhuje jeho poţadavky. 

Trenér prosazuje své poţadavky, stanoviska a rozhodnutí a snaţí se přetvářet hráče 

v druţstvo (Wooten, 2003). V jiných případech se však stává členem týmu a vstupuje 

do něj se svými osobnostními vlastnostmi, individuálními potřebami a cíli. V těchto 

případech se také dostává do interakce se soupeřem. Trenér vlastně tedy někdy působí 

jako člověk, který urychluje, zpomaluje, aktivuje a zklidňuje reakce probíhající 

v druţstvu jak během utkání, tak i mimo něj, i v trénincích. Existují sportovní hry, kde 

se chyba spoluhráče dá napravit činností ostatních hráčů. V některých sportovních hrách 

tomu tak však není a chyba se jiţ takřka nedá odčinit. To znamená, ţe úroveň interakce 

v kaţdé sportovní hře je jiná (Dobrý a Semiginovský, 1988). Tento fakt můţe být 

podtrţen i počtem hráčů podílejících se na utkání. Kdyţ hraje v utkání 11 hráčů 

v jednom týmu, jestliţe selţe jeden a nepodává dobrý výkon, není to tak tristní, jako 

kdyby se totéţ stalo u hry, kde se na herním výkonu podílí 3 hráči. 

 Komunikace a motivace uvnitř týmu je rovněţ velmi důleţitým činitelem. 

V komunikaci mezi trenérem a hráči, nebo hráčem můţe vzniknout problém, jestliţe 

jeden z nich nesouhlasí s hodnocením, názory, a nároky toho druhého. Například hráč 

nesouhlasí s negativním hodnocením od trenéra během nebo po utkání. Jako důsledek 

takovýchto neshod je většinou sníţení herního výkonu. Je to způsob, který narušuje jiţ 

zmiňovanou týmovou chemii. Pro takovéto případy, by si měl trenér umět poradit a 

snaţit se odhalit příčiny rozmrzelosti hráčů a následně jim dát moţnost tuto rozmrzelost 

odstranit v nějaké pozitivní motivaci (Wissel, 1994). Pro zlepšení motivace všech hráčů 

je dobré, snaţit se zařadit do herního výkonu co nejvíce hráčů. To znamená, aby nehráli 

pouze ti samí hráči, ale aby trenér dal i moţnost hráčům z lavičky (Sivils, 2009). 
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V takovém případě se budou více snaţit všichni hráči, protoţe si budou chtít vydobýt 

místo v základní sestavě. Točení hráčů, ze střídačky má i jiný pozitivní význam. Čím 

více hráčů je schopno aktivně a kvalitně se zapojit do herního výkonu v utkání, tím je to 

lepší. Například není takový problém po 5 faulech nějakého hráče ho kvalitně zastoupit 

a klesá i míra únavy (Dobrý a Semiginovský, 1988).  
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3.  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 Cílem práce je odhalit a srovnat kvantitativní rozdíly v ukazatelích basketbalu 

mezi týmem USA a jeho soupeři (Chorvatsko, Brazílie, Angola, Rusko, Litva, Turecko) 

na MS 2010 v Turecku. Ze zjištěných dat vypočítáme podle našich potřeb efektivitu 

z různých herních činností. Po dosazení vybraných činností do vzorců, zjistíme dále 

ukazatele pro relativní efektivitu obrany a konečnou efektivitu týmu, které nejsou 

v běţných statistikách zahrnuty. Tyto dva ukazatele nám pomohou spolu s dalšími 

zhodnotit herní výkony obou druţstev realizující utkání. Navíc podle jasných čísel 

můţeme porovnat kterékoli utkání USA s kterýmkoli utkáním ostatních druţstev, u 

kterých jsme prováděli kvantitativní analýzu, pouze však čistě pro informaci, protoţe 

spolu nehráli a tudíţ nemůţeme předpokládat jejich potencionální výkon v jiném utkání. 

Poté uţ je snadné určit, který tým zaznamenal lepší týmový herní výkon. Podle těchto 

zpracovaných ukazatelů je moţné odhadnout i vítěze utkání. Stačí spočítat počet 

ukazatelů obou týmů, a tým s vyšším počtem lepších ukazatelů, je pravděpodobně vítěz. 

Pravděpodobně proto, ţe musíme vzít v potaz ještě četnost v kaţdém ukazateli (např. 20 

proti 30 střelám z krátké vzdálenosti) a ještě efektivitu, tudíţ úspěšnost daných činností 

(z 20 střel proměnil jeden tým 18 střel z krátké vzdálenosti a druhý tým ze 30 střel 22 

střel – to je sice vyšší efektivita pro první tým, ale bodově byl na tom lépe v této 

činnosti druhý tým). 

 Hlavní úkolem naší práce je získat informace o všech důleţitých činnostech, 

které se v utkání událi. Z videozáznamu budou zaznamenávány všechny činnosti 

jednoho i druhého druţstva chronologicky, to ale nehraje roli, protoţe nás zajímá 

souhrn kaţdé činnosti zvlášť, ze kterého zjistíme počet úspěšných a neúspěšných 

činností týmu a tím pádem i efektivitu. Jako zkoumaný soubor nás konkrétně zajímá 

soubor 6 utkání USA. U ostatních týmů nás zajímá pouze jejich výkon, který 

zaznamenali v daném utkání proti USA z důvodu konfrontace obou týmů. Poté všechna 

utkání shrneme dohromady. 

 Dílčími úkoly práce bude zjištění některých otázek, které mají vliv na celkovém 

výsledku utkání. Tyto otázky jsou pouze kvantitativního charakteru a my nevíme, co 

stojí v jejich pozadí, respektive, co je jejich příčinou. Nehodnotíme zde totiţ kvalitativní 

aspekt herního výkonu. Nicméně je důleţité podotknout, ţe za kaţdým kvantitativním 
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ukazatelem je kvalita dané činnosti, která tvoří jakýsi základ pro jeho pouţívání a 

úspěšnost (v utkání dojde k 25 ztrátám, mi nevíme, proč ke ztrátám došlo, jestli díky 

špatnému driblinku hráčů, nebo dobré obraně bránícího druţstva, jen můţeme hodnotit 

četnost těchto ztrát a rozdělení viz. PŘ, PP, BL, J). 

Výzkumné otázky 

 Pro naši práci byly stanoveny následné otázky, blíţe nám charakterizující 

výsledky získané z kvantitativní analýzy videozáznamu. 

 1. Ve kterých činnostech byl tým USA lepší, neţ soupeř, a zda hrály tyto rozdíly 

důleţitou roli na výsledku 

 2. Hraje efektivita vţdy ve prospěch efektivnějšího druţstva v daném ukazateli, 

co do výsledku 

 3. Zda hráči USA hojně vyuţívali své tradiční zbraně rychlých protiútoků, a 

jakou hráli roli ve výsledku 

 4. Jak významnou roli hráli trestné hody v utkáních 

 5. Jak významnou roli hrál počet ztrát v utkání 
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4.  METODY PRÁCE 

4.1  Popis sledovaného souboru 

 Hlavním sledovaným souborem je reprezentační tým USA. Z komentářů 

komentátora ČT4 a jeho kolegy basketbalového experta a externího pracovníka na 

katedře sportovních her UK FTVS Mgr. Michala Jeţdíka, byl zjištěn fakt, ţe tým USA 

sehrál nejméně přípravných utkání před mistrovstvím světa ze všech 24 druţstev, které 

se mistrovství účastnili, a to pouze 4. Ostatní druţstva oproti tomu sehrály nejméně 6 

přípravných utkání, coţ by mohlo zapříčinit, jejich lepšímu sehrání a participaci hráčů 

na týmovém herním výkonu. 

 Dalším rozdílem mezi týmem USA a ostatními týmy byl fakt, ţe tým USA byl 

sloţen ze zcela nových hráčů, kteří okrem oněch 4 přípravných utkání spolu nesehráli 

ţádný předchozí šampionát. Bylo tomu tak proto, ţe vítězné druţstvo z Olympijských 

her 2008 z Pekingu se celé z MS 2010 v Turecku omluvilo a tudíţ nepřijel ani jeden 

hráč původní reprezentace. Realizačnímu týmu USA nezbylo nic jiného, neţ sestavit a 

vytvořit sloţitým výběrem nový tým se zcela novými hráči. Je pravda, ţe někteří hráči 

se, jako například Chauncey Billups, uţ na mezinárodním poli někdy účastnili, avšak 

nikdy nehráli po boku ani jednoho z těchto hráčů, kteří byli vybráni pro toto MS. To 

znamená, ţe tento tým byl zcela nový a hráči mezi sebou se navzájem teprve poznávali 

ve smyslu svých herních rolí a sehranosti druţstva. 

 Posledním velkým rozdílem proti takřka všem ostatním týmům byla doba 

strávená těmito týmy na přípravných kempech a celková doba přípravy týmů. Tým USA 

strávil spolu nejkratší dobu ze všech ostatních druţstev. Několikrát to vyslovili 

komentátoři během skoro kaţdého utkání týmu USA. Bylo kupodivu, ţe taková 

basketbalová velmoc, jakou USA bezpochyby je, strávila pouze 6 týdnů spolu před 

zahájením MS v Turecku, zatímco hráči ostatních týmů spolu trénovali a připravovali se 

na mistrovství v rozmezí 2 měsíců aţ půl roku. Tato relativně krátká doba pro vytvoření 

soudrţnosti, herních návyků, hráčských rolí, základní sestavy a dalších faktorů pro 

vytvoření dobrého týmového výkonu, byla zapříčiněna tím, ţe mnoho hráčů mělo ještě 

hráčské povinnosti ve vlastním týmu klubové soutěţe ve vyřazovacích soubojích k cestě 

za titulem v play off. Protoţe v NBA, odkud byli všichni hráči americké reprezentace 
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vybráni, se hraje v základní části 82 utkání. V kaţdém dalším kole, které se hraje 

vyřazovacím systémem play off, se hraje na 4 vítězná utkání (Jordan a Stern, 2000). To 

znamená, ţe kaţdý hráč měl za sebou nejméně 86 utkání, nemluvě o tom, ţe většina 

hráčů se probojovala se svým klubovým týmem aţ do semifinále. Finále zámořské NBA 

končí zhruba v první polovině června a MS 2010 v Turecku začalo v druhé polovině 

srpna. První utkání na mistrovství odehrál tým USA konkrétně 28.8.2010. To jsou 

zhruba 2 měsíce mezi koncem klubové soutěţe a mezi začátkem mistrovství světa. 

Navíc musíme počítat přechodnou fázi ročního tréninkového cyklu, kde hráči relaxují a 

regenerují po dlouhé a náročné sezoně. 

 

4.2  Použité metody 

4.2.1  Charakteristiky o utkání 

 Charakteristiky o utkání se začaly vytvářet jiţ od počátku realizace herního 

výkonu v utkání. Z počátku to byly pouze jednoduché záznamy s nejdůleţitějšími 

ukazateli hry. Později začali vznikat sloţitější a rozsáhlejší charakteristiky, které 

vznikali díky sjednocení pravidel po roce 1932, kdy bal zaloţena Mezinárodní 

basketbalová federace FIBA (Porter, 2005). Charakteristiky vznikly z technického 

zápisu o utkání. Důleţitým faktem tvoření charakteristik byla moţnost diagnostikování 

herního výkonu obou týmů v utkání. Charakteristika znamená vytčení znaků a hlavních 

projevů pro určitou věc, činnost, nebo cokoli jiného (Velenský, 2009).  Důleţitou 

otázkou pro charakteristiku týmového herního výkonu je, zda mají smysl, jestliţe nejsou 

vztaţeny k hernímu výkonu soupeře. Na tuto otázku reagujeme odpovědí, ţe jistý smysl 

zde existuje, ale pouze v informačním smyslu. To znamená, ţe trenéři si můţou vzít 

z dlouhodobých statistik svého týmu námět na zaměření tréninkové jednotky, kde 

budou pilovat to, v čem odhalila charakteristika jejich slabinu (například trestné hody). 

V tomto případě nemusíme znát výkon soupeřů. Dalším důleţitým faktorem 

charakteristiky týmového herního výkonu je participace individuálních výkonů na 

celkovém týmovém výkonu. Tento fakt se dá v převráceném smyslu pochopit i tak, ţe 

týmový herní výkon je východiskem pro působení na jednotlivce a ovlivňování jejich 

míry participace na týmovém výkonu (Dobrý a Semiginovský, 1988). Moţnosti 

kvantitativních charakteristik jsou zaloţeny na metodě přímého pozorování a existují 
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dva druhy kvantitativních charakteristik. Obecněji pojaté charakteristiky se zaměřují na 

širší mnoţství ukazatelů. Zaměřují se na individuální herní výkon, týmový herní výkon, 

nebo na obojí. Pouţívají se v praxi běţně v elitním basketbalu. Někdy jsou upraveny 

pro potřeby daného sledování. Druhým typem jsou specifické charakteristiky, které se 

zajímají pouze o předem vytypovaný ukazatel. Tento ukazatel je poté sloţitěji rozebírán 

a jsou zde zpracovány případně i příčiny tohoto ukazatele. Takováto charakteristika se 

však uţ hodnotí i kvalitativně (Velenský, 2009). Hodnocením herního výkonu ve 

sportovních hrách všeobecně se zabývají i Pělucha a Přidal (2008). V jejich publikaci se 

však pojednává o sportovních hrách obecně, ne jen o basketbalu. Podstata je však 

stejná. 

 

4.2.2  Použitá metoda 

 V naší práci byla pouţita metoda kvantitativní analýzy videozáznamu týmového 

herního výkonu. Tato metoda koresponduje s obecněji pojatou charakteristikou, kde 

jsou základní ukazatele totoţné s mnoha jinými záznamy, a pouze celková úspěšnost 

útočných akcí, relativní úspěšnost obrany a konečná efektivita druţstva byly vytvořeny 

pro naše potřeby odlišně. Analýza videozáznamu byla provedena metodou pozorování a 

následného vyhodnocování videozáznamů, a srovnání herních výkonů dle ukazatelů. 

Videozáznamy  jsou uloţeny na internetovém serveru ČT4.  

 Pro zisk dat jsme zhlédli chronologicky za sebou všechna utkání, kde figuroval 

tým USA.  Soubor těchto 6 utkání tvořil 2 třetiny všech utkání týmu USA na 

mistrovství, chyběla pouze tři utkání (Tunis, Írán, Slovinsko), které v archivu, ani nikde 

jinde nebylo nalezeno. Snaţili jsme se analyzovat co nejvíce utkání, abychom mohli 

lépe a přesněji charakterizovat herní výkon USA na tomto mistrovství. Pro zajištění 

stálosti podmínek jsme vybrali MS 2010 v Turecku. Jelikoţ se práce zabývala nejen 

výkonem reprezentace USA na tomto turnaji, ale také okrajově o celé pojetí amerického 

basketbalu. Za stálost podmínek povaţujeme stejné místo konaní, stejné časové rozpětí 

všech utkání, stejné sestavy druţstev, stejné realizační týmy a další faktory, které by 

mohly objektivitu práce narušovat. Kdybychom zařadili mezi tyto utkání z tohoto MS i 

některá utkání, například z LOH 2008, výpovědní hodnota by značně klesla, díky zcela 

odlišné sestavě hráčů. 
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  Pro přesný zisk dat a jejich analýzu jsme si přehrávali uvedené videozáznamy 2 

krát. Jelikoţ nejdříve jsme se zastavováním průběhu ručně zapisovali do předem 

připravené tabulky údaje o ději v utkání a poté jsme videozáznam ještě jednou zhlédli 

pro ucelený obraz o utkání, z něhoţ jsme mohli zodpovědět některé otázky.  

 Předem připravený ručně psaný záznamový arch měl připravena pole, do 

kaţdého z nichţ se psalo, jak dopadla ona útočná akce. Kaţdé jedno pole znázorňuje 1 

míč pod kontrolou. Takţe v kaţdém poli musel být záznam o úspěšné, či neúspěšné 

akci. Úspěšné akce znázorňovaly proměněné střely z krátké, střední, dlouhé vzdálenosti, 

nebo střely bezprostředně po útočném doskoku, které byly zakrouţkovány. Ty co 

zakrouţkovány nebyly, byly neúspěšné. Jako úspěšné akce se také brali proměněné 

trestné hody po proměněné střele i po neproměněné střele, nebo zkrátka jen po 5. faulu 

bránícího druţstva. Za neúspěšné akce byly povaţovány jiţ zmíněné neproměněné 

střely ze všech vzdáleností, nebo jakákoli ztráta ze špatné přihrávky, porušení pravidel, 

bloku, či jiných. Za neúspěšnou akci je povaţováno i neproměnění ţádného trestného 

hodu, avšak při proměnění alespoň jednoho hodu, se akce počítala jako úspěšná. Je 

důleţité se zmínit o tom, ţe úspěšnost kaţdé akce se hodnotila pouze jedním bodem, 

zatímco neúspěšná ţádným bodem. Takţe pro charakteristiku nebylo důleţité, zda 

z jedné situace kontrolovaného míče padla střela za 3 body, nebo byl proměněn jeden 

trestný hod. tudíţ výpovědní hodnota do výsledného skóre, mohla mást. Tyto hodnoty 

se však uţívali jen v počítaní úspěšností (efektivit). Ze záznamového archu a tabulky, 

kde jsou akce podrobně rozebrány, se dají body skoro přesně spočítat. Skoro přesně 

proto, ţe dlouhá vzdálenost u střelby neznamená jen 3 bodové pokusy, ale i 2 bodové 

pokusy těsně před čárou tří bodů. Obranné doskoky byly zaznamenávány zcela 

odděleně čárkou. Navíc byly v záznamovém archu rozděleny i jednotlivá hrací období a 

také postupné útoky a rychlé protiútoky. Příklad přepsaného záznamového archu do 

počítačové formy pro lepší názornost je v příloze. 

 Jako střely z krátké vzdálenosti jsou nejčastěji charakterizovány střely z pohybu, 

nebo po útočném doskoku a střely ve vymezeném území pod košem. Střelba ze střední 

vzdálenosti je charakterizována kolem vymezeného území a před čárou 3 bodového 

hodu. O střelbě z dlouhé vzdálenosti jsme jiţ pojednávali. Rychlé protiútoky jsou rychlé 

přechody z obrany do útoku, přičemţ útočníci útočí do nezformované obrany 

(Velenský, 2008). 
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4.3  Sběr dat a analýza dat 

 Seřadíme chronologicky postup ke zpracování práce. Nejdříve jsme museli 

získat, nebo zjistit, kde jsou k dispozici videozáznamy, ze kterých se analyzovala 

všechna utkání. Po nalezení zdroje jsme museli vypracovat, nebo sehnat záznamový 

arch a tabulku, které by obsahovali všechno, co jsme chtěli analyzovat. S tím nám 

pomohl vedoucí práce PaedDr. M. Velenský, Ph.D., který jiţ analyzoval záznamy 

z dřívější doby v utkáních NBA, nebo Mattoni NBL.  Poté jsme mohli začít metodou 

pozorování sběr dat z videozáznamů vybraných utkání. Chronologicky podle data 

utkání jsme sledovali utkání týmu USA a soupeře. Při tomto sledování bylo nutné 

záznam častokrát pozastavovat z důvodu přesného zaznamenání údajů. Kaţdou činnost 

v utkání jsme zaznamenali do záznamového archu, okrem obranných osobních chyb, 

které nebyly v zájmu práce. Po skončení utkání a zápisu z utkání do archu jsme spočítali 

všechny úspěšné i neúspěšné rychlé protiútoky, postupné útoky, střely z krátké, střední 

a dlouhé vzdálenosti, útočné doskoky a všechny další jednotlivé ukazatele a z nich jsme 

dále analyzovali další ukazatele. Například počet míčů pod kontrolou sloţený 

z rychlých protiútoků a postupných útoků, tvoří celkovou úspěšnost útočných akcí. 

Ztráty byly zaznamenávány odděleně, ale bylo s nimi počítáno v celkovém součtu 

k počtu míčů pod kontrolou. Tím bylo zjištěno, kolikrát ztratili útočníci míč, místo 

moţnosti ohroţení soupeřova koše. Relativní úspěšnost střelby znamenala součet všech 

střel z pole, mimo trestných hodů. Absolutní úspěšnost střelby obsahovala jiţ i trestné 

hody. Relativní úspěšnost obrany se spočítala počtem obranných doskoků plus počtem 

ztrát soupeře vzhledem k počtů míčů pod kontrolou soupeře. A konečná efektivita 

druţstva byla zjištěna sečtením CEÚ a RÚO a následným vypočítáním její úspěšnosti. 

Tímto počítáním s jednotlivými údaji jsme dosáhly některých ucelenějších celků, které 

však mohli někdy výpovědní hodnotou v bodech mást. Ve výsledkové části je však 

zřejmé, ţe konečná efektivita druţstva je vţdy lepší pro Američany, kteří vyhráli 

všechna utkání. To znamená, ţe v konečném propočtu bodů můţou existovat odchylky 

se skutečným výsledkem, protoţe akce byly hodnoceny jen 1 bodem nebo 0, ale v naší 

relativní rovině jsou ukazatele jasné. Jestliţe je KDE vyšší pro tým USA, v utkání 

zvítězili. 
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5.  VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

5.1  Ukazatele týmového herního výkonu 

 Pro srovnání týmového herního výkonu byly zvoleny ukazatele, které vypovídají 

pouze a zcela jen o týmovém výkonu druţstva. To znamená, ţe zde nejsou zahrnuty 

individuální charakteristiky jednotlivců. Hodnotíme zde tým jako jeden celek, i kdyţ 

individuální herní výkon jednotlivců je jeho elementární částí. Nepotřebujeme proto 

znát soupisku jmen hráčů, ani kdy a jak probíhalo střídání hráčů a jiné pro naši práci 

nepotřebné údaje. 

 Charakteristika těchto ukazatelů byla vytvořena pro potřeby naší práce. A 

pouţitá metoda kvantitativní analýzy videozáznamu týmového herního výkonu nám po 

zhlédnutí všech dostupných utkání z videozáznamů odhalila nejzávaţnější a zřejmě také 

rozhodující ukazatele, které byly příčinou výhry respektive prohry sledovaných týmů. 

 

5.2  Srovnání THV v utkání USA proti Chorvatsku 

 Toto utkání bylo prvním utkáním obou těchto týmu na MS 2010 v Turecku a 

mělo tudíţ odhalit herní výkon a připravenost obou těchto týmu, na základě čehoţ by se 

daly předběţně zhruba odhadovat průběhy dalších utkání. Pro Chorvatsko to měla být 

zkouška jeho připravenosti proti papírově silnějšímu favoritovi. A pro tým USA mělo 

toto první utkání odhalit míru jejich týmové koheze a sehrání, protoţe je bezpochyby, ţe 

individuální kvality všech hráčů týmu USA jsou výborné. Je známo, ţe na dřívějších 

šampionátech uţ se stalo v důsledku neakceptování se navzájem amerických 

megahvězd v týmu, ţe prohrávali. Tito hráči upřednostňovali před týmovým výkonem 

svůj individuální výkon a jejich pojetí hry bylo vůči ostatním spoluhráčům sobecké. 

Proto nás zajímalo, jak se s problémem týmové soudrţnosti vyrovná hlavní trenér této 

americké reprezentace v Turecku Mike Krzyzewski. 

 Kvantitativní analýza videozáznamu byla nejprve psána na papír pro rychlejší a 

pohodlnější zpracování. Poté byly z dosaţených výsledků zpracovány údaje a tyto údaje 

byly všechny převedeny do procentuálních hodnot pro lepší a názornější pochopení. 
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V prvním utkání s Chorvatskem byl vypracován na počítači záznamový arch, jelikoţ 

ručně psaná podoba záznamu, nemůţe být do práce zahrnuta. Tento záznamový arch 

nám osvětlí způsob zaznamenávání jednotlivých ukazatelů do statistik. Záznamový arch 

naleznete v příloze. Z kaţdého utkání jsem vybral 6 totoţných a pro nás subjektivně 

nejdůleţitějších ukazatelů a tyto ukazatele znázornil ve sloupcovém grafu ve srovnání 

s druţstvem, proti kterému tým USA hrál. Na grafu je patrné, v čem byly jednotlivé 

rozdíly v herním výkonu druţstev a z čeho mohl pramenit výsledek utkání. Jako první 

zpracovanou charakteristiku o utkání máme z utkání USA proti Chorvatsku ze dne 

28.8.2010 a to utkání v základní skupině. V prvním tkání se zaměříme na kaţdý 

ukazatel zvlášť pro lepší pochopení a názornost. V dalších utkáních budeme hodnotit 

ukazatele, o nichţ si myslíme, ţe mají na výsledku největší vliv. 

 

 

 

Graf č. 1 : Nejdůleţitější ukazatele THV v utkání USA x Chorvatsko v % 
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Tabulka č. 1 : Ukazatele týmového herního výkonu USA x Chorvatsko 

Utkání: USA x Chorvatsko 

Soutěţ: MS 2010 Turecko muţi 

Část soutěţe: základní skupina 

Datum: 28.8.2010 

Místo: Turecko 

Výsledek: 106:78 (USA) 

  

Konfrontace 

Domácí: USA Hosté: Chorvatsko 

    

Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % 

PMK 47 41 88   PMK 38 45 83   

                    

SK 17 12 29 59 SK 9 16 25 36 

SV 8 5 13 62 SS 7 6 13 54 

SD 14 19 33 42 SD 9 16 25 36 

DO 2 3 5 40 DO 6 4 10 60 

RÚS 41 39 80 51 RÚS 31 42 73 42 

TH 12 10 22 60 TH 8 11 19 42 

AÚS 53 49 102 52 AÚS 39 53 92 42 

                    

DO + do     13   DO + do     17   

                    

ZPŘ   4 13 31 ZPŘ   6 17 34 

ZPP   4 13 31 ZPP   4 17 24 

ZBL   3 13 23 ZBL   3 17 18 

ZJ   2 13 15 ZJ   4 17 24 

Celkem   13     Celkem   17     

ZPMK   13 88 15 ZPMK   17 83 21 

                    

PÚ 40 41 81 49 PÚ 38 42 80 48 

RP 7 0 7 100 RP 0 3 3 0 

                    

OD     22   OD     22   

                    

CEÚ 47 41 88 53 CEÚ 38 45 83 46 

RÚO 39   83 47 RÚO 35   88 40 

KDE 86   171 50 KDE 73   171 43 
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Na základě vypozorovaných a spočítaných údajů v tabulce č. 1 budeme hodnotit 

týmový herní výkon druţstev USA a Chorvatska. Musíme však vzít v potaz, ţe naše 

práce se zabývá kvantitativními ukazateli a nikoli kvalitativními, které však jsou 

příčinou těch kvantitativních. Proto nechceme zbytečně spekulovat, čím byly hodnoty 

ukazatelů způsobeny, nicméně u některých ukazatelů budeme interpretovat vlastní 

subjektivní názory z předchozích zkušeností a poznatků, o tom, co je mohlo zapříčinit. 

 Jako první ukazatel je počet míčů pod kontrolou, to znamená v podstatě počet 

moţností ohrozit koš soupeře vstřelením koše. Kaţdý míč pod kontrolou můţe být 

ukončen úspěšnou střelou na koš, neúspěšnou střelou na koš, nebo ztrátou míče po 

přestupku, porušení pravidel, špatnou přihrávkou, útočnou osobní chybou, blokem a 

jinými ztrátami. V tomto utkání dosáhli hráči USA 88 míčů pod kontrolou, coţ znamená 

88 moţností vystřelit na koš, coţ je oproti 83 moţnostem soupeře o 5 více. Tento rozdíl 

můţe znamenat rozdíl i kolem 15 bodů, budeme li předpokládat, ţe kaţdý pokus skončil 

úspěšnou 3 bodovou střelou. 

Dalším ukazatelem jsou střely a to střely z krátké vzdálenosti, které jsou obvykle 

prováděny z pohybu (tzv. „dvojtakt“), nebo například z doskakování v bezprostřední 

vzdálenosti u koše soupeře. Nejenţe tým USA dosáhl většího počtu pokusů z této 

vzdálenosti, ale měl i věší úspěšnost a to o 23 %. Tento rozdíl je zcela markantní, čímţ 

se značně podílí na stavu výsledku utkání. V tomto ukazateli je zahrnuto všech 7 

rychlých protiútoků týmu USA, z nichţ bylo všech 7 úspěšných, zatímco Chorvaté měli 

pouze 2 a to neúspěšné. V týmu USA byly a jsou vţdy velkou zbraní rychlé protiútoky 

pramenící ze ztrát soupeře a tudíţ kvalitní a agresivní obrany Američanů. 

Co se týče střel ve střední vzdálenosti, jejich četnost je totoţná, jen úspěšnost je 

o jednu střelu u Američanů lepší. Tento ukazatel zahrnuje střely kolem vymezeného 

území, v okolí trestných hodů a po stranách vymezeného území. Nejsou v něm však 

zahrnuty střely poblíţ trojbodového oblouku, tyto jsou uţ charakterizovány jako střely 

z dlouhé vzdálenosti. Ze všech 6 utkání bylo zaznamenáno nejméně střel právě ze 

střední vzdálenosti. Nejvíce naopak z krátké a rovněţ zhruba podobně z dlouhé 

vzdálenosti. 

Výrazným rozdílem se projevila střelba z dlouhé vzdálenosti, která jak uţ jsme 

zmínili, nemusela být vţdy ohodnocena jako 3 bodový pokus, nicméně většinou měla 

takový charakter. Tady činí rozdíl 5 úspěšných střel, coţ znamená minimální hodnotu 
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10 bodů a maximální hodnotu dokonce 20 bodů, jestliţe by kaţdá úspěšná střela byla 

proměněna po faulu. 

Do střel se zahrnuje i ukazatel v tabulce zapsaný jako DO, coţ znamená vlastně 

útočný doskok plus bezprostřední střela po doskoku ze střední, nebo krátké vzdálenosti. 

Zde je rozdíl celkem 5 střel ve prospěch Chorvatska. Chorvatsko proměnilo 6 z 10 a 

USA 2 z 5. Tento rozdíl však není markantní, protoţe všechny hodnoty se počítaly za 1 

bod (úspěšná akce), nebo za 0 bodů (neúspěšná akce) a nehrálo rozdíl, zda to byla střela 

za 3 body nebo doskok za 2 body, nebo pouze 1 proměněný trestný hod po faulu na 

střílejícího hráče. Takţe zde mohl být bodový rozdíl od 4 bodů do maximálně 8.  

Ukazatel relativní úspěšnost střelby zahrnuje četnost všech střel z pole okrem 

trestných hodů. Nerozlišuje střelbu z krátké, střední, či dlouhé vzdálenosti. Zde činí 

rozdíl 7 střel z celkových součtů obou týmů ve prospěch týmu USA. Celkových 51 % 

RÚS Američanů je velmi dobrá úspěšnost střel z pole, proti 42 % Chorvatů, kteří navíc 

zaznamenali celkově méně střel. V konkrétních číslech to dělá v tomto ukazateli podle 

všech úspěšných střel rozdíl minimálně 20 bodů, počítáme li kaţdou střelu za 2 body. 

Nejsou zde zahrnuty trestné hody, ale 3 bodové pokusy ano. Jak uţ bylo zmíněno, 

všechny akce se hodnotí buď 1 bodem za její úspěch, nebo 0 body za její neúspěch, ale 

v tomto případě víme, ţe zde nejsou zahrnuty trestné hody a proto můţeme rozdíl 10 

střel (původně 10 bodů, jako 10 úspěšných akcí) vyjádřit hrubým odhadem 20 bodů do 

výsledku o utkání. Nevíme, kolik z oněch 10 úspěšných střel bylo za 2 a za 3 body. 

Tento ukazatel byl vybrán do grafu, protoţe vypovídá o výsledku, respektive je jeho 

důleţitou součástí a znázorňuje rozdíl mezi oběma týmy. 

Trestné hody jsou důleţitým ukazatelem a součinitelem konečného výsledku pro 

kaţdý tým a kaţdé utkání, zejména ve vyrovnaných utkáních, proto byl také vybrán do 

grafu pro grafické znázornění rozdílu o úspěšnosti. Zde jsou na tom opět lépe 

Američané. Proměnili 60 % z celkových 22 trestných hodů, to znamená 12, coţ je 12 

bodů. Chorvaté proměnili jen 42 % trestných hodů, to je 8 z 11 a to je na reprezentační 

druţstvo velmi slabá bilance. 

Absolutní úspěšnost střelby hodnotí úspěšnost všech střel včetně trestných hodů. 

Zde je počítání s hodnotami bodů v utkání sloţité, protoţe můţou mít hodnoty od 1 do 3 

a výsledek by byl nepřesný. Proto se v kaţdém počítání počítalo s 1 bodem za úspěšnou 

akci a s 0 body za neúspěšnou. Toto číslo vznikne součtem RÚS + TH. Opět zde vidíme 
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10 % rozdíl ve prospěch úspěšných střel Američanů. V grafu znázorněn není, protoţe uţ 

jsou v něm jeho dva součinitelé, o kterých bylo pojednáváno před chvílí.  

Útočné doskoky hrají důleţitou roli v herním výkonu, vytváří se jimi další 

moţnost mít míč pod kontrolou a následně ohrozit koš soupeře. Ukazatel DO+do 

zahrnuje všechny útočné doskoky a to doskoky s bezprostřední střelou, o které jsme se 

jiţ zmiňovali, tak také doskoky s následným novým postupným útokem (do). 

Porovnávání útočných doskoků je obtíţné. Záleţí na tom, kolik střel je tým schopen 

doskakovat, protoţe proměněné střely doskakovat nelze, lze doskočit pouze neúspěšné 

střely (i z trestných hodů). Proto hodnotit poměr útočných doskoků jednoho a druhého 

týmu je nesnadné. Neznamená, ţe kdyţ má druţstvo USA 13 útočných doskoků, ţe je to 

málo. Můţe to být zapříčiněno vysokou úspěšností střelby, tudíţ nízkým počtem 

neúspěšných střel a potencionálních moţností doskočit míč. Oproti tomu Chorvaté 

v útoku doskočili 17 míčů, coţ je jako číselná hodnota vyšší, ale nemusí odpovídat té 

bodové hodnotě. Nevíme ani, jestli byli všechny akce po útočném doskočení úspěšné, 

nebo neúspěšné (respektive to víme, ale musíme se podívat do záznamového archu, co 

následuje po „do“, nebo zda je DO podtrţené nebo v krouţku). Můţe to také znamenat a 

v tomto konkrétním případě i znamená, nízkou úspěšnost střelby Chorvatů. 

Ztráty týmu jsou činitel, který se poměrně značně sleduje v kaţdém utkání 

elitního světového basketbalu v rámci klubových soutěţí i v rámci reprezentačních 

muţstev. V našem případě to není výjimka, protoţe ztráty jsou důleţitým faktorem 

ovlivňující výsledek. Počet ztrát nám můţe poskytnout obraz o sehranosti týmu, kvalitě 

individuálních herních dovedností (technické vyspělosti hráčů- schopnost driblingu bez 

ztráty, nebo přesných přihrávek a chytání míče spoluhráči), ale také o kvalitě obrany 

soupeře a anticipaci jejích hráčů. Můţe také naznačovat míru agresivity bránícího 

druţstva. Agresivity ve smyslu velmi aktivního zapojení se a důsledného bránění 

v obraně. Je více druhů ztrát. Pro naši práci byly ztráty rozděleny do 4 skupin a to ztráty 

způsobené špatnou přihrávkou (přihrávky do zázemí), ztráty pramenící z porušení 

pravidel nebo útočných osobních chyb a přestupků, dále bloky ve smyslu ztráty a jiné 

ztráty. Podíváme li se do tabulky nebo grafu č.1 zjistíme, ţe Chorvaté měli o 6 % ztrát 

více, neţ Američané. Dalším faktem je, ţe Američané měli více míčů pod kontrolou a 

tudíţ i více moţností přijít o míč, ale měli pouze 13 ztrát z 88 míčů pod kontrolou, 

zatímco Chorvaté přišli o míč 17 krát z 83 drţených míčů pod kontrolou. Napovídá nám 

to o velmi dobré americké obraně a zřejmě ukvapeném jednání Chorvatů v útoku. Jak 
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jsme jiţ zmiňovali v teoretických podkladech, Američané silně preferují způsob osobní 

obrany. Naprostou novinkou na tomto MS bylo, ţe měnily osobní obranu s u nich zcela 

nevídanou zónovou obranou a to mohlo některé soupeře mást. 

Postupný útok je způsob útoku, kdy druţstvo útočí do zformované obrany a 

snaţí se je přehrát pomocí individuálních dovedností jednotlivce, herních kombinací, 

nebo herních systémů. Přičemţ prvně jmenované je spekulativní, protoţe, i kdyţ se 

jedná o průnik útočníka s míčem ke koši se snahou zakončit, ostatní spoluhráči 

zaměstnávají své obránce tak, aby měl útočník s míčem dost prostoru a času na tuto akci 

„1 na 1“, coţ uţ je zase ale herní kombinace, nebo systém. V tomto ukazateli nebyl tolik 

patrný rozdíl, pouze 1 % při téměř totoţném počtu postupných útoků. Tento ukazatel 

nehrál na konečném výsledku utkání významnou roli, protoţe byl skoro vyrovnaný pro 

oba týmy.  

Naproti tomu je vidět velký rozdíl v počtu rychlých protiútoků. Rychlý protiútok 

je charakterizován odbornou literaturou, jako způsob útoku do nezformované obrany 

protihráče. Zatímco tým USA zaznamenal 7 rychlých a úspěšných protiútoků v utkání, 

tým Chorvatska pouze 3 a to neúspěšné. Z toho vyplívá, ţe rozdíl je obrovský. 

Američané zakončili kaţdý rychlý protiútok střelou z pohybu, respektive z krátké 

vzdálenosti a úspěšně. Podle záznamového archu (viz. příloha) můţeme vidět, ţe pouze 

2 neproměněné střely byly s faulem a z trestných hodů minimálně jednou skórovali 

v obou případech. Zatímco Chorvaté dvakrát stříleli a nepřesně z dlouhé vzdálenosti a 

jednou zaznamenali ztrátu míče po bloku v rychlém protiútoku. Tým USA je všeobecně 

znám svým nebezpečím rychlých protiútoků a vůbec rychlým přechodem z obrany do 

útoku. V tomto utkání se to jen potvrdilo a snaha Chorvatů je zastavit, nebyla zcela 

platná. 

Obranné doskakování je ukazatel, kterým se opět těţce popisuje kvalita 

týmového herního výkonu. Záleţí na více faktorech, které tvoří jeho četnost. Záleţí 

zejména na počtu neúspěšných střel soupeře a jeho trestných hodech, kdy má obránce 

pravidly zvýhodněnou pozici pro obranný doskok po neúspěšném trestném hodu. Platí 

zde pravidlo, ţe čím má soupeř vyšší úspěšnost střelby, tím méně moţností mají obránci 

k obrannému doskoku. To v praxi znamená, ţe střelecky úspěšnější týmy mají více 

moţností a zpravidla více doskoků, neţ soupeř, který koše neproměňuje. V utkání USA 

s Chorvatskem měli oba týmy shodně 22 doskoků. Tento ukazatel není pro vývoj 

konečného výsledku tolik důleţitý. 
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Celková efektivita útočných akcí je opět charakteristika, kterou jsme si sami 

vytvořili a která vypovídá vlastně o úspěšnosti v podobě bodů z počtu míčů pod 

kontrolou. Je to prakticky to samé vyjádřené pouze v procentech. Úspěšnost kaţdé 

situace, kdy bylo potencionálně moţné dát koš soupeři. Druţstvo USA mělo 53 % 

úspěšně zakončených akcí a druţstvo Chorvatska proti nim pouze 46 %, coţ je značný 

rozdíl z mnoţství kolem 85 PMK. Rozdíl činil konkrétně 9 úspěšně zakončených akcí a 

to je minimálně 9 bodů do výsledku o utkání, za předpokladu, ţe kaţdá akce končila po 

faulu 1 úspěšným trestným hodem. 

Další náš ukazatel se zabývá relativní úspěšností obrany druţstva, který jsme 

získali podle počtu obranným doskoků + počtu ztrát soupeře. Jelikoţ obranné doskoky i 

ztráty míče soupeře závisí na aktivitě obrany bránícího druţstva. Zde je opět vidět rozdíl 

mezi oběma druţstvy. Tým USA získal 39 krát míč po chybě, nebo neúspěšné střelbě 

soupeře z 83 moţností, zatímco tým Chorvatska pouze 35 krát z 88 moţností. Coţ 

poukazuje na větší efektivitu obrany týmu USA.  

Konečná efektivita týmového herního výkonu je ukazatel sestavený pro účely 

této práce a zahrnuje celkovou efektivitu útočných akcí, relativní úspěšnost obrany a 

počet míčů pod kontrolou. Podle vzorce CEÚ+RÚS /PMK*100 získáme tento ukazatel. 

Tento ukazatel tedy zahrnuje většinu herních činností, které se podílejí jak na herním 

výkonu, tak na výsledku utkání. V tabulce můţeme vidět rozdíl 7 % ve prospěch 

Američanů, kteří dosáhli 50 %. Tento ukazatel by měl nejvíce vypovídat o herním 

výkonu druţstva a také by měl poskytovat předpoklad výsledku ve smyslu vítěz a 

poraţený v konfrontaci s druhým druţstvem. 

Do grafu č. 1 bylo zvoleno 6 ukazatelů herního výkonu, které se nejvíce 

podepisují na stavu výsledku utkání. Jak můţeme v tomto grafu vidět, procentuální 

hodnoty ukazatelů druţstva USA převaţují ve všech ukazatelích hodnoty týmu 

Chorvatů, jen v hodnotách ztrát mají niţší hodnoty, coţ je však v duchu nepřímé úměry 

a znamená to, čím méně procent ztrát, tím lepší herní výkon. Takţe lze z tabulky č. 1 i z 

grafu č. 1 vysledovat rozdíly obou týmu a faktory, které ovlivnily výsledek utkání. Lze 

tedy jednoznačně říci, ţe tým USA byl jednoznačně lepší neţ tým Chorvatska. 
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5.2.1  Shrnutí utkání USA x Chorvatsko ze záznamového archu 

 Všechny ukazatele byly jiţ zmíněny podrobně. Proto se zde ještě zmíníme o 

podrobnostech a informacích, které nejsou zřejmé ze zpracovaných výsledků do 

tabulek.  Jsou to informace, které lze vyčíst ze záznamového archu, který máme 

v příloze obsaţeny pro názornou ukázku a lepší pochopení. Nicméně ručně psaný zápis 

je ještě podrobnější, neţ ten v počítačové formě, protoţe zachycuje zvlášť všechny 4 

hrací období v utkání. Dá se z něj poznat rozdíl mezi jednotlivými obdobími a také 

počet postupných útoků a rychlých protiútoků v kaţdém hracím období. Navíc jsme 

zaznamenali postřehy z pozorování videozáznamu, které se do záznamového archu 

uvést nedají, ale o kterých se můţeme okrajově také zmínit.  

 V první čtvrtině tohoto utkání dokázali Chorvaté drţet s Američany krok a 

bodový rozdíl byl nepatrný. Jak jsme jiţ dříve zmínili, tým USA měl nejméně 

přípravných utkání a tak, dá se říci, ţe se v první čtvrtině ještě „zahřívali“ k vlastnímu 

výkonu. Po přestávce se začaly rozdíly v herním výkonu jiţ ukazovat. Američané 

zlepšovali svoje útoky i obranu a v poločase uţ měli slušný bodový náskok. Kaţdé hrací 

období zaznamenali 2 rychlé protiútoky, kromě posledního, kde zaznamenali pouze 

jeden. Chorvaté zaznamenali v prvním období také dva rychlé protiútoky, ale poté uţ 

pouze jeden a to navíc se ztrátou z bloku. Dá se říci, ţe zlomové bylo druhé hrací 

období, kde Chorvaté zaznamenali pouze 3 úspěšné útoky z 19 PMK a Američané 9 

z 21. Po 2. hracím období byl náskok Američanů značný a hrálo se uţ v podstatě o 

dobrý výsledek, který stejně skončil rozdílem 28 bodů ve prospěch USA. Podle 

zjištěných informací vyhrálo druţstvo USA hlavně příčinou úspěšně střelby z dlouhé 

vzdálenosti a z krátké vzdálenosti zapříčiněnou také rychlými protiútoky. 

 

5.3  Srovnání THV v utkání USA proti Brazílii 

 Utkání USA s Brazílií proběhlo 30.8.2010 jako jejich třetí utkání v základní 

skupině a obě druţstva uţ měli zajištěný postup do osmifinále. Od tohoto utkání 

basketbaloví experti mnohé očekávali. Zejména proto, ţe v týmu Brazílie hrál brilantní 

pivot Tiago Splitter a další klasičtí podkošoví hráči, zatímco v týmu USA hrál jako 

klasický pivot na pozici 5 pouze Tyson Chandler. Ostatní hráči hrávali ve svém klubu 

na pozici 4. Zajímalo nás, jak se s tím Američané vyrovnají, ale naopak i to, jak se 
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vyrovnají Brazilci s vysokou pohyblivostí neklasických podkošových hráčů z NBA jako 

například Lamar Odom. Dalším faktorem bylo to, ţe hráči brazilské reprezentace byli 

adaptovaní na styl hry hráčů z NBA, protoţe tam několik z nich působilo. Velmi byl 

očekáván výkon Leandra Barbosy, který i v NBA vyčníval svojí rychlostí a výbušností. 

Toto utkání bylo plné očekávání a otazníků. I kdyţ měli oba týmy uţ zajištěný postup 

do další části turnaje, byla to otázka prestiţe a zároveň také připravenosti obou týmů 

čelit skutečně kvalitním soupeřům.  Pro Brazilce byla situace o něco sloţitější, protoţe 

jejich druhý výborný pivot, také hrající v NBA, Anderson Varejao byl zraněný a 

nemohl nastoupit k utkání.  

 

 

Graf č. 2 : Nejdůleţitější ukazatele THV v utkání USA x Brazílie v % 
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Tabulka č. 2 : Ukazatele týmového herního výkonu USA x Brazílie 

Utkání: USA x Brazílie 

Soutěţ: MS 2010 Turecko muţi 

Část soutěţe: základní skupina 

Datum: 30.8.2010 

Místo: Turecko 

Výsledek: 70:68 (USA) 

  

Konfrontace 

Domácí: USA Hosté: Brazílie 

    

Ukazatele ÚSP. NEÚSP. Celkem % Ukazatele ÚSP. NEÚSP. Celkem % 

PMK 33 49 82  PMK 31 54 85  

          

SK 13 18 31 42 SK 16 12 28 57 

SV 3 4 7 43 SS 0 6 6 0 

SD 6 14 20 30 SD 10 18 28 36 

DO 1 2 3 33 DO 1 2 3 33 

RÚS 23 38 61 38 RÚS 27 38 65 42 

TH 18 5 23 78 TH 4 4 8 50 

AÚS 41 43 84 49 AÚS 31 42 73 43 

          

DO + do   6  DO + do   8  

          

ZPŘ  8 24 33 ZPŘ  13 23 57 

ZPP  7 24 29 ZPP  2 23 9 

ZBL  2 24 8 ZBL  3 23 13 

ZJ  7 24 29 ZJ  5 23 22 

Celkem  24   Celkem  23   

ZPMK  24 82 29 ZPMK  23 85 27 

          

PÚ 24 48 72 33 PÚ 28 50 78 36 

RP 9 1 10 90 RP 3 4 7 43 

          

OD   24  OD   20  

          

CEÚ 33 49 82 40 CEÚ 31 54 85 36 

RÚO 47  85 55 RÚO 44  82 54 

KDE 80  167 48 KDE 75  167 45 
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V předchozím rozboru kvantitativní analýzy týmových herních ukazatelů jsme 

se věnovali všem ukazatelům odděleně po jednom. Bylo to z důvodu názornosti a 

plného pochopení rozsahu a výpovědní hodnoty ukazatelů, nyní se však budeme 

věnovat shrnutí stručněji a některé ukazatele bude moţno i sloučit dohromady. Budou 

vybrány ty ukazatele, které něco prokazují a jsou nejrozdílnější ve zjištěných hodnotách 

proti soupeři. 

 V počtu míčů drţených pod kontrolou lehce převaţuje celkový počet Brazilců a 

to v 85 případech proti 82 PMK Američanů. Avšak toto je jen četnost, která nám pouze 

ukazuje, ţe kdyby byla 100 % úspěšnost střelby, bylo by všech 85, nebo 82 útoků 

úspěšných. Jenţe na četnosti nezáleţí tolik, jako na počtu úspěšných zakončení a ty jsou 

zase ve prospěch americké reprezentace a to v poměru 33 : 31. Je to ale relativně 

zanedbatelný rozdíl, i kdyţ při tak nízkém výsledku můţe hrát značnou roli.  

 Dalším ukazatelem je relativní úspěšnost střelby, ve které bude zahrnuta střelba 

ze všech vzdáleností, okrem trestných hodů. Tady vidíme v tabulce č. 2, ţe tým USA 

byl v této činnosti pozadu. Z krátkých střel proměnil 13 proti 16 brazilským úspěšným 

střelám. A z dlouhých pouze 6 proti 10 úspěšným brazilským střelám. Střelbou ze 

střední vzdálenosti lehce tým USA upravil poměr všech střel, kdyţ proměnil 3 a 

Brazilci ţádnou. Celkově proměnili hráči USA 23 střel ze všech vzdáleností a hráči 

Brazílie 27 střel ze všech vzdáleností. V útočných doskocích byly oba týmy vyrovnané 

(viz. tabulka č. 2). 

 V tomto utkání byly zcela zásadní trestné hody, které podle nás byly hlavní 

příčinou těsného dvojbodového vítězství USA nad Brazílií. Tento ukazatel je zcela 

patrný v grafu č. 2, kde je vidět velmi dobrá 78 % úspěšnost trestných hodů týmu USA, 

kteří zaznamenali 18 bodů z 23 trestných hodů. Brazilská reprezentace na ně ztrácí 

počtem pokusů i úspěšností. Proměnili pouze 4 trestné hody z 8, coţ je pouhých 50 % a 

to je na elitní reprezentační výběr této kvality málo. V utkání které bylo takto 

vyrovnané, hrál tento ukazatel zásadní roli. Velký počet trestných hodů korespondoval 

s větší agresivitou a snahou Američanů pronikat do vymezeného území a ohrozit koš 

soupeře z krátké vzdálenosti. 

 V absolutní úspěšnosti střelby, jsou zahrnuty trestné hody a tím pádem tento 

ukazatel vyšel ve prospěch Američanů, zatímco relativní úspěšnost střelby měli lepší 

Brazilci. Reprezentace USA měla o 11 střel z utkání více, díky počtu trestných hodů.  
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 Proti předchozímu utkání USA s Chorvatskem, je vidět značný rozdíl v počtu 

útočných doskoků. V celém utkání jich bylo vidět pouze 14, z toho 8 amerických a 6 

brazilských. Z videozáznamu i ukazatele bylo patrné, ţe je to způsobeno výbornou 

obranou a odstavováním bránících hráčů útočníky více, neţ vysokým počtem úspěšné 

střelby. Navíc počet střel v celém utkání nebyl nijak objemný. Tento ukazatel vytváří 

celé druţstvo, nejen podkošoví hráči, ale moţnost pro útočný doskok se naskýtá i 

křídelním hráčům a rozehrávačům, nemůţeme tedy tvrdit, ţe to bylo neúčastí jednoho 

z brazilských pivotů, ale agresivní a svědomitou obranou obránců. 

 Brazilci se dopustili 23 ztrát míče z 85 míčů pod kontrolou, coţ je 27 %. Toto 

číslo je poměrně vysoké na tuto úroveň basketbalu, avšak pramenilo zřejmě z rychlého 

herního děje, kde se hrál dynamický a rychlý basketbal, který vyţaduje přesnost. Hra se 

přelévala z jedné poloviny na druhou, i kdyţ výsledek nebyl nijak vysoký, díky obraně 

obou druţstev. Zcela nepřípustné je, ale ztratit 13 krát míč špatnou přihrávkou. 

Z videozáznamu bylo vysledováno, ţe to zřejmě pramenilo z nerozváţných a leckdy 

unáhlených přihrávek na dlouhé vzdálenosti. Američané ztratili míč 24 krát, coţ je na 

tak dobře technicky vybavený tým mnoho. Nejvíce pramenili ztráty ze špatné přihrávky 

(8 krát), z přestupků a porušení pravidel (7 krát) a z jiných situací, jako bylo například 

vypíchnutí obráncem míč útočníkovi. Tento ukazatel však svědčí o vyrovnanosti 

herních výkonů obou týmů a o rychlosti hry. 

 Počet postupných útoků nehrál v tomto utkání tolik důleţitou roli jako počet 

rychlých protiútoků a jejich úspěšnost. V tomto ukazateli opět dominovali Američané a 

bylo vidět, ţe je to jejich zbraň i proti vyrovnanému a kvalitnímu soupeři, kterému se 

nepodařilo je zastavit. Brazilci se snaţili americké rychlé protiútoky zastavit, ale i za 

pomocí faulu, kdy z 10 amerických protiútoků, bylo 5 s faulem a všechny úspěšné. Z 10 

protiútoků proměnili Američané 9. V konfrontaci s tím Brazilci proměnili jen 3 rychlé 

protiútoky ze 7 a v ţádném nebyli faulováni, ale dvakrát přišli o míč kvůli ztrátě. 

 Obranné doskoky nejsou stěţejním ukazatelem, významně se podílejícím na 

výsledku v tomto utkání. Je to 24 proti 20 ve prospěch Američanů. Svědčí pouze o tom, 

ţe se neuskutečnilo tolik střel a ţe obrany se snaţili svědomitě doskakovat po kaţdé 

nezdařené akci na koš. Můţeme se ale vrátit k informaci o podkošových hráčích obou 

týmů ze začátku podkapitoly, kde jsme uváděli otazník nad herním výkonem 

podkošových hráčů, zejména USA s pouze jedním klasickým pivotmanem. Zdá se, ţe 
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tým USA tímto faktem nijak nestrádá a více podkošových hráčů ani nepotřebuje. 

V obranných doskocích si vedli lépe neţ Brazilci. 

 O celkové efektivitě útočných akcí jsme se jiţ zmiňovali na začátku podkapitoly 

v počtech míčů pod kontrolou, pouze je vyjádříme procentuelně a to 40 % pro 

Američany a 36 % pro Brazilce. Nicméně tento ukazatel společně s relativní úspěšností 

obrany druţstva nehraje velkou roli na výsledku, jelikoţ jsou takřka totoţné, zejména u 

té obrany. A konečná efektivita druţstva v tomto utkání taky nečinila hlavní faktory 

výsledku. 

 Z uvedených ukazatelů je zcela průkazné, ţe hlavní příčinou výhry USA nad 

Brazilci byla střelba trestných hodů. Počet i úspěšnost. Rozdíl 14 bodů z trestných hodů 

je ve výsledku 70:68 (USA) naprosto zničující. Nejde jen o úspěšnost, ale i o počet a ten 

byl zřejmě zapříčiněn snahou Američanů vnikat pod koš soupeře a zakončovat z krátké 

vzdálenosti a četností rychlých protiútoků, kde byli často faulováni a trestné hody 

proměňovali, takţe to byly akce i za 3 body. Těchto střel provedli více, neţ Brazilci, 

kteří spíše stříleli z dlouhé vzdálenosti a nevynucovali si tolik fauly. 

 

5.3.1   Shrnutí utkání USA x Brazílie ze záznamového archu 

 Ze záznamového archu a i z videozáznamu bylo vidět, ţe tým USA ještě 

v polovině zápasu prohrával, i kdyţ nevelkým počtem bodů. Teprve ve třetím hracím 

období srovnali stav a začali Brazilce nutit dotahovat neustále 2 bodový náskok. Pro 

tým Brazilců bylo jednoznačně nejúspěšnější první hrací období, kde zaznamenali z 20 

akcí 12 úspěšných, včetně dvou úspěšných rychlých protiútoků. Je zajímavé, ţe zatímco 

druţstvo USA mělo v kaţdém hracím období stejný počet rychlých protiútoků, okrem 3. 

Období, kdy měli místo 3 jen jeden, Brazilci provedli v prvním období 4 protiútoky a 

poté uţ v kaţdém dalším období pouze jeden. Z písemného záznamového archu a také 

z tabulky č. 2 a grafu č. 2 je také dobře patrný relativně vysoký počet trestných hodů 

Američanů proti Brazilcům a to 23 amerických a pouze 8 brazilských. Toto je další fakt, 

který nám vypovídá o vysokých počtech obranných osobních chyb Brazilců, kdy jejich 

nejlepší hráči Tiago Splitter a Leandro Barbosa měli na kontě dlouho dobu před 

ukončením utkání 4 osobní chyby a Leandro Barbosa dokonce chvíli před koncem 

zaznamenal 5. osobní chybu a tudíţ musel ukončit svojí účast v tomto utkání. Nemluvě 

o dalších hráčích. Potom se vyrovnat s tlakem, kdy hráči musí důsledně a agresivně 
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bránit, ale zároveň se vyvarovat jakékoli osobní chybě, je velmi obtíţné a leckdy na 

hraně s myšlenkou, zda vypustit obranu unikajícího hráče, či se snaţit ho přece jen 

ubránit. 

 Toto utkání bylo podle mého názoru a pozorování zřejmě nejatraktivnějším a 

nejdramatičtějším utkáním Američanů. Bylo tomu tak proto, ţe vývoj výsledku nebyl 

jasný od samotného začátku hry a vítěz se nedal odhadnout.  Bylo to utkání ještě 

v základní skupině, ale i tak velmi dramatické. S jistotou lze říci, ţe toto utkání bylo i 

podle výsledku a herního výkonu obou týmů, nejvyrovnanější utkání ze všech. 

Prakticky do poslední vteřiny se nevědělo, kdo zvítězí. Brazilci ještě vteřinu před 

koncem stříleli na koš, aby dotáhli těsný dvoubodový náskok Američanů. Bohuţel pro 

diváky, byla střela neúspěšná. Ale i tak to byl vynikající a vyrovnaný zápas, který oba 

týmy velmi dobře připravil na těţká utkání. 

  

5.4  Srovnání THV v utkání USA proti Angole 

 Utkání USA proti Angole bylo jiţ utkání v další části soutěţe, a to v osmifinále. 

Toto utkání proběhlo 6.9.2010. Angola je mistrem Afriky a tudíţ papírově nejlepším 

týmem Afriky, ale v mezinárodním měřítku, je basketbal na tomto kontinentu zatím na 

horší úrovni, neţ je například ve státech Severní a Jiţní Ameriky, Evropy, nebo Asie. Je 

to zejména ekonomickou situací, která musí řešit jiné problémy, neţ rozvoj sportu 

v zemi a také mladší tradicí basketbalu v těchto zemích. Bylo to v pořadí čtvrté utkání 

týmu USA, my však máme analyzované pouze 3, protoţe některá utkání ze základní 

skupiny nebyla nalezena v archivu videozáznamů. Ale můţeme pozorovat, ţe nejprve 

hrál tým USA s evropským týmem, poté s jihoamerickým a nyní se utká s africkým 

týmem. Kaţdý z těchto týmů má jiný styl pojetí hry a hrají jiné herní kombinace a herní 

systémy. Je pravdou, ţe trenéři těchto týmů, mohou být i z jiných zemí a většinou mladé 

basketbalové reprezentace mívají trenéry z věhlasných basketbalových zemí, navzdory 

tomu však trenéři pracují s typově jinými hráči, neţ například ve své zemi, nebo klubu a 

musejí trénink a herní pojetí přizpůsobit schopnostem hráče a hlavně tomu, v čem 

vynikají. U angolského týmu se dalo čekat, ţe budou hrát fyzický basketbal v rychlém 

provedení útočných akcí, leč bude postrádat takovou úroveň techniky a přestnoti, jakou 

oplývá tým USA. Dalším otazníkem bylo, zda se podaří angolské reprezentaci zabráni 
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velkému počtu úspěšných rychlých protiútoků Američanů. A já osobně jsem se těšil na 

podkošové souboje ve vzduchu, protoţe jak tým USA, tak tým Angoly je dobře 

vybaven skokanskými schopnostmi. Druţstvo Angoly bylo bráno jako papírově slabší 

druţstvo, a i kdyţ se nepočítalo s tím, ţe by mohli zvítězit, zajímalo nás, jak se k utkání 

postaví a jaký výsledek s týmem USA uhrají. 

 

 

Graf č. 3 : Nejdůleţitější ukazatele THV v utkání USA x Angola v % 
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Tabulka č. 3 : Ukazatele týmového herního výkonu USA x Angola 

Utkání: USA x Angola 

Soutěţ: MS 2010 Turecko muţi 

Část soutěţe: osmifinále 

Datum: 6.9.2010 

Místo: Turecko 

Výsledek: 121:66 (USA) 

  

Konfrontace 

Domácí: USA Hosté: Angola 

    

Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % 

PMK 52 33 85   PMK 30 46 76   

                    

SK 19 13 32 59 SK 10 8 18 56 

SV 2 5 7 29 SS 2 6 8 25 

SD 19 21 40 48 SD 7 22 29 24 

DO 1 7 8 13 DO 5 1 6 83 

RÚS 41 46 87 47 RÚS 24 37 61 39 

TH 21 5 26 81 TH 10 5 15 67 

AÚS 62 51 113 55 AÚS 34 42 76 45 

                    

DO + do     18   DO + do     9   

                    

ZPŘ   3 6 50 ZPŘ   7 20 35 

ZPP   2 6 33 ZPP   2 20 10 

ZBL   1 6 17 ZBL   4 20 20 

ZJ   0 6 0 ZJ   7 20 35 

Celkem   6     Celkem   20     

ZPMK   6 85 7 ZPMK   20 76 26 

                    

PÚ 43 31 74 58 PÚ 28 46 74 38 

RP 9 2 11 82 RP 2 0 2 100 

                    

OD     21   OD     15   

                    

CEÚ 52 33 85 61 CEÚ 30 46 76 39 

RÚO 41   76 54 RÚO 21   85 25 

KDE 93   161 58 KDE 51   161 32 
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První ukazatel počtu míčů drţených pod kontrolou nám odhaluje to, kdo byl 

častěji v útoku a měl tedy vyšší počet moţnosti útoku na koš soupeře. Lze z něj vyčíst i 

o kolik moţností převaţoval útok Američanů nad moţnostmi týmu Angoly. O 9 

moţností útoku. Je sice teoreticky moţné, ţe by kaţdý pokus skončil ztrátou, ale 

prakticky nemoţné, protoţe můţeme vyčíst z tabulky č. 3 pouze 6 ztrát Američanů.  

 Co se týče relativní úspěšnosti střelby, je z grafu č.3 zřejmá vyšší procentuální 

úspěšnost týmu USA a to o 8 %. Lepší výpovědní hodnotu najdeme v tabulce č.3, kde 

vidíme, ţe Američané vystřelili z pole 87 střel a Angolané pouze 61, to je propastný 

rozdíl 26 střel jenom z pole. Navíc tým USA dominoval proměněnými hody z dlouhé 

vzdálenosti většinou s hodnocením 3 bodů do výsledku, kde zaznamenal 19 úspěšných 

střel a Angola pouze 7. Zaznamenal také o 14 střel z krátké vzdálenosti více, neţ tým 

Angoly. Z krátké vzdálenosti proměnil 19 střel proti 10 angolským. Druţstvo Angoly 

bylo lepší pouze v bezprostřední střelbě na koš po útočném doskoku, kde zaznamenali 5 

úspěšných z celkových 6 útočných doskoků. To však neměnilo nic, na zdrcujícím 

rozdílu ve střelbě obou druţstev.  

 Silnou zbraní Američanů, se uţ podruhé ukázala být střelba z čáry trestného 

hodu. Na grafu č. 3 můţeme vidět rozdíl v procentech úspěšně proměněných trestných 

hodů. V číslech je to pak 21 proměněných trestných hodů Američanů z celkových 26, 

coţ je velmi dobrá bilance. Proti tomu stojí 10 proměněných trestných hodů Angolanů 

z celkových 15. V tomto herním faktoru podílejícím se na výsledku vyšli Američané o 

11 bodů lépe. 

 Absolutní úspěšnost střelby jen podtrhuje to, o čem jiţ bylo psáno.  A to je, ţe 

hráči USA přestříleli tým Angoly z pole i z trestných hodů. Za zmínku stojí zcela 

propastný rozdíl v četnosti a úspěšnosti všech střel. Ze 113 amerických pokusů bylo 62 

úspěšných, zatímco ze 76 angolských pokusů bylo úspěšných jen 34. 

 Za zmínku stojí počet všech útočných doskoků, kde tým USA doskočil 18 míčů 

a tým Angoly pouze 9. Podle očekávání vzdušných soubojů v útoku, nebyly naše 

prognózy zcela naplněny. V pozorování bylo vidět pár akcí, kdy hráč Angoly zakončil 

smečí přímo z útočného doskoku, ale v důsledku jejich nekvalitní obrany, bylo vidět 

více podobných akcí na straně soupeře. 18 doskočených míčů v útoku poukazovalo na 

zatím nedostatečnou kvalitu taktických aspektů týmu Angoly. 
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 Velkým problémem angolských hráčů byl počet ztrát v utkání. Zaznamenali 20 

ztrát ze 76 drţených míčů pod kontrolou. V grafu č. 3 můţeme vidět, ţe je to čtvrtina ze 

všech útoků. Nejvíce se na tomto faktu podíleli ztráty ze špatné přihrávky, nebo 

přihrávky do zázemí a jiné ztráty, v tomto případě způsobené horší technikou driblingu 

angolských hráčů, kteří o míč přicházeli vypíchnutím obránci, jak je patrné 

z videozáznamu. Američané zaznamenali pouze 6 ztrát z 85 útoků, coţ je nepatrné číslo. 

 Po srovnání postupných útoků a rychlých protiútoků, zjistíme, ţe zde byl značný 

rozdíl zejména v četnosti a úspěšnosti rychlých protiútoků. Postupné útoky se liší pouze 

úspěšností a to 20 %, coţ je značný rozdíl. Ale rychlé protiútoky jsou ještě zajímavější. 

Z 11 provedených Američané 9 protiútoků proměnili, zatímco Angolané proměnili dva 

z pouhých dvou. Procentuelně jsou na tom lépe, ale ve skutečnosti nikoliv. Takţe na 

otázku poloţenou na začátku, zda se Angole podaří zastavit rychlé protiútoky soupeře, 

uţ známe odpověď. 

 V obranných doskocích opět zvítězil tým USA, kdy zaznamenal 21 obranných 

doskoků proti 15 angolským obranným doskokům. Hovoří to zase o kvalitě a 

důslednosti americké obrany a o neúplné svědomitosti angolské obrany. 

 O celkové efektivitě útoku, uţ jsme pojednávali v prvním ukazateli PMK. Avšak 

stojí za to, znázornit ho v procentech (viz. graf č. 3). Je to 61 % Američanů a 39 % 

Angolanů. V číslech pak 52 proměněných útoků z 85 proti 30 ze 76 angolských. 

V důsledku více obranných amerických doskoků a větší četnosti ztrát týmu Angoly, 

vynucených agresivní obranou Američanů je relativní úspěšnost obrany týmu USA 

nadprůměrná. Úspěšnost obrany týmu Angoly je zase značně podprůměrná a je z ní 

moţno usuzovat, ţe se nepodařilo Angole zabránit velkému bodovému rozdílu ve 

výsledku. Z toho všeho plyne konečná týmová efektivita, která znázorňuje velmi značný 

rozdíl mezi oběma druţstvy. Je to 58 % proti 32 % ze 161 drţených míčů pod kontrolou 

oběma druţstvy dohromady, coţ jen podtrhuje rozdíl herního výkonu obou druţstev. 

 

5.4.1  Shrnutí utkání USA x Angola ze záznamového archu 

 Potvrdilo se tvrzení papírově slabšího soupeře pro USA. Bodový rozdíl mezi 

oběma týmy byl značný a činil 55 bodů. Tento zápas ukázal, ţe rozdíl v basketbalu na 

elitní úrovni můţe být stále velký. Navíc kdyţ nastoupí jeden z nejlepších týmů proti 
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jednomu z nejslabších. Ale je to další zkušenost pro takové slabší týmy, jako je Angola, 

naučit se hrát proti těţkému soupeři. Platí tvrzení, ţe s těţkým soupeřem se postupně 

zlepšuje ten, kdo proti němu stojí, protoţe musí vyvíjet daleko větší úsilí, neţ v lehkém 

utkání. Naopak pro Američany toto utkání nepřineslo ţádnou výzvu a tak na ně nemělo 

takové pozitivní účinky, jako v utkání s Brazilci.   

 Ze záznamového archu je patrné, ţe nejvíce rychlých protiútoků Američané 

zaznamenali v prvním hracím období a všechny byly úspěšné. Navíc musíme zmínit, ţe 

ze dvou z nich bylo dosaţeno 3 bodů, protoţe byly proměněny s faulem. To činí 14 

bodů jenom z rychlých protiútoků v prvním období. V ostatních obdobích uţ 

nedocházelo k rychlým protiútokům tak často. Ze strany týmu USA bylo nejefektivnější 

1. a 2. hrací období. První díky rychlým protiútoků a druhé pro 13 úspěšných střel z 19 

celkem v tomto období. Také k tomu pomohlo 8 trestných hodů, které byly všechny 

vynucené v postupném útoku po střelbě převáţně z krátké vzdálenosti. Zde je přesně 

vidět, ţe američtí hráči velice často vnikali s míčem pod koš a snaţili se zakončovat, 

protoţe většina faulů obránců je právě způsobena při střelbě z krátké vzdálenosti 

Američanů. Z hlediska angolské reprezentace bylo nejhorší poslední hrací období, kdy 

zaznamenali pouze 5 úspěšných akcí z 21 celkových a připsali si také 9 ztrát, které jim 

značně dopomohli v negativním smyslu slova, k takovému bodovému rozdílu ve 

výsledku utkání. Toto utkání bylo nejméně vyrovnané ze všech 6 analyzovaných. 

 

5.5  Srovnání THV v utkání USA proti Rusku 

 Dalším utkáním bylo utkání USA proti Rusku, které se uskutečnilo 9.9.2010. 

Toto utkání bylo v další části turnaje po osmifinále a to čtvrtfinále, ze kterého do bojů o 

medaile uţ postupuje pouze jedno druţstvo. Kdo prohraje, končí v turnaji. Ruský tým 

patří v Evropě k nejlepším týmům. Před mistrovstvím světa vyhráli jiţ i mistrovství 

Evropy. Tým USA byl po výpadku z roku 2004 a 2006 opět ve skvělé formě, které byla 

odstartována ziskem zlaté olympijské medaile z OH 2008 v Pekingu. V ruské 

reprezentaci nehrál podkošový hráč Andre Kirilenko, který působil několik let v NBA a 

byl dobře adaptovaný na zámořský styl hry. Ten s týmem z nám neznámých důvodů ani 

neprošel přípravou, a tak bylo druţstvo připraveno na mistrovství bez povědomí jeho 

pomoci. Z komentářů komentátorů ČT4 bylo vyrozuměno, ţe i přes kvalitní výkony 
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Rusů v poslední době, je tým USA opět hlavním favoritem. Ostatně je tomu tak téměř 

v kaţdém utkání, zejména po předchozích utkáních, které nám odhalily herní součinnost 

a sehranost druţstva USA. Očekával se basketbal, kde bude dominovat taktika obou 

soupeřů. Navíc nás zajímalo, zda se hráči Ruska dokáţou udrţet na dosah v počtu bodů 

s hráči USA. 

 

 

Graf č. 4 : Nejdůleţitější ukazatele THV v utkání USA x Rusko v % 
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Tabulka č. 4 : Ukazatele týmového herního výkonu USA x Rusko 

Utkání: USA x Rusko 

Soutěţ: MS 2010 Turecko muţi 

Část soutěţe: čtvrtfinále 

Datum: 9.9.2010 

Místo: Turecko 

Výsledek: 89:79 (USA) 

  

Konfrontace 

Domácí: USA Hosté: Rusko 

    

Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % 

PMK 40 39 79   PMK 37 46 83   

                    

SK 13 17 30 43 SK 13 17 30 43 

SV 3 6 9 33 SS 6 1 7 86 

SD 10 16 26 38 SD 9 17 26 35 

DO 3 3 6 50 DO 1 5 6 17 

RÚS 29 42 71 41 RÚS 29 40 69 42 

TH 21 7 28 75 TH 14 6 20 70 

AÚS 50 49 99 51 AÚS 43 46 89 48 

                    

DO + do     9   DO + do     11   

                    

ZPŘ   1 10 10 ZPŘ   9 18 50 

ZPP   5 10 50 ZPP   5 18 28 

ZBL   1 10 10 ZBL   1 18 6 

ZJ   3 10 30 ZJ   3 18 17 

Celkem   10     Celkem   18     

ZPMK   10 79 13 ZPMK   18 83 22 

                    

PÚ 30 35 65 46 PÚ 35 45 80 44 

RP 10 4 14 71 RP 2 1 3 67 

                    

OD     22   OD     26   

                    

CEÚ 40 39 79 51 CEÚ 37 46 83 45 

RÚO 40   83 48 RÚO 36   79 46 

KDE 80   162 49 KDE 73   162 45 
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Začneme relativní úspěšností střelby. V tomto utkání je pro oba týmy téměř 

totoţná. Jediný rozdíl je v tom, ţe tým USA vystřelil o dvě neúspěšné střely více, neţ 

tým Ruska. V celkovém součtu ukazatelů, je to prakticky zanedbatelné. Zaměříme li se 

na střelbu z krátké vzdálenosti, zjistíme, ţe je pro oba týmy zcela totoţná. To se nevidí 

často. Malý rozdíl je ve střelbě ze střední vzdálenosti, kde Rusové zaznamenali o 3 

úspěšné střely více. A střelba z dlouhé vzdálenosti je opět skoro úplně totoţná, jen 

s rozdílem jedné proměněné střely navíc pro Američany. O bezprostřední střelbě po 

útočném doskakování se dozvíte více z tabulky č. 4. 

 Procentuální vyjádření trestných hodů činí rozdíl pouhých 5 % (viz. graf č. 4). 

Ale ve skutečnosti je rozdíl důleţitější ve výsledku, protoţe tým USA zaznamenal více 

pokusů z čáry trestného hodu a to 28. Tým Ruska zaznamenal pouze 20 trestných hodů 

a proměnil jich 14 proti 21 americkým. To znamená 7 bodů do výsledku pro druţstvo 

USA. Ukazatel hraje roli ve výsledku, protoţe bodový rozdíl, nebyl velký. 

 Absolutní úspěšností střelby se nebudeme zabývat, protoţe je to součet trestných 

hodů a relativní úspěšnosti střelby a nemá pro nás zásadní výpovědní hodnotu. Co se 

týče všech útočních doskoků, lze říci, ţe byla bilance opět zhruba vyrovnaná, pouze 

druţstvo Ruska doskočilo v útoku o dva míče více, ale nevíme, zda po novém útoku 

akce dopadla bodově úspěšně, nebo neúspěšně a tak jí nezahrnujeme do konečného 

výsledku, jako důleţitého činitele. 

 Zřejmě nejdůleţitějším činitelem, který měl vliv na výsledek, byl počet ztrát. 

Protoţe Američané ztratili míč pouze 10 krát z celého utkání, z toho 5 krát po 

přestupku, nebo útočné osobní chybě, a Rusové zaznamenali 18 ztrát v utkání, nejvíce 

z nepřesných přihrávek. Tento fakt mohl znamenat 8 přechodů týmu USA z obrany do 

útoku a podstatný bodový rozdíl, protoţe ztráta se násobí. Tým nevyuţije útoku, tím 

pádem ztrácí moţnost zaznamenat např. 2 body a navíc můţe např. 2 body inkasovat od 

soupeře. To všechno z jedné ztráty. 

 V postupném útoku si vedli o 5 úspěšných střel Rusové lépe, potřebovali k tomu 

však více pokusů a procentuálně dopadli hůř, neţ Američané, proto byla jejich 

efektivita horší. Velký rozdíl byl vidět v americké zbrani rychlých protiútoků, kde USA 

zaznamenalo ze 14 protiútoků 10 úspěšných, zatímco Rusko pouze 2 úspěšné ze 3. 

Tento ukazatel se nejvíce promítá do celkové úspěšnosti útočných akcí Američanů, kteří 
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díky rychlým protiútokům dosáhli 51 % efektivity proti 45 % efektivitě Ruska, 

z podobného počtu střel. Všechna tyto data pak podtrhuje konečný výsledek. 

 Obranné doskoky jsou jedním ze dvou faktorů relativní úspěšnosti obrany, ale 

v tomto utkání má hlavní vliv druhý ukazatel a to ukazatel ztrát. Procentuálně je to 

rozdíl pouhých 2 %, ale ten je sníţen vyšším počtem obranných doskoků Ruska (viz. 

tabulka č. 4), které nehraje v tomto utkání významnou roli. Zásadním byl počet ztrát a 

nikoliv obranných doskoků. Proto v grafu č. 4 nás můţe procentuální vyjádření RÚO 

zmást. Konečná efektivita druţstva vyplývá lépe pro tým USA a je způsoben zejména 

rychlými protiútoky, trestnými hody a počtem ztrát. Zejména tyto faktory činí v KDE 

rozdíl 4 % a v bodovém ohodnocení rozdíl 10 bodů. 

 

5.5.1  Shrnutí utkání USA x Rusko ze záznamového archu 

 Od počátku utkání bylo vidět nasazení obou týmů. Také se utkání jevilo jako 

vyrovnané a Rusové velmi dobře korespondovali Američanům v útočných akcích. 

V prvním hracím období podle zápisu v archu můţeme vidět, ţe oba týmy proměnili 

shodný počet útočných akcí a to 10, v nichţ byly zahrnuty i rychlé protiútoky. Rusové 

dokonce zaznamenali 5 tříbodových akcí stejně jako Američané. Nevelký odstup jiţ 

proběhl během 2. hracího období, kdy Američané proměnili 10 útočných akcí a Rusové 

pouze 7. To vedlo k nevelkému, ale přesto k rozdílu ve skóre obou týmů. Tento náskok 

tým USA ještě navršil po poločase ve 3. hracím období, v němţ proměnil 13 útočných 

akcí, proti pouhým 7 ruským. Opět za tento odskok mohly rychlé protiútoky 

amerických reprezentantů, kteří jich uskutečnili 5 v tomto období, pouze s jedním 

neúspěchem. V posledním období zpřesnil tým Ruska střelbu a začal také častěji vnikat 

pod koš soupeře a tím značně stáhl náskok Američanů, na vyrovnání skóre však jiţ 

neměli dost času. Rusové zaznamenali 13 úspěšných útočných akcí včetně 12 trestných 

hodů, ze kterých proměnili 8, ale také bohuţel 3 ztráty. Američané zaznamenali pouze 7 

úspěšných útoků včetně 2 úspěšných trestných hodů a 2 ztrát. Můţeme tedy tvrdit, ţe 

v obraně i útoku znatelně povolili. Mohlo to být zapříčiněno únavou, ale byla by to jen 

spekulace. Trenér USA točil v průběhu celého mistrovství všech 12 hráčů na soupisce 

v téměř kaţdém utkání. Za nevelký 10 bodový výsledný rozdíl vděčili hráči USA svým 

rychlým protiútokům, ze kterých zaznamenali 22 bodů. 
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5.6  Srovnání THV v utkání USA proti Litvě 

 V semifinále se utkali týmy USA a Litvy dne 11.9.2010. Vítěz tohoto utkání 

postoupil do finále, kde se utkal se soupeřem o zlatou medaili z MS 2010 v Turecku 

v basketbale muţů. Litva je klasický zástupce evropského basketbalu a je to kvalitní 

soupeř pro kaţdý tým na světě. Litva je malá země asi se 3 miliony obyvateli, avšak 

basketbal je zde téměř náboţenství. V předchozích letech se tradičně umísťovala mezi 8 

nejlepšími druţstvy na všech mistrovstvích a bylo známo svým vysokým výškovým 

průměrem hráčů, který byl 202 cm na kaţdého hráče. Většina hráčů z reprezentace 

působí v Evropě v klubových soutěţích, někteří však prošli i angaţmá v zámořské 

NBA. Tým Litvy byl vţdy velmi dobře připraven po technické i taktické stránce. Je také 

schopný kvalitně zakončovat z dlouhé vzdálenosti a doskakovat pod oběma koši. Pro 

tým USA to byla další zkouška k cestě za zlatou medailí, která je vţdy hlavním cílem 

tohoto týmu. Jak vypadalo utkání těchto dvou kvalitních celků, nám odhalí kvantitativní 

analýza videozáznamu. Zjistíme tak v čem vynikaly oba týmy a co stálo za výsledkem 

utkání. 

 

 

Graf č. 5 : Nejdůleţitější ukazatele THV v utkání USA x Litva v % 
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Tabulka č. 5 : Ukazatele týmového herního výkonu USA x Litva 

Utkání: USA x Litva 

Místo: MS 2010 Turecko muţi 

Část soutěţe: semifinále 

Datum: 11.9.2010 

Místo: Turecko 

Výsledek: 89:74 (USA) 

  

Konfrontace 

Domácí: USA Hosté: Litva 

    

Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % 

PMK 40 46 86   PMK 32 52 84   

                    

SK 14 18 32 44 SK 11 15 26 42 

SV 4 7 11 36 SS 3 7 10 30 

SD 11 20 31 35 SD 12 19 31 39 

DO 4 1 5 80 DO 1 4 5 20 

RÚS 33 46 79 42 RÚS 27 45 72 38 

TH 15 4 19 79 TH 9 2 11 82 

AÚS 48 50 98 49 AÚS 36 47 83 43 

                    

DO + do     12   DO + do     8   

                    

ZPŘ   4 11 36 ZPŘ   6 14 43 

ZPP   3 11 27 ZPP   0 14 0 

ZBL   2 11 18 ZBL   0 14 0 

ZJ   2 11 18 ZJ   8 14 57 

Celkem   11     Celkem   14     

ZPMK   11 86 13 ZPMK   14 84 17 

                    

PÚ 31 43 74 42 PÚ 29 49 78 37 

RP 9 3 12 75 RP 3 3 6 50 

                    

OD     30   OD     27   

                    

CEÚ 40 46 86 47 CEÚ 32 52 84 38 

RÚO 44   84 52 RÚO 38   86 44 

KDE 84   170 49 KDE 70   170 41 
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Počet míčů pod kontrolou budeme probírat aţ v celkové efektivitě útoku a 

rovnou přistoupíme ke střelbě z pole bez trestných hodů. Relativní úspěšnost střelby 

zaznamenali hráči USA lepší, neţ hráči Litvy. Američané proměnili ze 79 střel 33 a 

Litevci ze 72 střel 27. Nejvíce se lišila střelba z krátké vzdálenosti, kde proměnili 

Američané o 3 střely více, neţ Litevci, ale z více vystřelených pokusů. Střelba ze 

střední vzdálenosti nehrála téměř ţádnou roli a je zbytečné se o ní zmiňovat. Naopak 

střelba z dlouhé vzdálenosti vyzněla pro Litevce o jednu úspěšnou střelu lépe, kdyţ 

proměnili 12 z 31 střel a Američané pouze 11. Četnost bezprostředních střel po útočném 

doskoku obou týmů byla stejná a to 5, byla však efektivnější ve prospěch USA, které 

proměnilo 4 střely. Rozdíl RÚS činil 6 úspěšných střel a to znamená nejméně 12 bodů 

ve výsledku utkání. 

 Podíváme li se do grafu č. 5, zjistíme, ţe efektivita trestných hodů byla lepší na 

litevské straně. Nás však nesmí zajímat pouze efektivita, ale i četnost pokusů, protoţe 

efektivita z jedné střely, která je proměněná, je 100 %, ale ve výsledku jeden bod. 

Zatímco efektivita z 10 střel při proměněných 5 je sice jen 50 %, ale ve výsledku 5 

bodů. Jak je patrné z tabulky č. 5 zjistíme, ţe Američané zaznamenali 15 bodů z čáry 

trestného hodu a Litevci jen 9 bodů. To je rozdíl 6 bodů ve skóre. Nemění to však fakt, 

ţe úspěšnost trestných hodů obou týmů, je velmi dobrá, jen tým USA si vynutil 

agresivitou v útoku více moţností trestných hodů. 

 Jako další nás zajímá četnost všech útočných doskoků. V tomto ukazateli jsou o 

třetinu doskoků lepší Američané, kdyţ zaznamenali 12 útočných doskoků a Litevci 

pouze 8. Je opět vidět, ţe americká obrana pracovala velmi svědomitě a nepouštěla 

útočníky bez míče do vymezeného území k útočným doskokům často i napříč tomu, ţe 

USA mělo na soupisce pouze jednoho klasického podkošového hráče. Tento fakt 

doháněli pohyblivostí a atletickými schopnostmi hráčů na ostatních postech. 

 Jako důleţitý faktor tvořící výsledek utkání se nám jevil ve všech předchozích 

utkáních počet ztrát. V tomto případě se jednalo o 11 ztrát Američanů a 14 ztrát Litevců 

(viz. tabulka č. 5). Rozdíl 3 ztrát není velký, ale s přičtením ostatních faktorů, které 

hovoří vesměs všechny pozitivně pro tým USA, to jen podtrhuje výsledek utkání. Za 

zmínku stojí 6 ztrát Litevců ze špatné přihrávky a pro Litevce nezvyklých 8 ztrát 

z vypíchnutí míče obráncem. 
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 V celkové efektivitě útočných akcí se promítají postupné útoky a rychlé 

protiútoky. U postupných protiútoků lze z tabulky č. 5 vysledovat podobný záznam u 

obou týmů, jen tým USA proměnil o 2 střely více z menšího počtu útoků. Kdyţ k tomu 

přičteme opět velký počet amerických rychlých protiútoků, kterých bylo 12 a 9 

úspěšných, zjistíme, ţe celková efektivita útoků byla 47 %. U Litevců bylo 

zaznamenáno 6 rychlých protiútoků a v součtu s postupnými útoky byla jejich efektivita 

38 %. V tomto ukazateli se opět projevují nejvíce trestné hody a střelba z krátké 

vzdálenosti uskutečňovaná často z rychlých protiútoků. 

 V tomto utkání bylo dosaţeno nejvíce obranných doskoků a to u obou druţstev, 

kdy tým USA doskočil 30 neproměněných střel a tým Litvy 27 střel. Tento rozdíl není 

nijak zvlášť zásadní, ale v součtu s počtem ztrát vypovídá o relativní úspěšnosti obrany, 

která nám v grafu č. 5 ukazuje, ţe USA bránilo podle našich měřítek a statistik lépe, neţ 

Litevci a to v poměru úspěšnosti 52 % ku 44 %. A kdyţ jeden tým prohrává ve všech 

útočných činnostech a k tomu ještě i v činnostech obranných, je zřejmé, ţe výsledek mu 

nebude nakloněn. O tom svědčí i konečná efektivita druţstva, ve které je obsaţena 

obrana i útok týmu. Tento ukazatel nás informuje o tom, ţe ze 170 akcí obou týmů 

dohromady, americké druţstvo zaznamenalo 84 úspěšných útočných a obranných akcí. 

Ve srovnání s tím litevský tým dosáhl pouze 70 úspěšných útočných i obranných akcí 

dohromady. Tento součinitel pak tvoří rozdíl oněch 15 bodů ve výsledném skóre utkání. 

 

5.6.1  Shrnutí utkání USA x Litva ze záznamového archu 

 Výhoda záznamového archu spočívá v tom, ţe můţeme rozlišovat akce 

v jednotlivých hracích obdobích, můţeme také řadit chronologicky po sobě jednotlivé 

akce, respektive co se dělo s míčem (můţeme rozpoznat například, ţe tým vystřelil 3 x 

po sobě z dlouhé vzdálenosti a v další akci přišel o míč) a ještě můţeme říci, které 

období bylo nejdůleţitější z hlediska vývoje výsledku. 

 Rozdíl mezi těmito druţstvy nastal jiţ v prvním období. Hráči USA z 20 

drţených míčů 10 krát skórovali, zatímco Litevci ze stejného počtu drţených míčů 

skórovali pouze 6 krát. Američanům opět pomohly rychlé protiútoky, kterých 

zaznamenali jen v tomto období 5, z toho 4 úspěšné. Ve 2. období v postupných útocích 

nebyl výrazný rozdíl mezi druţstvy, ale opět v rychlých protiútocích vyhráli Američané, 

kteří dosáhli 3 proměněných ze 4. Litevci vytvořili také alespoň 2 rychlé protiútoky, ale 
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v jednom ztratili míč a ve druhém stříleli neúspěšně. Třetí hrací období bylo podle počtu 

dosaţených bodů nejvyrovnanější. Oba týmy si vytvořily 2 moţnosti rychlého 

protiútoku a oba proměnily pouze jeden z nich, navíc shodně zaznamenaly 9 úspěšných 

akcí z postupného útoku. Ze záznamového archu se dá zjistit, ţe tým Litvy však mohl 

mít aţ 6 moţností zaznamenat akci za 3 body, protoţe 5 krát hráči stříleli úspěšně 

z dlouhé vzdálenosti a jednou proměnili trestný hod po úspěšné střele ze střední 

vzdálenosti. Ve stejném období Američané úspěšně stříleli z dlouhé vzdálenosti pouze 

dvakrát a jednou proměnili trestný hod po úspěšné střele z krátké vzdálenosti. Poslední 

hrací období vyšlo opět ve prospěch týmu USA. Zaznamenali o 2 úspěšné střely více, 

neţ tým Litvy, nebylo to ale způsobeno rychlými protiútoky, kterých zaznamenaly oba 

týmy shodně po jednom proměněném protiútoku. Takţe lze říci, ţe 15 bodový rozdíl ve 

výsledku, byl způsoben agresivnějším útokem týmu USA ve smyslu vnikání pod koš 

s míčem a vynucení si trestných hodů a rychlými protiútoky s dobrou efektivitou. 

Utkání bylo na velmi dobré úrovni, nicméně Litva nedokázala zastavit rychlý přechod 

Američanů z obrany do útoku, coţ byl velmi důleţitý faktor ovlivňující výsledek. 

 

5.7  Srovnání THV v utkání USA proti Turecku 

 Závěrečným utkáním MS 2010 v Turecku v basketbale muţů bylo finále, 

kterého se zúčastnil tým USA proti domácímu týmu Turecka a proběhlo dne 12.9.2010. 

Je snem kaţdé domácí reprezentace země, která pořádá mistrovství světa nebo Evropy, 

aby se probojovala co moţná nejdále. Turkům se podařilo probojovat aţ do samotného 

finále a celá země se najednou sjela do sportovní haly v Istanbulu, aby vytvořila skvělou 

kulisu, která ţene své hráče za vítězstvím. Většina odborníků a basketbalových expertů 

nepředpokládalo, ţe se tým Turecka dostane takhle daleko. Na mistrovství byli větší 

favoriti, na které se dalo pomýšlet. Týmy jako Španělsko, Argentina, Řecko, Brazílie, 

Litva, s těmi se do finále počítalo více. Naproti tomu s účastí USA ve finále, by po 

základní skupině MS málokdo nesouhlasil. Uţ po základní skupině, která prověřila tým 

USA i těţkým a dramatickým utkáním s vynikající Brazílií, bylo jasné, ţe Američané 

„šlapou jako hodinky“, byla otázka, zda je někdo v cestě za titulem zabrzdí. Pro 

dramatičnost a kvalitu utkání, je vţdy velmi dobré, kdyţ jeden z týmů ve finále je 

domácí. Vţdyť jen z klubových soutěţí víme, ţe domácí kulisa vytváří pro domácí tým 

výhodné postavení, co se týče nasazení, emocí a snahy vyhrát. Proto se bere jako 
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výhoda utkání doma, kde někteří fanoušci vytváří obrazně řečeno, šestého hráče 

základní sestavy. V týmu Turecka figurovalo několik zkušených a velmi kvalitních 

hráčů jako Hedo Turkoglu z NBA, Ersan Ilyasova, který po mistrovství také odletěl hrát 

do NBA, Omer Asik, nyní rovněţ působící v NBA, nebo Kerem Tunceri, který je 

jedním z výborných rozehrávačů Euroligy. Turci sloţili pro toto MS velmi kvalitní tým, 

schopný konkurence nejlepším týmům. Měli dobrou rozehrávku a zkušené křídelní 

hráče. Navíc jejich podkošoví hráči měli proti hráčům USA značnou výškovou převahu. 

Turci zde měli jeden z největších výškových průměrů hráčů, právě díky jejich „věţím“ 

pod košem. Druţstvo USA je známo tím, ţe na kaţdém šampionátu nevyjímaje tohoto, 

můţou točit všech 12 hráčů soupisky, a tudíţ eliminují únavu v náročném průběhu 

turnaje. Je u nich naopak těţké určit základní sestavu, protoţe všech 12 hráčů je 

nesmírně kvalitních a mají opravdu z čeho vybírat. Můţeme to jen potvrdit faktem zcela 

nové sestavy hráčů na tomto MS proti LOH v roce 2008, kdy se turnaje účastnilo zcela 

jiných 12 hráčů, kteří vyhráli zlaté olympijské medaile. A tým tohoto MS je opět ve 

finále a snaţí se získat zlatou medaili. 

 

 

Graf č. 6 : Nejdůleţitější ukazatele THV v utkání USA x Turecko v % 
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Tabulka č. 6 : Ukazatele týmového herního výkonu USA x Turecko 

Utkání: USA x Turecko 

Soutěţ: MS 2010 Turecko muţi 

Část soutěţe: finále 

Datum: 12.9.2010 

Místo: Turecko 

Výsledek: 81:64 (USA) 

  

Konfrontace 

Domácí: USA Hosté: Turecko 

    

Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % 

PMK 34 41 75   PMK 30 44 74   

                    

SK 9 9 18 50 SK 10 22 32 31 

SV 6 5 11 55 SS 0 8 8 0 

SD 11 22 33 33 SD 8 12 20 40 

DO 4 6 10 40 DO 2 4 6 33 

RÚS 30 42 72 42 RÚS 20 46 66 30 

TH 10 4 14 71 TH 17 10 27 63 

AÚS 40 46 86 47 AÚS 37 56 93 40 

                    

DO + do     15   DO + do     11   

                    

ZPŘ   6 13 46 ZPŘ   5 13 38 

ZPP   5 13 38 ZPP   5 13 38 

ZBL   0 13 0 ZBL   1 13 8 

ZJ   2 13 15 ZJ   2 13 15 

Celkem   13     Celkem   13     

ZPMK   13 75 17 ZPMK   13 74 18 

                    

PÚ 29 40 69 42 PÚ 29 42 71 41 

RP 5 1 6 83 RP 1 2 3 33 

                    

OD     23   OD     21   

                    

CEÚ 34 41 75 45 CEÚ 30 44 74 41 

RÚO 36   74 49 RÚO 34   75 45 

KDE 70   149 47 KDE 64   149 43 
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Jiţ hned se zaměříme na celkovou efektivitu útoků, kde jsou zahrnuty všechny 

střely z postupného útoku, rychlého protiútoku i trestných hodů. Podíváme li se do 

tabulky č. 6, zjistíme, ţe v počtu proměněných drţených míčů pod kontrolou, není tak 

značný rozdíl. Je to 34 amerických proměněných útoků proti 30 proměněným útokům 

Turků. To by samo o sobě nemělo aţ takový vliv, ale jedním z faktorů CEÚ je i 

relativní úspěšnost střelby z pole a zde je vidět v grafu č. 6 značný rozdíl mezi oběma 

týmy. Tento rozdíl činí 12 %, a to je největší rozdíl ze všech analyzovaných utkání. Je 

to způsobeno velmi špatnou střelbou Turků z pole, kdy proměnili pouze 20 střel 

z celkových 46. Američané jich proměnili 30 z celkových 42. To je ohromný rozdíl a je 

patrné i z grafu č. 6, ţe je to největší rozdíl ze všech ukazatelů. Zcela určitě měl na 

svědomí prohru Turků ve finále. Vţdyť 10 střel z pole je rozdíl nejméně 20 bodů 

v konečném výsledku utkání. Zatímco Američané zaznamenali nejvíce střel z dlouhé 

vzdálenosti a to 33, tak Turci zaznamenali nejvíce střel z krátké vzdálenosti a to 32, 

bohuţel z nich proměnili pouze 10. Američané z krátké vzdálenosti proměnili 9 z 18 

střel. K tomu navíc Turci z 8 vystřelených střel ze střední vzdálenosti neproměnili ani 

jednu a Američané z 11 proměnili 6 střel ze střední vzdálenosti. Co se týče úspěšných 

útočných doskoků a následné bezprostřední střelby na koš, je tu hlavní rozdíl více 

v četnosti, neţ v efektivitě. I přes svou výškovou převahu zaznamenal tým Turecka 

pouze 6 útočných doskoků s bezprostřední střelbou na koš, proti americkým 10 

útočným doskokům s následnou bezprostřední střelbou. Opět to podtrhuje taktickou 

vyspělost, výbornou pohyblivost, skokanské schopnosti a dobrou anticipaci hráčů 

druţstva USA. 

 Dalším důleţitým ukazatelem a to ve všech utkáních, jsou trestné hody. V grafu 

č. 6 nevidíme rozhodující rozdíl v tomto ukazateli, ale jeho výpovědní hodnota musí být 

podloţena i údaji z tabulky č. 6, aby nás nemátla. Protoţe tým USA stál na čáře 

trestného hodu 14 krát a zaznamenal 10 bodů z trestných hodů. Tým Turecka stál na 

čáře trestného hodu 27 krát a zaznamenal 17 bodů. To je rozdíl 7 bodů do výsledku, ale 

13 moţností zaznamenat bod pro Turky. Proto, kdyby byli Turci přesnější, mohli 

výrazně změnit vývoj herního průběhu utkání. Je patrná snaha druţstva Turecka 

agresivně útočit a vnikat s míčem pod koš a následně zakončovat, ale jestliţe střelu 

nepromění a ani následnými trestnými hody za faul obránce soupeře nepotrestají, potom 

je to skoro zbytečné. Můţeme poukázat jakousi idealizací na rozdíl 13 bodů ve 

prospěch Turecka, kdyby oba týmy proměnily všechny své trestné hody, coţ není 
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zanedbatelné. Neúspěšnou střelbou z pole a také nepřesvědčivou střelbou trestných 

hodů Turci dosáhli pouze 40 % efektivity absolutní úspěšnosti střelby, proti americkým 

47 %. Četnost tohoto ukazatel nás můţe opět lehce mást, protoţe i kdyţ je rozdíl 7 střel 

ve prospěch Turecka, je tento rozdíl způsoben trestnými hody a tudíţ pouze hodnotou 

jednoho bodu, za úspěšnou akci do výsledku.  

 O počtu všech útočných doskoků pojednává tabulka č. 6, ale není to hlavní 

příčina rozdílu ve výsledku. Odečtením ukazatele DO zjistíme, kolikrát mohl tým 

navázat na útočnou akci novou útočnou akcí díky útočnému doskoku. V obou případech 

je to 5 krát, ale ani z tabulky, ani z grafu uţ nezjistíme, kolik z oněch 5 nových útoků 

bylo úspěšných, to můţeme zjistit pouze ze záznamového archu. Kdyţ se zaměříme na 

počet ztrát obou týmů, zjistíme téměř identický počet a sloţení ztrát obou soupeřů. Oba 

zaznamenali 13 ztrát ze skoro stejného počtu PMK a oba tým nejvíce ztráceli míč po 

nepřesné přihrávce, přestupku proti pravidlům nebo útočné osobní chybě. 

Z videozáznamu bylo patrné, ţe ztráty z útočných osobních chyb byl případ spíše týmu 

USA, protoţe v zámořské NBA existuje v pravidlech pod košem soupeře proráţková 

zóna, kde útočníci můţou jít do kontaktu s obránci. Je to pro větší sledovanost 

basketbalu, protoţe toto pravidlo skýtá mnoho vzdušných soubojů ve smyslu smečí a 

bloků pod košem. 

 Relativní úspěšnost obrany byla jiná u obou týmů, jen díky lehce odlišném počtu 

obranných doskoků a míčů pod kontrolou, ke kterému se tento ukazatel vztahuje, 

chceme li ho vyjádřit v procentech. Amerických 23 doskoků a tureckých 74 míčů pod 

kontrolou vytváří rozdíl oněch 4 %, které můţeme vidět v grafu č. 6. V postupných 

útocích nebyl zaznamenán nijak podstatný rozdíl mezi oběma týmy. Počet proměněných 

postupných útoků byl stejný a to 29, jen četnost byla o 2 útoky jiná. V tomto utkání 

nehrály ani tak zdrcující roli ve prospěch Američanů rychlé protiútoku, jako 

v předchozích utkáních. Turkům se podařilo eliminovat tento rychlý přechod z obrany 

do útoku Američanů na 6 moţností. Bohuţel pro ně tým USA jich 5 úspěšně proměnil. 

Druţstvo Turecka proměnilo pouze jediný ze 3 rychlých protiútoků. Na konečné 

týmové efektivitě se nejvíce tedy projevila střelba z pole obou týmů. V negativním 

světle pro Turky, kteří v tomto ukazateli nejvíce zaostávali za Američany. To mělo 

rozhodující vliv na poráţce Turecka ve finále proti týmu USA 81:64. 
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5.7.1  Shrnutí utkání USA x Turecko ze záznamového archu 

 Ze záznamového archu můţeme vyhodnotit utkání z hlediska jednotlivých 

hracích období a pořadí akcí. První období bylo pro oba týmy dost podobné. Američané 

zaznamenali z 20 útoků 9 proměněných a Turci také z 20 proměnili 8. Druhé hrací 

období uţ vyplynulo lépe pro tým USA, protoţe zaznamenali 9 úspěšných akcí a z toho 

navíc 3 za 3 body. Zatímco tým Turecka zaznamenal pouze 1 akci za 3 body a z 10 

trestných hodů, které si svou útočnou aktivitou vynutili, proměnili 6 trestných hodů. 

Z toho vyplývá, ţe nejdůleţitějším obdobím utkání, kde si tým USA vytvořil náskok ve 

skóre, bylo to druhé. Ve třetím období byla bilance zase téměř vyrovnaná, kdyţ USA 

proměnilo 8 akcí, z nichţ byli 3 tříbodové a Turecko proměnilo 7 akcí také se 3 

tříbodovými. Ve 4. hracím období byl hlavní rozdíl v efektivitě útoků, kdyţ USA 

proměnilo 8 akcí ze 14, z nichţ byla jedna dokonce za 4 body. Došlo k tomu tak, ţe 

hráč po proměněné střele z krátké vzdálenosti střílel kvůli faulu jeden trestný hod, ten 

neproměnil a jeho spoluhráč ho ihned doskočil a bezprostředně vstřelil další koš.  

V tomto období navíc začala vynechávat turecká obrana svojí důslednost a to vedlo ke 

čtyřem úspěšným rychlým protiútokům soupeře. Zřejmě to bylo způsobeno únavou 

tureckého týmu, po náročných 3 předchozích obdobích. Turci proměnili pouze 7 akcí 

z 15 moţných. Ještě abychom se vrátili k prvnímu poločasu utkání. V kaţdém z oněch 

dvou období Turci zaznamenali shodně 4 ztráty míče, coţ ještě přispívalo k jejich 

horšímu hernímu výkonu. Nemělo to však takový zásadní vliv na stavu výsledku jako 

počet neproměněných střel z pole a vůbec efektivita střel z pole, která byla v tomto 

utkání pro Turky vůbec nejhorší, ze všech zhlédnutých utkání. Ţádný z předchozích 

soupeřů neměl takový rozdíl v efektivitě střel z pole. Bohuţel pro dramatičnost utkání, 

se tento výpadek Turků uskutečnil ve finále, protoţe v předchozích utkáních tomu tak 

nebylo. Těţko říci, zda to bylo celkovou únavou hráčů, nebo tolik výbornou obranou 

Američanů, ale to byl důvod 17 bodového rozdílu ve výsledném skóre. I tak však 

turecký basketbal zaznamenal vynikající výsledek na mezinárodním poli a byli 

spokojeni Turci i Američané, kteří nepřijeli pro nic jiného, neţ zlatou medaili.  
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5.8  Souhrn 6 utkání týmu USA x 6 utkání ostatních týmů 

 Tento souhrnný ukazatel jsme získali sečtením všech hodnot všech ukazatelů a 

dosazením do tabulky č. 7. Tyto hodnoty nám ukazují veškeré četnosti všech vybraných 

útočných a obranných akcí. Poté byl z hodnot vypočítán percentil, který je pro danou 

činnost charakteristický. Vlastně sečtením hodnot a vypočítáním procentuální efektivity 

jsme dosáhly průměrných hodnot ukazatelů ze všech 6 utkání týmu USA a ostatních 

týmů. Není pro nás důleţité, o které týmy se jednalo, pouze to, ţe kaţdý hrál proti USA. 

Nás totiţ zajímá to, v čem byli Američané lepší a co stálo za jejich úspěchem 

v kvantitativním spektru. Nehodnotíme kvalitu a podstatu činností, ale jasná čísla 

převaţující v činnostech pro USA, nebo pro ostatní týmy. V grafu č. 7 jsou uvedeny 

získané procenta pro všechny ukazatele, které jasně a názorně hovoří o lepší činnosti 

týmu USA, případně ostatních týmů. Pro průměrné hodnoty a to zejména četnosti, byla 

vytvořena další tabulka č. 8 znázorňující průměrné hodnoty ve všech ukazatelích na 1 

utkání týmu USA proti jakémukoliv soupeři. Graf č. 8 do výsledků nebyl vloţen 

z důvodu totoţnosti procentuálního vyjádření ukazatelů. Tabulky č. 7 a 8 nebudou jiţ 

dále komentovány, protoţe jejich výpovědní hodnota a čísla v ní obsaţené hovoří jasně, 

společně s grafem č. 7, a to tak, ţe ve všech ukazatelích byli více, či méně lepší 

Američané. Z tohoto faktu pramenili všechny výhry a zisk zlaté medaile na MS 2010 

v Turecku.  

 

  



62 

 

Tabulka č. 7 : Ukazatele THV ve všech utkáních USA x ostatní soupeři 

Utkání: 6x utkání USA x Ostatní druţstva (Chor, Bra, Ang, Rus, Lit, Tur) 

Soutěţ: MS 2010 Turecko muţi 

Část soutěţe: souhrn všech utkání celkem 

Datum: 22.8.-12.9.2010 

Místo: Turecko 

Výsledek: 551:429 (USA) 

  

Konfrontace 

Domácí: USA Hosté: Ostatní druţstva 

    

Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % 

PMK 246 249 495   PMK 198 287 485   

                    

SK 85 87 172 49 SK 69 90 159 43 

SV 26 32 58 45 SS 32 20 52 62 

SD 71 112 183 39 SD 55 104 159 35 

DO 15 22 37 41 DO 16 20 36 44 

RÚS 197 253 450 44 RÚS 158 248 406 39 

TH 97 35 132 74 TH 62 38 100 62 

AÚS 294 288 582 51 AÚS 220 286 506 43 

                    

DO + do     73   DO + do     64   

                    

ZPŘ   26 77 34 ZPŘ   46 105 44 

ZPP   26 77 34 ZPP   18 105 17 

ZBL   9 77 11 ZBL   12 105 11 

ZJ   16 77 21 ZJ   29 105 28 

Celkem   77     Celkem   105     

ZPMK   77 495 16 ZPMK   105 485 22 

                    

PÚ 197 238 435 45 PÚ 187 274 461 41 

RP 49 11 60 82 RP 11 13 24 46 

                    

OD     142   OD     131   

                    

CEÚ 246 249 495 49 CEÚ 198 287 485 41 

RÚO 247   485 51 RÚO 208   495 42 

KDE 493   980 50 KDE 406   980 41 
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Tabulka č. 8 : Průměrné hodnoty ukazatelů THV pro jedno utkání USA x soupeř 

Utkání: USA x soupeř  

Soutěţ: MS 2010 Turecko muţi 

Část soutěţe: průměrné hodnoty na 1 utkání z celkových 6 

Datum: 22.8.-12.9.2010 

Místo: Turecko 

Výsledek: 92:72 (USA) 

  

Konfrontace 

Domácí: USA Hosté: soupeř 

    

Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % Ukazatele ÚSP.  NEÚSP. Celkem % 

PMK 41 41,5 82,5   PMK 33 47,83 80,83   

                    

SK 14,17 14,5 28,67 49 SK 11,5 15 26,5 43 

SV 4,33 5,33 9,67 45 SS 5,33 3,33 8,66 62 

SD 11,83 18,67 30,5 39 SD 9,17 17,33 26,5 35 

DO 2,5 3,67 6,17 41 DO 2,67 3,33 6 45 

RÚS 32,83 42,17 75 44 RÚS 26,33 41,33 67,67 39 

TH 16,17 5,83 22 74 TH 10,33 6,33 16,67 62 

AÚS 49 48 97 51 AÚS 36,67 47,67 84,33 43 

                    

DO + do     12,17   DO + do     10,67   

                    

ZPŘ   4,33 12,83 34 ZPŘ   7,67 17,5 44 

ZPP   4,33 12,83 34 ZPP   3 17,5 17 

ZBL   1,5 12,83 12 ZBL   2 17,5 11 

ZJ   2,67 12,83 20 ZJ   4,83 17,5 28 

Celkem   12,83     Celkem   17,5     

ZPMK   12,83 82,5 16 ZPMK   17,5 80,83 22 

                    

PÚ 32,83 39,67 72,5 45 PÚ 31,17 45,67 76,83 41 

RP 8,17 1,83 10 82 RP 1,83 2,17 4 46 

                    

OD     23,67   OD     21,83   

                    

CEÚ 41 41,5 82,5 50 CEÚ 33 47,83 80,83 41 

RÚO 41,17   80,83 51 RÚO 34,67   82,5 42 

KDE 82,17   163,33 50 KDE 67,67   163,33 41 

                    

 



64 

 

  

 

Graf č. 7 : Nejdůleţitější ukazatele v souhrnu 6 utkání USA x ostatní soupeři 

 

5.8.1  Shrnutí utkání USA x ostatní týmy z videozáznamu 

 Z tabulek, grafů a záznamového archu můţeme vidět herní výkon v číslech, 

v tom spočívá naše práce. Zjištění údajů pomocí kvantitativní analýzy videozáznamu. 

My se však zaměříme v této krátké kapitole na nejdůleţitější vypozorovaná fakta 

z videozáznamů. Jedním z důleţitých faktů bylo, ţe trenér americké reprezentace točil 

téměř v kaţdém utkání všech 12 hráčů, to znamená, ţe zapojoval i ostatní hráče 

z lavičky. Bylo to velká výhoda proti většině ostatních druţstev, které prostě neměli tak 

kvalitní náhradníky na lavičce, aby dokázali s Američany drţet krok. Toto tvrzení mělo 

za důsledek rozloţení fyzické námahy a únavy do 12 hráčů, coţ bylo samozřejmě ve 

výsledku menší, neţ kdyţ se na palubovce střídalo pouze 7 stejných hráčů. V některých 

záznamových arších je to dobře pozorovatelné, při pohledu na poslední hrací období. Je 

otázkou, zda to nebyl i důvod velmi neefektivní střelby Turků ve finále. 

 Dále byl z videozáznamů patrný styl hry amerických hráčů. Z americké strany se 

nikdy tolik netaktizovalo, a nehráli se nijak velmi sloţité a četné herní systémy. 
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Americké pojetí hry preferuje v nejvíce případech individuální herní činnosti 

jednotlivce, na kterých můţou být dále zaloţeny herní kombinace, či jednoduché 

systémy. To znamená, ţe americký basketbal čerpá svojí sílů více neţ z taktiky, ze 

skvělých individuálních dovedností jednotlivce, kteří v případě, ţe nemůţou zakončit 

akci sami, přihrávají svým spoluhráčům do výhodnější pozice.  Jestliţe totiţ vnikne 

hráč s míčem pod koš, je skoro automatické, ţe se k němu stáhnou nejbliţší obránci, 

aby tak vypomohli obránci, kterému útočník unikl, to však uvolňuje další útočníky bez 

míče, kteří si vytvářejí dobrou pozici pro přihrávku a následné zakončení. Často je tomu 

vidět i v NBA, kdy po vniknutí hráče s míčem pod koš, vyhazuje míč aţ na čáru 

tříbodového hodu, kde čeká jiţ připravený a hlavně zcela volný hráč na přihrávku, po 

které ihned střílí za 3 body. Je zřejmé, ţe útočník s míčem blízko koše poutá větší 

pozornost, neţ útočník bez míče daleko od koše soupeře. 

 Práce se zabývá týmovým herním výkonem, ten je však tvořen jednotlivci, kteří 

vzájemnou prácí tvoří právě týmový výkon. Proto musíme vyzdvihnout vynikající 

výkon hráče USA Kevina Duranta, který byl zvolen nejuţitečnějším hráčem celého 

turnaje a vyhrál cenu pro MVP (most valuable player). Na toto ocenění bylo více 

adeptů, jenţe kaţdého z nich se podařilo alespoň v jednom utkání obranou zastavit. 

Kevina Duranta nedokázal zastavit ţádný soupeř, ţádný hráč soupeře a ani ţádný 

obranný systém soupeře. Navíc, i kdyby se tak stalo, jeho úlohu by nahradil jiný hráč 

z týmu USA, protoţe kvalita hráčů byla vyrovnaná. Přesto ale Kevin Durant, ještě o 

něco vyčníval a to bylo odvoditelné i z faktu, ţe se stal nejlepším střelcem uplynulé 

sezony v NBA, kde jsou takové hvězdy, jako Kobe Bryant, LeBron James a další. U 

týmů, které se nejvíce spoléhaly na 1,2 nebo 3 svoje hlavní tahouny byl problém s fauly, 

nebo s tím, ţe obránci věděli, na koho se mají nejvíce zaměřit a dařilo se jim 

v důleţitých utkáních je zastavit. Jen pro zajímavost Kevin Durant měl 93 % úspěšnost 

střelby trestných hodů, průměr na jedno utkání činil přes 26 bodů a ve finále 

s Tureckem byl hlavní příčinou bodového rozdílu ve výsledku utkání. V jednom 

z utkání dokonce překonal reprezentační rekord v počtu nastřílených bodů na 

šampionátech, kdyţ překonal hodnotu 37 bodů a zaznamenal jich 39. Tento hráč 

v součinnosti s ostatními spoluhráči stál za vítězstvím týmu USA na MS 2010 

v Turecku. 
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6.  DISKUZE 

 Většina hypotéz naší práce byla potvrzena. O nich jsme se zmiňovali jiţ ve 

výsledcích. V této části se budeme snaţit zkonfrontovat naše výsledky s teoretickými 

podklady. Stěţejním pilířem naší teoretické části byly týmové herní činnosti a jejich 

determinanty. Podle vysledovaných ukazatelů můţeme potvrdit vysokou míru totoţnosti 

příkladů z literatury se skutečností téměř u všech týmů. Jelikoţ se jedná o elitní 

reprezentační druţstva celého světa, dá se říci, ţe míra jejich dovedností bude velká. 

Jedním z otazníků pro nás bylo, jak se s rolí v týmu a týmovou semknutostí (kohezí) 

vyrovnají hráči USA. Je známo, ţe hráči USA preferují jednoduché akce zaloţené na 

herních činnostech jednotlivců, ve smyslu vnikání hráče s míčem pod koš a dalších. 

Navíc bylo z předchozích turnajů zjištěno, ţe příliš velká koncentrace hvězd, nemusí 

mít nutně dobrý vliv na týmovém herním výkonu.  

 Na tomto mistrovství světa se však tyto obavy nepotvrdily a my můţeme podle 

charakteristiky a ukazatelů v nich vidět, ţe týmový herní výkon byl ve všech utkáních 

relativně stabilní, co se týče úspěšnosti. Nebudeme brát v úvahu počet v jednotlivých 

činnostech, protoţe je zde značný rozdíl v utkání díky rozdílnosti kvality soupeřů. Podle 

sledovaných videozáznamů bylo zjištěno, ţe tento zcela nový tým sestavený pro toto 

mistrovství světa spojovala stejně velká touha po vítězství. Tato touha byla tím hlavním 

cílem a to zapříčinilo vysoké semknutosti hráčů, tedy cesta za společným cílem byla tou 

nejvyšší motivací pro všechny hráče týmu USA. Tento cíl byl pro Američany natolik 

důleţitý i z důvodu neúspěchu jejich druţstva na MS 2006 v Japonsku, kde skončili aţ 

3. To je pro tým USA nemyslitelné a snaha vrátit se na trůn nejen v OH, ale i na MS 

byla zřejmá. Pravdou je, ţe jediným hráčem, který vyčníval v relativně homogenním 

týmu, byl Kevin Durant. Tento hráč sice plnil roli tahouna týmu, ale jak uţ jsme se 

zmiňovali, v případě ţe nedokázal vyuţít dobré příleţitosti on sám, dokázali ho 

zastoupit ostatní spoluhráči z týmu. Trenéru USA se podařilo zařadit tohoto hráče do 

sestavy tak, aby se necítil být nadřazený jako jednotlivec, ale nýbrţ aby pracoval 

týmově s ostatními hráči svého druţstva. To se mu podařilo dokonale. Z videozáznamů 

bylo patrné, ţe byl schopen přihrávat naprosto nesobecky hráčům, kteří měli vůči němu 

lepší postavení a moţnost zaznamenat body. Musíme říci, ţe koheze a i vynikající 

participace týmu USA fungovala i díky tomu ţe trenér USA střídal téměř všech 12 

hráčů soupisky na hrací plochu. Tím nedával za příčinu hráčům z lavičky, aby cítili 
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rivalitu a nepřátelství vůči svým spoluhráčům na hřišti, také ale poskytoval dobrou 

motivaci pro hráče základní sestavy, kteří se museli o své místo na palubovce snaţit. 

Platí pravidlo, ţe kaţdou minutu na palubovce si hráči musí zaslouţit svým nasazením a 

snahou. Takţe trenér vytvářel pro své hráče přátelské a zároveň lehce kompetitivní 

klima. Nebudeme tvrdit, ţe ţádná rivalita uvnitř týmu neexistuje, ale kýţený společný 

cíl byl daleko nadřazenější, neţ individuální potřeby hráčů. Navíc kdyţ se všichni hráči 

na týmovém výkonu podíleli větší, či menší měrou. Na soupisce nebyl hráč, který by si 

nezahrál. Důvodem však byl i fakt, ţe kvalita individuálních dovedností byla na 

podobné úrovni a tím byl tým USA dostatečně homogenní. Nechceme tvrdit, ţe ostatní 

týmy nefungovaly stejně dobře, jako tým USA, jen tvrdíme, ţe kvalita herního výkonu 

USA nebyla narušena rušivými vlivy špatné koheze, participace, motivace nebo 

komunikací mezi hráči a trenérem. A důvodem neúspěchu ostatních týmů můţe být 

více, podle našich charakteristik hráči USA přehrávali soupeře téměř ve všech 

ukazatelích, takţe z kvantitativního hlediska můţeme říci, ţe tým USA byl efektivnější 

a vyrovnanější z hlediska podávaných výkonů, neţ ostatní týmy, které měli občas 

propady efektivity v negativním smyslu. Tyto propady mohli být důsledkem únavy, 

nebo jen nevyrovnanosti výkonů týmu, kvalitou soupeře, nebo i některými faktory 

uvnitř týmu tvořící špatnou chemii týmu. Nechceme však spekulovat a zabíhat do 

kvalitativního výzkumu. 
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7.  ZÁVĚR 

 V závěru budeme hodnotit cíle práce, a zda se nám podařilo zodpovědět otázky, 

které byly poloţeny. Hlavním cíle naší práce bylo zhodnotit, srovnat a shrnout rozdíly 

v týmovém herním výkonu mezi týmem USA a ostatními týmy, respektive jejich 

soupeři. Ke zhodnocení jednotlivých utkání došlo jiţ ve výsledkové části, proto se zde 

zmíníme o souhrnu informací vyplívajících z práce. 

 Na otázku ve kterých, činnostech byl tým USA lepší ve vybraných ukazatelích, 

neţ ostatní druţstva lze odpovědět lehce, a to tak, ţe téměř ve všech. Jen ve třech 

případech byl v jednom z ukazatelů lepší soupeř Američanů, a to Brazílie v relativní 

úspěšnosti střelby, Litva v trestných hodech a Rusko také v relativní úspěšnosti střelby. 

V ostatních případech byli úspěšnější Američané. Toto samo o sobě podtrhuje fakt, ţe 

zvítězili ve všech utkáních. 

 Na otázku, zda efektivita vţdy hovoří ve prospěch získaných bodů, jiţ můţeme 

odpovědět ne. Je to viditelné v případě trestných hodů v utkání USA x Litva, kde 

Litevci měli lepší úspěšnost této činnosti, ale zaznamenali z ní pouze 9 bodů, zatímco 

Američané 15. To můţe značně mást, jenţe ve všech tabulkách je patrné, ţe rozdíl 

v četnostech ukazatelů, nebyl velký, a kdyţ ano, tak ve prospěch týmu USA.  Takţe 

efektivita nehovoří vţdy pozitivně pro body, ale v našich případech nehrála záporný 

rozdíl ve výsledku utkání. Američané většinou dokázali vytvořit více situací pro 

zakončení a také jich více úspěšně zakončili, neţ soupeř. 

 Dalším otazníkem bylo, zda budou hráči USA zakončovat často z rychlého 

protiútoku. Tento způsob útoku byl v minulosti velkou zbraní Američanů na všech 

turnajích. Můţeme to na základě výsledků jen potvrdit. Hráči USA zaznamenali 

v kaţdém utkání od 6 do 14 rychlých protiútoků a jejich úspěšnost byla v průměru 

kolem 82 %. Takţe téměř kaţdý proměnili. Nejvíce zaznamenali 14 protiútoků v utkání 

s Ruskem, kde jich 10 proměnili. Při rozdíle 10 bodů ve výsledku, je zřejmé, co tým 

Ruska přehrálo. Ţádnému týmu se nepodařilo eliminovat rychlé protiútoky americké 

reprezentace, coţ mělo značný vliv na výsledek téměř v kaţdém utkání. 

 I kdyţ tým USA neměl na turnaji nejlepší úspěšnost trestných hodů, v 5 z 6 

utkáních jí měl lepší neţ soupeř. Dá se říci, ţe efektivita a zejména četnost trestných 

hodů prohrála utkání Brazílii, která zaostala za Američany o pouhé 2 body. Všimněme 
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si, ţe ve všech ostatních ukazatelích jsou si tyto týmy značně vyrovnané, pouze 

v ukazatelích pramenících z trestných hodů, jsou v obrovské převaze Američané. 

Proměnili 18 trestných hodů, proti 4 brazilským. Rusové měli na MS nejlepší úspěšnost 

z čáry trestného hodu ze všech týmů, v utkání proti USA však zaznamenali niţší 

úspěšnost, neţ Američané. Tato fakta stojí za tvrzením, ţe trestné hody zejména ve 

vyrovnaných utkáních hrají velmi důleţitou roli.  

To samé se dá tvrdit i o ztrátách míče. Největší rozdíl ve ztrátách je zaznamenán 

v utkání s Angolou, tedy papírově nejslabším soupeřem Američanů. Naopak 

nejvyrovnanější poměr ztrát mají Američané s Brazilci, i kdyţ jejich výskyt je pro elitní 

úroveň basketbalu velký. Dalším velkým rozdílem byl nepoměr ztrát v utkání 

s Ruskem, kdy Rusové zaznamenali 18 ztrát proti 10 americkým. Tento fakt spolu 

s trestnými hody a rychlými protiútoky znamenal ruskou prohru. Takţe další významný 

ukazatel podílející se značně na výsledku. 

Jak vidíme, odhalením všech těchto faktorů herního výkonu se dá objasnit 

konečný výsledek utkání. Vzniká tak však mnoho otázek, které nebyly zodpovězeny, a 

které vyţadují hlubší pohled do daného tématu. Tím daným tématem můţe být 

vysvětlení příčin úspěšnosti, či neúspěšnosti ukazatelů. To však jiţ vyţaduje kvalitativní 

rozbor týmového výkonu, nebo ještě elementárnějšího celku individuálního výkonu 

jednotlivců, tvořící tým. Tato práce by mohla slouţit jako podklad pro nastíněný a další 

zpracování údajů. Jak uţ bylo zmíněno, tak za kaţdým kvantitativním ukazatelem stojí 

kvalita provedení dané činnosti. Práce by téţ mohla být platná pro diagnostikování 

herních projevů americké reprezentace pro přípravu trenérů jiných reprezentací. Jinými 

slovy, na co si dávat pozor a na trénink jaké dovednosti se zaměřit.  
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Příloha I: Příklad záznamového archu z utkání USA x Chorvatsko 

 


