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1 ÚVOD

Taktická příprava basketbalu je v České republice neprozkoumané téma. 

V roce 2008 jsem se rozhodl pracovat jako dobrovolník u školního 

basketbalového družstva ve Spojených státech amerických. Získané informace 

již tehdy naznačovaly komplexnost celého tréninkového procesu. Především 

v souvislosti s propojení školy a sportu. 

Po návratu do České republiky jsem dostal možnost návštěvy v basketbalové 

akademii ve Španělsku (Gran Canaria), která se specializuje na výchovu 

evropských basketbalistů. Basketbalovou akademii ve Španělsku využívají i 

čeští hráči, kteří se chtějí následně pokusit o sportovní stipendium na 

amerických univerzitách. 

Na základě podnětů z e-mailové komunikace (29. 2. 2012) s PaedDr. 

Michaelem Velenským, Ph.D. a následného volného rozhovoru na téma: „Má-li 

vůbec taktická příprava v basketbalu existovat.“, jsem se rozhodl napsat 

následující bakalářskou práci. Co děláme odlišně v taktické přípravě mládeže?

Vzhledem k rozsahu tématu se snažím o jeho zúžení na hledání odlišností 

v nácviku základních herních činností, konkrétně v útočných činnostech 

jednotlivce, útočných kombinací a útočných systémech.
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2 PROBLÉM A CÍL PRÁCE

2.1 Cíl

Cílem práce je zjištění odlišností taktické přípravy basketbalu v České republice a 

Spojených státech amerických během nácviku řešení herních situací jeden proti 

jednomu, útočných kombinací, útočných systémů u družstev mládeže ve věku 12 

až 18 let.

2.2 Problémy

1. Jak se u družstev mládeže odlišuje složení tréninkové jednotky z pohledu 

použitých druhů cvičení v České republice a Spojených státech 

amerických?

2. Jak se liší u družstev mládeže četnost jednotlivých způsobů zakončení 

během nácviku řešení situace jeden proti jednomu v České republice a 

Spojených státech amerických?  

3. Jak se odlišuje nácvik řešení herních situací v rámci útočných kombinací a 

útočného systému družstva mládeže v České republice a Spojených státech 

amerických?

4. Jak se liší u družstev mládeže četnost nácviku rychlého protiútoku v České 

republice a Spojených státech amerických?
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3 TEORETICKÁ ČÁST

3.1 Definice taktické přípravy

V České republice vychází definice taktické přípravy z teorie sportovního 

tréninku, z něhož vychází i taktická příprava basketbalu.

Česká republika

„Taktická příprava, složka sportovního tréninku, jejímž úkolem je naučit 

sportovce vést promyšlený a účinný sportovní boj v konkrétních podmínkách 

soutěží.  Spočívá v osvojení a zdokonalování taktických dovedností a 

schopností, které umožňují sportovci vybírat v každé soutěžní situaci optimální 

řešení a také je s nejvyšší účinností realizovat v rámci dané strategie.“1

„Proces osvojování dovedností a znalostí pro řešení soutěžních situací 

prostřednictvím soutěžního jednání.“2

Taktickou přípravu na základě zmíněné definice lze charakterizovat jako 

taktickou přípravu vycházející z teorie sportovního tréninku. Taktická příprava 

může být chápána jako neměnný postup k řešení herní situace v souvislosti 

s určenou strategií.

Spojené státy americké

Ve Spojených státech amerických není povinný požadavek na teoretické 

vzdělání trenérů. Nelze tedy vycházet z jednotného teoretického výkladu nebo 

teoretického zdroje, pojednávajícího o basketbalové taktické přípravě. Taktická

příprava vychází z konkrétního basketbalového programu daného trenéra.

Taktická příprava je definována na základě několika zdrojů jako snaha o 

vytvoření „správného prostředí (podmínek)“ pro basketbalové utkání, které 

vedou k určeným taktickým řešením herních situací, prostřednictvím určené 

strategie a taktického jednání hráčů.3

                                               
1 Dovalil J. (2008) str. 234
2

Dovalil J  (2002) str. 185
3

Sivils K. (2009) str. 3 a 4; Wootten (2003) str. 177 – 183    
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Taktická příprava může být rozdělena na dva hlavní okruhy:

 management (příprava podmínek),

 herní strategie a taktika.

Taktickou přípravu na základě zmíněné definice lze charakterizovat jako

taktickou přípravu vycházející z basketbalového programu trenéra. Taktická 

příprava může být chápána jako proces učení a výběru optimálního řešení

situace hráčem. 
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3.2 Strategie a taktika

Základní pojmy vycházející z definice taktické přípravy v ČR: strategie a 

taktika. 

„Strategie – předem promyšlený plán, vedoucí prostřednictvím určitých 

poznatků k dosažení nejlepšího nebo plánovaného výsledku; koncepce 

sportovního boje. (…) Taktika – teoretické schéma (soubor) možných řešení 

soutěžních situací “4

„Určují se obvykle uzlové body strategie: např. místa v závodu či utkání, ve 

kterých se sportovec rozhoduje podle zvolené strategie (např. strategie 

„tempo“ či strategie „finiš“, strategie „útok“ či „zajištěná obrana“).“5

Na druhé straně strategie a taktika z pohledu taktické přípravy v USA 

používá pojmy: strategy6; game strategies and tactics7 nebo jednoduše 

coaching problems.8 Průběžný vývoj názvosloví je zde patrný. Jednotlivé 

pojmy ve své podstatě zastupují stejnou problematiku.

Opět mám-li převést strategii do jednoduché definice, která vystihne 

podstatu zmíněných pojmů – „Control what you can control“9 – ovládej, co 

můžeš ovládat.

Taktika je posléze konkrétním návodem řešení, jak uskutečnit zvolenou

strategii. Cílem je naučit hráče vybírat optimální řešení.     

                                               
4

Dovalil J. (2002) str. 185
5

Dovalil J. (2008) str. 223
6 Wooden J. (1999) str. 62
7 Sivils K. (2009): název knihy
8

Newell P. (1962) str. 318
9

Sivils K. (2009) str. 8
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3.2.1 Taktické jednání

Taktické jednání je v České republice popisováno jako „konkrétní řešení 

soutěžní situace jednotlivcem, skupinou či družstvem.“10

Taktické jednání lze tedy chápat jako klíčové kritické místo úspěchu herní 

strategie a taktiky, protože pokud se hráč nedokáže vhodně rozhodnout (i 

v návaznosti na jeho míru zvládnutí basketbalových herních činností), strategie 

i taktika se mohou stát nepoužitelnými. Nácvik taktického jednání by měl být

součástí tréninkového procesu a předpokládám, že vychází pouze z požadavků 

herního systému trenéra během tréninkové jednotky.

Američtí trenéři nazývají taktické jednání hráčů decision making11. Tento 

termín je součástí obecného pohledu na hráče a jeho styl hry, nazývaného (z 

pohledu hráče) My Game12. Hráči se snaží svou hrou zapůsobit na trenéry a 

získat si jejich důvěru. Taktické jednání je tedy učeno ve dvou rovinách

individuálně mimo tréninkovou jednotku (styl hry hráče) a během tréninkové 

jednotky.  

Hráči často hrají jeden proti jednomu na volných trénincích „Open Gym“13

nebo ve volném čase venku na hřišti. Taktika hry jeden proti jednomu vychází 

ze soutěživosti hráčů.

                                               
10 Dovalil J. (2002) str. 185
11 Newell P. (1962) str. 12 – 13 
12

Burda J. (2008) str. 47
13

  Burda J. (2008) str. 14
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3.3 Herní činnosti jednotlivce 

Herní činnosti jednotlivce rozdělujeme na obranné a útočné. V České 

republice se při učení herním činnostem jednotlivce vychází z práce pana Emila 

Velenského a Lubomíra Drobného Košíkova. Později na ně navázali Michael 

Velenský a Jan Karger s publikací Basketbal. 14

Útočné (HČJ):

 uvolnění pro míč (V)

 uvolnění s míčem na místě (I)

 uvolnění s míčem v pohybu (I)

 přihrávání a chytání míče v pohybu / na místě (V)

 uvolnění bez míče / hra bez míče / clonění (V)

 střelba (I)

 doskakování (I / V)

Obranné (HČJ):

 obrana útočníka bez míče – uvolnění pro míč

 obrana útočníka s míčem – na místě (před zahájením driblinku)

 obrana útočníka s míčem v pohybu

 obrana útočníka bez míče (po přihrávce)

 obrana útočníka bez míče v pohybu (clonění)

 obrana střelby a činnosti útočníka po střelbě (obranné doskakování)

Didaktika herních činností jednotlivce je velmi detailně popsána 

v publikacích Košíková15 a Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež.16

Herní činnosti jednotlivce se dále dělí na útočné činnosti individuálního typu

(I), útočné činnosti vztahového typu (V) a obranné činnosti. Útočné činnosti 

                                               
14 Dobrý L., Velenský E. (1987) str. 33 – 99; dále Velenský M. a Karger J. (1999) str. 41 – 94 
15

Dobrý L., Velenský E. (1987)
16

Velenský M. (2008) 
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individuálního typu vycházejí ze situace jeden proti jednomu. Útočné činnosti 

vztahového typu jsou základem útočných kombinací, tedy spolupráce hráčů.

Vzhledem ke skutečnosti, že v USA neexistuje povinné teoretické (vědecké) 

vzdělávání trenérů, vybírám tři příklady pohledu na herní činnosti jednotlivce.  

Herní činnosti jsou obecně nazývány basic fundamentals (základní 

základy17).

Příklad č. 1:  Morgan Wootten18

Basic fundamentals:

Offensive skills

 s míčem (triple-threat position, stationary moves, shooting, drives, 

passing, ball handling)

 bez míče (screens, cuts)

Defensive skills

 stance, steps

Jednotlivé skupiny herních činností nadále podrobněji rozebírá a upřesňuje. 

Výchozí činností se stává zvládnutí triple-threat position, na kterou navazuje 

střelba, nájezd, přihrávky.

Příklad č. 2:  Jerry Krause19

Sestavil tzv. Fundamentals Table pro jednotlivé ročníky školního a 

předškolního basketbalu. Základem těchto tabulek jsou následující basic 

fundamentals:

 Footwork,

 Ball handling,

 Shooting,

 Rebounding,

 Defending.

                                               
17 Velenský M. (2008) str. 68 překládá jako základy základů
18

Wootten M. (2003) str. 69 – 79; str. 149 – 153
19

Krause J. (2003) str. 111 – 147 
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Ve věku osmi a deseti let (Grades 4 – 6) rozšiřuje již učené herní činnosti a 

přidává další. Velmi zajímavé je zařazení kategorie Team strategies. Ve kterých 

se nachází herní kombinace „Pass and cut“ (Hoď a běž) a další. Fundamentals 

Table dále pokračuje rozšiřováním herních činností o další činnosti 

vycházejících ze hry. Například nácvik clonění a využívání clon je obsaženo ve 

věku patnáct až šestnáct let (Grades 9-10).

Příklad č. 3: Pete Newell20

Herní činnosti jednotlivce vycházejí z uplatnění individual skills v situaci 

jeden na jednoho:  

 footwork, 

 body control,

 getting open / creating a lead. 

Každý hráč má oblíbený herní prostor na hřišti, ve kterém je zvyklý hrát 

(operational zone). Cílem je naučit hráče využít optimálního řešení v herní 

situace na hřišti v jeho herním prostoru, což slouží jako základ hry jednotlivce.

Optimální využití herní situace tedy závisí na návycích hráče a jeho schopnosti 

tyto návyky uplatnit i mimo oblíbený herní prostor.

Nácvik basic fundamentals není omezen pouze na tréninkové jednotky. 

Základní návyky získává hráč již během sportovních začátků hrou jednoho proti 

jednomu. Tyto základy (návyky) jsou postupně hráčem přetvářeny v osobité 

provedení herních činností (styl – tzv. My Game). Individuální tréninkový 

proces formou hry jeden proti jednomu je určující pro další vývoj hráče, 

protože na základě úrovně herních činností je úspěšný při výběrech hráčů do 

družstva a jejich následné roli (v družstvu).

                                               
20

Krause J. (2002) str. 154
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Porovnáním herních činností (individuálního i vztahového typu) a basic 

fundamentals vychází několik předpokladů pro zapojení hry jeden proti 

jednomu do tréninkového procesu:

USA: 

 „My game“ je také základem pro tvorbu útočných kombinací; 

vytvořit herní situaci za účelem uplatnění stylu hry jeden proti 

jednomu. Kritické místo spatřuji v míře ochoty jednotlivce „omezit 

se“ v útoku ve prospěch družstva. Rozšířit oblíbený způsob hry o 

další varianty.

ČR:

 Herní činnosti jsou základním učivem, bez jejich osvojení nelze 

sestavit účinný herní systém družstva. Hra jeden proti jednomu není 

běžným prostředkem pro učení herních činností jednotlivce. Může 

docházet k přílišnému důrazu na herní činnosti vztahového typu.

Kritické místo může být přílišný důraz na součinnost družstva. Menší 

prostor pro hráče vyzkoušet jiné možnosti nebo způsoby řešeni 

situací jeden proti jednomu v utkání. 
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3.4 Hra jeden proti jednomu

Hra jeden proti jednomu je v basketbalu základní herní situací, kterou se 

hráč musí naučit řešit. Zvolené útočné řešení této herní situace předurčuje vývoj 

útočného snažení celé pětice hráčů družstva.

Ve Spojených státech amerických dochází k využívání v návaznosti na 

situaci, v níž jsou konkrétní hráči na stejných pozicích (např. rozehra)

typologicky ve výhodě, nebo nevýhodě. Během utkání ovšem dochází i k 

situacím (tzv. mismatch) jeden proti jednomu u hráčů na odlišných postech. 

Hra jeden proti jednomu, v rámci herních kombinací a ucelených herních 

systémů, je o nalezení optimální výhody nejen na jednotlivých postech, ale 

například v situaci podkošového hráče proti rozehrávači (zády ke koši).   

Při hře jedna na jedna by taktika měla spočívat v optimálním využití 

možností útočníka v nastalé herní situaci vedoucí k úspěšnému zakončení. 

V rámci hry pět proti pěti se situace jeden proti jednomu může řešit ještě 

přihrávkou spoluhráči, čili zapojením herní činností jednotlivce vztahového 

typu.

Česká odborná basketbalová literatura se shoduje s americkým pojetím hry 

jeden proti jednomu. „V učebních programech mládeže mají útočné činnosti 

jednotlivce individuálního typu nezastupitelnou roli. Podmínkami učení a 

předpoklady jejich motivační působnosti navádějí hráče k samostatnému 

prosazování se v duchu požadavku individuální herní tvořivosti. Tyto činnosti 

však nelze vytrhovat z kontextu dalších celků učiva. Výskyt, možnosti a 

efektivita řešení situace jeden proti jednomu v utkání totiž postihují problém 

součinnosti družstva. 21

Zvolené taktické jednání (návyk řešit určité situace) při hře jeden proti 

jednomu se projevuje při řešení základních útočných kombinací s využitím 

herních činnosti vztahového typu. Například se jedná o základní herní 

kombinaci „hoď a běž“, pak „pick ´n´ roll“ nebo kombinaci založené na clonění 

hráčů bez míče.

                                               
21

Velenský M (2008) str. 69
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Hráč se musí během tréninkového procesu naučit útočné činnosti 

individuálního a vztahového typu i obranné činnosti. Hra jeden proti jednomu 

by tedy měla být podle Velenského nedílnou součástí tréninkového procesu 

v České republice.  
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3.5 Útočné kombinace

Herní kombinace – „cíle směrné jednání dvojice až pětice hráčů při řešení 

herních úkolů“22 se dělí v České republice na útočné a obranné. Základem 

útočných kombinací jsou kombinace založené na akci „hoď a běž“; clonění; na 

početní převaze útočníků nad obránci.23 Určené herní kombinace se stávají 

základem pro vytvoření přesilových situací a útočných systémů.

Základní útočné kombinace se vyznačují následujícím:

 spolupráce s driblujícím hráčem,

 spolupráce hráčů bez míče,

 vytvoření pohybu – návaznost útočného snažení.

Vybrané herní kombinace jsou základní, tudíž ve Spojených státech 

amerických i v České republice jsou možnosti taktických řešení stejné, proto 

předpokládám, že se budou lišit preference nácviku konkrétních způsobů řešení 

během tréninkové jednotky.

Útočná kombinace „hoď a běž“ je základem spolupráce útočících hráčů a 

vytvoření aktivního pohybu na straně míče (silná strana). Z tohoto důvodu je 

velmi vhodná pro zakončení přesilových situací vzniklých nejenom kombinací 

založené na početní převaze útočníků.

Z dostupné literatury je jasné, že snaha o vytvoření kombinací založených na 

početní převaze útočníků nad obránci je v současném basketbalu považována za 

zcela zásadní z důvodu možnosti zakončení do nepřipravené obrany (většího

prostoru pro kombinaci útočníků). Většinou k této kombinaci dochází při snaze 

útočících hráčů řešit rychlý protiútok.

                                               
22

Dobrý L., Velenský E. (1987) str. 100 
23

Dobrý L., Velenský E. (1987) str. 102
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Útočná kombinace „pick and roll“ (clona pro hráče s míčem) využívá 

omezeného prostoru pro vytvoření přesilové situace 2 na 1 z původního stavu 2 

na 2.

Útočná kombinace založená na clonění (hráčů bez míče) umožňuje uvolnění 

hráčů do požadované pozice nebo prostoru a k vytvoření přesilové situace, která 

vzniká spoluprací odcloněného hráče (hráčů) a hráčů na silné straně.

Na zvolených příkladech útočných kombinací se pokusím popsat základní 

možnosti řešení, která jsou kritickými místy kooperace hráčů jednoho družstva 

a jsou prostorem pro uplatnění individuálního nebo kolektivního způsobu 

zakončení útočné činnosti.

Jak jsem již předestřel, spolupráce je závislá na vhodném pohybu útočících 

hráčů. Pohyb nadále vede k vytvoření přesilových situací, během všech fází 

útoku družstva – rychlého protiútoku, poloprotiútoku (secondary fast break) 

nebo postupného útoku.

Přesilové situace vytvořené během různých fází útoku družstva se liší 

především:

 prostorem pro možné provedení kombinace,

 rychlostí provedení kombinace,

 a tlakem na útočící hráče.
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3.5.1 „Hoď a běž“ – „Give and go“

„Hoď a běž“ je základní herní kombinací minimálně dvou spoluhráčů, při 

které jsou uplatňovány útočné herní činnosti jednotlivce.

Příklad 1. – základní varianta

Možnosti řešení:

Obr. 1:

 hráč č. 1 naváže pozornost obránce a zakončuje 1 na 1 (střela nebo 

nájezd)

 hráč č. 1 v průběhu hry 1 na 1 nebo před zakončením přihraje hráči č. 

2 – následná střela (krátká/střední vzdálenost) nebo střelba z prostoru 

pod košem (po sběhnutí)

Obr. 1: Hoď a běž – základní varianta
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Příklad 2. – varianta s více přihrávkami 

Možnosti řešení:

Obr. 2:

 hráč č. 1 naváže pozornost obránce a zakončuje 1 na 1 (střela nebo 

nájezd)

 hráč č. 1 v průběhu hry 1 na 1 nebo před zakončením přihraje hráči č. 

2 – následná střela (krátká/střední vzdálenost) nebo střelba z prostoru 

pod košem (po sběhnutí)

„Hoď a běž“ tedy slouží k základnímu uskutečnění spolupráce mezi hráči 

jednoho družstva. Příkladem jednoduchého použití herní kombinace „Hoď a 

běž“ je rychlý protiútok. 

Možnosti zakončení herní kombinace „Hoď a běž“:

 zakončení nájezdem (dvojtakt) 

 střelba z krátké, střední nebo dlouhé vzdálenosti

Obr. 2: Hoď a běž – více přihrávek
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3.5.2 Kombinace založené na početní převaze útočníků nad obránci

Řešení přesilových situací vyžaduje vytvoření tlaku na obránce, aby 

předčasně zahájil obranu hráče s míčem (pohyb k hráči s míčem) a následné 

zakončení hráče s míčem nebo přihrávka volnému hráči (sběhnutí ke 

koši/střelba z pozice). Zmíním se o přesilové situaci 2 na 1 a 3 na 2.

Příklad 1. – 2 na 1

Možnosti řešení:

 hráč č. 1 naváže pozornost obránce a zakončuje 1 na 1 (střela nebo 

nájezd)

 hráč č. 1 v průběhu hry 1 na 1 nebo před zakončením přihraje hráči 

č. 2 – následná střela (krátká/střední vzdálenost) nebo střelba 

z prostoru pod košem (po sběhnutí)

 hráč č. 1 přihrává hráči č. 2, který může volit mezi střelbou za tři 

body, nájezdem do koše, střelbou z nájezdu nebo přihrávkou hráči č. 

1 (nájezd/střelba)

 pokud hráč č. 2 najíždí na koš přes obránce, může opět volit variantu 

přihrávky během zakončení

Obr. 4: Zakončení 1 na 1 (2 na 1) Obr. 3: Přihrávka hráči č. 2 (3 na 2)
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Příklad 1. – 3 na 2

Možnosti řešení:

 hráč č. 3 může využít hráče č. 2 ke kombinaci „hoď a běž“ nebo 

zahajuje nájezd do vymezeného území (Obr. 4)

o zakončení 1 na 1 (střela/nájezd)

o přihrávka spoluhráčům (hráč č. 2 – střela z pozice, hráč č. 1 –

sběhnutí ke koši a zakončení nebo střela z pozice)

 hráč č. 1 naváže pozornost obránce, přihrává hráči č. 3 a dále probíhá 

ke koši (možnost hoď a běž) následně do volného prostoru na slabé 

straně („krátký roh“); hráč č. 2 může proběhnout přes vymezené 

území na silnou stranu (propojení pohybu hráčů, Obr. 5)

Možnosti zakončení herní kombinace založené na početní převaze:

 zakončení nájezdem 1 na 1 

 přihrávka ke koši na sbíhajícího hráče (zakončení u koše, dvojtakt)

 střelba z krátké, střední nebo dlouhé vzdálenosti

Obr. 5: Varianta s driblinkem (3 na 2) Obr. 6: Přihrávky (3 na 2)
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3.5.3 „Pick and roll“– clona pro hráče s míčem

Kombinace založená na boční cloně pro hráče s míčem, při které dochází 

k uvolnění hráče s míčem nebo k uvolnění clonícího hráče k následnému 

sběhnutí směrem ke koši a zakončení (po obdržené přihrávce). 

Možnosti řešení (Obr. 7):

 hráč č. 1 využívá clony od svého spoluhráče, může zakončit 

nájezdem na koš, střelou po driblinku (za clonou/během nájezdu)

 hráč č. 2 po odclonění svého spoluhráče: 

o sbíhá směrem ke koši a vytváří prostor pro případnou 

přihrávku od hráče č. 1 – zakončení nebo případná dohrávka 

2 na 1

o nesbíhá a zůstává v pozici připraven na střelbu za dva nebo tři 

body (tato varianta se nazývá „pick and pop up“)

Možnosti zakončení herní kombinace „Pick and roll“:

 zakončení nájezdem (dvojtakt) 

 střelba z krátké, střední nebo dlouhé vzdálenosti

Obr. 7: „Pick and roll“
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3.5.4 „Screen off the ball“ – clona pro hráče bez míče

Clonu pro hráče bez míče je také nutné chápat v kontextu hráčů na slabé 

straně, podporující útočné snažení celé pětice hráčů. Jedná se o vytvoření 

„aktivního pohybu na slabé straně“ za účelem získání pozornosti obrany a 

vytvoření prostoru pro hráče s míčem (pro zakončení/asistenci) 

Clonění bez míče je jednou ze základních výsledků pohybu (spolupráce) 

hráčů jednoho družstva. Dochází k využívání hráčů bez míče k vzájemnému 

uvolnění k míči, nebo od míče (od koše, nebo ke koši).

Obr. 5 znázorňuje křižnou clonu (cross screen) po přihrávce a sběhnutí hráče

č. 1 ke koši. Situace je závislá na správném načasování využití clony od hráče 

č. 1 a přihrávky od hráče č. 2.

Možnosti zakončení po cloně pro hráče bez míče

 „hoď a běž“ pro hráče č. 1 (střela, nájezd po přihrávce, přihrávka 

zpět)

 vytvoření pozic po spoluhráče a přihrávka do pozice hráči č. 2 nebo 3

Obr. 8:  „Cross screen“
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3.6 Útočné systémy

Útočné systémy hry družstva jsou organizované kooperace hráčů jednoho 

družstva v útočné fázi hry. 

Základní organizace hry:24

 strukturovaná hra – soubor krátkodobých kombinací (set plays)

 soubor jednoduchých pravidel – autonomní rozhodování hráčů (free-lance)

 volná hra družstva – improvizace na základě kombinací

Nicméně toto rozdělení je spíše orientační, protože jednotlivé systémy hry 

mohou být trenéry interpretovány odlišně nebo jednodušeji. Mohu tedy 

konstatovat – podstata útočných systému je v úspěšném provedení (útočných) 

herních kombinací. Možnosti řešení se odvíjejí od herních pozic jednotlivých 

hráčů a naučeného taktického jednání těchto hráčů.

Útočné fáze hry:25

 klasický rychlý protiútok (fast break)

 rychlý protiútok s druhým sledem útočníků (secondary fast break)

 postupný útok (team offense)

Útočné systémy, jejich zapojení do hry družstva se bude, podle mého 

předpokladu, lišit v preferenci nacvičování pouze určitých fázích hry. Například

se může jednat o nácvik využití rychlého protiútoku jako stabilní přechodové 

fáze do postupného útoku s možností případného zakončení (secondary fast 

break).

Ve Spojených státech amerických předpokládám využití nácviku útočných 

systémů k vytvoření prostoru pro individuální hru nejlepších hráčů družstva. 

Útočný systém by v tomto případě sloužil k rozpohybování obrany a hledání 

výhodné situace k zakončení, uplatněním hry jeden proti jednomu. Jedná se o 

organizovanou a strukturovanou hru družstva s možnostmi pro volná 

rozhodnutí určených hráčů.

                                               
24

Dobrý L., Velenský E. (1987) str. 130
25

Velenský M. (2008): str. 208
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V České republice naopak předpokládám nácvik útočného systému 

založeného na souboru kombinací vedoucích k uvolnění hráče do konkrétní, 

předem určené, pozice. Hráči spíše budou nacvičovat uvolňování konkrétním 

způsobem. Variabilita nácviku řešení pro hráče může být omezena.

Způsob nácviku útočných systémů je také velmi ovlivněn pravidly, 

podmínkami pro basketbal, basketbalovými řády a diváckou podporou již od 

nejmenších kategorií.

Příklad: Rozdíl v pravidlech s vlivem na taktickou přípravu družstva:

Časový limit družstva na útok

Jedná se o časový limit pro družstvo mající míč pod kontrolou k zakončení 

útočného snažení (střela na koš). 

ČR: Jednotný limit 24 s na útok. Toto pravidlo platí od kategorie mladších 

žáků U15.

USA: Různé limity v soutěžích. Kategorie do 18 let věku (středoškolský 

basketbal) je bez časového limitu na útok. Kategorie 19 až 25 let (univerzitní 

basketbal) má stanovený časový limit 35 s na zakončení útoku. Kategorie 

dospělých (profesionální liga – NBA) již má časový limit stejný jako v ČR, 

tedy 24 s na útok.

Časový limit pro hráče s míčem 

Hráč mající míč pod kontrolou má 15 s, pokud je těsně bráněn, na hru 

s míčem (3 x 5 s, před driblinkem, při driblinku, po driblinku). 
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ČR: Pravidlo používáno pouze po ukončení driblinku, z důvodu omezení 

časovým limitem na útok, k těmto situacím dochází pouze při presinkových 

obranách.

USA: Velmi používané pravidlo. Svým způsobem nahrazuje pravidlo 

časového limitu na útok. Útočící hráči musejí zůstat v pohybu a hrát na koš. 

Obránci jsou nuceni velmi aktivně bránit a snažit se získat míč vytvořením 

tlaku na míč za pomocí zdvojování nebo podobnými způsoby.  
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3.6.1 Rychlý protiútok 

Rychlý protiútok může být použit jako hlavní útočný systém. Družstva 

hrající v rychlém tempu mohou mít až padesát procent střelby právě z rychlého 

protiútoku.26 Tato čísla ve Spojených státech amerických prezentoval trenér 

Pete Newell již roku 1962.

Definice rychlého protiútoku:

ČR: „(…) klasický rychlý protiútok představuje vlastně návaznost kombinací 

založených na uvolňování s míčem v pohybu, přihrávání a uvolňování bez míče. 

Je to krátkodobá akce, která může být zakončená střelbou z krátké nebo střední 

vzdálenosti. (…) Zakončení se zpravidla uskutečňuje z přesilových situací (dva 

na jednoho… “27

USA: Snahou rychlého protiútoku by mělo být rychlé přenesení míče na 

útočnou polovinu hřiště a dosažení početního přečíslení útočníků nad obránci. 

Dosáhnout tohoto přečíslení je možné především rychlým provedením prvních 

dvou přihrávek. Rychlost provedení těchto přihrávek závisí na situaci, ze které 

rychlý protiútok vznikl. V době přechodu míče na útočnou polovinu je již 

zřejmé, jestli je výhoda přečíslení získána, nebo ztracena. Dalším krokem je 

rozpoznání herní situace dva na jednoho, tři na jednoho, tři na dva nebo 

případně čtyři na tři.28

Fáze rychlého protiútoku mohu rozdělit (podle Velenského M. a Newella P.) 

na tři základní fáze:

 zahájení (získání míče) – přihrávkou nebo driblinkem

 fáze přechodu z obranné na útočnou část hřiště – dvě přihrávky nebo 

driblink

 zakončení – nájezd do koše, střelba z pozice (po přihrávce, driblinku)

Podle výše uvedeného může být rychlý protiútok veden přihrávkami, 

přihrávkami a driblinkem (driblinku a přihrávek) nebo driblinkem. 

                                               
26 Newell P. (1962) str. 206
27

Velenský M. (2008) str. 208
28

Newell P. (1962) str. 209
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3.6.2 Rychlý protiútok s druhým sledem útočníků

Dokončení rychlého protiútoku se nazývá, jak již jsem zmiňoval, secondary 

fast break.

ČR: Michael Velenský se zmiňuje o komplexnosti přechodu z obrany do 

útoku. „Nedojde-li k přečíslení obrany (nebo z jiných důvodů), doporučuje se 

útočníkům v některých případech řešení střední fáze zpomalit protiútok a 

počkat na dobíhající spoluhráče, kteří přesilovou situaci mohou vytvořit.“29

Dále se přiklání k názoru, že secondary fast break je spíše plynulý přechod do 

postupného útoku.

USA: Rychlý protiútok a následně vzniklá situace („aftermath“, sled herních 

situací) – secondary fast break je využit k vytvoření kvalitních pozic („high-

percentage“ shot) do nekonsolidované obrany při každé příležitosti.30

Američtí trenéři Dean Smith i John Wooden se shodují, že výhody rychlého 

protiútoku převyšují jeho nevýhody. Rychlý protiútok je podle jejich názoru 

velmi oblíbený hráči i diváky. Oba trenéři tvrdí, že tuto skutečnost je nutné brát 

v úvahu při přípravě družstva.31

Z uvedeného vyplývá, že hráči mohou mít ve Spojených státech větší volnost 

při řešení dohrání rychlého protiútoku a vyhledávat střelecké pozice podle 

situace. V České republice bude spíše preferováno zakončení rychlého 

protiútoku pouze, pokud bude herní situace dohrána ve smyslu přesilových 

situací dva na jednoho nebo tři na dva.   

                                               
29 Velenský M. (2008) str. 208
30

Smith D. (1999) str. 84
31

Smith D (1999) str. 84 a 85; Wooden J. (1999) str. 153
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3.6.3 Postupný útok

Postupný útok jako základní útočný systém družstva při hře pět proti pěti. 

Pro zjednodušení problematiky se budu zabývat postupným útokem na útočné 

polovině hřiště družstva majícího míč pod kontrolou. 

Členění postupného útoku na systémy32

 podle hráčských typů:

o s jedním rozehrávačem, dvěma křídelními útočníky a dvěma 

středními útočníky,

o s dvěma rozehrávači, jedním křídelním útočníkem a dvěma 

středními útočníky,

o se dvěma rozehrávači a třemi středními útočníky,

o s jedním rozehrávačem, jedním křídlením útočníkem a třemi 

středními útočníky.

 podle základního rozestavení:

o pět útočníků ve vnějším prostoru,

o čtyř útočníků ve vnějším prostoru a jednoho útočníka ve 

vnitřním prostoru,

o tří útočníků ve vnějším prostoru a dvou útočníkům ve 

vnitřním prostoru,

o dvou útočníků ve vnějším prostoru a tří útočníků ve vnitřním 

prostoru,

o jednoho útočníka ve vnějším prostoru a čtyř útočníků ve 

vnitřním prostoru.

Výše uvedené rozdělení je ve své podstatě stejné pro Spojené státy americké 

i Českou republiku.
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Velenský M. (2008) str. 210-211
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ČR: „Ve smyslu požadavků dnešního elitního basketbalu je to ovšem 

členění33 orientační a může mít i zavádějící následky. Často jsme svědky 

„zaručených“ informací např. o „nejefektivnější hře“ s jedním vynikajícím 

rozehrávačem. Nevíme, kde se taková demagogie bere a už vůbec nechápeme, 

proč se na takovou demagogii (a jí obdobným) chytá spousta trenérů.“34

Z uvedeného lze vnímat nebezpečí jednostranného pohledu na útočné 

systémy u českých trenérů, tím menší variabilita pro hráče vyzkoušet si více 

odlišných útočných systémů.

USA: Řešení problematiky postupného útoku a útočného snažení obecně je 

možné nalézt v následujícím výroku:

„When it comes time for the state play-offs, which would you rather have, 

two better players or two new plays? I would rather have two better players.

(Coach Don Meyer)”35  

(Překlad: Co preferujete v závěrečné fázi sezóny? Dva lepší hráče nebo dvě

nová zahájení útoku? Osobně preferuji dva lepší hráče.)

V citovaném výroku je patrný důraz na důležitost vlivu hráčů v závěrečné 

části sezóny. Postupný útok v pojetí amerických trenérů bych mohl považovat 

za velmi jedinečný se snahou prezentovat velmi disciplinovaným herním 

projevem, který umožňuje určeným hráčům převzít odpovědnost za výsledek 

utkání skrze svůj individuální herní projev.

Příklad: UCLA (University of California, Los Angeles), konkrétně trenér 

John Wooden, je průkopníkem uvolnění bez míče (clona) nazývaného UCLA 

Cut v rámci postupného útoku (UCLA Offense) založeného na rozestavení 2-3 

nebo 1-4.

UNC (University of North Carolina) měla pod vedením trenéra Deana 

Smithe postupný útok (Shuffle Offense) založený na rozestavení 2 – 1 – 2  

(forma 2-3).

                                               
33 členění podle hráčských typů – pozn. autora
34

Velenský M. (2008) str. 210
35

Sivils K. (2009) str. 8
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4 HYPOTÉZY

H1: Předpokládám, že počet cvičení zaměřených na nácvik útočných činností 

jednotlivce a hry jeden proti jednomu bude z celkového počtu pozorovaných 

cvičení u amerických družstev mládeže alespoň o 10 % větší než u českých 

družstev mládeže.

H2: Předpokládám, že v České republice je při nácviku zakončení střelou 

v situaci jeden proti jednomu o 10 % méně pokusů z celkového počtu zakončení 

než ve Spojených státech amerických.    

H3: Předpokládám, že v České republice je nácviku řešení útočných kombinací

a systémů věnováno alespoň o 10 % více cvičení zaměřených na nácvik řešení 

přesilových situací než ve Spojených státech amerických.   

H4: Předpokládám, že ve Spojených státech amerických je věnováno o 10 %

více cvičení na nácvik rychlého protiútoku z celkového počtu cvičení věnovaných 

nácviku útočných systémů než v České republice.  
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5 METODY A POSTUP PRÁCE

5.1 Metody práce

Metoda pozorování je soustavné, cílevědomé a plánovité sledování 

probíhajících procesů, chování jedinců a dalších probíhajících dějů, které je 

možné vnímat smysly. Pozorování probíhalo přímo.

5.2 Postup pozorování

Proběhla pozorování čtyř družstev. První a druhé pozorování ve Spojených 

státech amerických v sezóně 2008/2009 jako součást dobrovolnické trenérské

činnosti u družstva Vernonia Loggers (asistenta trenéra). Třetí a čtvrté 

pozorování proběhlo v České republice.

1. Pozorování bylo ve své podstatě náhodné. Vycházelo z požadavků 

trenéra družstva Vernonia Loggers (pan Ted Aubin), který mi zadal 

obecné pokyny,36 jaké údaje by chtěl mít zaznamenány.

2. Pozorování proběhlo u družstva Vernonia Toppers po vzájemné dohodě 

obou hlavních trenérů jako snaha o zaznamenání silných a slabých 

stránek družstva. Hráči družstva Toppers (základní škola) ve většině 

případů budou pokračovat i v družstvu Loggers (střední škola). Nápad 

porovnat jednotlivá družstva a stav herních činností se přímo nabízel. V 

průběhu pozorování jsem zjistil, že tréninkový proces u družstva Toppers 

je stejný pro chlapce i dívky.   

3. Pozorování proběhlo u družstva Basket Slovanka (kategorie U17, dívky) 

v rámci mého angažmá v roli asistenta trenéra (sezóna 2011/2012). 

Rozhodl jsem se využít příležitosti a pokusit se stejným způsobem (jako 

v USA) zaznamenat tréninkový proces družstva.

4. Pozorování proběhlo u mládežnického družstva Sokola Horní Počernice 

(kategorie U17, chlapců) během sezóny 2011/2012. Použil jsem opět 

stejný postup pozorování. Tréninkový proces jsem navštěvoval. 

                                               
36

Příloha č. 4 a 5
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5.3 Úkoly při zpracování získaných údajů

Vyhodnocené údaje prezentuji pomocí grafů, tabulek a uváděním 

konkrétních příkladů lišících se cvičení. Souhrn odlišností v jednotlivých 

pozorovaných oblastech uvádím v tabulce na konci příslušné kapitoly 

(podkapitoly).

Úkoly:

1. Vytvořit přehled odlišností zjištěných v teoretické části práce.

2. Vytvořit přehledy odlišností z údajů získaných pozorováním v oblastech:

a. složení tréninkové jednotky,

b. herních činností jednotlivce,

c. hry jeden proti jednomu,

d. útočných kombinací,

e. útočných systémů.
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6 VÝZKUMNÁ ČÁST

6.1 Přehled údajů zjištěných v teoretické části

Po zkoumání literatury musím konstatovat, že v současné chvíli neexistuje 

publikace pojednávací o odlišnostech taktické přípravy basketbalu v České

republice a Spojených státech amerických. Dále neexistuje ani ucelená 

publikace o taktické přípravě basketbalu v České republice.

Tab. 1: Přehled zjištěných odlišností taktické přípravy basketbalu (I.)

Česká republika Spojené státy americké

Definice taktické přípravy

*obecný teoretický základ

*neexistující odborná publikace 

k taktické přípravě basketbalu

*vychází z basketbalového programu 

školy (družstva)

*taktická příprava hráčů je ovlivněna 

aktivní rolí školy (prospěch je 

podmínkou)      

Strategie a taktika

*teoretické vysvětlení pojmů strategie a 

taktického jednání

*důraz na teoretické vzdělání (hledání 

rovnováhy mezi teorií a praxí)  

*pojmy „my game“ a „decision 

making“ zdůrazňují odpovědnost hráče 

za jednotlivá taktická rozhodnutí

*praxe – základ trenérské činnosti, 

vzdělávání pomocí odborné diskuze 

trenérů (menší flexibilita trenérů?)      
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Tab. 2: Přehled zjištěných odlišností taktické přípravy basketbalu (II.)

Česká republika Spojené státy americké

Herní činnosti jednotlivce

*jednotný pohled na strukturu HČJ

*nácvik HČJ by měl být součástí 

tréninkové jednotky

*různé pohledy na HČJ, které se 

navzájem doplňují – HČJ 

v souvislostech herních situací

*hráči trénují HČJ i mimo tréninkovou 

jednotku – vlastní herní identita „my 

game“

Hra jeden proti jednomu

*teoreticky chápána jako základ pro 

učení HČJ a tvořivosti hráče

* základ herního výkonu družstva

*tvorba rolí v družstvu podle 

individuálního herního výkonu

Útočné kombinace

*hráč s míčem vytváří pozice pro 

uvolňujícího se spoluhráče (snaha o 

zakončení v bezprostřední blízkosti 

koše)

*střelba, nájezd a další způsoby 

zakončení jsou chápany jako 

rovnocenné

Útočné systémy

*naučit hráče vhodně zapojit hru 1 na 1 

do kolektivního snažení družstva

*naučit hráče ve vhodný okamžik 

omezit přílišnou hru 1 na 1 a zapojit 

ostatní spoluhráče
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6.2 Přehled základních statistik pozorování

Rozsah získaných údajů se lišil, proto jsem se rozhodl využít vždy jen 

prvních dvacet záznamů tréninkových jednotek. 

Tab. 3: Přehled výchozích údajů

                                               
37

Kompletní údaje o počtu cvičení uvedeny v příloze (č. 3)

Přehled A B C D

počet TJ / týden 3 5 5 3

počet minut / TJ 120 180 120 90

počet asistentů trenéra 1 3 2 1

počet pozorovaných TJ 20 20 20 20

počet cvičení / TJ37 5 10 6 7

celkem pozorováno cvič.  100 200 120 140

soutěžní období (počet 
měsíců)

2 4 7 7
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6.2.1 Charakteristika družstev

USA (2008 /2009) Vernonia, Oregon

A. Základní škola (Washington Grade School), věk:  12 – 14 let

název družstva: Vernonia Toppers

kategorie: hoši (listopad, prosinec 2008) a dívky (leden, únor 2009)

trenér: Justin Ward

Družstvo této kategorie je organizováno jako otevřené pro všechny žáky 

(žákyně) v určeném věku, včetně dětí s pohybovými vadami nebo lehkým 

postižením. V družstvu hochů byl jeden žák s pohybovým postižením. 

Kolektivem byl přijat. U některých hráčů se jedná o první kontakt 

s basketbalem. Snaha trenéra začlenit všechny členy družstva do tréninkového 

procesu (výchovy ke sportu). Tréninková jednotka se vyznačuje snahou o 

zapojení co největšího počtu hráčů do cvičení ve stejný okamžik. Jednotlivá 

cvičení jsou zaměřena na individuální herní činnosti jednotlivce a na hru jeden 

proti jednomu.

B. Střední škola (Vernonia High School), věk: 14 – 18 let

název družstva: Vernonia Loggers

kategorie: hoši

období: listopad 2008 až únor 2009

trenér: Ted Aubin

Družstvo je organizováno jako výběrové (ze zájemců z řad žáků). Výběr 

hráčů probíhá během prvních dvou týdnů tréninků. Tréninky během výběru 

byly hodně o snaze hráčů předvést svoje dovednosti. Tréninková jednotka je 

rozdělena na dvě části, každá po devadesáti minutách. Hráči jsou rozděleni do 

dvou družstev, každé družstvo má k dispozici 90 minut z tréninkové jednotky 

jako svůj hlavní tréninkový čas (převážně používání hlavních košů, druhé 

družstvo postranní koše). Obsah tréninkové jednotky je zaměřen na práci s hráči 

podle jejich herní pozice na hřišti, následného zapojení jejich činnosti do 

herního systému družstva.
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ČR (2011/2012) Praha

C. Basket Slovanka

kategorie: dívky 14 – 17 let

období: říjen 2011 až duben 2012

trenér: Jiří Toušek 

Družstvo dívek je organizováno pod záštitou SCM (podporováno státním 

rozpočtem). Hráčky s kategorie U17 a U19 trénují společně. Tréninková 

jednotka je orientována spíše na souhru hráček jako celku. Na druhé straně, hra 

družstva se odvíjí o zvládnutí základních herních činností jednotlivce a 

v obraně s vytvořením tlaku na hráčku s míčem.

D. Sokol Horní Počernice 

kategorie: hoši 13 – 17 let

období: říjen 2011 až duben 2012

trenér: Stanislav Ptáček

Družstvo náborově organizováno místním sportovním sdružením. 

Tréninkové jednotky jsou zaměřeny na organizaci obrany se snahou o vyvinutí 

velkého tlaku na útočící družstvo. Organizace útoku je založena na jednoduché 

kombinaci „hoď a běž“ se středním útočníkem.
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6.2.2 Struktura tréninkové jednotky

Struktura tréninkové jednotky z pohledu pozorovaných druhů cvičení (ÚČJ, 

1 na 1, RP a PÚ).

Družstvo A: Základem jsou herní činnosti jednotlivce, základy hry jeden 

proti jednomu, zahájení rychlého protiútoku a přechod (udržení míče pod 

kontrolou) do postupného útoku. 

Družstvo B: Zajímavý je nárůst v počtu cvičení ve všech sledovaných 

oblastech. Postupný útok začíná na první pohled převažovat, ale pokud sečteme

herní činnosti jednotlivce a hru jeden proti jednomu, dostáváme se na 

vyrovnaná čísla.

Družstvo C:  Výrazný rozdíl mezi podílem jednotlivých druhů cvičení. 

Postupný útok zabírá většinu tréninkové jednotky.  

Družstvo D: Při sečtení velmi vyrovnaná příprava z pohledu zaměření na 

druhy používaných cvičení.

Graf 1: Celková struktura – 20 tréninkových jednotek (druh cvičení)
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Ve Spojených státech amerických tvořila cvičení zaměřená na útočné 

činnosti jednotlivce a situaci jeden proti jednomu 58,3 % z celkového počtu 

pozorovaných cvičení (175 z 300). V České republice tvořila tato cvičení 30,7

% z celkového počtu pozorovaných cvičení (80 z 260).  Cvičení zaměřená na 

nácvik rychlého protiútoku tvořila ve Spojených státech pouze 10 % (ČR 11,5

%) z celkového počtu cvičení. Z počtu cvičení zaměřeného na nácvik útočného 

systému, tedy pouze RP a PÚ tvořil nácvik rychlého protiútoku v USA 24 % 

(30 ze 125) a v ČR 16 % (30 ze 180).
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6.2.3 Útočné činnosti jednotlivce

Charakteristika pozorovaných cvičení: Cvičení určená pro jednoho a více 

hráčů, nacvičujících herní činnosti jednotlivce. Hráči mohou spolupracovat ve 

dvojicích, čtveřicích apod. 

Postup: U každého družstva vybírám jedno cvičení. Cvičení jsou vybrána za 

účelem popsat převažující nebo výrazně odlišné zaměření na nácvik herních

činností jednotlivce.

Graf 2: Zaměření na útočné činnosti jednotlivce (20 tréninkových jednotek)

Družstvo A: Útočné činnosti jednotlivce jsou učeny se snahou o naučení 

základních dovedností (střelby, přihrávání, driblink, uvolnění pro míč). Důraz 

na maximálně rychlé provedení. Opakovaným pokynem (taktiky): udržet míč 

pod kontrolou v driblinku nebo přihrávce.

Družstvo B: Z původních základních dovedností se rozšířila pouze střelba. 

Nárůst je také v herních činnostech clonění a doskakování. 

Družstvo C: Střelba a doskakování jako hlavní zaměření herních činností 

jednotlivce.

Družstvo D: Střelba, přihrávky, clonění, doskakování tvoří základ herních 

činností jednotlivce u tohoto družstva.
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Pozorovaná cvičení u amerických družstev

Příklad: Driblink proti spoluhráči (družstvo A)

První dvojice (1) pouze dribluje proti sobě. Oba hráči z dvojice mají míč 

stejné straně (v opačné ruce). Hráč zády ke koši provádí změnu driblující ruky

tak, aby pohyb zůstal plynulý (udržení kontroly míče). Dochází k mírnému 

kontaktu ramena na rameno.

Druhá dvojice (2) provádí zastavení ve vyznačeném prostoru (driblink se 

nezastavuje), následné prohození míče (hráč zády ke koši) a opět rozběhnutí. 

Třetí dvojice (3) při zastavení ve vymezeném prostoru přidává vyčkávací 

driblink a dva kroky zpět. Poté opět prohoz hráče zády ke koši a driblink vpřed.

Čtvrtá dvojice (4) driblující hráč obíhá svého spoluhráče a vrací se na místo 

(maximální možná rychlost provedení). Druhý hráč z dvojice začne driblovat 

v momentu zastavení svého spoluhráče na původní pozici.

Obr. 9: Driblink proti spoluhráči

Navazující cvičení pracuje na driblinku a základech vnímání herní situace 

kolem sebe. Hráč (1) začíná driblovat slalomem mezi hráči. Hráči se 

v momentu, kdy jsou předběhnuti, posunou (v proti směru pohybu hráče 

s míčem) o jednu pozici zpět. Jakmile driblující hráč (1) zaujme novou pozici, 

začíná driblovat další hráč (2).    
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Obr. 10: Variace driblinku proti spoluhráči (družstvo A)

Příklad: Střelba a doskakování (družstvo B)

Obr. 11: Střelba, doskok (rychlá přihrávka do RP)

Hráči s míčem (2) a (3) střílejí z pozice nebo driblinku. Doskakující hráči [1] 

a [2] doskakují nedané (i dané) střely a okamžitě přihrávají hráčům (1) a (4), 

kteří okamžitě zakončují také střelou. Celý proces se opakuje do doby, než 

doskakující hráči získají dvanáct míčů (míč se nesmí dotknout podlahy).

Uvedený příklad znázorňuje postupné propojování herních činností do určité 

návaznosti – být připraven k zakončení.
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Pozorovaná cvičení u českých družstev

Příklad: Střelba ve dvojicích (družstvo C)

Obr. 12: Střelba ve dvojicích

Hráčka [1] přihrává a doskakuje pro hráčku (1), druhá dvojice vykonává 

stejnou činnost. Cvičení je bez zvláštních pokynů (návaznosti dalších cílů), 

pouze splnit počet daných košů. Doskakující hráčky nejsou schopny provést 

zpracování míče po doskoku v plné rychlosti a vážnosti (bez „křiku“ trenéra). 

Příklad: Individuální střelba s doskakováním (družstvo D, Obr. 13)

Hráči si volí své pozice a doskakují vlastní střely. Pokud doskočí míč před 

dopadem na podlahu, mohou zakončit dvojtaktem za 1 bod. Pokud doskočí 

svoji (danou) střelu po prvním dopadu na zem, mohou v příště volit i nájezd 

z pozice (za 2+1 bod po doskoku daného nájezdu a zakončení zpod koše). 

Cílem cvičení je dosáhnout 21 bodů v nejkratším možném čase. Hráči musejí 

začínat za trojkovou čárou.
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Hráč musí volit mezi dvojbodovým pokusem, trojkou nebo nájezdem

s bonusem jednoho bodu – základ pro rozhodování, jaké zakončení zvolit.

Obr. 13: Individuální střelba a doskakování

Tab. 4: Přehled odlišností v nácviku útočných činností jednotlivce

Česká republika Spojené státy americké

Útočné činnosti jednotlivce

*nácvik útočných činností jednotlivce 

bez kontextu herní situace

*nácvik útočných činností jednotlivce 

přiblížením se podmínkám herní situace
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6.2.4 Hra jeden proti jednomu

Popis pozorovaného cvičení: Jeden útočník a jeden obránce hrají na 

polovině hřiště na koš.

Cvičeni: „Čelem ke koši“ (Graf 3) – zahájení hry je za trojkovou čarou 

(pozice dle výběru), bez možnosti přechodu ke hře zády ke koši

Postup: Celkový počet prvních zaznamenaných zakončení družstva (360) 

bez ohledu na úspěšnost zakončení.

Graf 3: Způsoby zakončení cvičení jeden proti jednomu38

  

Družstvo A: Hra jeden proti jednomu byla velmi obtížná pro některé 

(začínající) hráče. Pokusy o střelbu za tři body celkem dva. Pokyn trenéra: 

dostat obránce do kontaktu, udržet kontrolu míče a zakončit po vytvoření 

prostotu mezi útočníkem a obráncem. „tvorba prostoru“ spočívá v práci 

s pohybem (zastavit, rozběhnout se).

Družstvo B: Volba zakončení se odvíjí od způsobu hry hráče, zvláštní 

pokyny od trenéra nejsou. Některé způsoby zakončení „neodpovídají 

z pohledu trenéra“, pokud je zakončení úspěšné, následuje pochvala. 

V případě neúspěšných pokusů následuje rychlý výčet možností k zakončení.

                                               
38

Projevuje se odlišná vzdálenost trojkové čáry pro mládež v ČR a USA.  
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Družstvo C: Hráčky zakončují, jak jsou zvyklé, když hrají při zápase, velmi

jednoduše. Bohužel v momentu neobvyklé situace se kloní ke stejnému 

způsobu zakončení. Trenér vyžaduje zakončení, které považuje za správné. 

Nepřipouští jiné varianty.

Družstvo D:  Trenér sleduje hráče a jejich způsob zakončování situací, 

v případě potřeby hledá optimální možnost zakončení pro hráče v konkrétní 

herní situaci.

Tab. 5: Přehled odlišností hry jeden proti jednomu

Česká republika Spojené státy americké

Hra jeden proti jednomu – čelem ke koši

*u obou družstev (C a D) je patrná 

snaha o zakončení z bezprostřední 

blízkosti koše (obvyklá zakončení) 60 –

70 %

*rozdíl mezi družstvem A a B je 

pochopitelný a může být důkazem 

vývoje individuální hry jednotlivců

Zakončení střelou

Družstvo C: 35,2 % pokusů

Družstvo D: 29,4 % pokusů

Celkem obě družstva: 32,3 %

Družstvo A: 17,7 % pokusů

Družstvo B: 45 % pokusů

Celkem obě družstva: 31,3 %
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6.2.5 Útočné kombinace

Charakteristika pozorovaných cvičení: Cvičení určená pro jednoho a více 

hráčů nacvičujících herní činnosti jednotlivce. Hráči mohou spolupracovat ve 

dvojicích, čtveřicích apod. 

Postup: U každého družstva vybírám jedno cvičení. Cvičení jsou vybrána za 

účelem popsat převažující nebo výrazně odlišné zaměření na nácvik herních 

činností jednotlivce.

„Hoď a běž“ – Spojené státy americké

Obr. 14: „Hoď a běž“ (družstvo A)

Útočnou kombinaci „hoď a běž“ řeší družstvo (A) velmi jednoduše:

 hráč (1) dribluje na hranici středního a krajního koridoru hřiště; 

přihraje hráči (2) a sbíhá,

 hráč (2) může nebo nemusí zahájit driblink (směrem ke koši), 

následně přihrává sbíhajícímu hráči (1).

Zakončovat může hráč (1) i (2) záleží na situaci a aktivitě obránců. 

V případě přesilové situace 2 na 1 bylo zakončení vždy zvoleno podle možnosti 

hráče (2) zakončit nájezdem. Případně byl nájezd naznačen a následovala 

přihrávka pro hráče (1) do pozice okolo čáry trestného hodu a následoval nájezd 

(ve většině případů). 

Převažující způsob zakončení: nájezd (v případě obou hráčů) / power lay 

up
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Hráči mají prostor zvyknout si na vlastní herní situaci i rozhodnutí, které je 

pouze na nich. Trenér v průběhu cvičení dvojici nezastavuje ani neopravuje. 

Nechá proběhnout herní situaci a posléze případně komentuje.

Obr. 15: „Hoď a běž“ (družstvo B)

Příklad (B) „hoď a běž“ spolupráce hráče (1) za trojkovou čárou a hráčem 

(2) v dolním postavení:

 hráč (1) přihrává hráči (2) – mohou si přihrávat opakovaně – hráč (2) 

tak může získat výhodnější pozici; hráč (1) sbíhá,

 hráč (2) má opět na výběr – použije hráče (1) k naznačení přihrávky 

a zakončí sám; nebo podle reakce obránců – přihraje hráči (1).

Převažující způsob zakončení: přes hráče (1) pokud je dostatečně uvolněn 

pro přihrávku, střela (okolo vymezeného území); hráč (2) – power lay-up.
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„Hoď a běž“ – Česká republika

Obr. 16: „Hoď a běž“ (družstvo C)

Příklad (C) „hoď a běž“ je z mého pohledu zajímavým příkladem 

„otevřenosti“ celé kombinace. 

V návaznosti na reakci obránce následují přihrávky mezi hráčkami (1) a (2) a 

následně sběhnutí volné hráčky. Varianta se vyznačuje nebezpečností právě v 

„otevřenosti“ možností, zejména výhodné je pro řešení přesilových situací.

 Hráčka (1) a (2) se musejí především shodnout na přečtení obrany.

Převažující způsob zakončení: nájezd hráčky (1) – donáška 



49

Obr. 17: „Hoď a běž“ (družstvo D)

Příklad (D) „hoď a běž“ s využitím středního útočníka v pozici (High-post):

 hráč (1) přihrává hráči (2) a má několik možností sběhnutí:

o kolem hráče (2) – může předat míč (hand off) nebo přihrát,

o „backdoor“ za svým obráncem (není vyznačeno),

 hráč (2) může zakončit nájezdem nebo střelou v momentu nalákání 

obránců na sbíhajícího hráče (1).

Převažující způsob zakončení: nájezd hráče (1) – donáška; hráč (2) střela 

z čáry trestného hodu, (na druhém místě) nájezd
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Kombinace založené na početní převaze útočníků nad obránci

 2 na 1

Obr. 18: Základní herní situace 2 na 1

Družstvo A: Řešení přesilové situace 2 na 1 vychází přímo z návyku řešení 

hry jeden proti jednomu – nájezd hráče (1) s míčem. Hráč (2) je připraven na 

případnou přihrávku po sběhnutí ke koši: zakončení – střela o desku (poblíž 

koše).

Převažující způsob zakončení: nájezd hráče (1) 

Družstvo B: Pokračování řešení situace 2 na 1 způsoby hry jeden proti 

jednomu. U některých hráčů se projevuje volba zakončení střelou (vytvoření 

prostoru driblinkem). Následuje snaha o získání doskoku a silového zakončení. 

Převažující způsob zakončení: nájezd / střela ze situace jeden proti 

jednomu (doskok a zakončení)

Družstvo C: Zapojení kombinace „hoď a běž“ pro hráčku (1) s následným 

nájezdem. Pokud sbíhá po přihrávce i hráčka (2) – nájezd.

Převažující způsob zakončení: nájezd (využití kombinace „hoď a běž“)

Družstvo D: Zakončení opět vychází ze snahy využit přesilové situace 

k přihrání volnému spoluhráči a následně využít pohybu k zakončení situace 

nájezdem.

Převažující způsob zakončení: nájezd (využití kombinace „hoď a běž“)
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 3 na 2

Obr. 19: Základní herní situace 3 na 2

Družstvo A: Hráč (1) s míčem dribluje k obránci [1] následně přihrává hráči 

(2) - nájezd. Situace je vyloženě řešena na silné straně míče. Hráč (3) čeká na 

přihrávku, pokud dostane míč, opět nájezd. 

Převažující způsob zakončení: nájezd do koše (nájezd, příhra, nájezd)  

Družstvo B: Opět „systém“ nájezdů a následných přihrávek na volné 

spoluhráče. Zakončení nájezdem je doplněno případnou střelou z nájezdu –

pokud hráči svým nájezdem (driblinkem) vytvoří prostor pro zakončení,

následuje střela (snaha o doskok).

Převažující způsob zakončení: nájezd / vytvoření prostoru – střela

Družstvo C: Opět zapojení kombinace „hoď a běž“ ovšem s využitím 

hráčky na slabé straně. Hráčka (1) přihrává hráčce (2), probíhá vymezeným 

územím na slabou stranu (od míče). Hráčka (3) nabíhá do pozice na čáře 

trestného hodu. Hráčka (2) přihrává hráčce (3) a sbíhá ke koši – zakončuje po 

přihrávce od hráčky (3).

Převažující způsob zakončení: zakončení nájezdem po přihrávce

Družstvo D: Hráč (1) přihrává hráči (2), následně sbíhá ke koši a na slabou 

stranu. Hráč (3) a (1) se pod košem prokříží – hráč (3) vybíhá do dolního 

postavení a hráč (1) zpět na čáru trestného hodu. Hráč (2) přihrává podle 

možnosti.
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Převažující způsob zakončení: nájezd čelem ke koši z čáry TH nebo zády 

ke koši z dolního postavení

„Pick and roll“

Obr. 20: Clona na hráče s míčem – strana hřiště

Družstvo A: Řešení clony na hráče s míčem je omezeno pouze na základní 

činnosti: rozpoznání clony (počkání na clonu) a zakončení hráče (1) nájezdem. 

Hráč (2) musí odstavit cloněného obránce [1] tak, aby nemohl obránce 

pokračovat v návratu k hráči (1).

Převažující způsob zakončení: nájezd do koše hráčem (1)  

Družstvo B: Řešením je jednoznačný nájezd do koše po využití clony od 

hráče (2). Hráč (2) a (1) dále spolupracují na vytvoření prostoru pro případnou 

přihrávku hráči (2), který sbíhá ke koši (po rychlém odstavení obránce [1]). 

Přihrávce ovšem dochází pouze v krajních situacích (aktivní přebrání obráncem 

[2] zdvojením od obránců [1] a [2]).

Převažující způsob zakončení: nájezd do koše hráčem (1) 

Družstvo C: Řešení situace je přes sbíhající hráčku (2) a následné zakončení 

nájezdem. Hráčka (1) s míčem po využití clony pokračuje v driblinku většinou 

jen po dobu jednoho kroku nebo dvou. Snaha o využití sbíhající hráčky (2) 

nebo střela hráčky (1) za clonou.

Převažující způsob zakončení: zakončení nájezdem po přihrávce hráčkou 

(2)
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Družstvo D: Hráč (1) se pokouší o nájezd a následnou přihrávku 

sbíhajícímu hráči (2).

Převažující způsob zakončení: nájezd do koše hráč (2) 

Obr. 21: Clona na hráče s míčem – střed hřiště

Družstvo A: Clona hráče na středu hřiště je řešena stejně jako při řešení 

clony na straně hřiště.

Převažující způsob zakončení: nájezd do koše hráčem (1)  

Družstvo B: Řešení je trochu odlišné od předchozí situace na straně hřiště. 

Hráč (1) se snaží vytvořit prostor pro střelu nebo následné přihrávky pro hráče 

(2). Hráč (2) pokračuje v pohybu ke koši v obou případech (doskok / 

zakončení). Cílem je vytvoření střelecké pozice pro hráče (1) nebo volného 

zakončení pro hráče (2). 

Převažující způsob zakončení: vytvoření prostoru pro hráče (1) – střela 

/ doskok hráče (2), případně zakončení po přihrávce

Družstvo C: Řešení situace je totožné s řešením clony pro hráče s míčem na

straně hřiště.

Převažující způsob zakončení: zakončení nájezdem po přihrávce hráčkou 

(2)

Družstvo D: Princip řešení je stejný, nicméně poměr mezi zakončením 

hráče (1) a hráčem (2) je spíše ve prospěch hráče (1).
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Převažující způsob zakončení: nájezd do koše hráč (1) / přihrávka pro 

hráče (2) během nájezdu hráče (1)

Clona pro hráče bez míče

Obr. 22: Uvolnění pro míč (curl)

Družstvo A: Uvolňování pomocí clon pro hráče bez míče se nepoužívají. 

Uvolňování je prostřednictvím pohybu (změna rychlosti, směru).

Převažující způsob činnosti po uvolnění: nájezd na koš po přihrávce

Družstvo B: Clony pro hráče bez míče jsou využívány především k uvolnění 

hráče do zakončení (po přihrávce).

Převažující způsob činnosti po uvolnění: střela po přihrávce / nájezd

Družstvo C: Clony pro hráčky bez míče jsou součástí herních kombinací 

(nebo systémů). Clony především slouží k uvolnění prostoru pod košem 

(vyvedení obrany) a následné přihrávky sbíhající hráčce.

Převažující způsob činnosti po uvolnění: přihrávka 

Družstvo D: Vyrovnanější uplatnění clon pro hráče bez míče (směrem 

k míči), vytvoření přesilové situace následná přihrávka, nájezd nebo střela hráče 

uvolněného clonou. Uvolnění je do prostoru low-post (viz pozice hráče (3)).

Převažující způsob zakončení: přihrávka / krátký nájezd / střela
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Tab. 6: Přehled odlišných způsobu zakončení útočných kombinací

Česká republika Spojené státy americké

Hoď a běž

*nájezd do koše po přihrávce, velmi 

kvalitní zakončení

*stanovené prioritní zakončení pro 

jednotlivé situace

*nájezd i střela uvolněného hráče musí 

splňovat nároky na důrazné zakončení 

dvojtaktu (power layup) nebo střely 

(výskok)

*rozhodnutí na hráčích

Kombinace založená na početní převaze útočníků nad obránci

2 na 1: využití kombinace „hoď a běž“ 

a následného nájezdu

3 na 2: zakončení nájezdem / střelou po 

přihrávce (čára TH / zády ke koši)

2 na 1: řešení hrou 1 na 1 - nájezd hráče 

s míčem do koše 

3 na 2: nájezd, příhra, nájezd nebo 

nájezd – vytvoření prostoru a střela

Clona pro hráče s míčem

*zakončení hráčem (2) po přihrávce –

sběhnutí po cloně

*zakončení ze středu hřiště hráč (2) a 

(1)

*nájezd do koše hráčem (1) – využití 

clony

*zakončení ze středu hřiště hráč (1) a 

(2)

Clona pro hráče bez míče – převažující činnost po uvolnění

*přihrávka

*přihrávka / nájezd / střela

*nájezd na koš po přihrávce

*střela po přihrávce / nájezd
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6.2.6 Útočné systémy

Družstvo A: Organizovaný strukturovaný útočný systém není potřeba. Hra 

vychází ze snahy o driblink a přechod na útočnou polovinu hřiště driblinkem. 

Rychlý protiútok: je zahájen driblinkem, přechod na útočnou polovinu 

(driblinkem), zakončení jeden proti jednomu.

Rychlý protiútok s druhým sledem útočníků: není, pouze dobíhající hráči 

doplní volné pozice v rozestavení 4 – 1 (jeden střední útočník u vymezeného 

území).

Postupný útok: nácvik řešení postupného útoku vychází z řešení přesilové 

situace 3 na 2. Hráč s míčem se pokouší o nájezd (jeden proti jednomu), pokud 

nelze nájezd dokončit, přihrává uvolňujícímu se spoluhráči (reagují neustálou 

snahou o uvolnění pro míč). Nácviku postupného útoku (rozestavení 4-1) je 

věnováno jedno cvičení týdně během tréninku před utkáním. Nácvik probíhal 

výhradně využitím hry 5 na 5.

Obr. 23: Rozestavení 4 – 1
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Družstvo B: Útočný systém vychází ze snahy využit silných stránek 

jednotlivých hráčů.

Rychlý protiútok: je zahájen přihrávkou, přechod na útočnou polovinu 

(přihrávkou), zakončení jeden proti jednomu.

Rychlý protiútok s druhým sledem útočníků: dobíhající hráči probíhají 

přes čáru trestného hodu (pokud obdrží přihrávku, zakončují střelou nebo 

nájezdem).   

Postupný útok: řešení postupného útoku vychází z řešení herní situace 3 na 

2 s menší obměnou. Na slabé straně hráč (5) cloní pro hráče (2) a (3). Následně 

se řeší vzniklé přesilové situace (střela / nájezd).

Obr. 24: Rozestavení 4 – 1 (clony)

Nácvik postupného útoku probíhá od částí k celku. Nejmenší část tvoří tzv. 

„workstations“ – poziční práce trenérů s hráči na požadovaných herních 

situacích a jejich variantách. Na rozdíl od nácviku herních činností jednotlivce a 

hry jeden proti jednomu jsou vyžadovány konkrétní určené postupy řešení.

Další části nácviku tvoří hra 2 na 2 (silná strana), 3 na 3 (clony, slabá strana). 

Závěrem následuje nácvik situací 5 na 5.
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Družstvo C: Útočný systém vychází z předpokladu využití kolektivního 

pojetí hry, rychlosti a výškové převahy.

Rychlý protiútok: je zahájen driblinkem, přechod na útočnou polovinu 

(driblinkem), zakončení „hoď a běž“.

Rychlý protiútok s druhým sledem útočníků: snaha o dohrání přesilových 

situací 3 na 2 za pomoci dlouhých hráček (větší tlak do zakončení u koše),

dobíhající hráčky doplní volné pozice v rozestavení 3 – 2.

Postupný útok: řešení postupného útoku vychází z vytvoření pohybu 

hráčkou (1) – přihrávka hráčce (2) a sběhnutí ke koši. Následuje zapojení 

hráček na slabé straně. Hráčka (4) vybíhá na čáru trestného hodu (možná clona 

od hráčky (1)). Dále hráčka (3) využívá zadní clonu od hráčky (1) a sbíhá ke 

koši – zakončení po přihrávce hráčkou (3). Přihrávku může obdržet od hráčky 

(2), (4) i (5).

Obr. 25: Rozestavení 3 – 2

Nácvik jednotlivých částí probíhá také od částí k celku – důraz je kladen na 

stejné zakončení jako v případě nácviku herních činností jednotlivce – trenér 

vyžaduje řešení, která považuje za správná.
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Družstvo D: Útočný systém vychází z kolektivní snahy „zaměstnání“ 

obránců a využití vzniklých herních kombinací založených na „hoď a běž“ 

s důrazem na přihrávkách a zakončování volných hráčů

Rychlý protiútok: je zahájen přihrávkou, přechod na útočnou polovinu 

(driblinkem), zakončení pouze přesilových situací 2 na 1, 3 na 2.

Rychlý protiútok s druhým sledem útočníků: udržet míč pod kontrolou, 

pouze dobíhající hráči doplní volné pozice v rozestavení 3 – 2.  Hráč (4) na 

silné straně vybíhá do pozice „high-post“. 

Postupný útok: řešení postupného útoku vychází z řešení „hoď a běž“. Hráč 

s míčem (3) přihrává hráči (4). Hráč (3) sbíhá jako první okolo hráče (4), 

následován hráčem (1). Hráč (4) si vybírá, komu míč předá nebo přihraje. 

Zapojení slabé strany je možné přenesením míče hráči (2).

Obr. 26: Rozestavení 3 – 2 (high-post)

Nácvik jednotlivých částí probíhá také od částí k celku  - důraz je kladen na 

všechny možné varianty zakončení nebo přihrávek.
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Tab. 7: Přehled odlišností během nácviku útočných systémů

Česká republika Spojené státy americké

Od částí k celku (Graf 4)

*početnější využití cvičení zaměřených 

na řešení situace 3 na 2, 4 na 2 (25 %)

*Družstvo C:  5 na 5 (40 %), 4 na 4 (2,2

%)

*Družstvo A: pouze 5 na 5

*cvičení zaměřená na přesilové situace 

se používají v nácviku útočných 

systémů zřídka (6,4 %)

*Družstvo B: cvičení 5 na 5 (7,3 %) a 

využití cvičení 4 na 4 (18,2 %)

Nácvik jednotlivých řešení

*nácvik konkrétního řešení pro 

konkrétní herní situaci, a to bez rozdílů 

rolí hráčů

(B)„workstations“ – rozdělení podle 

herních pozic a nácvik konkrétních 

řešení zakončení  (pro danou pozici)

Graf 4: Přehled cvičení zaměřených na nácvik útočných systémů (PÚ+RP)
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7 DISKUSE

Teoretická část práce na základě zkoumání odborné literatury zjišťuje možné 

odlišnosti v definici taktické přípravy, v popisu nácviku herních činností 

jednotlivce, možných způsobů zakončení herních kombinací, ve struktuře 

útočných systémů.

Stanovené problémy (otázky) práce a následně z nich vyslovené hypotézy 

jsem ověřoval pomocí úkolů a postupů, které jsem splnil v jednotlivých 

kapitolách výzkumné části práce. 

Úkoly, které jsem stanovil pro splnění cíle a pro práci s hypotézami, jsem 

splnil ve výzkumné části práce. Výzkumná část podává přehled zjištěných 

odlišností taktické přípravy basketbalu a odlišností získaných pozorováním 

tréninkových jednotek mládežnických družstev.

Získané údaje prokazují, že složení tréninkových jednotek mezi jednotlivými 

družstvy se odlišují celkovým počtem cvičení na tréninkovou jednotku, 

aplikovanými druhy jednotlivých cvičení. Družstva A i B vycházejí 

z podobných basketbalových programů, protože školy na sebe navazují a trenéři 

mají možnost spolupracovat, přitom se nejedná o stejný školní sportovní klub.

Družstvo A: 85 % (ÚČJ, 1 na 1), 10 % (RP), 5 % (PÚ)

Družstvo B: 45 % (ÚČJ, 1 na 1), 10 % (RP), 45 % (PÚ)

Družstva C a D nejsou v žádném spolupracujícím vztahu, a přesto lze 

pozorovat podobné složení tréninkové jednotky z hlediska použitých druhů 

cvičení:

Družstvo C: 25 % (ÚČJ, 1 na 1), 8,3 % (RP), 66,7 % (PÚ)

Družstvo D: 35,7 % (ÚČJ, 1 na 1), 14,3 % (RP), 50 % (PÚ)

Na druhou stranu u družstva D je patrná snaha o zapojení většího počtu 

cvičení zaměřených na nácvik útočných činností jednotlivce, hry jeden na 

jednoho než u družstva C. Nedomnívám se, že je to způsobeno genderovou 

odlišností družstva C a D, ale spíše větším důrazem na výsledky z důvodu 

získání státní (finanční) podpory. Družstvo C, jako jediné ze sledovaných 
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družstev, je podporované státními prostředky, které se určují i podle 

dosažených výsledků.    

První hypotézou (H1) jsem předpokládal odlišnost v pojetí tréninkové 

jednotky na základě využití cvičení zaměřených na nácvik útočných činností 

jednotlivce a hry jeden proti jednomu. Nácvik útočných činností ve Spojených 

státech amerických byl vždy v kontextu dalších „rozvíjejících“ cvičení, která 

navazovala a vytvářela soutěžní prostředí. Důraz na spojitost či návaznost 

těchto cvičení působí velmi přirozeně a je možné, že tímto je podporována u 

hráčů „orientace v času a prostoru“ při řešení herních situací. Celkový počet 

cvičení byl 300, z toho 175 (tedy 58,3 %) bylo zaměřeno na ÚČJ a hru jeden 

proti jednomu. V České republice jsem přepokládal menší využití cvičení 

zaměřených na útočné činnosti jednotlivce a hru jeden proti jednomu, z důvodu 

jejich časové náročnosti a požadavku na důslednost provedení a znalost 

případných variací podle herní situace. Družstvo B se soustředilo ve velké míře 

na střelbu a doskakování. Družstvo D mělo vyrovnaně sestavená cvičení 

(střelba, přihrávky, clonění, doskakování). Celkový počet cvičení byl 260, 

z toho 80 (30,7 %) ÚČJ a hra jedna proti jednomu. Hypotézu přijímám a 

považuji za stěžejní. 

Četnost jednotlivých způsobů zakončení během nácviku řešení situace jeden 

proti jednomu u jednotlivých družstev se odlišuje především v počtu střel 

z nájezdu. Velmi jsem byl překvapen počtem těchto způsobů zakončení u 

družstva A (celkem 24 střel z nájezdu). Družstvo B je logickým posunem, 

rozšířením variability na úkor klasického nájezdu (dvojtakt), shledávám u hráčů 

větší snahu se prosadit (soutěživost mezi hráči). Počet střeleckých zakončení 

z nájezdu je 50 a střel za dva body 79. U družstva C se projevila spíše klasická 

poziční střelba (88 zakončení). Družstvo D preferovalo spíše nájezd (dvojtakt) 

než střelbu za dva body (254 a 67 zakončení). Trojkové pokusy beru v úvahu 

do počtů celkové střelby, nicméně počet pokusů může být ovlivněn odlišnou 

vzdáleností trojkového oblouku v ČR a USA.
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Druhou hypotézou (H2) jsem předpokládal odlišnost v nácviku v počtu 

zakončení střelou z důvodu náročnosti tohoto zakončení v důsledku obranné 

činnosti soupeře. Celkové počty střeleckého zakončení jsou ve prospěch České 

republiky, 233 ze 720 (ČR 32,3 %) a USA 226 ze 720 (USA 31,3 %). Pokud by 

došlo k porovnání pouze družstev A (17,7 %) B (45 %), C (35,2 %) a D (29,4

%). Hypotéza je potvrzena pouze ve vztahu k družstvu B a ČR. Hypotézu jsem 

nepřijal. Nepřijetím hypotézy poukazuji na důležitost rozlišovat nácviku 

některých způsobů zakončení z pohledu obtížnosti taktické odpovědnosti hráčů.

V zakončení střelou z nájezdu jsou počty pokusů zcela ve prospěch Spojených 

států amerických.   

Nácvik řešení herních situací v rámci útočných kombinací a útočných 

systémů se mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými odlišuje 

v několika bodech, které se pokusím vyjádřit.

Ve Spojených státech amerických je basketbal postaven na individuálních 

herních výkonech hráčů. Tréninkový proces tuto skutečnost reflektoval a 

soustředil se na nácvik útočných činnosti jednotlivce ve dvou fázích:

 cvičení na rozvoj útočných činností hráče (učí se všechny varianty řešení),

 „workstation“ nácvik řešení v určité situaci vytvořené pomocí herní 

kombinace / systému.

Obě fáze probíhaly se snahou o přiblížení soutěžních podmínek (rychlé 

provedení, důslednost), výborně se doplňovaly (variabilita a požadavek 

konkrétního řešení).

V České republice byl zjednodušen na nácvik pouze konkrétních řešení 

vytvořených herní kombinací nebo systémem. Pro zjednodušení celého procesu 

byla použitá cvičení ve velké míře zaměřena na řešení přesilových situací jako 

základních cvičení pro nácvik. 

Družstvo A využívalo k nácviku útočného systému pouze cvičení založené 

na hře 5 proti 5 (celkový počet 15 cvičení). Vzhledem k jejich složení 

tréninkových jednotek se zřejmě jednalo o přípravu na budoucí požadavky.
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Družstvo B využívalo různé druhy cvičení a z tohoto pohledu nácvik řešení 

v rámci herních kombinací a útočných systému využíval individuální cvičení 

(45,5 %, 50 ze 110 cvičení).

Družstvo C a D využívala cvičení zaměřená na řešení přesilových situací 

(27,7 %, 25 z 90 a 22,2 %, 20 z 90) než družstva A i B (0 % a 7,2 %, 8 ze 110).  

Snahu družstva D o využití individuálních cvičení v nácviku herních kombinací 

a útočných systémů (25,5 %, 23 z 90) ve větší míře než družstvo C (16, 6 %, 15 

z 90). Družstvo C využívá ve velké míře cvičení založených na hře 5 proti 5 (40

%, 36 z 90).

Třetí hypotézou (H3) přepokládám využití přesilových situací v České 

republice ve větší míře, protože ve své podstatě nahrazují cvičení zaměřená na 

útočné činnosti a hru jeden proti jednomu. Hypotézu přijímám a chápu ji spíš 

v pozitivním kontextu. Podívám-li se na údaje u družstva D, je to velmi 

pozitivní zjištění. 

Nácvik rychlého protiútoku se ve Spojených státech amerických neodlišuje o 

10 % od nácviku rychlého protiútoku v České republice. Rychlý protiútok není 

speciálně nacvičován žádným družstvem. Jedná se spíše o využití nácviku 

rychlého protiútoku ke kondičním účelům. Celkové počty nácviku rychlého 

protiútoku byly: družstvo A (66,7 %, 10 z 15), družstvo B (18,2 %, 20 ze 110), 

družstvo C (11,1 %, 10 z 90) a družstvo D (22,2 %, 20 z 90).   

Čtvrtou hypotézou (H4) jsem předpokládal, že rychlý protiútok by mohl 

sloužit jako prostředek k tvoření herních situací směřujících k zakončení jeden 

proti jednomu a mohl by být v USA nacvičován častěji. Celkový výsledek 

počtu nácviku rychlého protiútoku: USA (24 %, 30 ze 125) a ČR (16,6 %, 30 

ze 180). Hypotézu přijímám.
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Tab. 8: Přehled zjištěných odlišností taktické přípravy basketbalu ČR a USA

Česká republika Spojené státy americké

Složení tréninkové jednotky

*tréninková jednotka je sestavena 

zejména z cvičení podporujících herní 

kombinace a řešení přesilových situací

formou spolupráce hráčů (přihrávka –

zakončení)

*tréninková jednotka složena z cvičení 

vycházejících převážně z individuálního 

druhu cvičení a dále převážně cvičení 

založených na situaci 3 na 3 (4 na 4) 

Hra jeden proti jednomu

*zakončení této herní situace je z mého 

pohledu velmi o zvyku hráčů; menší 

snaha o variabilitu pod tlakem (střela 

z nájezdu) 

*snaha hráčů poradit si v každé situaci 

je reflektována ve společném 

tréninkovém procesu i individuálním 

tréninku hráč; větší variabilita 

naučených řešení až improvizace  

Nácvik útočných kombinací a útočných systémů

*preference tvorby herních situací 

vedoucích k zakončení „bez obrany“ po 

přihrávce: situace 1 na 0; po cloně pro 

hráče bez míče nejčastěji přihrávka; 

pouze trenérem určená řešení

*tvorba herních situací vychází 

z trenérových pokynů, vytvořené 

situace jeden proti jednomu jsou 

považovány za legitimní vytvořené 

pozice; hráči vycházejí z naučených 

situací a variability řešení   

Nácvik rychlého protiútoku

*bez zásadních odlišností: využíván spíše ke kondičním účelům
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8 ZÁVĚRY

Bakalářská práce poskytuje přehled zjištěných odlišností taktické přípravy

basketbalu v České republice v porovnání se Spojenými státy americkými u 

družstev mládeže.

První hypotéza (H1) se potvrdila, počet cvičení zaměřených na nácvik 

útočných činnosti jednotlivce a hry jeden proti jednomu je dokonce větší než 10

%.

Druhá hypotéza (H2) se nepotvrdila. V České republice u celkového počtu 

střel obou družstev dohromady nebylo o 10 % méně než u družstev amerických.

Třetí hypotéza (H3) se potvrdila. Nácviku řešení útočných kombinací a 

systémů v České republice je věnováno i víc než 10 % cvičení zaměřených na 

nácvik přesilových situací než ve Spojených státech amerických.   

Čtvrtá hypotéza (H4) se nepotvrdila. Ve Spojených státech amerických není 

věnováno o 10 % více cvičení na nácvik rychlého protiútoku z celkového počtu 

cvičení zaměřených na nácvik útočných systémů. 

Taktická příprava byla chápána jako součást tréninkového procesu, její

nácvik probíhal v jednotlivých cvičeních zaměřených na útočné činnosti. 

Domnívám se, že taktická příprava basketbalu ve Spojených státech amerických 

nabízí hráči pestřejší herní souvislosti během nácviku řešení útočných situací na 

rozdíl od České republiky.

Jsem si vědom, že tato práce neobsáhla celou problematiku taktické přípravy 

basketbalu a soustřeďuje se jen na její vymezenou část. Nejedná se proto o 

ucelené pojednání o odlišnostech taktické přípravy mezi Českou republikou a 

Spojenými státy americkými. Prostřednictvím bakalářské práce je možné se 

seznámit s některými způsoby nácviku řešení útočných (herních) situací. 
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10 Přílohy

PŘÍLOHA 1: Přehled zjištěných odlišností vztahu – učitel, žák, učivo

Specifické odlišnosti nacházím také v didaktickém vztahu mezi učitelem 

(trenérem), žákem (hráčem) a učivem (basketbalovými dovednostmi). 

Česká republika Spojené státy americké

Trenér

*bez předchozího sociálního kontaktu = 

cizí osoba

*zároveň i učitelem nebo veřejně 

činnou (známou) osobou 

Hráč

*většinou bez předešlého kontaktu 

s basketbalem nebo organizovaným 

sportem

*kontakt s basketbalem od dětství –

přinejmenším hrubá představa o 

basketbalu nebo zkušenosti s hrou 1 na 

1 (proti sourozenci apod.)  

Basketbalové dovednosti

*pro hráče zcela nové, v lepším případě 

se u někoho projeví talent

*představa o herních činnostech 

jednotlivce 

Vzniklá situace

*hráči mají potřebu hrát proti sobě, jsou 

ovšem frustrováni výsledkem

*překonání nedůvěry k trenérovi

*menší nebo žádná návaznost na 

sociální život hráče / těžší motivace

*hráči znají trenéra – předpoklad 

důvěry

*lehčí motivace hráčů k nácviku 

dovedností / vliv okolí  
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PŘÍLOHA 2: Odlišné vlivy na taktickou přípravu basketbalu v USA

Vývoj basketbalu

Literatura popisuje vývoj basketbalu ve Spojených státech amerických jako proces 

spjatý s nutným omezením nebo kompenzováním taktických výhod družstev, 

vzniklých z případného využití hráčů jinak než bylo původně pravidly zamýšleno = 

vývoj basketbalových pravidel.

Vzdělávání trenérů

Teorie sportovního tréninku (physical education nebo sport science) není pro 

trenéry nezbytným požadavkem pro vykonávání funkce trenéra. Vzdělávání trenérů 

probíhá například prostřednictvím trenérských vzorů, snaha o analýzu jejich 

úspěchu a následným zájmem o další vědomosti, které vyplývají tlaku školní 

administrativy (v případně školních družstev).

Nabídka školního sportování

Děti a školní mládež ve Spojených státech mají možnost, pokud mají zájem, 

vyzkoušet si všechny sporty nabízené spádovou školou. Obvykle se jedná o 

americký fotbal, přespolní běh, zápas, atletiku, baseball. Pokud ovšem mají školy 

(velké školy nebo školy soukromé) tradici v nějakém konkrétním sportu (např. 

lední hokej, plavání apod.), nabízejí i tyto sporty.
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PŘÍLOHA 3: Kompletní přehled počtu cvičení na tréninkovou jednotku (bez 

variací)

TJ A B C D

1 5 10 6 7

2 5 10 6 7

3 5 11 6 7

4 5 10 6 7

5 5 9 6 6

6 5 9 5 6

7 5 9 5 6

8 6 10 5 8

9 6 11 5 8

10 6 10 5 8

11 4 9 8 8

12 4 9 8 8

13 4 9 7 8

14 4 11 6 6

15 4 11 6 6

16 5 11 6 6

17 5 11 6 6

18 5 10 6 6

19 6 10 6 8

20 6 10 6 8

Celkem 100 200 120 140
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PŘÍLOHA 4: Obecné pokyny k záznamu tréninkové jednotky
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PŘÍLOHA 5: Příklad záznamu tréninkové jednotky (Družstvo B)
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PŘÍLOHA 6: Trenér vyhozen z důvodu nepřizpůsobení taktiky
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PŘÍLOHA 7: Obranné kombinace a systémy

Cílem obranných kombinací a systémů je zabránění dosažení plánovaného 

cíle útočícího družstva. V případě obranných kombinací se jedná o spolupráci 

nejméně dvou bránících spoluhráčů při řešení herních situací v rámci obranného 

systému. Z pohledu obrany se budu zajímat o řešení výše uvedených útočných 

kombinací a systémů.

Přehled základních obranných kombinací39

 kombinace zaměřené proti clonění útočníků

o přebírání („switch“), přebírání skokem („jump switch“), 

proklouzávání

 kombinace založené na zesíleném krytí („help and recover“)

 kombinace při početní převaze útočníků

Základní obranné systémy vycházejí z dvojího možného pojetí obrany:

 osobní obrana, 

 zónová obrana 

Další různorodé obrany se pouze liší stupněm vytvářeného tlaku na hráče 

s míčem, určený prostor, patří mezi ně např. osobní obrana se zesíleným krytím, 

různé presinkové obrany (osobní i zónové). Velmi důležitým prvkem 

obranných kombinací a systému je komunikace (verbální) mezi bránícími 

spoluhráči. Důvodem je nutnost orientace hráčů vzhledem k pozici míče a 

„stavu míče“ Komunikace těchto informací se nadále může projevit v:

 úspěšnosti obranného snažení družstva (zisk míče)

 rychlosti zahájení rychlého protiútoku 

                                               
39

Velenský M. (2008)str. 182 – 192
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USA: Podobně jako u útočných systémů (postupného útoku) si američtí 

trenéři pojmenovávají vlastní obranné systémy.

Příklad: 

The San Francisco Defense, trenér Phil Woolpert (osobní obrana)

Bison Basketball Defense, trenér Don Meyer (osobní obrana)

Kentucky´s 1-3-1 Zone Trap, trenér Joe B. Hall (zónová obrana)

The Louisiana Tech „11“ Defense, trenér Leon Barmore (zóna 1-2-1-1)

ČR: V dostupné literatuře nebo online zdrojích nejsou zmínky o podobných 

zvycích.

Všechna sledovaná družstva se učí osobní obranu jako základní obranný 

systém. Nicméně několik zvláštností je nutné zmínit:

A: není povolena zónová obrana, osobní obrana po celém hřišti je dovolena, 

pouze pokud je rozdíl ve skóre utkání menší jak deset bodů.

B: není limit pro držení míče družstvem – tlak na družstvo naučit se precizně 

bránit hráče v situacích jeden proti jednomu. Jeden obranný systém, který je 

v podstatě neměnný po celou dobu utkání (protože je nacvičen do detailu)

C: časté střídání osobní obrany po celém hřišti a zónového presu (hlavně ve 

vypjatých momentech)

D: velmi dobře organizovaná osobní obrana na půlce hřiště, velký tlak na 

míč a následné odstoupení ze slabé strany (zesilování krytí)

Ve všech případech se jedná o základ dobrého rychlého protiútoku nebo 

pouze přesilových situací.
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