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Abstrakt 

 

Název: Přerušení herního děje v důsledku porušení pravidel v mini-žákovských 

chlapeckých kategoriích. 

 

Cíle:  Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit intervaly herního děje 

a intervaly přerušení herního děje v utkáních mini-basketbalu a basketbalu 

chlapců a zjištěná data mezi sebou porovnat. Dalším cílem bylo zjistit 

důvody, které vedou k přerušení herního děje při těchto utkáních 

v jednotlivých kategoriích.  

 

Metody: Jako metoda zjišťování těchto údajů byla zvolena metoda pozorování 

videozáznamů basketbalových a mini-basketbalových utkání z internetového 

portálu tvcom.cz. Naměřená data byla statisticky zpracována pomocí 

základních statistických a aritmetických metod a následně graficky 

zpracována. 

 

Výsledky: Bylo zjištěno, že děti hrající mini-basketbal mají nejkratší průměrný interval 

souvislého herního děje ze všech pozorovaných kategorií a že tento interval 

je kratší než je interval průměrné délky přerušení herního děje při utkáních 

mini-basketbalu. Nejčastějším důvodem přerušení herního děje je ve všech 

kategoriích osobní chyba hráče a míč nebo hráč s míčem v zámezí. 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: hrací doba, mládež, sportovní výchova, basketbal, pravidla 



 

Abstract 

 

Title: Intermission of the game on the grounds of breaking the rules in young-

junior boys categories. 

 

Objectives: This diploma thesis aims to find out intervals of the game and intervals 

of the intermission of the game in young-junior basketball and youth 

boys basketball matches, and to compare the detected data. The other aim 

is to discover the reasons leading to the intermission of the game of each 

catogory during these matches.  

 

Methods: As a research method, the method of observation of the video recordings 

of youth basketball and young-junior basketball matches from the website 

tvcom.cz was chosen. Using the basic statistic and arithmetic methods, the 

measured data were processed statistically and, consequently, graphically 

also. 

 

Results: It was discovered that children playing the young-junior basketball have 

the shortest average interval of the continuous game in all studied 

categories and that this interval is shorter than the interval of the average 

duration of the intermission of the game during young-junior basketball 

matches. The most frequent reason for the intermission of the game in all 

categories is a personal foul of the player and a ball, or a player with a ball 

out of bonds. 

 

 

Keywords:  playing time, youth, sports education, basketball, rules 

  



7 

 

Obsah: 
 

1. Úvod .............................................................................................................................. 9 

2. Teoretická část ............................................................................................................ 11 

2.1 Vznik a vývoj basketbalu ...................................................................................... 11 

2.1.1 Vznik basketbalu v Čechách .......................................................................... 12 

2.1.2 Počátky mini-basketbalu u nás i ve světě ...................................................... 12 

2.2 Systémy soutěží mládeže v ČR - chlapci .............................................................. 13 

2.2.1 Mini-basketbal ............................................................................................... 13 

2.2.2 Žákovské soutěže ........................................................................................... 13 

2.2.3 Dorostenecké soutěže .................................................................................... 14 

2.3 Základní pravidla .................................................................................................. 15 

2.3.1 Modifikace pravidel pro mini-basketbal ........................................................ 16 

2.3.2 Modifikace pravidel pro mini-basketbal a tendence v přístupu  

k basketbalové mládeži v České republice ............................................................. 17 

2.3.3 Zajímavá modifikace pravidel a filosofie přístupu k mini-basketbalu 

v zahraničí: .............................................................................................................. 18 

2.4 Sportovní příprava dětí ......................................................................................... 21 

2.4.1 Mladší školní věk ........................................................................................... 22 

2.4.2 Starší školní věk ............................................................................................. 22 

2.4.3 Adolescence ................................................................................................... 23 

2.4.4 Používané koncepce přístupu při tréninku dětí .............................................. 24 

2.5 Psychologie sportování dítěte ............................................................................... 25 

2.5.1 Motivace sportovat ........................................................................................ 25 

2.5.2 Vývoj psychiky dítěte .................................................................................... 26 

2.5.3 Na co si dát pozor při vedení sportujících děti .............................................. 27 

3. Cíle a úkoly práce, hypotézy ....................................................................................... 29 



8 

 

3.1 Cíl práce ................................................................................................................ 29 

3.2 Úkoly práce ........................................................................................................... 29 

3.3 Hypotézy ............................................................................................................... 30 

4. Metodika práce ........................................................................................................... 31 

5. Výsledky ..................................................................................................................... 36 

5.1 Kategorie mini-žáků ............................................................................................. 37 

5.2 Kategorie žáků ...................................................................................................... 39 

5.3 Kategorie dorostenců ............................................................................................ 41 

5.4 Porovnání výsledků mezi kategoriemi .................................................................. 43 

5.4.1 Porovnání úseků herního děje a úseků přerušení herního děje ...................... 43 

5.4.2 Četnosti úseků herního děje ........................................................................... 44 

5.4.3 Četnosti úseků přerušení herního děje ........................................................... 47 

5.4.4 Porovnání důvodů přerušení herního děje ..................................................... 48 

6. Diskuse ........................................................................................................................ 56 

7. Závěr ........................................................................................................................... 61 

Seznam literatury ............................................................................................................ 63 

Elektronické zdroje ................................................................................................. 64 

Přílohy ............................................................................................................................. 68 

 

 



9 

 

1. Úvod 

 Ke zvolení tématu práce, týkajícího se těch nejmenších basketbalistů a jejich hry 

pod názvem mini-basketbal mě vedlo hned několik motivů. Jedním z hlavních bylo mé 

dlouholeté aktivní hráčské zapojení v basketbalu a postupný přechod do trenérské 

činnosti. Velkou roli hrálo i mé studium na vysokých školách zaměřených na tělesnou 

výchovu a sport. Při přechodu do trenérské praxe jsem si začal všímat u basketbalu 

skutečností, které nebyly v souladu se  zásadami, které nám při studiu zdůrazňovali. 

Hlavně v oblasti těch nejmenších basketbalistů. Této oblasti se bohužel věnuje velice 

málo pozornosti. Proto byla volba tématu jasná. Při pozorování mini-basketbalových 

utkání jsem měl pocit, že děti v tomto věku mají utkání více přerušené, než aby plynule 

probíhal herní děj a děti se mohly hrou bavit. Protože to byl jen pocit, který nebyl ničím 

podložený, zvolili jsme téma diplomové práce tak, aby bylo zjištěno, jaká je skutečnost. 

Cílem práce je tedy zjistit intervaly souvislého herního děje a intervaly, kdy je herní děj 

přerušen. Pro zajímavost se tento jev nebude pozorovat jen u mini-basketbalu, ale 

i u dvou starších kategorií, u žáků a u dorostenců. Následně dojde k porovnání 

zjištěných hodnot. Z cíle vzešly i dvě hypotézy. Jedna hypotéza se domnívá, že bude 

průměrný souvislý herní děj nejkratší u nejmladší pozorované kategorie mini-žáků při 

utkáních mini-basketbalu oproti žákovským a dorosteneckým utkáním. Druhá hypotéza 

se zaobírá délkou intervalu herního děje a intervalu přerušení herního děje u mini-

basketbalových utkání. Konkrétně se hypotéza domnívá, že úseky průměrného herního 

děje budou kratší, než úseky, kdy je herní děj přerušen v utkáních mini-basketbalu.   

 V teoretické části se práce zabývá historií basketbalu a mini-basketbalu, 

stručným výtahem z pravidel basketbalu a modifikacemi pravidel pro mini-basketbal. 

Stručně nastíněn je i systém oficiálních mini-basketbalových a basketbalových 

chlapeckých soutěží v České republice a tendence v přístupu k začínajícím 

basketbalistům. Následuje poohlédnutí, jak k mini-basketbalu přistupují ve světě. Jsou 

popsány i tři základní přístupy k mini-basketbalu. Pozornost je věnována i sportovnímu 

a psychologickému vývoji dětí od věku deseti až do osmnácti let. Takto poskládaná 

teoretická část vnese vhled do problematiky basketbalové sportovní výchovy mládeže 

a naznačí přístupy, kterými se sportovní dlouhodobá výchova ubírá. 

 Jelikož této oblasti se výzkum příliš nevěnuje, doufáme, že tato práce osvětlí 

některé skutečnosti v oblasti basketbalu, respektive mini-basketbalu. Dodá některé 

zajímavé poznatky a výsledky. Je možné, že by mohla inspirovat i některé trenéry nebo 
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dokonce lidi, kteří mají možnost institucionálně ovlivňovat basketbalovou sportovní 

výchovu mládeže. 
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2. Teoretická část 

2.1 Vznik a vývoj basketbalu 

 Na oficiálních internetových stránkách světové basketbalové federace (FIBA) je 

přímo uvedeno, že v prosinci roku 1891 vynalezl hru basketbal Dr. James Naismith, 

který ve Springfieldu v Massachusetts, USA, vhodil míč do koše na broskve 

(http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/quicFact/p/openNodeIDs/889/selNodeID/889/

quicFacts.html). 

 Nicméně, autoři Petera a Kolář (1998) uvádějí, že existují historické důkazy, že 

podobná sportovní hra již mohla existovat dávno před naším letopočtem v Latinské 

Americe. Tamní indiánské kmeny měly v oblibě hru na podobném principu. Cílem bylo 

prohodit míč kruhem, který byl zavěšen vysoko nad zemí na zdi. Hledat nějakou přímou 

souvislost mezi těmito hrami je bezpředmětné (Petera, Kolář 1998). 

 Takže se budeme více věnovat hře vynalezené mladým profesorem tělesné 

výchovy na Springfield College v roce 1891. Vznik basketbalu ovlivnila potřeba 

vhodně doplnit venkovní sporty jako je baseball nebo americký fotbal nějakou 

podobnou aktivitou, která by se mohla provádět v tělocvičně a díky níž by se vyplnil čas 

zimního období. Cíle byli jasné. Vymyslet hru s míčem, která se hraje na omezeném 

prostoru tělocvičny při zapojení omezeného počtu hráčů. Hra musela také odpovídat 

duševní i fyzické kondici studentů. Musela nést prvky hry jeden na jednoho, poskytovat 

napětí a nebýt zdrojem zranění. Ze začátku se James Naismith inspiroval americkým 

fotbalem, který se pokusil implementovat do uzavřeného prostředí tělocvičny. Aby 

nedocházelo ke zraněním, musel vyloučit tělesný kontakt. Dále zakázal se volně 

pohybovat s míčem po ploše, čili bylo povoleno přihrávat a pohybovat se pomocí 

odrážení míče o podlahu. Dnes se tomu říká dribling. Zůstávala stále jedna nevyřešená 

otázka. Jak dosáhnout bodu nebo branky. Původní záměr byl převzat opět z amerického 

fotbalu. Položit míč do kruhu na zemi. Tento způsob nebyl ovšem šťastný. Následně 

zakladatele hry napadla myšlenka, zavěsit na stěny tělocvičny bedýnky od ovoce, 

u kterých byla vyndána dna. K dovršení bodu se museli hráči trefit do této bedýnky 

od broskví. V průběhu prvního zimního období se s touto hrou studenti i trenér 

seznamovali a objevovali nové možnosti, tak i problémy a otazníky. Poté v roce 1892 

James Naismith sepsal první pravidla jeho hry, která zahrnovala třináct paragrafů. 

http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/quicFact/p/openNodeIDs/889/selNodeID/889/quicFacts.html
http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/quicFact/p/openNodeIDs/889/selNodeID/889/quicFacts.html


12 

 

Už nebránilo nic tomu, aby se v další sezóně basketbal začal šířit po školách 

ve Spojených státech amerických (Petera, Kolář 1998; Legrand, Rat 2002; Uhlík 2008). 

 Po obrovském úspěchu basketbalu ve Spojených státech byla jen otázka času, 

kdy se dostane tato hra do Evropy i na další kontinenty. Jak uvádí Legrand a Rat (2002) 

již v roce 1893 v prosinci bylo sehráno první utkání ve Francii, a to na jedné 

z pařížských ulic. Nová hra se velice líbila. Zájem o ní projevilo i mezinárodní 

olympijské hnutí. Jako ukázkový sport byl zařazen basketbal v roce 1904 v St. Louis, 

USA a dále pak v roce 1924 v Paříži. K Největšímu rozmachu po světě dochází 

po 1. světové válce, kdy basketbal dobývá Jižní Ameriku. Tento velký rozkvět 

basketbalu po světě a tím pádem i různé modifikace pravidel si vynutily založení nějaké 

instituce, která by celosvětově hru sjednocovala. Roku 1932 v Ženevě vznikla 

Mezinárodní basketbalová federace – FIBA (Fédération Internationale de Basketball 

Amateur) (Petera, Kolář 1998; Legrand, Rat 2002). 

2.1.1 Vznik basketbalu v Čechách 

 Na území naší republiky se sportovní hra basketbal dostala poměrně záhy 

po vzniku. Údajně se totiž první utkání košíkové odehrálo v roce 1897 na gymnáziu 

ve Vysokém Mýtě. Zasloužil se o to tamní učitel tělesné výchovy Jaroslav Karásek. 

Bylo to ale pouze utkání ještě bez oficiálních pravidel. Ta byla na našem území přijata 

až o rok déle. Oficiální první utkání se odehrálo až v roce 1919 v Praze na Žižkově. 

O dva roky déle v roce 1921 vznikl společný svaz basketbalistů a volejbalistů. Toto 

spojení vydrželo pouhé tři roky, kdy se basketbal oddělil a vytvořil vlastní samostatný 

basketbalový svaz. Než se začaly hrát na území Československa pravidelné soutěže, tak 

uběhlo ještě mnoho let. První oficiální sezóna byla v letech 1929 – 1930 (Sommer, 

2003). 

2.1.2 Počátky mini-basketbalu u nás i ve světě 

 Miroslav Škvor (1995) shrnul historii mini-basketbalu v článku pro časopis 

Basket velice zajímavě. I vznik basketbalu pro malé děti se uskutečnil ve Spojených 

státech amerických. Psal se rok 1951, kdy Jay Archer přišel s nápady, kterými se 

basketbal stane dostupnější a lehčí pro malé děti. Snížit výšku zavěšení koše a zmenšit 

míč, kterým se hraje. Po těchto modifikacích se hra otevřela i dětem ve věku 6 – 12 let. 

Do tehdejšího Československa přišel mini-basketbal mezi prvními z evropských zemí. 

I když zde probíhal již experimentální výcvik 10 až 12letých dětí v období 1950 – 1960, 
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tak opravdový rozmach mini-basketbalu u nás začal až po roce 1965, kdy se ze zámoří 

vrátil V. Heger odkud i s ním dorazily informace o Biddy-Basketbalu (zámořský název 

po mini-basketbal). Ve velmi krátkém časovém období začala vznikat mini-

basketbalová centra v různých městech republiky. Následně se při Českém 

basketbalovém svazu ustanovila samostatná komise pro rozvoj mini-basketbalu 

i komise CIM při FIBA. Tím se zajistil kontakt se světovým mini-basketbalem. Komise 

měli na starosti organizování soutěží, tvorbu metodických a propagačních materiálů, 

zajištění vzdělávání trenérů a materiální zajištění. Počátek pravidelného soutěžení 

v mini-basketbalu se datuje od roku 1967, od té doby pokračuje nepřetržitě až 

do současnosti. 

2.2 Systémy soutěží mládeže v ČR - chlapci 

2.2.1 Mini-basketbal 

 Organizování mini-basketbalových soutěží v České republice má na starosti 

Česká asociace mini-basketbalu (ČAMB). Jedná se o kategorie rozdělené podle věku 

na U11, U12 a U13. V mini-basketbalu není žádná celorepubliková kontinuální soutěž. 

Republika je rozdělena do 14 oblastí, převážně kopírující hranice krajů. Tam 

se odehrávají utkání formou turnajů, kde se za jeden den odehraje více utkání na jednom 

místě. Rozpis a forma soutěže vždy záleží na počtu družstev v oblasti přihlášených. 

Nejlepší týmy z oblastí se poté již potkají spolu na kvalifikačních turnajích 

o republikové finále. Sezóna pak vrcholí celorepublikovým turnajem nejlepších týmu 

dané kategorie, které vzešly z kvalifikace. Národní finále se odehrává celý víkend 

a na konci je znám republikový mistr 

(http://www.minibasketbal.cz/dokumenty/dokumenty1.html). 

2.2.2 Žákovské soutěže 

 Žákovské soutěže již má organizačně na starosti Česká basketbalová federace 

(ČBF). Jedná se o kategorie U14 a U15. Systém soutěže čtrnáctiletých má několik 

úrovní. Týmy, které nepostoupily z kvalifikace o žákovskou ligu, hrají oblastní přebor. 

Ostatní kvalifikované týmy jsou rozděleny do čtyř republikových skupin 

po 8 družstvech podle polohy sídla klubu, aby byli sobě co možná nejblíže. Hrají mezi 

sebou každý s každým. Dále se podle umístění rozdělí tyto skupiny na týmy, které 

budou hrát extraligu a ligu v další fázi soutěže. Soutěž se rozdělí na dvě ligové a dvě 

extraligové skupiny po osmy družstvech. Při tvorbě skupin se opět přihlíží k poloze 
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klubu v republice. Ve skupině hraje každý s každým dvoukolově doma-venku. 

Po odehrání zápasů ve skupině přichází na řadu play-off, které se hraje křížem jak 

pořadím, tak i skrz skupiny. Vítězové 1. kola se následně střetnou na mistrovství 

republiky mezi sebou o 1. až 4. místo. Poražení o 5. až 8. místo. Systém je stejný jak 

u ligy, tak i extraligy.  V kategorii U15 je systém soutěže velice podobný. Je zde také 

kvalifikace o žákovskou ligu daného ročníku. Nekvalifikovaní hrají oblastní přebory. 

Kvalifikovaní se rozdělí pouze do tří republikových skupin po osmi družstvech, která 

odehrají první fázi soutěže dvoukolově každý s každým. Po odehrání základní fáze 

soutěže se oddělí z každé skupiny čtyři nejlepší týmy a vytvoří celorepublikovou 

extraligovou skupinu. V této skupině se již započítávají výsledky ze základní skupiny 

mezi týmy, které postoupili ze stejné skupiny. Ostatní týmy vytvoří dvě ligové skupiny 

podle místa sídla klubu. Dále pak soutěže pokračují klasickým systémem play-off. 

Nejlepší čtyři týmy extraligy se pak utkají na závěrečném turnaji o mistra republiky 

(http://www.cbf.cz/souteze/rozpis-utkani/rozpis_2971.html). 

2.2.3 Dorostenecké soutěže 

 V dorosteneckých soutěžích se jedná o kategorie kadetů U17 a juniorů U19. 

Forma těchto soutěží je totožná. Jedná se o extraligu, ligu a oblastní přebory. Rozdíl 

oproti žákovskému systému je, že se místo v extralize a lize ponechává i pro další 

sezónu, jen vždy nejhorší týmy si musí své místo vybojovat zpět v kvalifikaci o ligu. 

V případě extraligy musí uspět v play-out. Extraliga má jednu celorepublikovou 

skupinu tvořenou dvanácti nejlepšími týmy v republice. Hraje se dvoukolově každý 

s každým. Následně po odehrání základní části prvních 8 týmů hraje play-off, zbylé 

4 týmy paly-out o udržení v soutěži pro další sezónu. Z vyřazovacích bojů vzejdou čtyři 

týmy, které se utkají na závěrečném turnaji čtyř nejlepších o mistra republiky. Liga 

je dost podobná. Jen je rozdělena do dvou dvanáctičlenných skupin podle polohy 

v republice, kde opět hraje každý s každým dvoukolově. Pak následuje stejně jako 

u extraligy play-off a play-out. Když známe čtyři nejlepší týmy z každé skupiny, tak 

se pokračuje formou play-off křížem mezi skupinami. Poté vzejdou týmy s nárokem 

hrát v další sezóně vyšší soutěž. V oblastních přeborech se hrací systém odvíjí od počtu 

týmu do soutěže přihlášených. Organizaci mají na starosti oblastní organizace 

(http://www.cbf.cz/souteze/rozpis-utkani/rozpis_3119.html). 
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2.3 Základní pravidla 

 Současná platná pravidla basketbalu mají 8 základních okruhů pravidel, která 

jsou ještě rozdělena do padesáti článků. Všemi se zde zabývat nebudeme. Zmíněno 

bude jen několik důležitých pravidel. 

 Pravidlo jedna se týká utkání. Basketbal hrají 2 týmy o 5 hráčích. Záměrem 

každého týmu je vstřelit míč do protivníkova koše a zabránit protivníku, aby koše 

dosáhl (http://www.cbf.cz/files/80120YTJ.pdf). 

 Druhý okruh týkající se hřiště a třetí okruh zabývající družstvem není pro tuto 

práci podstatný. Blíže se zaměříme na pravidlo čtyři, které se přímo týká samotné hry 

a pak na pravidlo pět, které se týká přestupků a pravidlo šest o chybách. Dále pak 

následují ještě dva okruhy pravidel. Obecná ustanovení a pravidla o rozhodčích. Ty opět 

nejsou pro tuto práci relevantní. 

Pravidlo čtyři – Pravidla hry: 

 Uvedeny budou jen ty nejdůležitější základní pravidla. Utkání se hraje na čtyři 

hrací období po deseti minutách. Mezi prvním a druhým obdobím, respektive třetím 

a čtvrtým, je doba na odpočinek dvě minuty. Mezi druhým a třetím obdobím je pauza 

15 minut. Případné prodloužení hry za nerozhodnutého stavu trvá pět minut. Během hry 

se hraje s míčem pouze rukama. Smí být přihrán, hozen, tečován, kutálen nebo 

driblován jakkoli s respektováním dále uvedených skutečností. Hráč nesmí s míčem 

běžet, kopat do něj nohou nebo jej udeřit pěstí. K pohybu hráči s míčem slouží dribling 

(http://www.cbf.cz/files/80120YTJ.pdf). 

Pravidlo pět – Přestupky: 

 Obecně je přestupek porušení pravidel, po kterém následuje trest. Jedním 

z nejčastějších přestupků je míč v zámezí nebo hráč ovládající míč v zázemí. Dále pak 

častým přestupkem bývá porušení pravidla o driblingu a o krocích. K přestupkům patří 

i několik pravidel s časovým limitem. Konkrétně pravidlo 3 vteřin, 5 vteřin, 8 vteřin 

a 24 vteřin (http://www.cbf.cz/files/80120YTJ.pdf). 

Pravidlo šest – Chyby: 

 Chyba nebo faul je porušení pravidel zahrnující nedovolený tělesný kontakt 

hráče s protivníkem nebo nějaké nesportovní chování. Každý hráč po páté chybě musí 

opustit hřiště. Každý tým, který v jednom hracím období nasbírá dohromady pět chyb, 

http://www.cbf.cz/files/80120YTJ.pdf
http://www.cbf.cz/files/80120YTJ.pdf
http://www.cbf.cz/files/80120YTJ.pdf
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bude potrestán při každé další chybě včetně té páté. Trestem jsou dva trestné hody 

pro soupeře (http://www.cbf.cz/files/80120YTJ.pdf). 

2.3.1 Modifikace pravidel pro mini-basketbal  

 Hlavní důvod, proč modifikovat pravidla je čistě racionální. V mini-

basketbalovém věku děti ještě nemají takové tělesné parametry, aby mohly zvládnout 

bez problémů dohodit velký míč na vysoký koš. Tím pádem by pro ně basketbal nebyl 

v tomto důležitém věku dostupný a atraktivní. Modifikace tím pádem jen přizpůsobují 

pravidla hry jejich tělesnému a psychickému rozvoji. 

 FIBA se před několika lety zřekla řízení a organizování soutěží v mini-

basketbalu a přenechala tyto činnosti na republikových svazech a partnerech. Důvodem, 

proč tak učinila, bylo, že vývoj pravidel v basketbalu se příliš soustředil na herně 

výkonový charakter hry. Zjednodušeně řečeno byl kladen důraz na výsledky 

a zrychlený rozvoj hráčů než na jejich všestranný a optimální vývoj. Tím se mohlo stát, 

že co basketbalový svaz, to trochu jiný přístup k výchově mini-basketbalistů a jiná 

pravidla podle kterých se mini-basketbal hraje. Ve vývoji mini-basketbalu se dají 

vysledovat tři styly v přístupech k mladým začínajícím basketbalistům. První přístup 

stále diktuje jednotné řízení a organizaci soutěží s přísným dodržováním pravidel hry. 

K tomuto přístupu se ještě pořád hlásí i Česká republika, kde jsou oficiální soutěže 

o nejlepší týmy republiky a krajů. Dalším přístupem k vývoji a výchově mladých 

basketbalistů je styl, který se označuje frází „Nechme děti hrát!“ Tento styl praktikují 

některé významné evropské země. Zde pak soutěže nejsou úplně oficiálními 

mistrovstvími. Není zde na prvním místě výhra v utkání nebo v soutěži. Utkání se bere 

pouze jako trénink, ne jako soutěž. Hraje se sice podle předem přijatých 

modifikovaných pravidel, kde ovšem je jistá míra tolerance při posuzování jednotlivých 

technických či osobních chyb. Mladým hráčům i hráčkám přinášejí lepší pocit ze hry 

samotné. Poslední trend se uplatňuje převážně ve Spojených státech amerických. Zde 

se sledují dva zásadní záměry. Motivační a učební. Důležitým motivačním prvkem 

je radost ze hry. Jedna z podmínek setrvání dětí u basketbalu. Učební prvek 

se vyznačuje pochopením podstaty soupeření a přenos získávaných herních dovedností, 

hlavně těch individuálních, do zjednodušených herních podmínek. Využívá se hry 

se sníženým počtem hráčů, většinou tři proti třem. Cílem je častější kontakt hráčů 

s míčem a předpoklad vyššího výskytu situace jeden na jednoho, méně náročná herní 

http://www.cbf.cz/files/80120YTJ.pdf


17 

 

taktika a tím pádem větší radost ze hry (Velenský, Kaprálek, 2011; Velenský, Kaprálek 

2012).  

 

2.3.2 Modifikace pravidel pro mini-basketbal a tendence v přístupu k basketbalové 

mládeži v České republice 

 Pro mini-basketbal je hlavní věkové omezení. Jedná se o kategorie nejmladší 

mini-žáci U11, mladší mini-žáci U12 a starší mini-žáci U13. Pro kategorii U11 a U12 

je snížena výška obroučky koše na 260 cm. Kategorie U13 používá standardní výšku 

zařízení 305 cm. Ve všech kategoriích mini-basketbalu se hraje s míčem o velikosti 5. 

Je upravena i hrací doba místo 4x10 minut na 4x8 minut čistého času. K utkání může 

nastoupit až patnáct hráčů z jednoho družstva. Zvláštním pravidlem je střídání. Každý 

hráč v družstvu smí nastoupit jen ve dvou čtvrtinách utkání. Existuje i pravidlo o osobní 

obraně, která je jediná povolená! Je zákaz využívat jakékoliv clonění hráčů. Koš 

ohodnocený třemi body se vyskytuje pouze v kategorii U13. Všechna ostatní pravidla, 

týkající se chyb, hry a přestupků jsou stejná jako při klasickém basketbalu 

(http://www.minibasketbal.cz/files/1838N2I.pdf). 

 Velenský (2008) popisuje současný přístup k basketbalové mládeži jako 

nepříznivý. Chybí kvalitní základy individuálních herních činností jednotlivce. Těmto 

základům není dlouhodobě v mini-žákovských a žákovských kategoriích věnována 

zasloužená pozornost. Zdůvodňuje to i vlivem státní finanční podpory, kdy jsou více 

podporovány úspěšnější kluby a tím pádem dochází k urychlení vyučovacích a učebních 

postupů. Staví se do popředí aktuální týmový úspěch před dlouhodobým rozvojem 

jedinců. Přejímá se pojetí herního výkonu dospělých, což obnáší vyšší použití herních 

systémů. Tyto metody přinášejí okamžitý úspěch, ale na druhé straně omezují podmínky 

pro motorické učení herním činnostem jednotlivce. Při tréninkovém procesu se více 

zaměřují na týmové věci než na individuální dovednosti. Hráči jsou i tímto působením 

vedení ke zbavování se odpovědnosti za svůj vlastní výkon. Zamezuje se rozvoji herní 

kreativity jednotlivce. Výsledek tohoto vývoje je vidět na mezinárodní basketbalové 

scéně, kde náš mládežnický basketbal není příliš konkurence schopný. 
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2.3.3 Zajímavá modifikace pravidel a filosofie přístupu k mini-basketbalu 

v zahraničí: 

Německo: 

 V Německu jsou mini-basketbalové kategorie jen U11 a U12. Do utkání se musí 

zapojit všichni přítomní hráči v družstvu, když se tak nestane, tým automaticky 

prohrává. Velikost míče pro mini-basketbal je číslo 5. Hranici čáry trestného hodu mají 

posunutou o jeden metr blíže ke koši. V obraně je povolena jen obrana osobní a je 

zakázáno jakékoliv zdvojování. V útoku jsou zakázány všechny typy clon. Dále 

německá pravidla zahrnují ještě úvod k pravidlům, kde upřesňují filozofii a přístup 

trenérů i rozhodčích k těmto kategoriím. Filozofie zahrnuje spojení anglických slov 

„Fun and play,“ což se dá přeložit jako zábava a hraní.  Cílem je jednotlivý technický 

a individuální trénink. Získat základy hry a schopnost se rozhodovat. Taktické struktury 

mají v těchto kategoriích velice málo místa. Materiál zdůrazňuje, že vyučovací zásady 

a individuální rozvoj dětí musí mít přednost před vyhráváním zápasů či soutěží. 

Od rozhodčích se očekává umírněnost a pedagogický přístup. Všechny přestupky, 

hlavně týkající se časových pravidel, mají být trestány velkoryse a podle zjevné 

způsobilosti jednotlivých dětí. Rozhodnutí a sankce by měli být vysvětleny. Záměrem 

je, aby se pravidla nedostala dětem do centra pozornosti (http://www.basketball-

bund.de/jugend-schule/minibasketball/regeln). 

Švýcarsko: 

 Švýcarský systém mini-basketbalu je rozdělen na kategorie U8, U10 a U12. 

Každá z těchto kategorií má své vlastní modifikace.  

 Začneme postupně od nejmladších U8. V této věkové kategorii hrají utkání 

pouze tři proti třem po dobu 6 minut, střídat mohou libovolně během hry. Hrají s míčem 

o velikosti číslo 4. Na koše ve výšce 260 cm. Z pravidel jsou brány v úvahu fauly, 

dvojitý dribling a míč v zámezí, pravidla ohledně kroků a časových limitů 

se nepoužívají. Nepočítají se ani týmové fauly. Nesmí se vzít míč hráči, který nedribluje 

(http://www.mini-

basket.ch/swbm_page/page_8_doc/doc_dfi/SWBM_DOCCH_ID006_1_Reglement_de_

jeux_U8.pdf). 

 Kategorie U10 hraje s míči velikosti 5. Koše má ve výšce 260 cm. Utkání 

je rozdělené na 6 částí po 5 minutách. Vítězství dosáhne tým, který vyhrál více hracích 

http://www.basketball-bund.de/jugend-schule/minibasketball/regeln
http://www.basketball-bund.de/jugend-schule/minibasketball/regeln
http://www.mini-basket.ch/swbm_page/page_8_doc/doc_dfi/SWBM_DOCCH_ID006_1_Reglement_de_jeux_U8.pdf
http://www.mini-basket.ch/swbm_page/page_8_doc/doc_dfi/SWBM_DOCCH_ID006_1_Reglement_de_jeux_U8.pdf
http://www.mini-basket.ch/swbm_page/page_8_doc/doc_dfi/SWBM_DOCCH_ID006_1_Reglement_de_jeux_U8.pdf
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částí. Družstvo musí být složeno minimálně z osmy hráčů, maximálně z dvanácti. 

Nehraje se pět hráčů na pět, ale pouze čtyři hráči na čtyři. Z pravidel jsou brány v úvahu 

fauly, 5 sekund na vyhození ze zámezí. Nejsou brány v úvahu 3 vteřiny, 24 vteřin 

na útok, týmové fauly. Povinná je osobní obrana a je zakázáno clonění 

(http://www.mini-

basket.ch/swbm_page/page_8_doc/doc_dfi/SWBM_DOCCH_ID007_1_Reglement_de_

jeux_U10.pdf). 

 V kategorii U12 se již hraje na obvyklou výšku košů 305 cm s míčem o velikosti 

číslo 6. V družstvu může být až 12 hráčů, minimálně však 8. Hraje se pět proti pěti. 

Utkání je rozděleno do 6 hracích období po 5 minutách. Opět vítězí družstvo s více 

vyhranými částmi. V této kategorii se již počítají koše o hodnotě tří bodů. Jinak jsou 

pravidla shodná s kategorií U10 s povinnou osobní obranou a se zákazem clonění 

(http://www.mini-

basket.ch/swbm_page/page_8_doc/doc_dfi/SWBM_DOCCH_ID008_1_Reglement_de_

jeux_U12.pdf). 

Francie: 

 V materiálu, který popisuje filozofii francouzského přístupu k mini-basketbalu, 

nalezneme spoustu zajímavých věcí. Mini-basketbal se ve Francii týká kategorií U9 

a U11. Jednou ze zajímavých myšlenek je, že kluby nesmí odmítat žádné 

i netalentované dítě z důvodu možnosti sportovního vyžití, ale i z důvodu, že kluby 

potřebují nejenom schopné hráče ale i funkcionáře, trenéry a organizační pracovníky. 

Je to pohled do budoucna. Neodříznout těmto lidem cestu k basketbalu prvotním 

odmítnutím jejich osoby z nedostatku sportovního talentu. Je nemožné předpovědět, 

v čem budou tyto děti v dospělosti vynikat a byla by škoda o ně přijít již takhle brzy. 

Sportovní vedoucí a trenéři by měli chápat, že děti v kategorii mini-basketbalu nejsou 

malí muži, ale pořád děti. Ty mají své vlastní znaky a potřeby. Neměli by je omezovat. 

Cílem je, aby děti neměly žádná traumata a špatné návyky. Neobětovat jejich zdraví, 

nemanipulovat a nedělat z nich stroje na soutěžení. I když se konkurence neodmítá, 

protože je to důležitý motivační prvek a umožňuje získat důležité zkušenosti do dalšího 

života. To co se odmítá, je vyhrávání za každou cenu a hledání pouze těch nejlepších 

hráčů. Mini-basketbal by měl být brán v duchu týmové loajality a kamarádství 

(http://www.ffbb.com/sites/default/files/philosophie_du_minibasket.pdf). 

http://www.mini-basket.ch/swbm_page/page_8_doc/doc_dfi/SWBM_DOCCH_ID007_1_Reglement_de_jeux_U10.pdf
http://www.mini-basket.ch/swbm_page/page_8_doc/doc_dfi/SWBM_DOCCH_ID007_1_Reglement_de_jeux_U10.pdf
http://www.mini-basket.ch/swbm_page/page_8_doc/doc_dfi/SWBM_DOCCH_ID007_1_Reglement_de_jeux_U10.pdf
http://www.mini-basket.ch/swbm_page/page_8_doc/doc_dfi/SWBM_DOCCH_ID008_1_Reglement_de_jeux_U12.pdf
http://www.mini-basket.ch/swbm_page/page_8_doc/doc_dfi/SWBM_DOCCH_ID008_1_Reglement_de_jeux_U12.pdf
http://www.mini-basket.ch/swbm_page/page_8_doc/doc_dfi/SWBM_DOCCH_ID008_1_Reglement_de_jeux_U12.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/philosophie_du_minibasket.pdf
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Kanada: 

 Kanadský mini-basketbal je již ztotožněný a přizpůsobený kanadskému 

programu pro dlouhodobý rozvoj sportovce (LTAD). Mini-basket umožňuje hrát dětem 

hru, která je pro jejich rozvoj lepší než basketbal. Cílem mini-basketbalu v Kanadě 

je poskytnout bohatý a vysoce kvalitní zážitek mladým hráčům. Dodávat pozitivní 

zkušenosti a tím podporovat jejich vášeň pro basketbal a růst s ním. Důraz je kladen 

na kvalitu zkušenosti a její přiměřenosti k věku hráče. Principem je častý dotek hráče 

s míčem a rozvoj kombinačních dovedností. Mini-basketbal zahrnuje dvě kategorie. 

Mladší hrají na nižší koš a s malým míčem. Tříbodová hranice není. V každém týmu 

jsou pouze 4 hráči. Na hřišti tak proti sobě stojí 3 hráči na každé straně a jeden 

je připraven na střídání. Zápas je dlouhý deset minut. Vždy se jeden den hraje proti více 

týmům formou turnajů a festivalů. Starší kategorie mini-žáků již má míč obvyklé 

velikosti, koš ve výšce 10 stop a platí tříbodové střely. V týmu může být 6 hráčů. 

Na palubovce hrají čtyři proti čtyřem. Samotná hra trvá dvanáct minut. Opět se sehrává 

více utkání v jeden den. Výhody tohoto systému spatřují Kanaďané hlavně v nižším 

počtu hráčů na hřišti. Dochází tak k vyššímu kontaktu jednotlivých hráčů s míčem 

a uvolnění prostoru pro jednoduché kombinace a hru jeden proti jednomu. Tím pádem 

své dovednosti z tréninku mohou s větší pravděpodobností použít i v utkání vícekrát. 

Díky nižšímu počtu hráčů pak nedochází k tak velkému shlukování kolem míče 

(http://gameplanbasketball.ca/index.php?page=205). 

 Pro pěti až devítileté hráče se klasická hra pěti proti pěti neprosazuje ani 

v tréninku. Děti se v tomto věku učí základní pohyby, základy basketbalových 

dovedností a technických procesů a rozhodovat. Místo zde není pro strategii a taktiku. 

S basketbalem pěti proti pěti se seznamují v 10 až 11 letech, kde začíná být první 

kontakt se strategií hry. Ale hráči zde nejsou rozmístěni na určitou pozici - pivot, křídlo 

a rozehrávač. Učí se hrát na všech postech. Mnoho trenérů se dříve soustředilo jen 

na výhru. To v současném kanadském výchovném systému není prioritou pro tento věk. 

Touha vyhrát zastiňovala potřeby a vývoj dětí. Trenéři v Kanadě by se měli řídit 

vývojovou pyramidou, která je níže na obrázku 

(http://www.fip.it/public/41/3533/MacKay%20-%20Teaching%20pyramid.pdf). 

http://gameplanbasketball.ca/index.php?page=205
http://www.fip.it/public/41/3533/MacKay%20-%20Teaching%20pyramid.pdf
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2.4 Sportovní příprava dětí 

 V této části práce se budeme zabývat teorií o sportovním tréninku dětí s jejími 

specifikami pro různé věkové kategorie a zmíníme i problém rané specializace. 

 Podle Periče (2004) spočívá podstata sportovní přípravy dětí v uvědomění, že 

děti nejsou „malí dospělí“ a tak k nim mají trenéři přistupovat. Děti se neustále 

do dospělosti vyvíjejí a je pro ně důležité mít vštípeny základy pro jejich další 

výkonnostní růst. Trenér by si měl klást nejen otázky co a jak trénovat, ale i s jakým 

cílem, záměrem a smyslem přistupovat ke sportovní přípravě dětí. Vzhledem k věku 

dítěte by měl volit přiměřeně náročné činnosti, které dítě rozvíjejí a neškodí mu. 

Od tréninku dospělých se ten dětský liší hlavně filozofií. Dětský trénink by měl spočívat 

převážně v nácviku a rozvoji pohybových dovedností a v jaké míře kvality provedení 

se uskuteční. U dospělých je zaměřen již na fyzicky náročný objemový trénink. Děti 

by měl v první řadě trénink bavit, měla by to být pro ně hra. Čím menší děti, tím více 

by si měli v tréninku hrát. 

 Dále pak Perič (2004) uvádí tři základní cíle sportovní přípravy dětí: 

1. Nepoškodit dítě 

2. U dětí vytvořit vztah ke sportu jako celoživotní aktivitě 

3. Vytvořit základy pro pozdější trénink 

Obrázek 1: Vývojová pyramida uplatňovaná v Kanadě 

Zdroj: http://www.fip.it/public/41/3533/MacKay%20-%20Teaching%20pyramid.pdf 

http://www.fip.it/public/41/3533/MacKay%20-%20Teaching%20pyramid.pdf
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2.4.1 Mladší školní věk  

 Za mladší školní věk se považuje věk dítěte mezi 6 – 11 roky života. Pohybový 

vývoj v této kategorii probíhá velice spontánně. Nově získávané pohybové dovednosti 

jsou velmi snadno a s lehkostí zvládnuty. Bohužel mívají krátkou trvanlivost, když 

je často neopakujeme. Zvláště pak věk na konci tohoto období od 10 roku do 12 roku 

života dítěte bývá označován z hlediska motoriky jako „zlatý věk“. V tomto věku děti 

vynikají velice rychlým učením nových pohybových dovedností. Obvykle stačí jen 

kvalitní ukázka a dítě ihned nebo po pár pokusech, kdy si pohyb samo vyzkouší, novou 

dovednost zvládá. Koordinačně náročnější pohybové struktury, které na začátku tohoto 

období dělají dětem problémy, již ke konci mladšího školního věku zvládají bez větších 

obtíží. Trenéři v této kategorii by měli uplatňovat herní princip. Snažit se v dětech 

stimulovat pomocí různých her příjemné prožitky. V žádném případě by neměli na děti 

působit svým hodnocením negativně ani v případě nezdaru, či porážky. Totéž se týká 

i rodičů! Trenér by měl volit činnosti pestré a různorodé bez častého opakování (Perič, 

2004). 

 Některé děti v tomto věku postupují v učení pomaleji než ostatní. To jistě není 

důvod je brát jako pomalejší, či méně nadané. Tento jev se v následující fázi vývoje 

dítěte vyrovná. Na konci tohoto období by začínající mladí basketbalisté měli okusit 

první přátelská utkání s ostatními družstvy, kde by měli dostat stejnou příležitost 

na hřišti všichni hráči v týmu. Toho docílíme pravidelným střídáním. Používá 

se zásadně osobní obrana (Dobrý, Velenský, 1965). 

2.4.2 Starší školní věk 

 Jedná se o věk mezi dvanáctým a patnáctým rokem života dítěte (Perič, 2004). 

 Klindová a Rybárová (1974) uvádí, že hlavním znakem tohoto období 

je puberta. Na začátku tohoto věku se začínají vyvíjet pohlavní orgány. Období končí 

tělesným dozráním. 

 Toto období doprovází bouřlivé změny v organizmu dítěte. Mění se jak vnitřní 

prostředí, které je způsobeno hormonálními změnami, tak i proporcionalita těla. Děti 

v tomto věku začínají růst. Tělo však neroste rovnoměrně. V první fázi růstu se vyvíjí 

nejprve končetiny. Poté až je dohání trup. O těchto dětech se říká, že jsou „samá ruka, 

samá noha“ (Perič, 2004). 
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 Na pohyby dítěte má růst negativní vliv. V předchozím období byly pohyby 

ladné, harmonické a uhlazené. V pubertě se tyto vlastnosti částečně narušují. Pohyby 

jsou trhané, tvrdé až nešikovné. Děti se učí zacházet se svým novým a větším tělem 

(Klindová, Rybárová, 1974). 

 Podmínky pro trénink jsou u těchto dětí velice příznivé. Schopnost přizpůsobení 

u těchto dětí je značná. Limitujícím faktorem je pouze osifikace kostí. Z hlediska 

motoriky je začátek tohoto období vrcholem ve vývoji. Pohyby jsou účelné 

a ekonomické. Děti jsou mrštné. Rychle chápou a mají vysokou míru anticipace. 

S příchodem puberty přichází velké zhoršení koordinace, zejména přesnost a plynulost 

pohybů (Perič, 2004). 

 Jelikož období staršího školního věku spadá do stádia puberty, musí být přístup 

trenéra k chlapcům i děvčatům tohoto věku velice citlivý (Dobrý, Velenský, 1965). 

 Perič (2004) přisuzuje trenérovi ještě další vlastnosti jako taktnost a diskrétnost. 

Zdůrazňuje i vysokou míru vědomostí a zkušeností trenéra. Je to bouřlivé období 

pro děti a občas přeroste jejich chování přes hranu. Zde je dobré tyto záležitosti řešit 

až po opadnutí emocí s jistým časovým odstupem. Nedoporučuje se přílišná 

autoritativnost trenéra, která může vyvolat rozpory. Je důležité, aby byl pro děti dobrým 

vzorem a příkladem a upevňoval zájem o sport. V tomto období se postupně pro dítě hra 

mění v povinnost, hlavně tehdy, chce-li sportovec v budoucnu dosáhnout nějakých 

výrazných úspěchů. 

 Z publikace Dobrého a Velenského (1965) je patrné doporučení, že děti ve věku 

13 – 14 let jsou již způsobilí k zahájení mistrovských soutěží. Celkem za rok by mělo 

družstvo odehrát přibližně 40 utkání. Opět autoři zdůrazňují, že je třeba dávat všem 

dětem v týmu stejnou příležitost, které pomůže pravidelné střídání. Dále doporučují 

osobní obranný styl nejlépe po celé ploše hřiště. Zdůrazňují i zásady fair-play hry jako 

je nevyužívání taktického faulování a zneužívání pravidel. 

2.4.3 Adolescence 

 Jinými slovy období dospívání začíná kolem 15 až 16 roku života jedince. 

Konec období je značně individuální podle rychlosti vývoje jedince. Nejčasněji 

adolescence končí 20 až 22 rokem. V tomto období si jedinec vytváří vlastní názory 

a pohledy na svět, stanovuje si životní cíle a začíná podnikat kroky k jejich splnění. 

V tomto období dorůstá trup i končetiny, takže vyprchává neproporcionalita těla. Končí 
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vývoj některých pohlavních znaků a osifikace kostí. Zvyšuje se síla a výkonnost svalů. 

Do pohybů se zpět vrací dobrá koordinace a harmonie (Klindová, Rybárová, 1974). 

 Z hlediska basketbalové sportovní přípravy přichází do tréninku samostatnost 

v organizaci a řízení tréninku. Z trenéra se stává rádce a usměrňovatel. Stoupá nárok 

na volní připravenost při trénincích i utkáních. Začíná se s nácvikem složitějších herních 

kombinací a systémů. Na začátku tohoto období se začíná se specializovaným 

tréninkem podle budoucího postu hráče. Na začátku tohoto období by již měli hráči 

ovládat úplnou teorii hry – pravidla. Na konci dorosteneckého období kolem 19 roku 

života by již měl hráč ovládat složitější a specializované herní systémy. Dále by měl mít 

velké taktické a technické znalosti a ty vhodně využívat při hře (Dobrý, Velenský, 

1965). 

2.4.4 Používané koncepce přístupu při tréninku dětí 

 Perič (2004, 2008) popisuje dva základní přístupy k výchově mladých 

sportovců. První cesta formou „rané specializace“ je zaměřena na okamžitý vysoký 

výkon sportovce bez ohledu na jeho věk. V tomto přístupu volí trenéři metody, které 

je dovedou rychleji k okamžitému úspěchu. Rozvíjí se jen účelové pohyby zaručující 

úspěch při soutěži. Trénink bývá stereotypní. Děti se tím pádem nenaučí pestrou paletu 

pohybů. V jistých případech může dojít u dětí i ke zdravotním potížím, jelikož 

se v tréninku některé svalové partie opomíjí, vznikají tak svalové dysbalance. Další 

nebezpečí této jednostrannosti je možná limitace dalšího tréninku v pozdějším věku. 

Většinou trenéři, kteří používají tento přístup k dětem, do jisté míry kopírují tréninky 

dospělých. Kolem 18. roku dochází ke stagnaci výkonnosti a v některých případech 

i odchod od sportu. Dochází zde k přesycení daným sportem. 

 Opak rané specializace je přístup označován jako „trénink přiměřený věku“. Ten 

vychází s filozofie, že mládí a dětství je pouze přípravným obdobím před dosahováním 

nejlepších výkonů života sportovce. Při soutěžení je v tomto přístupu důležité nasazení 

a elán dětí, vyhrát není na prvním místě. Dále jsou důležité i příjemné pocity dosažené 

při tréninku nebo zápase. Tento trénink přistupuje s pochopením k možnostem dítěte. 

Veškerý obsah i formy tréninku jsou přiměřené věku a schopnostem dětí. Cílem 

je vytvořit co možná nejlepší základy pro budoucí rozvoj sportovce. Dbá se na naučení 

a zvládnutí co nejpestřejšího množství pohybů. Využívá se všestranného a všeobecného 

tréninku. To znamená, že v případě basketbalu neučíme děti pouze běhat, ale i plavat, 

jezdit na kole, bruslit. Dokonce v tréninku využíváme i ostatní sporty jako fotbal, 
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volejbal i třeba sezónní sporty. Maximální výkonnost se poté dostaví mezi 22. – 25. 

rokem života sportovce (Perič, 2008). 

2.5 Psychologie sportování dítěte 

 Abychom dobře pochopili co se děje v hlavách mladých sportovců, kteří začínají 

s nějakým sportem nebo již jsou v pokročilejším stádiu sportování, je zapotřebí znát 

základní teorie psychologie. 

2.5.1 Motivace sportovat 

 Vývoj motivace u sportovce se dá rozdělit do čtyř na sebe navazujících období. 

První etapou motivace je na začátku sportovní kariéry „generalizace motivační 

struktury“. Druhou etapou je „diferenciace motivační struktury“. Třetí je „stabilizace 

motivační struktury“ a poslední čtvrtá etapa se nazývá „involuce motivační struktury“. 

Nás pro potřeby této práce budou nejvíce zajímat první dvě etapy, které se dotýkají 

spíše dětského věku (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

 Generalizace motivační struktury vniká hned na počátku sportovní kariéry. 

Je zde zastoupená široká škála sportů, které jedinec vyzkouší. Charakteristická je 

i vysoká rozptýlenost zájmů. O tom, jakému se dítě věnuje sportu, rozhodují převážně 

vnější podněty, jako jsou rodiče nebo kolektiv a libost prožitků. Dokonce mají vliv 

i takové věci, jako je vzdálenost sportoviště od bydliště. Z životopisů úspěšných 

sportovců nebývá často v tomto stádiu aktivně zastoupen sport, ve kterém později 

vyniknou (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

 Diferenciace motivační struktury u sportovce je jeho druhou etapou na sportovní 

cestě. Zde si již vybírá postoj k jednotlivým sportům a disciplínám na základě úspěchů 

a neúspěchů. Už zde není jen touha po pohybu, ale po pocitu seberealizace a uplatnění. 

Libost sportu se začíná spojovat s úspěchem. V tomto období vzniká zaměření na jeden 

hlavní sport. Zde již je prostor pro poznávání i teoretického obsahu daného odvětví 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

 Další dvě etapy budou jen stručně shrnuty. Třetí etapa je kulminační. 

Zde sportovec dosahuje maximálních výkonů své kariéry a čtvrtá etapa je involuční. 

To znamená, že se jedná o pozvolný přechod k ukončení kariéry (Slepička, Hošek, 

Hátlová, 2006). 
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2.5.2 Vývoj psychiky dítěte 

 Život dítěte můžeme v závislosti na jeho věku rozdělit do jednotlivých etap 

vývoje psychiky. Jedná se o kojenecký věk (0-1 rok), batolecí věk (1-3 roky), 

předškolní věk (3-6 let), školní věk (6-8 let), prepubescence (9-12 let), pubescence (12-

15 let) a adolescence (15-20) (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

 Pro potřeby této práce bude stačit zabývat se obdobím až od prepubescence, 

tedy devátého roku dětí. 

 Období před puberty, jak lze prepubescenci také označit, se týká přibližně konce 

prvního stupně na základní škole. Jedná se o období, ve kterém je dítě relativně 

vývojově klidné a ustálené před bouřlivým obdobím puberty. Dítěti záleží 

na sounáležitosti s vrstevníky. Od autorit děti v tomto věku očekávají spravedlivost 

a netolerují lživé chování. Dozrává nervosvalová koordinace, tudíž je toto období 

vhodné k rozvíjení obratnosti a pohyblivosti. Radost z pohybu je pro dítě velkou 

motivací pro opakování jakékoli sportovní činnosti. Sportovní příprava by měla být 

zaměřena na budoucí přerod na výkonovou orientaci v soutěžních sportech (Slepička, 

Hošek, Hátlová, 2006). 

 První fáze dospívání nazývaná pubertou je charakteristická celkovou tělesnou 

přeměnou a velkou psychickou labilitou. Začíná v tomto věku poptávka po tělesné 

atraktivitě, ke které sport může pomoci. Jako nový faktor se objevuje velká potřeba 

kladného hodnocení, zejména u dívek. Důležitá jsou v tomto věku pravidla a normy, 

které již rozeznávají a rozumí jim. Hlavně chlapcům začíná vyhovovat výkonové 

zaměření různých pohybových aktivit včetně sportovních soutěží (Slepička, Hošek, 

Hátlová, 2006). 

 Druhá fáze dospívání nazývaná adolescencí je charakteristická tím, že součástí 

identity jedince se stává jeho vzhledová a sociální atraktivita těla. Tento věk 

je zaměřený převážně na výkon. Tělo již zvládne podávat maximální možný výkon, 

jenže psychika je trochu pozadu a brzdí ho. Jedinec je schopen vytrvale pracovat 

na technické dokonalosti pohybových motivů. Díky vytrvalosti a vůli je možné již 

dlouhodobou cílenou přípravou dosáhnout nejvyšších výkonů. Začíná obliba riskovat 

a vyhledávat adrenalinové zážitky. Je velice důležité sledovat pohlavní odlišnosti mezi 

chlapci a děvčaty a tomu přizpůsobit i tréninkové metody (Slepička, Hošek, Hátlová, 

2006). 
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2.5.3 Na co si dát pozor při vedení sportujících děti 

 Všestranný rozvoj jedince a jeho osobnosti by měl být teoreticky ten hlavní cíl 

při vedení a ovlivňování dětí a mládeže ve sportovním prostředí a nejen tam. Mělo by 

se k tomu přihlížet nejen při tréninku, ale i při soutěžích. Na děti působí formativně 

mnoho dalších dospělých osob. Kromě trenéra dále mají na děti vliv různí funkcionáři, 

dospělí sportovci a v neposlední řadě rozhodčí. Všechny tyto osoby by se měli snažit 

vést a ovlivňovat děti v souladu s hlavním cílem. Tito lidé mohou ovlivnit nejen 

sportovní kariéru dítěte, ale i jeho tvůrčí aktivitu a mravní kvality.  Je důležité 

vytvářet pro děti atmosféru klidu. Je patrné, že úzkostlivé dítě nebude dostatečně 

motivováno sportovat dlouhodobě (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

 Dle Heluse (1984), který ve vývojové psychologii zdůrazňuje, že pro správný 

rozvoj dítěte je nežádoucí jakékoliv traumatizování a zasévání úzkosti do vztahů 

k němu samotnému a jeho projevům. Největší úzkost vzniká při nesplnění cílů, které 

jsou po dětech žádány jako třeba nevyhraný zápas či soutěž. Mají strach, že tím 

zklamou trenéra, rodiče a přijde na řadu trest. 

 S nepovyšováním důležitosti výsledku v soutěži nad příjemnými prožitky 

plynoucími ze samotné podstaty hry souhlasí i Slepička, Hošek, Hátlová (2006). 

 Když se klade velký apel na výsledek, může to vést až k zablokování rozvoje 

talentu a schopností dítěte. I z toho důvodu se u dětí nesoustředíme jen na chyby 

a nedostatky, kterých jistě dělají spoustu, ale snažíme se jim dávat konstruktivní 

zpětnou vazbu podpořenou pozitivním přístupem. V případě negativního přístupu 

k chybám u dětí může dojít k tomu, že dítě o sobě a svých schopnostech 

či dovednostech začne výrazně pochybovat. Narušena je i motivační sféra proto vůbec 

nějakou činnost dělat. Pozitivní hodnocení naopak působí jako stimulace pro další 

činnost a úsilí (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

 Důležité je i mít na paměti při vedení dětí zásadu přiměřenosti nároků kladených 

na sportující dítě v závislosti na jeho věku. Přetížením dětí nedosáhneme optimálního 

sportovního ani osobnostního rozvoje. Dítě by nemělo být prostředkem k dosažení 

pro něho nesplnitelných cílů, které jsou spíše přáním jeho okolí. Tyto situace 

se vyskytují tam, kde je velký hlad po výsledku. Například u organizovaně sportujících 

dětí, ve sportovních oddílech. Následky se projeví nejen tělesně, ale i psychicky. 

To má za následek vznik nevhodné motivační struktury, kde je na prvním místě strach 
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z neúspěchu a nikoliv radost ze hry. Poté klesá zájem o další pokračování ve sportování. 

Děti by se měli sportem bavit, neměla by to pro ně být povinnost. Ve sportovních hrách 

vždy někdo prohraje. To ovšem není důvod prohru negativně přijmout. Tam záleží 

na trenérovi, rodičích a nejbližšímu okolí, jak na děti po prohře působí. Měli by volit 

pozitivní přístup a netrestat děti hněvem či jinak (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 
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3. Cíle a úkoly práce, hypotézy 

3.1 Cíl práce 

 Cílem této práce je zjistit intervaly herního děje a intervaly přerušení herního 

děje v utkáních basketbalu, respektive mini-basketbalu v mini-žákovských, žákovských 

a dorosteneckých chlapeckých kategoriích. Dále zjistit důvody, které vedou k přerušení 

herního dějství při utkání. 

3.2 Úkoly práce 

- V literární rešerši přiblížit blízká témata týkající se problematiky mini-basketbalu, 

mládežnického basketbalu v České republice a popis jejich soutěžního systému, témat 

sportovní výchovy dětí a mládeže, psychologického přístupu k dětem a mládeži. Uvést 

příklady ze zahraničí při výchově začínajících basketbalistů. 

- Provést pozorování záznamů utkání na portálu tvcom.cz v mini-žákovských, 

žákovských a dorosteneckých kategorií, provádět měření a zapisování časových 

intervalů i důvodů přerušení herního dějství do pracovní tabulky. 

- Přenesení dat z papírové do digitální podoby. 

- Roztřídění zjištěných dat. 

- Kvantitativní zpracování dat pomocí statistických metod (četnost, aritmetický průměr, 

procenta). 

- Grafické znázornění zjištěných dat. 

- Porovnání zjištěných dat napříč věkovými kategoriemi. 

- Okomentování dosažených výsledů 

- Vyhodnocení 



30 

 

 

3.3 Hypotézy 

 Náročnost basketbalových dovedností a nekompromisnost ve výkladu pravidel 

pro mini-basketbal v oblasti přestupků a chyb ve hře, vytváří hypotézu, že intervaly 

herního děje v mini-basketbalu budou kratší než intervaly herního děje u žákovských 

i dorosteneckých kategorií v basketbalu. Tuto hypotézu označíme jako hypotézu H1. 

 Druhá hypotéza předpokládá, z důvodu velice častého přerušení herního děje, 

že úseky herního děje při utkáních mini-basketbalu budou kratší než úseky, kdy je herní 

děj přerušen. Tuto hypotézu označíme jako hypotézu H2. 
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4. Metodika práce 

 Jako metoda pro zjištění potřebných dat pro tuto práci, byla zvolena metoda 

kvantitativního empirického výzkumu, konkrétně šlo o pozorování několika 

videozáznamů.  

 Hendl (2004) vysvětluje empirický výzkum, jako kvantitativní výzkum, který 

se při zkoumání problému opírá o experiment nebo výběrové šetření, kdy data 

získáváme za pomoci měření, strukturovaného dotazování či pozorování. V těchto 

výzkumech hrají značnou roli statistické metody. 

 „Pozorování znamená sledování činnosti lidí, záznam této činnosti, její analýzu 

a vyhodnocení“ (Gavora, 2000, s. 76). 

 Aby bylo možné zjistit a porovnat intervaly přerušení hry u různých věkových 

kategorií mladých basketbalistů, bylo nejprve nutné sehnat kvalitní videozáznamy 

zápasů. To se podařilo pomocí internetového portálu tvcom.cz, kde přenášejí většinu 

zápasů českých nejvyšších mládežnických basketbalových soutěží on-line a dále 

nechávají na svém serveru záznam uložen. Je pak jednoduché využít tento záznam 

k pozorování a analýze.  

 Jelikož se mládežnické basketbalové soutěže dělí na mini-žákovské, žákovské 

a dorostenecké, byly vybrány vždy zápasy z každé kategorie. Jednalo se pouze 

o chlapecké týmy. Z kategorie mini-žáků bylo vybráno 5 utkání. Z toho dvě utkání 

kategorie U11 a tři utkání kategorie U12. Z žákovské kategorie U15 bylo vybráno 

6 utkání a z dorostenecké kategorie U19 bylo vybráno 5 utkání. Byly zvoleny záznamy 

utkání z té nejvyšší možné úrovně kvality týmů. Vždy se jednalo o utkání mistrovství 

republiky, respektive v kategorii mini-žáků šlo o utkání národního finále. V kategorii 

U19 se analyzovala utkání final-four, v kategorii U15 utkání závěrečného turnaje final-

eight a v kategorii U11 a U12 utkání národního finále mini-basketbalu o konečné 

umístění. Výběr byl do jisté míry závislý na dostupnosti a kvalitě konkrétního 

videozáznamu. 

 Zjišťování dat probíhalo pozorováním videozáznamu, při kterém šlo o to, zjistit 

fáze herního děje a fáze přerušení hry a tím zjistit intervaly přerušení hry a i důvod 

přerušení hry. Protože v basketbalu doba, kdy hráči již aktivně hrají, se nemusí vždy 

slučovat s časem na časomíře, bylo zapotřebí měřit čas zvlášť na dvou stopkách pro fázi 

herního děje a pro fázi přerušení hry a nebylo možné čas pouze odečítat z časomíry. 



32 

 

Jedná se hlavně o situace, kdy se míč vhazuje do hry ze zámezí. V těchto chvílích 

časomíra ještě neběží, ale herní děj již probíhá. Časomíra se rozbíhá až při kontaktu 

prvního hráče v poli s míčem. Útočníci se uvolňují pro získání přihrávky a obránci na to 

reagují svou obranou aktivitou v době, kdy oficiální čas utkání ještě neběží. Dále 

při druhém trestném hodu již všichni hráči jsou zapojeni do hry svou zvýšenou 

pozorností a tím pádem se už tento úsek hry, kdy čas neběží lze brát jako herní děj. 

První stopky měřily čas herního děje, druhé čas kdy herní děj byl přerušen. První stopky 

se rozbíhaly vždy, když byl vhozen míč na úvodním rozskoku a pak vždy když byl hráči 

podán rozhodčím míč při výhozu ze zámezí. Dále se stopky spouštějí, když hráč 

střílející trestné hody při pokusu, který je již do hry, nasadí na střelu. Tyto stopky 

se zastavily současně s rozběhnutím druhých stopek vždy v případě, že zvukový signál 

od píšťalky rozhodčího zastavil hru. Druhé stopky se zastavily v případech, kdy 

se spustily první. Vždy po zastavení kterýchkoli stopek, se naměřená hodnota zapsala 

do jednoduché tabulky. Zapisoval se při přerušení hry i důvod proč se tak stalo (míč 

v zámezí, osobní chyba, oddechový čas, porušení pravidel o krocích, driblingu,…). 

Tak byly zjištěny hlavní důvody přerušení hry v jednotlivých kategoriích. Probíhalo 

to důsledným pozorováním herního děje a následným odezíráním signalizace 

rozhodčího po přerušení hry. Údaj se též zapsal do tabulky k času zastavení hry. 

Tabulka byla vytvořena pomocí programu Microsoft Excel.  

 Podmínky pro pozorování a analýzu utkání byly nerušené. Bylo to zapotřebí. 

Proběhlo i cvičné pozorování utkání, za účelem ověřit, zda lze takto stíhat potřebné 

věci. Vysoká míra pozornosti a soustředění byla na místě z důvodu rychle se měnícího 

děje hry a obsluhy dvou stopek souběžně. Vyžadovalo to zapojení obou rukou. Vysokou 

míru pozornosti vyžadoval zrak a sluch. Velká výhoda byla v tom, že se analyzovaly 

až videozáznamy utkání. Při chybě nebo nějaké nejasnosti se mohl záznam utkání 

posunout zpět a měření nebo odečet signalizace rozhodčího se mohl opakovat s větší 

mírou pozornosti a tím přesně určit. Je možné, že k chybám v měření docházelo, ale jen 

v rozsahu lidské reakce na podnět a následujícího stlačení tlačítka na stopkách. Tudíž 

bych tyto chyby nebral jako relevantní. Pozorování záznamů utkání se odehrálo 

na podzim roku 2014. Časový rozsah byl velmi vysoký. Dohromady se analyzovalo 

16 zápasů z rozmezí let 2012 – 2014. Tato utkání jsou uvedena v tabulkách 1, 2 a 3 

i s přímými internetovými odkazy na ně. 
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Tabulka 1: Pozorované zápasy kategorie U11/U12 

 Kategorie Zápas Datum 

1. 

U11 Ostrava - BK Pardubice 1.5.2012 

Odkaz: http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/pohlavi-muzi/sezona-2011-2012/14664-olma-
narodniho-finale-v-basketbale-chlapcu-kategorie-u11-ostrava.htm 

2. 

U11 Roudnice n/L - BK Opava 1.5.2012 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/pohlavi-muzi/sezona-2011-2012/14664-olma-

narodniho-finale-v-basketbale-chlapcu-kategorie-u11-ostrava.htm 

3. 

U12 BK Opava - Slavoj Litoměřice 5.5.2013 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Pohlavi-Muzi/22981-finale-%28OLMA-

Narodni-finale-mladsi-minizaci-Roudnice-n-Labem%29.htm 

4. 

U12 Roudnice n/L - Jižní supy 5.5.2013 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Pohlavi-Muzi/22981-finale-%28OLMA-

Narodni-finale-mladsi-minizaci-Roudnice-n-Labem%29.htm 

5. 

U12 BK Pradubice - Sokol Pražský 5.5.2013 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Pohlavi-Muzi/22981-finale-%28OLMA-

Narodni-finale-mladsi-minizaci-Roudnice-n-Labem%29.htm 

 

 

Tabulka 2: Pozorované zápasy kategorie U15 

 Kategorie Zápas Datum 

1. 

U15 Slavia MBA Kroměříž - Sokol Pražský 12.5.2013 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-
Muzi/Sezona-2012-2013/23187-Slavia-MBA-Kromeriz-Sokol-Prazsky.htm 

2. 

U15 USK Praha - SAM BŠM Brno 12.5.2013 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-

Muzi/Sezona-2012-2013/23178-USK-Praha-SAM-BSM-Brno.htm 

3. 

U15 Sokol Pražský - BK Pardubice 11.5.2013 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-
Muzi/Sezona-2012-2013/23177-Sokol-Prazsky-BK-Synthesia-Pardubice.htm 

4. 

U15 Sršni Písek - USK Praha 11.5.2013 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-

Muzi/Sezona-2012-2013/23166-Srsni-Sokol-Pisek-USK-Praha.htm 

5. 

U15 Sršni Písek - BK Pardubice 10.5.2013 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-

Muzi/Sezona-2012-2013/23137-Srsni-Sokol-Pisek-BK-Synthesia-Pardubice.htm 

6. 

U15 SAM BŠM Brno - USK Praha 10.5.2013 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-

U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23139-SAM-BSM-Brno-USK-
Praha.htm 

http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/pohlavi-muzi/sezona-2011-2012/14664-olma-narodniho-finale-v-basketbale-chlapcu-kategorie-u11-ostrava.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/pohlavi-muzi/sezona-2011-2012/14664-olma-narodniho-finale-v-basketbale-chlapcu-kategorie-u11-ostrava.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/pohlavi-muzi/sezona-2011-2012/14664-olma-narodniho-finale-v-basketbale-chlapcu-kategorie-u11-ostrava.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/pohlavi-muzi/sezona-2011-2012/14664-olma-narodniho-finale-v-basketbale-chlapcu-kategorie-u11-ostrava.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Pohlavi-Muzi/22981-finale-%28OLMA-Narodni-finale-mladsi-minizaci-Roudnice-n-Labem%29.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Pohlavi-Muzi/22981-finale-%28OLMA-Narodni-finale-mladsi-minizaci-Roudnice-n-Labem%29.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Pohlavi-Muzi/22981-finale-%28OLMA-Narodni-finale-mladsi-minizaci-Roudnice-n-Labem%29.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Pohlavi-Muzi/22981-finale-%28OLMA-Narodni-finale-mladsi-minizaci-Roudnice-n-Labem%29.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Pohlavi-Muzi/22981-finale-%28OLMA-Narodni-finale-mladsi-minizaci-Roudnice-n-Labem%29.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Pohlavi-Muzi/22981-finale-%28OLMA-Narodni-finale-mladsi-minizaci-Roudnice-n-Labem%29.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23187-Slavia-MBA-Kromeriz-Sokol-Prazsky.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23187-Slavia-MBA-Kromeriz-Sokol-Prazsky.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23178-USK-Praha-SAM-BSM-Brno.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23178-USK-Praha-SAM-BSM-Brno.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23177-Sokol-Prazsky-BK-Synthesia-Pardubice.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23177-Sokol-Prazsky-BK-Synthesia-Pardubice.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23166-Srsni-Sokol-Pisek-USK-Praha.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23166-Srsni-Sokol-Pisek-USK-Praha.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23137-Srsni-Sokol-Pisek-BK-Synthesia-Pardubice.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23137-Srsni-Sokol-Pisek-BK-Synthesia-Pardubice.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23139-SAM-BSM-Brno-USK-Praha.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23139-SAM-BSM-Brno-USK-Praha.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U15/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/23139-SAM-BSM-Brno-USK-Praha.htm
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Tabulka 3: Pozorované zápasy kategorie U19 

 Kategorie Zápas Datum 

1. 

U19 USK Praha - BK Loko Plzeň 26.4.2013 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U19/Pohlavi-

Muzi/Sezona-2012-2013/22844-USK-Praha-BCM-Lokomotiva-Plzen.htm 

2. 

U19 BCM Nymburk - USK Praha 27.4.2013 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U19/Pohlavi-

Muzi/Sezona-2012-2013/22847-BCM-Nymburk-USK-Praha.htm 

3. 

U19 BCM Nymburk - BK Loko Plzeň 28.4.2013 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U19/Pohlavi-

Muzi/Sezona-2012-2013/22848-BCM-Nymburk-BCM-Lokomotiva-Plzen.htm 

4. 

U19 GBA Sparta - BCM Ostrava 3.5.2014 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-U19-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-

CR/Pohlavi-Muzi/Sezona-2013-2014/33152-GBA-Sparta-Praha-BCM-Ostrava-
MCR-U19-juniori.htm 

5. 

U19 BK Pardubice - JBC Brno 3.5.2014 

Odkaz: 
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-U19-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-

CR/33151-BK-Pardubice-JBC-Brno-MCR-U19-juniori.htm 

 

 

 Abychom získaným datům mohli porozumět, je zapotřebí zpracovat je pomocí 

numerických výpočtů a využít grafického znázornění (Hendl, 2004). 

 Data byla zpracována do tabulek v programu Microsoft Excel, kde byly 

provedeny základní aritmetické operace, zejména došlo k zprůměrování naměřených 

hodnot pomocí funkce PRŮMĚR. Jedná se o aritmetický průměr. 

 „Aritmetický průměr je definován jako součet všech naměřených údajů vydělený 

jejich počtem“ (Hendl, 2004, s. 93). 

  Data byla rozdělena do intervalů po 5 sekundách a spočítána četnost výskytů. 

Zvlášť se sčítaly intervaly herního děje a intervaly přerušení hry. Četnosti se opět 

zprůměrovaly v kategorii a následně graficky znázornily opět pomocí grafů v programu 

Microsoft Excel. 

 Další datové operace se týkaly spočítání četnosti jednotlivých důvodů přerušení 

hry, aby bylo možné zjistit a porovnat mezi kategoriemi hlavní důvody přerušení hry. 

To bylo zaneseno do grafů.  

 Bylo i nutné převést četnosti důvodů přerušení herního děje na jejich poměr 

k celkovému času herního děje. Protože se utkání mini-basketbalu hrají na kratší čas než 

http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U19/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/22844-USK-Praha-BCM-Lokomotiva-Plzen.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U19/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/22844-USK-Praha-BCM-Lokomotiva-Plzen.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U19/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/22847-BCM-Nymburk-USK-Praha.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U19/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/22847-BCM-Nymburk-USK-Praha.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U19/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/22848-BCM-Nymburk-BCM-Lokomotiva-Plzen.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Mistrovstvi-CR/Cast-U19/Pohlavi-Muzi/Sezona-2012-2013/22848-BCM-Nymburk-BCM-Lokomotiva-Plzen.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-U19-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Muzi/Sezona-2013-2014/33152-GBA-Sparta-Praha-BCM-Ostrava-MCR-U19-juniori.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-U19-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Muzi/Sezona-2013-2014/33152-GBA-Sparta-Praha-BCM-Ostrava-MCR-U19-juniori.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-U19-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Muzi/Sezona-2013-2014/33152-GBA-Sparta-Praha-BCM-Ostrava-MCR-U19-juniori.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-U19-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/33151-BK-Pardubice-JBC-Brno-MCR-U19-juniori.htm
http://basketbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-U19-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/33151-BK-Pardubice-JBC-Brno-MCR-U19-juniori.htm
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utkání basketbalu. Tím jsme dostaly hodnoty, které jsme již mohli porovnávat 

a znázorňovat mezi sebou.  
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5. Výsledky 

 V této části práce budou prezentovány jednotlivé zjištěné hodnoty. Nejprve 

u každé kategorie zvlášť, poté dojde i na celkový pohled na výsledky formou srovnání 

mezi kategoriemi a okomentování výsledků. 

V tabulkách budeme moci vyčíst hned několik zjištěných údajů z jednotlivých 

pozorovaných utkání u kategorie mini-žáků, žáků a dorostenců, tak již vypočtené 

celkové průměry na jedno utkání. U důvodů porušení herního děje leze najít kromě 

jednotlivých a průměrných hodnot z utkání i průměrné procentuelní zastoupení 

jednotlivých důvodů zastavení herního děje v utkání. Je zapotřebí připomenout, že mini-

basketbal se hraje na čtyři hrací období po osmi minutách hry. To znamená po převodu 

na sekundy je to 1920 sekund hry. Basketbal se hraje na čtyři herní období 

po 10 minutách, to znamená 2400 sekund čistého času hry. Hodnoty v tabulkách – čas 

herního děje - tyto časy převyšují. Je to z důvodu, že stopky se rozbíhaly již 

v okamžiku, kdy ještě oficiální čas utkání neběžel, zejména při vhazování nebo střelbě 

trestných hodů. V čase, kdy byl herní děj přerušen, nejsou započteny oficiální pauzy 

mezi čtvrtinami, jedná se pouze o čas, kdy herní děj je přerušen v průběhu jednotlivých 

čtvrtin hry. 

Důvody přerušení hry jsou zvoleny tak, aby postihly ty nejčastější nebo důležité 

přestupky a chyby ve hře. Jedná se o míč nebo hráče s míčem v zámezí, osobní chybu, 

kroky, dribling a držený míč. Ostatní přestupky jsou zařazeny v kategorii jiné. Jedná 

se hlavně o pravidla 24 sekund, 8 sekund, 5 sekund, 3 sekund, hraní nohou. Dále je zde 

zařazeno přerušení hry kvůli zranění některého hráče či vybrání oddechového času 

některého z týmů pokud před ním nenásledovalo porušení jiného z pravidel, takže 

v situacích, kdy padl koš. 
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5.1 Kategorie mini-žáků 

Tabulka 4: Souhrnná tabulka U11/12 

 

Tabulka 5: Tabulka četností časových úseků herního děje U15 

1. 2. 3. 4. 5. Průměr

0 - 4,99 7 6 6 4 10 6,6

5 - 9,99 18 19 18 17 17 17,8

10 - 14,99 16 10 15 21 20 16,4

15 - 19,99 6 16 14 11 13 12

20 - 24,99 7 9 13 14 9 10,4

25 - 29,99 7 5 7 8 8 7

30 - 34,99 4 6 8 11 6 7

35 - 39,99 1 5 4 3 3 3,2

40 - 44,99 3 3 2 0 1 1,8

45 - 49,99 4 3 2 5 1 3

50 - 54,99 2 2 3 1 3 2,2

55 - 59,99 3 0 1 1 2 1,4

60 - 64,99 1 2 1 0 0 0,8

65 - 69,99 2 1 0 1 1 1

70 - 74,99 1 0 1 1 0 0,6

75 - 79,99 1 1 0 1 0 0,6

80 - 84,99 1 0 0 0 1 0,4

85 - 89,99 0 0 1 0 0 0,2

90 - 94,99 0 0 0 0 1 0,2

95 - 99,99 0 0 0 0 1 0,2

100 - 104,99 0 0 0 0 0 0

105 - 109,99 0 1 0 0 0 0,2

110 - 114,99 0 0 0 0 0 0

115 - 119,99 0 0 0 0 0 0

120  a výš 0 0 0 0 0 0

Tabulka četností časových úseků herního děje

Četnost úseků v utkáníDélka úseků 

(s)

 

Utkání 1 Utkání 2 Utkání 3 Utkání 4 Utkání 5 
2000,7 2025,3 2102,4 2157,7 2066,7 
1603,7 2398,7 1815,5 2694,1 2237,3 

84 89 97 99 97 
80 85 93 95 93 

23,82 22,76 21,67 21,79 21,31 
20,05 28,22 19,52 28,36 24,06 

% 
Míč nebo hráč s míčem v zámezí 19 22 35 17 25 23,6 26,48 
Osobní chyba  /z toho střelba TH/ 35 /21/ 28 /18/ 30 /15/ 51 /39/ 38 /25/ 36,4 /23,6/ 40,81 
Kroky 8 10 5 14 9 9,2 10,31 
Dribling 2 3 6 1 2 2,8 3,14 
Držený míč 14 11 11 5 12 10,6 11,88 
Jiné (čas, zranění,noha, TO,... ) 2 11 6 7 7 6,6 7,40 

 

Důvody  
přerušení  

herního děje 

89,20 
22,27 
24,04 

Průměrný čas úseku herního děje (s) 
Průměrný čas úseku přerušení herního děje (s) 

Počet přerušení herního děje 

U11/12 - Mini-žáci 
Průměr na utkání 

2070,56 
2149,86 
93,20 

Čas herního děje (s) 
Čas přerušení herního děje (s) 
Počet úseků herního děje  
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Tabulka 6: Tabulka četností časových úseků přerušení herního děje U11/12 

1. 2. 3. 4. 5. Průměr

0 - 4,99 2 2 3 0 1 1,6

5 - 9,99 29 19 40 21 25 26,8

10 - 14,99 13 21 17 13 21 17

15 - 19,99 8 5 7 12 9 8,2

20 - 24,99 4 6 4 3 4 4,2

25 - 29,99 6 5 5 12 10 7,6

30 - 34,99 6 8 3 10 8 7

35 - 39,99 6 1 2 7 4 4

40 - 44,99 1 2 3 5 3 2,8

45 - 49,99 0 3 1 3 0 1,4

50 - 54,99 0 1 0 0 0 0,2

55 - 59,99 0 0 0 0 0 0

60 - 64,99 0 0 0 0 0 0

65 - 69,99 0 1 1 0 0 0,4

70 - 74,99 2 2 1 0 0 1

75 - 79,99 2 3 0 3 0 1,6

80 - 84,99 1 0 3 0 3 1,4

85 - 89,99 0 1 1 1 1 0,8

90 - 94,99 0 2 0 2 1 1

95 - 99,99 0 0 0 0 0 0

100 - 104,99 0 0 0 1 1 0,4

105 - 109,99 0 1 0 1 1 0,6

110 - 114,99 0 1 0 1 0 0,4

115 - 119,99 0 0 1 0 1 0,4

120  a výš 0 1 0 0 0 0,2

Délka úseků 

(s)

Četnost úseků v utkání

Tabulka četností časových úseků přerušení herního děje

 

 

Graf 1: Důvody přerušení herního děje U11/12 
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5.2 Kategorie žáků 

Tabulka 7:Souhrnná tabulka U15 

Utkání 1 Utkání 2 Utkání 3 Utkání 4 Utkání 5 Utkání 6

2613,9 2671 2573,4 2537,4 2611,7 2631,7

2474,3 2789,6 1720,2 2021,5 2209,3 2423,1

94 108 79 77 93 100

90 104 75 73 89 96

27,81 24,73 32,57 32,95 28,08 26,32

27,49 26,82 22,94 27,69 24,82 25,24

%

Míč nebo hráč s míčem v zámezí 28 28 24 26 27 32 27,50 31,31

Osobní chyba /z toho dtřelba TH/ 48 /32/ 59 /41/ 32 /14/ 28 /12/ 42 /23/ 46 /29/ 42,5/25,1/ 48,39

Kroky 5 8 8 8 12 11 8,67 9,87

Dribling 0 1 1 1 1 0 0,67 0,76

Držený míč 1 3 3 3 2 2 2,33 2,65

Jiné (čas, zranění,noha, TO,... ) 8 5 7 7 5 5 6,17 7,02

28,74

25,83

Důvody 

přerušení 

herního děje

Průměrný čas úseku herního děje (s)

Průměrný čas úseku přerušení herního děje (s)

U15 - žáci

Čas herního děje (s)

Čas přerušení herního děje (s)

Počet úseků herního děje 

Průměr

2606,52

2273,00

91,83

87,83Počet přerušení herního děje

 

Tabulka 8: Tabulka četností časových úseků herního děje U15 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Průměr

0 - 4,99 5 5 1 4 3 4 3,67

5 - 9,99 13 13 9 6 14 15 11,67

10 - 14,99 14 14 14 10 17 15 14,00

15 - 19,99 13 19 11 9 11 13 12,67

20 - 24,99 5 11 7 12 5 15 9,17

25 - 29,99 9 15 2 4 10 6 7,67

30 - 34,99 5 8 4 8 7 7 6,50

35 - 39,99 8 5 2 5 3 4 4,50

40 - 44,99 6 4 6 2 5 5 4,67

45 - 49,99 3 3 2 2 3 5 3,00

50 - 54,99 2 5 8 2 3 3 3,83

55 - 59,99 3 4 4 0 4 0 2,50

60 - 64,99 3 0 2 1 1 1 1,33

65 - 69,99 0 0 0 3 1 0 0,67

70 - 74,99 1 0 0 1 2 4 1,33

75 - 79,99 1 0 5 3 2 0 1,83

80 - 84,99 1 0 0 1 0 1 0,50

85 - 89,99 1 0 0 0 0 0 0,17

90 - 94,99 0 1 1 0 1 1 0,67

95 - 99,99 0 0 0 0 1 1 0,33

100 - 104,99 0 1 0 2 0 0 0,50

105 - 109,99 1 0 1 0 0 0 0,33

110 - 114,99 0 0 0 0 0 0 0,00

115 - 119,99 0 0 0 2 0 0 0,33

120  a výš 0 0 0 0 0 0 0,00

Tabulka četností časových úseků herního děje

Délka úseků 

(s)

Četnost úseků v utkání
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Tabulka 9:Tabulka četností časových úseků přerušení herního děje U15 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Průměr

0 - 4,99 0 1 1 0 2 1 0,83

5 - 9,99 22 22 18 15 22 15 19,00

10 - 14,99 15 20 16 20 17 22 18,33

15 - 19,99 11 11 9 13 8 18 11,67

20 - 24,99 6 6 9 3 12 7 7,17

25 - 29,99 5 6 8 6 8 8 6,83

30 - 34,99 7 7 4 2 5 10 5,83

35 - 39,99 7 9 2 1 6 4 4,83

40 - 44,99 4 12 3 3 1 2 4,17

45 - 49,99 3 2 0 1 0 1 1,17

50 - 54,99 1 1 0 0 0 1 0,50

55 - 59,99 1 0 0 0 0 1 0,33

60 - 64,99 0 0 0 0 0 1 0,17

65 - 69,99 0 0 0 0 0 0 0,00

70 - 74,99 1 0 0 0 0 0 0,17

75 - 79,99 0 0 0 1 0 0 0,17

80 - 84,99 2 2 0 0 0 0 0,67

85 - 89,99 1 2 3 1 1 0 1,33

90 - 94,99 2 0 0 1 2 1 1,00

95 - 99,99 0 1 0 1 2 0 0,67

100 - 104,99 0 0 0 1 2 1 0,67

105 - 109,99 0 0 0 1 0 0 0,17

110 - 114,99 0 2 0 0 1 0 0,50

115 - 119,99 1 0 0 1 0 2 0,67

120  a výš 1 0 1 2 0 1 0,83

Tabulka četností časových úseků přerušení herního děje

Délka úseků 

(s)

Četnost úseků v utkání

 

 

Graf 2: Důvody přerušení herního děje U15 
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5.3 Kategorie dorostenců 

Tabulka 10: Souhrná tabulka - dorostenci U19 

Utkání 1 Utkání 2 Utkání 3 Utkání 4 Utkání 5

2609,2 2597,1 2590,1 2636,6 2608

2300,8 2513 1778 2332,5 1822,9

78 75 72 89 76

74 71 68 85 72

33,45 34,63 35,97 29,62 34,32

31,09 35,39 26,15 27,44 25,32

%

Míč nebo hráč s míčem v zámezí 25 19 19 28 26 23,4 31,62

Osobní chyba /z toho dtřelba TH/ 40 /28/ 43 /22/ 36 /14/ 45 /29/ 34 /12/ 39,6 /21/ 53,51

Kroky 2 5 4 6 2 3,8 5,14

Dribling 2 0 0 0 0 0,4 0,54

Držený míč 1 0 4 1 4 2 2,70

Jiné (čas, zranění,noha, TO,... ) 4 4 5 5 6 4,8 6,49

29,08

Důvody 

přerušení 

herního děje

Průměrný čas úseku přerušení herního děje (s)

33,60

U19 - dorostenci

Čas herního děje (s)

Čas přerušení herního děje (s)

Počet úseků herního děje 

Počet přerušení herního děje

Průměrný čas úseku herního děje (s)

Průměr

2608,20

2149,44

78,00

74,00

 

Tabulka 11:Tabulka četností časových úseků herního děje U19 

1. 2. 3. 4. 5. Průměr

0 - 4,99 7 3 2 1 2 3

5 - 9,99 5 7 6 8 8 6,8

10 - 14,99 10 6 7 17 8 9,6

15 - 19,99 6 11 8 19 15 11,8

20 - 24,99 5 10 10 7 3 7

25 - 29,99 6 4 1 3 3 3,4

30 - 34,99 8 6 7 11 6 7,6

35 - 39,99 5 5 10 4 6 6

40 - 44,99 7 4 4 2 4 4,2

45 - 49,99 6 4 2 4 3 3,8

50 - 54,99 1 4 1 1 2 1,8

55 - 59,99 3 3 3 3 2 2,8

60 - 64,99 2 2 3 2 3 2,4

65 - 69,99 1 0 1 2 1 1

70 - 74,99 1 0 1 1 3 1,2

75 - 79,99 0 1 1 0 0 0,4

80 - 84,99 0 1 0 1 0 0,4

85 - 89,99 0 0 1 0 0 0,2

90 - 94,99 2 0 0 0 2 0,8

95 - 99,99 0 0 0 0 2 0,4

100 - 104,99 1 0 1 0 1 0,6

105 - 109,99 1 2 0 1 0 0,8

110 - 114,99 0 0 2 0 0 0,4

115 - 119,99 1 0 0 0 0 0,2

120  a výš 0 2 1 2 1 1,2

Tabulka četností časových úseků herního děje

Délka úseků 

(s)

Četnost úseků v utkání
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Tabulka 12: Tabulka četností časových úseků přerušení herního děje U19 

1. 2. 3. 4. 5. Průměr

0 - 4,99 0 0 1 2 0 0,6

5 - 9,99 15 10 11 20 16 14,4

10 - 14,99 13 9 16 15 12 13

15 - 19,99 5 10 9 3 11 7,6

20 - 24,99 7 6 6 6 8 6,6

25 - 29,99 7 7 7 9 5 7

30 - 34,99 6 6 5 9 7 6,6

35 - 39,99 4 8 4 4 5 5

40 - 44,99 3 4 2 4 0 2,6

45 - 49,99 2 0 0 3 0 1

50 - 54,99 2 1 0 1 0 0,8

55 - 59,99 0 0 0 1 0 0,2

60 - 64,99 1 0 0 1 0 0,4

65 - 69,99 0 1 0 0 0 0,2

70 - 74,99 0 0 0 1 0 0,2

75 - 79,99 0 0 1 1 0 0,4

80 - 84,99 1 1 4 1 3 2

85 - 89,99 4 0 0 0 2 1,2

90 - 94,99 1 0 0 2 1 0,8

95 - 99,99 0 2 0 1 0 0,6

100 - 104,99 0 1 1 0 0 0,4

105 - 109,99 1 0 0 0 1 0,4

110 - 114,99 2 0 0 0 0 0,4

115 - 119,99 0 0 0 1 0 0,2

120  a výš 0 5 1 0 0 1,2

Délka úseků 

(s)

Četnost úseků v utkání

Tabulka četností časových úseků přerušení herního děje

 

 

Graf 3: Důvody přerušení herního děje U19 
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5.4 Porovnání výsledků mezi kategoriemi  

5.4.1 Porovnání úseků herního děje a úseků přerušení herního děje 

 

 

Graf 4: Průměrné intervaly herního děje a přerušení herního děje 

 V grafu 4 jsou vyneseny a znázorněny hodnoty z tabulek 4, 7 a 10. Konkrétně 

jde o průměrný čas úseku herního děje znázorněného v grafu modrou barvou 

a průměrný čas úseku přerušeného herního děje znázorněný červenou barvou. Jsou 

uvedeny všechny kategorie. Hodnoty na svislé ose jsou uvedeny v sekundách. V grafu 

4 jsou velice názorně zobrazeny zjištěná data ohledně průměrné délky úseku herního 

děje nebo úseku, kdy je herní děj přerušen napříč kategoriemi.  

 Z grafu 4 je patrné, že hypotéza H1, že průměrné intervaly herního děje 

v utkáních mini-basketbalu budou kratší, než u ostatních kategorií, se potvrdila. 

Konkrétně jde o hodnoty 22,27 sekund u mini-žáků, 28,74 sekund u žáků a 33,60 

sekund u dorostenců. Z toho jasně vyplívá, že průměrný úsek herního děje je u mini-

basketbalu nejkratší.  

 Z grafu 4 lze dále vyvodit potvrzení i druhé hypotézy H2, která předpokládala, 

že průměrná délka úseku herního děje u mini-basketbalu bude kratší, než průměrná 

délka úseku přerušení herního děje taktéž u mini-basketbalu. Konkrétně jde o hodnoty 

22,27 sekund průměrného úseku herního děje proti 24,04 sekundám, kdy je herní děj 
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přerušen. Z těchto dat lze konstatovat, že v mini-žákovských kategoriích věnují více 

času při utkání době, kdy neběží herní děj. Zjednodušeně lze říci, že děti více nehrají, 

než hrají. Možná je to i důvod proč někde v zahraničí mají odlišný přístup k této 

kategorii a snaží se, aby děti více hrály a aby se všechny přestupky a chyby ve hře 

neposuzovaly podle výkladu pravidel pro basketbal. 

 Při pohledu na hodnoty u kategorií žáků U15 a dorostenců U19 vidíme, že 

se vývoj hry obrátil. Delší úsek je v obou případech ten, kdy probíhá herní děj. Dokonce 

rozdíl v průměrné délce úseku herního děje mezi mini-basketbalem a poslední 

mládežnickou kategorií U19 je více než 10 sekund, konkrétně 11,33 sekundy. Z grafu 

4 je i možné vysledovat, že úsek přerušení hry od mini-žáků po dorostence pozvolna 

narůstá. To je nejspíše způsobeno větším počtem střídání ve hře a množstvím vybraných 

oddechových časů. U kategorie mini-žáků se tyto dvě věci nevyskytují tak často.  

5.4.2 Četnosti úseků herního děje  

 

 

Graf 5: Četnost časových úseků herního děje U11/12 
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Graf 6: Četnost časových úseků herního děje U15 

 

 

Graf 7: Četnost časových úseků herního děje U19 

 

 Grafy 5, 6 a 7 nám znázorňují rozložení četností na časové ose, která 

je rozdělena po 5 sekundách. Vidíme, kolikrát průměrně v utkání došlo k výskytu 

herního děje trvajícího konkrétní časové období. Tím, že jsou grafy ve stejném měřítku, 

můžeme snadno odečítat hodnoty a představit si průběh herního děje.  

 U mini-basketbalu v grafu 5 můžeme vidět nejčastější dobu herního děje 

v rozmezí 5 – 9,99 sekund a druhou následující hned po ní 10 – 14,99 sekund. Tato dvě 

časová období svým počtem výrazně převyšují ostatní. Jsou to nejčetnější časová 
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období herního děje. Vysoká hodnota četností je i v prvním intervalu od 0 do 4,99 

sekund. Tento čas lze do hry přenést jako chybu nebo přestupek ihned při vhození míče 

do hry. Dále si můžeme povšimnout, že úseky herního děje, které jsou delší než 

70 sekund, se vyskytují při utkáních kategorií U11/12 velice mimořádně.  

 V kategorii žáků U15 v grafu 6 se vrchol hodnot četností posunul do oblasti 

10 až 14,99 sekund. Nicméně četnost výskytu není tak vysoká jako u nejčetnější 

hodnoty u mini-žáků. Vysoká četnost je i v úseku před a za tímto úsekem. Konkrétně 

se jedná o úseky 5 až 9,99 a 15 až 19,99. U této kategorie se již začínají vyskytovat 

úseky herního děje dlouhé více než 70 sekund. Nad 100 sekund pouze výjimečně. 

 U dorostenců kategorie U19 v grafu 7 můžeme vidět nejčastější úsek herního 

děje opět prodloužený o 5 sekund. Konkrétně na období od 15 sekund do 19,99 sekund. 

Druhé nejčastěji se vyskytující období je 10 až 14,99 sekund. Nicméně opět četnost 

těchto období není tak vysoká jako četnost nejčastějších herních období u mini-žáků, 

dokonce i u žáků. U dorostenců můžeme z grafu odpozorovat i výskyt úseků herního 

děje delších než je 120 sekund. 

 Při celkovém pohledu na grafy 5, 6 a 7 můžeme říci, že si jsou podobnější utkání 

žáků a dorostenců, než mini-žáků a žáků. Graf mini-žáků ukazuje velice vysokou 

četnost výskytu krátkých časových úseků herního děje, kdežto u starších kategorií již 

jsou četnosti více rozloženy do delších časových období. 
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5.4.3 Četnosti úseků přerušení herního děje 

 

 

Graf 8: Četnost časových úseků přerušení herního děje U11/12 

 

Graf 9: Četnost časových úseků přerušení herního děje U15 
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Graf 10: Četnost časových úseků přerušení herního děje U19 

 

 Na grafech 8, 9 a 10 nacházíme četnost časových úseků, kdy je herní děj 

přerušen. Četnosti jsou rozděleny na časové úseky po 5 sekundách. Zatím co u kategorií 

žáků U15 a dorostenců U19 vidíme skoro totožný výskyt četností, tak kategorie mini-

žáků se odlišuje. Musíme brát v úvahu celkově nižší počet průměrného přerušení 

herního děje mezi U19 a U15. To má za důsledek nižší počet jednotlivých oblastí 

četností, ale přibližný vývoj v obou grafech je podobný. Graf 8 se odlišuje zejména 

v četnosti přerušení herního děje na 5 až 9,99 sekund. Takto dlouhých intervalů 

přerušení hry je v této kategorii jasně nejvíce. To opět nasvědčuje velice častému 

přerušení herního děje z důvodů, kdy je možné neprodleně pokračovat ve hře. Například 

v situacích kdy je míč nebo hráč s míčem v zámezí nebo porušení pravidel o krocích 

nebo driblingu, kdy nemusí rozhodčí nic signalizovat zapisovatelům u stolku při utkání 

a může ihned podat míč do hry. 

5.4.4 Porovnání důvodů přerušení herního děje 

 Tato část kapitoly výsledků nám přiblíží a znázorní důvody, které vedou 

k přerušení herního děje a poměří je mezi kategoriemi. Poměřit data mezi kategoriemi 

není ovšem v tomto případě jednoduché. Vzhledem k tomu, že doba trvání herního děje 

při utkání mini-basketbalu je průměrně 2070,56 sekund a průměrná doba trvání herního 

děje basketbalového utkání je 2606,52 sekund u U15 a 2608,20 u kategorie U19, bylo 

zapotřebí vypočítat poměrnou hodnotu četnosti výskytu daného přerušení herního děje 

k době trvání herního děje utkání. Tím bylo dosaženo hodnot, které již můžeme mezi 



49 

 

sebou poměřovat. Čísla v následujících grafech by bez tohoto vysvětlení nedávala 

žádný smysl a byla by velice zkreslená. Hodnota v grafu bude znázorňovat průměrný 

čas v sekundách, po kterém dojde při utkání k přerušení herního děje důsledkem daného 

prohřešku proti pravidlům. Takže čím nižší bude hodnota, tím častěji k tomu přestupku 

či chybě dochází při utkání.  

 

Míč nebo hráč s míčem v zámezí: 

 

 

Graf 11: Porovnání výskytu míče nebo hráče s míčem v zámezí 

 Z grafu 11 můžeme odečíst, že nejčastěji dochází k přerušení herního děje 

z důvodu míče nebo hráče s míčem v zámezí u nejmladší kategorie. Čím jsou hráči 

starší, tím méně často dochází k přerušení herního děje tímto důvodem. Mezi 

kategoriemi mini-žáků a žáků není tak výrazný rozdíl jako mezi kategoriemi žáků 

a dorostenců.   

 Když pohlédneme na grafy 1, 2 a 3 zjistíme, že průměrné procentuelní 

zastoupení výskytu důvodu přerušení herního děje, když je míč nebo hráč s míčem 

v zámezí, je u mini-žáků 27%, u žáků 31% a u dorostenců 32% z celkového 

průměrného počtu přerušení herního děje. To nám naznačuje velice podobné rozložení 

v celkovém počtu přerušení herního děje. Míč nebo hráč v zámezí průměrně zaviní 

necelou třetinu ze všech přerušení herního děje. 
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Osobní chyba: 

 

 

Graf 12: Porovnání výskytu osobních chyb 

  

 Graf 12 znázorňuje, jak často dochází k přerušení herního děje vinnou osobní 

chyby některého z hráčů a poměřuje tuto skutečnost mezi kategoriemi. Opět vidíme, 

že častěji dochází k osobním chybám u kategorie U11/12 a s vyšším věkem se méně 

často chybuje. Rozdíly ovšem nejsou při tomto důvodu přerušení hry příliš dramatické 

mezi jednotlivými kategoriemi.  

 Při odečtení procentuelní hodnoty z celkového průměrného zastoupení důvodů 

přerušení herního děje z grafů 1, 2 a 3, tak osobní chyba má u kategorie mini-žáků 41%, 

u žáků 48% a u dorostenců 53%. Osobní chyba je nejčastější přestupek ve všech 

kategoriích. U kategorie U19 je dokonce více než polovina důvodů přerušení herního 

děje osobní chyba hráče. To nám ale neříká, že nejvíce dělají osobní chyby dorostenci. 

Jen je ostatních přestupků méně než u ostatních kategorií a tím procentuální zastoupení 

osobních chyb narůstá.  

 U osobních chyb je ještě jedna důležitá skutečnost. Po některých osobních 

chybách, jak je uvedeno v pravidlech basketbalu, získává soupeř výhodu trestného 

hodu. Toto pozorování shromáždilo i data, kolikrát k tomuto jevu dochází a proto 

můžeme porovnat, kolik procent osobních chyb skončí střelbou trestných hodů v námi 

pozorovaných mládežnických kategoriích. Data jsou znázorněna v grafu 13. 
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Graf 13: Střelba trestných hodů při osobních chybách 

  

 Vidíme, že více než 40% osobních chyb u dvou mladších kategorií končí 

střelbou trestných hodů. U nejstarší pozorované kategorie U19 je to jen 31,87%. 

To může signalizovat, že více osobních chyb se u mini-žáků a žáků stává při faulování 

střílejícího hráče, více než u kategorie U19, kde by měli již hráči být více takticky 

vyspělí a osobní chybu použijí ještě před střelou protihráče. 
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Porušení pravidla o krocích: 

 

 

Graf 14: Porovnání výskytu porušení pravidla o krocích 

 

 Graf 14 znázorňuje, za jakou průměrnou dobu dojde k přerušení herního děje 

v utkání z důvodu porušení pravidla o krocích. Zde, oproti předchozím grafům 11 a 12, 

můžeme vidět razantní rozdíl hlavně mezi dvěma nejmladšími kategoriemi a dorostenci. 

U dorostenců se porušení pravidla o krocích vyskytuje velmi málo proti kategoriím 

U11/12 a U15. Nejvíce opět porušují pravidlo o krocích mini-žáci, které následuje 

kategorie žáků.  

 Z grafů 1, 2 a 3 můžeme odečíst, že zastoupení přerušení hry z důvodu porušení 

pravidla o krocích v celkovém průměrném počtu přerušení herního děje u kategorií 

U11/12 a U15 je shodně po 10%. U kategorie dorostenců se tento jev vyskytuje pouze 

v 5% z celkového počtu přerušení herního děje. 

 To nám může naznačovat, že mini-žáci a žáci ještě nemají dostatečné dovednosti 

a koordinaci při přebírání přihrávky, při zahájení driblingu a ukončení driblingu 

a častěji chybují než v dorosteneckých kategoriích. 
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Porušení pravidla o driblingu: 

 

 

Graf 15: Porovnání výskytu porušení pravidla o driblingu 

 

 Na grafu 15 je znázorněn průměrný výskyt přerušení herního děje z důvodu 

porušení pravidla o driblingu na zápas. Rozdíly mezi kategoriemi jsou dle grafu 15 

na pohled obrovské. Je to z důvodu, že u kategorií žáků a dorostenců se přerušení 

herního děje špatným driblingem skoro nevyskytuje. Graf 15 nám napovídá, že 

u kategorie U19 se přeruší hra kvůli porušení tohoto pravidla přibližně jednou za 6500 

sekund, což znamená jednou ve dvou a půl utkáních. V kategorii žáků se tento jev 

vyskytuje též velice sporadicky. Konkrétně se vyskytuje jen jednou za jedno a půl 

utkání. Největší výskyt je v kategorii nejmladších, kde již dochází k nezvládnutí 

správného driblingu i vícekrát během utkání. Přibližně ve dvou případech v jednom 

utkání.  

 Z celkového průměrného počtu důvodů přerušení herního děje zaujímá porušení 

pravidla o driblingu pouze zanedbatelnou položku. Konkrétně můžeme z grafů 1, 2 

a 3 odečíst, že u mini-žáků jsou to 3%, u žáků 1% a u dorostenců taky jedno 1% 

ze všech důvodů, které vedou k přerušení herního děje. 

 Dribling není problém u žádné z pozorovaných kategorií. Při samotném 

driblingu se nevyskytuje velký počet chyb, kvůli kterým se musí přerušit děj hry. 
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Je ovšem patrné, že více chyb se stává před driblingem nebo po jeho ukončení a to se 

promítá spíše v porušení pravidla o krocích. 

Držený míč: 

 

 

Graf 16: Porovnání výskytu drženého míče 

 

 Graf 16 ukazuje, jak často průměrně dochází při utkání k přerušení herního děje 

z důvodu drženého míče, po kterém je uplatňováno pravidlo o alternativním držení 

míče. Zde je velice znatelný rozdíl mezi nejmladší kategorií mini-žáků a staršími 

kategoriemi žáků a dorostenců. U žáků a dorostenců se držený míč průměrně vyskytne 

přibližně dvakrát. U mini-žáků je to podstatně častěji, konkrétně desetkrát v utkání.  

 Z grafů 1,2 a 3 tento rozdíl můžeme vyčíst taktéž. Při utkáních kategorií U15 

a U19 se herní děj průměrně přeruší vinou drženého míče ve třech procentech ze všech 

případů. U mini-žáků tento jev přeruší herní děj ve 12% všech případů přerušení 

herního děje při utkání. 

 To je dáno nepochybně ještě stylem hry, kdy mladí začínající hráči se shlukují 

kolem míče více než jejich starší kolegové a tím pádem dojde k častějším situacím, kde 

jsou rozhodčí nuceni odpískat držený míč a tím přerušit hru.  
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Jiné důvody, které vedou k přerušení herního děje: 

 

 

Graf 17: Jiné důvody přerušení herního děje 

 

 V grafu 17 můžeme vidět podíl jiných důvodů, které vedou k přerušení herního 

děje při utkání. Pod názvem „jiné“ je zahrnuto přerušení herního děje z důvodů zahrání 

nohou, vzetí si oddechového času, střídání, zranění některého z hráčů nebo třeba 

přerušení hry kvůli upravení hrací plochy či vypršení některého z časových limitů 

(3 vteřiny, 8 vteřin, 24 vteřin). 

 Kvůli těmto skutečnostem dochází nejčastěji k přerušení herního děje u mini-

žáků. Dále pak u žáků a nejméně často u dorostenců. Ovšem nejsou zde tak dramatické 

rozdíly jako u drženého míče či kroků. 

 Procentuelní zastoupení z celkového počtu přerušení herního děje u jednotlivých 

kategorií, patrné z grafů 1, 2 a 3, je velice podobné. Jedná se o hodnoty 7% u mini-žáků 

a žáků a 6% u dorostenců.  

 Jevy zahrnuté pod názvem „jiné“ jsou nedílnou a nutnou součástí utkání 

a nepřerušovat herní děj kvůli nim není na místě. 
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6. Diskuse 

 Cílem této diplomové práce bylo zjistit intervaly herního děje a intervaly 

přerušení herního děje při utkáních jak mini-basketbalu, tak i basketbalu u žákovských 

a dorosteneckých kategorií a dosažené výsledky mezi sebou porovnat. Takto napsaný 

cíl lze zjednodušeně interpretovat jako cíl, kde zjišťujeme, jakou dobu trvá průměrný 

souvislý herní děj při utkání, než dojde k jeho přerušení zásahem od rozhodčího 

následkem nějakého porušení pravidel hry od některého z hráčů nebo týmu a jak dlouhý 

tento interval, kdy je herní děj přerušen, je. Záměrem této práce bylo prokázat, 

že mladým začínajícím basketbalistům, kteří spadají do mini-žákovského systému 

soutěží v České republice, se při utkáních zasahuje do herního děje častěji oproti jejich 

starším kolegům. Toho problému se týkaly i obě hypotézy, které nám zjištěné výsledky 

potvrdily.  

 Z výsledků je patrné, že průměrný čas souvislého herního děje je u mini-žáků 

22,27 sekund, u žáků 28,74 sekund a u dorostenců 33,60 sekund. Rozdíl mezi 

nejmladšími a nejstaršími kategoriemi v pozorování bylo více jak 10 sekund. Zajímavé 

jsou i hodnoty času, kdy je herní děj přerušen. Průměrné přerušení herního děje trvá 

u mini-žáků 24,04 sekund, u žáků 25,83 a u dorostenců 29,08 sekundy. Z tohoto 

můžeme odečíst zásadní zjištění, která potvrzují obě zvolené hypotézy. To, že mini-žáci 

mají průměrný úsek herního děje nejkratší, potvrzuje hypotézu H1 a že průměrný úsek, 

kdy je herní děj přerušen, je u mini-žáků delší než průměrný úsek souvislého herního 

děje, potvrzuje hypotézu H2. Je patrné, že děti hrající mini-basketbalová utkání 

při těchto utkáních více času nehrají. Mají více času herní děj přerušený. Spíše než aby 

byly zapojeny do samotné hry při utkání, více času věnují přemísťování se na herní 

situace, které následují po přerušení herního děje jako výhoz ze zámezí, střelba 

trestných hodů. V tomto čase mladí hráči mnoho svých herních či individuálních 

dovedností nerozvíjejí. Neprocvičují si naučené věci z tréninku v podmínkách soutěže. 

Spíše se učí trpělivosti. Možná někteří mohou pociťovat i nudu a utkání pro ně ztrácí 

atraktivitu, která může následně odvést mladého hráče od basketbalu již v tomto 

důležitém a nízkém věku. Věk hráčů mini-basketbalu je označován za zlatý věk 

motoriky. Tímto způsobem může být i narušen jeden ze třech hlavních cílů sportovní 

přípravy dítěte, které uvádí Perič (2004). Konkrétně jde o vytvoření vztahu ke sportu 

jako celoživotní aktivitě. V podobném duchu se vyjadřuje i Velenský s Kaprálkem 

(2012), kteří prosazují u této věkové kategorie pojem sportovní výchovy jako „radost 
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ze hry.“ Budoucnost směru sportovní výchovy v této věkové kategorii spatřují v pojmu 

„nechme děti hrát!“. Děti v tomto věku láká více zábava a její rozmanitost.  

 To, že u nejmladších basketbalistů je souvislý herní děj velice krátký oproti 

ostatním starším kategoriím naznačují i grafy četnosti výskytu délky úseku herního 

děje. Z těchto grafů je patrné, že nejvíce úseků herního děje se vyskytuje v délce 5 - 

9,99 sekund u nejmladší pozorované kategorie, což je výrazně kratší čas, než je samotný 

průměr v této kategorii. U kategorie žáku se časový úsek s největším výskytem 

posunuje do rozmezí 10 – 14,99 sekund a u kategorie U19 se nejčastější úsek herního 

děje prodlouží na 15 – 19,99 sekund. 

 Za časté přerušování herního děje mohou přestupky nebo chyby hráčů, které 

jsou v rozporu s pravidly basketbalu, podle kterých se hraje i mini-basketbal. 

Samozřejmě mini-basketbal v České republice má určité modifikace pravidel, ale 

ty se týkají velikosti míče, výšky koše, délky hracího času a upravují střídání a zakazují 

některé herní systémy. Takže posuzování přestupků a chyb ve hře zůstává stejné, 

jako při utkáních basketbalu. Proto byl i jeden z úkolů práce zjistit jaké je spektrum 

důvodů, které vedou k přerušení herního děje u jednotlivých kategorií a následně 

je mezi sebou porovnat. Nejčastěji se herní děj u všech kategorií přerušuje kvůli osobní 

chybě některého z hráčů. U mini-žáků je to z 41%, u žáků z 48% a u dorostenců 

je to 53%, což je více než polovina ze všech přerušení herního děje. Po osobní chybě 

následuje výhoz ze zámezí. Pokud je počet týmových chyb za čtvrtinu vyšší než 4 nebo 

je faulován soupeř při pokusu o střelu, dochází ke střelbě trestných hodů. Pozorování 

nám ukázalo, že u kategorií mini-žáků a žáků se trestné hody konají po více než 40% 

osobních chyb, zatímco u dorostenců jen u necelých 32%. Druhým nejčastějším 

důvodem přerušení herního děje u všech kategorií je situace, kdy se ocitne míč nebo 

hráč s míčem v zámezí. To nastává u mini-žáků ve 27%, u žáků v 31% a u dorostenců 

ve 32% případů přerušení herního děje. Tyto dva hlavní důvody přerušení herního děje 

jsou a budou nedílnou součástí všech utkání jak basketbalu, tak i mini-basketbalu. 

V těchto hodnotách nejsou zvláště závažné rozdíly, aby bylo zapotřebí něco měnit 

a snažit se těmto jevům zabránit. Další důvod přerušení herního děje, který je na první 

pohled podobně procentuelně zastoupen je porušení pravidla o driblingu. 3% u mini-

žáků, 3% u žáků a 1% u dorostenců trochu zkresluje. U dorostenců se tento jev 

vyskytuje pouze výjimečně, jak můžeme najít na grafu 15. Dribling není při utkání 

zásadní pro přerušení herního děje. Hráči ve všech kategoriích v jeho technice moc 
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nechybují. U nejmladších se tak stane přibližně dvakrát za utkání. Větší problém mívají 

hráči s porušením pravidel o krocích. Zde jsou již vidět velké rozdíly v četnosti výskytů 

tohoto jevu při utkání. U dorostenců je to pouze 5% ze všech důvodů, zatímco 

u ostatních dvou mladších kategorií je to shodně 10% ze všech důvodů přerušení 

herního děje. Pravidlo o krocích je velice náročné neporušit pro dvě z mladších 

kategorií. Obnáší to vysokou dovednostní připravenost na pohyb s míčem, hlavně 

při jeho přebírání a odhazování, či zahájení a ukončení driblingu při úniku s míčem. 

Pravidlo o krocích je jedno z nejproblémovějších u mladých mini-basketbalistů 

a basketbalistů. Přerušení herního děje z důvodu drženého míče se vyskytuje převážně 

u nejmladší kategorie, kde je to 12% případů. U žáků a dorostenců je to shodně pouze 

3%. Vysoké procento a tím pádem vysoká četnost výskytu tohoto jevu u mini-

basketbalistů je do značné míry způsobena herním projevem této věkové kategorie, kdy 

hra není moc roztažená po ploše hřiště. Hráči spíše běhají k sobě a shlukují se, než aby 

hru roztahovali. Kolem míče se tvoří prostor velice hustě osídlen hráči a tím dochází 

častěji k držení míče hned několika soupeřících hráčů. Poslední společná skupina 

důvodů, které vedou k přerušení herního děje označená jako „jiné“ sdružuje ostatní 

důvody, které se často nevyskytují. Konkrétně jde o důvody časových pravidel, zranění, 

oddechového času, střídání hráčů či úpravy hrací plochy. Tato oblast zahrnuje ve všech 

kategoriích podobné zastoupení 7%, respektive u dorostenců 6%. 

 Ze zjištěných dat vyplívá otázka, jestli je vhodné, aby hráči spadající 

do kategorie mini-žáků, hráli soutěžní zápasy při znění a výkladu současných pravidel 

basketbalu bez jakékoliv míry tolerance pro tuto věkovou kategorii a jestli vůbec 

je vhodné, aby tyto děti hrály soutěžní utkání, ve kterých jde o dobrý výsledek 

v dlouhodobé soutěži. Je velmi těžké popřípadě zvolit změnu nebo umírněnost pravidel 

nebo jejich výkladu pro tuto kategorii, protože pak nastává otázka, která pravidla 

by měla být změněna a přizpůsobena, když do jisté míry jsou důležitá všechna, 

obzvláště když jde o vítěze celé soutěže. Veškerý zásah do pravidel je velice obtížný. 

Umírnění výkladu pravidel u těchto nejmladších kategorií by mohlo přispět k plynulosti 

hry prodloužením souvislého herního děje. V této situaci by velmi záleželo 

na rozhodčích a jejich citu pro hru. Různé posuzování podobných herních situací 

v utkání, by však mohlo u hráčů přinášet pocit nespravedlnosti, zejména při soutěžních 

utkáních, kde jde o dobrý výsledek. Totéž platí i o přístupu hráčů, kteří do jisté míry 

nebudou vědět, kde je přesná hranice přestupku a mohly by být z toho zmatení. 
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I pro trenéry by bylo velice obtížné tyto skutečnosti svým hráčům vysvětlovat. 

I to může být jeden z důvodů, proč nepořádat oficiální soutěže mini-žáků. Nedělat 

žádné tabulky, kde by bylo znát, kolik utkání vyhráli a neporovnávat to s ostatními. 

Poté, kdy by na prvním místě nebylo vítězství v utkání, by se mohla i pravidla 

přizpůsobit úrovni hráčů a rozhodčí by mohli využívat svůj cit pro hru bez tlaku, 

že umírněným posouzením nějakého přestupku ovlivní soutěžní utkání nebo celou 

soutěž. V některých evropských zemích to již takto funguje. Dokonce i Dobrý 

s Velenským v publikaci z roku 1965 uvádějí doporučení, že v tomto věku již hráči mají 

hrát utkání, ale pouze přátelská. Teď se k tomuto stylu výchovy mládeže vrací 

v zahraničí.  

 V našem současném modelu je vidět pouze několik drobných možností 

pro změnu, která by mohla vést ke změně průměrného herního času proti průměrnému 

času přerušení hry, a tím by se více hrálo, než nehrálo. Jedna věc, která vyplynula 

při pozorování utkání, byla nepotřebná střelba trestných hodů u kategorie mini-žáků. 

Děti v tomto věku měli obrovské problémy jen se samotným hodem. Bylo pro ně velmi 

těžké dohodit, natož správně trefit a vsítit koš. Vsítění koše byla spíše náhoda než 

zvládnutá individuální činnost hráče. Množství osobních chyb, po kterých došlo 

na jejich střelbu, je více než 40%. To nasvědčuje, že tato činnost je velice častá, ovšem 

dle mého názoru málo prospěšná a velice zdržující a navyšující čas přerušení herního 

děje, kdy devět hráčů z deseti není zapojených do hry. A podle úspěšnosti trestných 

hodů, určitě ani vynechání této činnosti neovlivní výsledek utkání. Tento model je 

do jisté míry používán ve Švýcarsku, kde nepočítají týmové osobní chyby, a tudíž po 4. 

týmové osobní chybě nestřílejí faulovaní hráči trestné hody, ale vyhazují ze zámezí. 

Více možností na změnu v současném systému nevidím. 

 Pro aplikaci trendů, které jsou k vidění v zahraničí, by bylo zapotřebí změnit 

od základu systém mini-basketbalu v České republice. Protože v našem systému 

výchovy si děti při utkáních nehrají. Soutěžní systém je vede za vítězstvím. Toho se, 

jak uvádí Velenský (2008), dosahuje urychlením tréninkového procesu a brzkým 

zapojením herních systémů a dovedností, které vedou ke snadnějšímu přehrání soupeře, 

nikoliv k dlouhodobému individuálnímu rozvoji jedince. Tato výchova mládeže nese 

prvky rané specializace a určitě nesplňuje ani třetí základní cíl sportovní přípravy děti 

dle Periče (2004) a to vytvořit základy pro pozdější trénink. O prvním cíli sportovní 

přípravy dětí by se dalo spekulovat, ale dle mého názoru i první cíl, nepoškodit dítě, 



60 

 

je tímto jednáním porušován. Když to shrneme, výchova mladých basketbalistů v České 

republice v mini-žákovských kategoriích nesplňuje tři základní cíle sportovní přípravy 

dětí dle Periče (2004). 

 Změna systému by měla po vzoru zahraničních zemí zahrnovat hlavně zábavu 

a hru pro kategorii mini-žáků. Vynechat soutěžení, nikoliv utkání. Změnu přístupu 

institucionální praxe v řízení utkání. Nechat rozhodčí uplatňovat cit pro hru a pro danou 

kategorii. V zahraničí tento jev nazývají pedagogickým přístupem od rozhodčího. 

Určitě je na místě i vzdělání trenéra, který by měl být seznámen s filosofií 

dlouhodobého rozvoje hráčů a neměl by mít ambice vyhrávat za každou cenu. Osvěta 

by měla vejít i mezi rodiče. Vysvětlit jim, že v této věkové kategorii na vítězství 

nezáleží. Dalšími trendy v zahraničí jsou už zásahem do organizace samotného utkání. 

Snížení počtu hráčů v jednom týmu na hrací ploše z pěti na čtyři, v některých zemích 

dokonce na tři. To má za důsledek větší šanci hrát v útoku s míčem nebo bránit hráče 

s míčem v obraně. Zajímavý je i Švýcarský model, ve kterém se utkání nehrají na čtyři 

hrací období, ale na šest a každé hrací období má vítěze. Celkový vítěz utkání je pak 

ten, který vyhraje nejvíc hracích období. To zajišťuje větší míru motivace pro jednotlivá 

hrací období. Je zřejmé, že v novém modelu by se nesoutěžilo o vítězství v národním 

finále. Jeden tým za rok by nebyl tím nejlepším. Možná by se ale zlepšili všichni hráči 

v celé republice v dlouhodobém sportovním vývoji a mohli by z toho těžit třeba 

mládežnické reprezentace. Jejich výsledky z posledních let v mezinárodním měřítku 

nejsou oslnivé. Možná i to je důsledek, že nemáme správný systém výchovy těch 

nejmenších hráčů, protože na špatných základech se i špatně staví. 
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7. Závěr 

 Cíle stanovené pro tuto diplomovou práci se podařilo naplnit. Hlavním cílem 

bylo zjistit intervaly herního děje a intervaly přerušení herního děje při utkáních mini-

basketbalu a následně to samé zjistit při utkáních žáků a dorostenců. Získané výsledky 

mezi sebou porovnat. Obě dané hypotézy diplomové práce se potvrdily. Nejkratší 

průměrný interval herního děje při utkáních mini-basketbalu, respektive basketbalu byl 

zjištěn u nejmladší pozorované kategorie při mini-basketbalových utkáních. Potvrdilo 

se i to, že při pozorovaných utkáních mini-basketbalu trval delší čas průměrný úsek, kdy 

byl herní děj přerušen, než průměrný úsek souvislého herního děje. Byly znázorněny 

i četnosti výskytů jednotlivých časových úseků, které byly rozděleny po pěti sekundách, 

aby se mohl vytvořit přehlednější obrázek o průběhu utkání. Práci se podařilo 

vypozorovat i strukturu důvodů, které vedou k přerušení herního děje u všech 

pozorovaných kategorií. Nejčastěji se herní děj přerušuje z důvodu osobních chyb 

a míče nebo hráče s míčem v zámezí. Zajímavým zjištěním je častější střelba trestných 

hodů po osobních chybách u kategorií mini-žáků a žáků oproti dorostencům. Zjistilo se, 

že ve dvou mladších kategoriích se častěji dopouštějí hráči kroků, než v kategorii 

dorostenců.  

 Z práce vyplývá zásadní zjištění. Děti, hrající utkání mini-basketbalu, mají více 

času v utkání herní děj přerušen. Ve starších kategoriích se tento jev již obrací a hráči 

více hrají při utkáních. Lze zjednodušeně říci, že děti při utkáních mini-basketbalu si 

spíše nehrají. Nehrají si ve věku, ve kterém má být hra na prvním místě jejich 

volnočasové zábavy. Práce nastínila i možné změny, které by tuto situaci pomohly řešit.  

 Je nutné konstatovat, že pozorovaný počet utkání není dostatečně velký 

pro tvorbu plošných závěrů. Nicméně může napomoci aspoň většímu zájmu o basketbal 

těch nejmenších. O správný dlouhodobý a kvalitní vývoj basketbalistů. Bez dobrých 

základů, které se staví v mini-žákovském věku, nám nejspíš nikdy nevyrostou hráči 

světového formátu, kteří následně budou lákat další a další nové mladé hráče 

basketbalu. 

 Velice zajímavým tématem do budoucna by bylo zjistit, kolik hráčů, kteří 

začínají s mini-basketbalem, vydrží až do mužských kategorií. Současně by bylo dobré 

u těch hráčů, kteří basketbal opustí, zjistit v jakém věku a z jakého důvodu. Jestli 

například to není ztráta motivace, která může pramenit ze špatného systému výchovy 
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v basketbalu používáním principu rané specializace. Nebo téma, které se týká finanční 

motivace od státu či sponzorů pro úspěšné kluby v mini-žákovských kategoriích. 

I zde bychom se mohli dozvědět velice zajímavé informace, které by vnesly do této 

problematiky lepší vhled.  

 Závěrem lze jen vyslovit přání, že snad tato práce pomůže některému z trenérů 

přinést informace, po kterých se zamyslí a zkusí dělat svoji trenérskou činnost v souladu 

se správným dlouhodobým sportovním vývojem mladých basketbalistů. V nejlepším 

případě pomůže změnit celý systém výchovy začínajících basketbalistů. 
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