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Abstrakt 

 

Název práce: Srovnání vybraných výkonových ukazatelů hráčů NBA v utkáních na 

ME2011 a MS2014 

 

Cíle práce: Analyzovat individuální herní výkony basketbalistů z NBA na dvou 

mezinárodních akcích s národním týmem, v širším kontextu ohodnotit a kvantifikovat 

jejich užitečnost pomocí koeficientu. Srovnat jejich výkony pomocí vybraných statistik, 

posléze porovnat s nejlepšími hráči v jednotlivých kategoriích na turnaji i v týmu. Za 

velmi přínosné považuji závěrečné srovnání vyzkoumaného s jejich kariérními průměry 

v reprezentaci i v základní části NBA, abych zjistil, zda výkony v národním týmu 

dosahují jejich výkonnosti v nejlepší soutěži světa. V teoretické části se představím také 

sociálně-ekonomické aspekty zasahující do skládání reprezentačních výběrů, které 

výrazně ovlivňují výsledné složení národních týmu a tedy jejich úspěšnost vyjádřenou 

celkovým umístěním. Rozdílnost herních pojetí v zámoří a Evropě, ale také odlišné 

politiky organizací zastřešujících tyto soutěže. 

 

Metoda: Pro svou práci jsem zvolil sekundární analýzu oficiálních statistik hráčů 

nastupujících na obou vybraných turnajích tedy Evropanů, ale zároveň s platnou 

smlouvou a alespoň s jedním odehraným rokem v NBA. Ze základních statistik jsem 

posléze spočítal statistiky pokročilé tak hojně využívané právě v zámoří, které mají 

větší výpovědní hodnotu. Pomocí triangulace pak vyřčené soudy ověřoval zpětně 

jednoznačnými statistickými údaji. Kvantifikovat užitečnost jednotlivých hráčů jsem se 

pokusil pomocí koeficientů užitečnosti a dále připojil i další pokročilé metriky dle 

potřeby dalšího srovnávání, abych byl schopen odpovědět na výzkumné otázky. 

 

Výsledky: Vypovídají o využití a užitečnosti basketbalistů z NBA na ME2011 a 

MS2014, ale také o maximálních výkonech v jednotlivých kategoriích. Srovnávají 

jejich výkony na obou šampionátech ale také v kontextu jejich působení v nejlepší lize 

světa a reprezentaci celkem. Práce také nabízí komplexní pohled na problematiku 

reprezentace a jejího skládání. Pomocí vyhodnocených statistik a srovnáním je 

s kariérními průměry v NBA se dá také odhadovat, zda-li hráč podával výkony na 

hranici svých možností, nebo co mu naopak do absolutní špičky chybí. 

 

Klíčová slova: basketbal, NBA, FIBA, statistiky, užitečnost, výkon, motivace, přínos, 

EuroBasket, reprezentace, mistrovství světa, hráči, pokročilé statistiky, Evropané  



 

Abstract  

 

Title: Comparison of selected performance indicators basketball players from NBA in 

matches at the European Championship in 2011 and World Cup 2014 

 

Goals: Analyze individual efforts NBA players for two international events with 

national team, in broader context to evaluate and quantify their efficiency with the two 

special coefficients. Compare their performance on each tournament with using selected 

statistics, than compare them with the elite players in many categories at the 

championships, but also in their teams. I think very useful is final comparison their 

results on tournaments with their career averages from national team and NBA regular 

season, to see if the performances for national team achieve their performances in the 

best club competition in the world. In teoretical part I’ll also focus to the socio-

economic aspects affecting composition of national basketball teams, which 

significantly affect the overall composition and therofore their success , which is 

prestented by overall team placement. Obvious is endeavour to describe  the diversity of 

game plans in overeas and Europe, but also different politics of NBA and FIBA. 

 

Method: For my thesis I chose a secondary analysis of official statistics NBA players 

emerged on both of these tournaments, so the Europeans, but also with a valid contract 

and at least one year in the NBA yet. From basic statistics I had to calculate advanced 

statistics so widely used just overseas that have greater predictive value. With the using 

triangulation then I uttered ideas retroactively checked with definite stats. Quantify the 

efficiency of the players I've tried using two efficiency coefficients and joined the other 

advanced metrics according to another comparison, as I was able to answer research 

questions. 

 

Results: Speaks about the use and efficiency of basketball players from the NBA on 

Eurobasket 2011 and World Cup 2014, but also for maximum performance in each 

category. They compare their performances at both championships but in addition in the 

context of their efforts in the best league of the world and national teams in total. The 

thesis also offers a comprehensive look at the issue of representation and its 

composition. Evaluated using statistics and comparing them with career averages in the 



 

NBA can also estimate whether player have performaned to its limits, or what is 

contrary missing to the absolute top players.  

 

Key words: basketball, NBA, FIBA, statistics, effort, motivation, bendit, European 

Championship, Wolrd Cup, boxscore, Europeans, advanced statistics, efficiency, PER, 

representation 
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1 ÚVOD 

V basketbalu, ale také sportovních hrách obecně, dochází k soutěživé činnosti 

dvou mužstev za účelem porovnat kvality nejen týmové, ale i individuální, a pokusit se 

dosáhnout převahy nad soupeřem, což vede k vítězství, potažmo uspokojení. Vždy jde o 

střet útoku s obranou a každá akce vyvolá reakci. K měření sil dochází nejčastěji v 

soutěžních utkáních na rozličných úrovních od amatérských lig, přes profesionální až po 

klání na reprezentačních akcích. Během samotného utkání musí hráč řešit nepřeberné 

množství situací, které jsou více či méně ovlivňovány různými vlivy a probíhají za 

rozdílných, nově se tvořících podmínek. Jedinou neměnnou proměnnou jsou 

v basketbalu pravidla. 

Co však utkání ovlivňuje nejvíce, jsou jednotlivé individuální výkony přímých 

aktérů, tedy hráčů. Ve své diplomové práci se chci věnovat ponejvíce právě této složce, 

která velmi výrazně ovlivňuje úspěšnost daného družstva. Pokusím se ve výsledkové 

části objektivně a podle dostupných zdrojů analyzovat, okomentovat, vyhodnotit a 

srovnat individuální výkony basketbalistů ze zámoří na dvou mezinárodních turnajích. 

Slovo analýza pochází z řeckého ana-lyó a znamená rozvazovat nebo rozebírat. Půjde 

tedy o systematický rozbor na první pohled složitý a nesrozumitelný, ovšem pečlivým 

zkoumáním podrobností a detailů se pokusím nalézt jakýsi klíč, který poslouží 

k vyhodnocení a následnému srovnání získaných dat, které už by mohlo být i pro laika 

srozumitelnější. 

V současnosti je bez debat nejkvalitnější profesionální klubovou soutěží a 

výkladní skříní basketbalu NBA, která se hraje v Severní Americe. Proto jsem se 

rozhodl analyzovat výkony evropských hráčů z této ligy na 37. mužském šampionátu 

starého kontinentu a následném mistrovství světa, kde jednou za čtyři roky dochází 

k interkontinentální konfrontaci a dají se zde sledovat nejmodernější světové trendy.  

Vycházet budu ze statistických údajů, které jsou volně dostupné na oficiálních 

stránkách šampionátů. Pro hlubší analýzu a následné srovnávání jednotlivých 

reprezentantů poslouží i tzv. pokročilé statistiky, které se k nám dostaly z USA a 

používají se právě v NBA. Zámořskou soutěž a vše kolem ní sleduji už delší dobu. 

Hráče v ní považuji za nejlepší na světě, proto jsem si vybral ty evropské, abych se 

jejich výkony na mezinárodní úrovni hlouběji zabýval a nakonec je mohl porovnat 

s těmi, které předvádí v základní části zámořské soutěže, abych se pokusil určit, v jakém 

dresu podávají statisticky lepší výkony. 
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Moderní trendy a změny ve společnosti se v 21. století promítají i do sportu, proto 

bych tuto stránku výrazně ovlivňující i basketbalové turnaje nerad opomněl. Více se 

tomuto tématu věnuji v teoretické části, kde rozebírám novodobé fenomény jako 

globalizace, komercionalizace nebo migrace, ale věnuji se také mimosoutěžním 

aktivitám přispívajícím ke zvyšování kreditu obou organizací FIBA i NBA. Pozornost si 

také zaslouží motivace nebo zábrany, které hráče, především zpoza Atlantiku, ovlivňují 

při rozhodování, zda plnit či neplnit reprezentační povinnosti po náročné sezoně. 

Výsledková část obsahuje směsici výše popsaného. Konkrétní výsledky analýzy 

statistik jednotlivých hráčů a následně srovnání obou akcí i s dlouhodobými kariérními 

průměry. Ale také krátké představení hráče, aby si čtenář mohl udělat celkovou 

představu a daného basketbalistu si více personifikoval. Využívat budu pro lepší 

názornost pokročilé statistiky, ale také z důvodu toho, abych je více rozšířil a vysvětlil. 

Mimo americký kontinent se totiž oficiálně nevyužívají, proto jsem si je musel 

vypočítat sám. Lépe znázorňují, kvantifikují užitečnost a to v univerzální formě 

přepočtené na jednu minutu, aby byli objektivnější při srovnávání. Všechny zajímavé 

výsledky jsem poté interpretoval a stanovil, kteří hráči byli na turnaji nejužitečnější, 

nejefektivnější, ale také kdo se, ve kterých duelech, postaral o nejhodnotnější výkony - 

jak v průměrných hodnotách, tak absolutních. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika basketbalu a jeho historie 

Basketbal Michael Velenský (2006) definoval jako týmovou sportovní hru 

brankového typu. Podle něj se v zahraniční literatuře můžeme také setkat s pojmem 

invazní sportovní hra. Podle oficiálních pravidel basketbal hrají dvě družstva o pěti 

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

Specifikem basketbalu je poloha branky neboli koše. Zařízení se skládá z desky a 

z kruhu (obroučky), který je zavěšen ve výšce nad zemí a vodorovně s ní. Výška kruhu 

je pro basketbal dospělých a mládeže 3,05 metrů. Poloha branek (košů) přisuzuje 

basketbalu zvláštní ráz sportovní hry bez speciálního hráče - brankáře. V basketbalu se 

všichni hráči aktivně zapojují do útoku a do obrany. Úkoly (funkce) útočníků a obránců 

se však nerozdělují předem jako např. ve fotbale nebo v ledním hokeji, ale hráči je 

přebírají v těch okamžicích utkání, kdy družstvo získává míč a může útočit, nebo ho 

naopak ztrácí a musí bránit. Rovněž počítání branek (košů) je odlišné. V basketbalu má 

koš hodnotu jednoho bodu (při úspěšném trestném hodu), dvou bodů (je-li dosažen 

z tzv. dvoubodového území) nebo tří bodů (je-li dosažen z tzv. tříbodového území). 

V utkání se pak všechny body sčítají a zvítězí v něm družstvo, které docílí větší počet 

bodů za úspěšnou střelbu na koš soupeře. Základní formou realizace sportovní hry je 

utkání. Možnosti těchto forem jsou ale různé. Oficiální utkání se zpravidla uskutečňují 

v rámci soutěží řízených institucionální praxí (sportovními svazy či federacemi) a musí 

splňovat předem dané náležitosti. K nim patří schválená pravidla (hrací řád), delegace 

rozhodčích, hrací systém soutěže, záznam průběhu utkání do zápisů, evidence výsledků 

apod. 

Hru pok-ta-pok, podobnou basketbalu, hráli podle Michaela Velenského (2006) 

už v 10. století př.n.l. Olmékové v Mexiku. Mexičtí Aztékové zase hráli až do 16. století 

hráli hru tlachtli, ve které když se hráči podařilo dostat míč do upevněného kamenného 

kruhu, získal nárok na část oděvu od diváků. Moderní basketbal vznikl ve Springfieldu 

ve státě Massachusetts v USA. V roce 1891 nařídil americký profesor kanadského 

původu profesor James Naismith hráčům svého ragbyového družstva, aby při zimním 

tréninku házeli míče do košů na broskve postavených na bednách od pomerančů. Jeho 

představa nové hry byla motivována touhou zpestřit středoškolským a vysokoškolským 

studentům některé nezáživné činnosti, mezi které patřilo pochodování, cvičení a ruční 
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práce. Téměř okamžitě po svém vzniku si basketbal našel cestu na všechny kontinenty. 

Nejprve ho studenti, vracející se na prázdniny ze škol v USA domů, rozšířili do Kanady 

a do zemí Střední a Jižní Ameriky. Vzápětí se prostřednictvím námořníků dostal do 

Austrálie a do velkých oblastí jihovýchodní Asie. Odtud pak už byl relativně malý krok 

na další území. První zmínky o basketbale na evropském kontinentu jsou uváděny 

rovněž z konce 19. století, ale v masovějším měřítku se zde začal hrát až pro první 

světové válce, tj. po roce 1918. 

První zmínka o basketbalu na našem území se váže, jak uvádí se oficiální stránky 

České basketbalové federace CBF.cz, k slavnosti školní mládeže ve Vysokém Mýtě. 

Bylo to v roce 1897 a při této příležitosti se uskutečnilo basketbalové utkání mezi 

studenty tamního gymnázia. První soutěž většího rozsahu uspořádala Česká obec 

sokolská v období 1927/1928, avšak první oficiální soutěž – mistrovství Prahy – byla 

vypsána již Českým basketbalovým svazem sezónu 1929/1930. Později byla změněna 

na mistrovství Čech a v roce 1933 na mistrovství ČSR. Od té doby se s výjimkou druhé 

světové války pořádalo jako nejvyšší přebornická soutěž v Československu a po jeho 

rozdělení v roce 1993 jako samostatné soutěže ČR a SR, na našem území nese název 

Národní basketbalová liga (NBL). V současnosti je hlavní řídící institucí 

basketbalového hnutí v ČR Česká basketbalová federace (ČBF). 

2.1.1 Charakteristika herního výkonu v elitním basketbalu 

Basketbal se od svého vzniku po různých peripetiích stále ubírá vpřed. Tento 

vývoj lze podle Velenského (2008) vnímat ve dvou vzájemně se protínajících se 

rovinách. První má spíše obecnější význam a identifikuje sportovní hru v závislosti na 

společensko-ekonomických trendech a požadavcích, o kterých se v této práce zmíním 

ještě dále. Druhá a konkrétnější poukazuje svými teoretickými i praktickými závěry na 

změny v pojetí sportovní hry jako takové, tj. na změny v pojetí herního výkonu, a na tu 

se zaměřím dále v textu. Obě roviny nelze chápat izolovaně. Jejich vzájemná 

podmíněnost je zřejmá. Důraz na atraktivitu herního výkonu se stal nezbytnou 

podmínkou pro existenci samotného sportu. Proto dochází i ke změnám v požadavcích 

na týmové i individuální herní pojetí a určité vlastnosti elitních hráčů, které právě 

k atraktivní podívané vede. Současné pojetí výrazně ovlivňují tři soutěžní směry.  Jsou 

jimi basketbal organizačně podléhající řízení FIBA, americký univerzitní basketbal 

NCAA a basketbal americké profesionální soutěže NBA, mezi kterými jsou stále jisté 

odlišnosti. Obecně se přičítají zvláštnostem, tradicím a principům, které se v těchto 
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koncepcích jednotlivě týkají jejich ekonomického zázemí, řízení a struktury 

tréninkového procesu, výběru hráčů, organizace soutěží a v neposlední řadě i pravidel. 

Od poloviny 90. let minulého století dochází k potírání rozdílů v pojetí herních výkonů 

mezi družstvy elitního basketbalu a tudíž k vyrovnávání jejich výkonnosti, patrné je to 

zejména v mezinárodních soutěžích. Způsobují to jednak společensko-ekonomické 

vlivy zmíněné výše a také, že jednotlivé koncepce mezi sebou vzájemně přebírají 

v teorii i praxi progresivní prvky svých herních realizací. Výsledkem je např.: povolení 

zónových obranných systémů v NBA a naopak FIBA přebrala některá pravidla této 

soutěže mj. pravidlo 24 sekund, pravidlo o hrací době v tzv. obdobích. Mezinárodně 

platné označování pozic hráčů je následující: rozehrávač na pozici jedna neboli point 

guard (PG), tzv. menší křídlo nebo střílející rozehrávač na pozici 2 neboli shooting 

guard (SG), vyšší křídlo na pozici 3 neboli shooting forward (SF) a podkošoví hráči na 

pozicích 4 neboli power forward (PF) a 5, což je pivot neboli center (C).  

Basketbal je natolik variabilní sportovní hra, že se Velenský (2008) domnívá, že 

k absolutní shodnosti charakteristik nedojde, přesto lze najít určité tendence ve vývoji, 

které mají globálnější platnost.  

 Rychlá a plynulá řešení přechodových fází, v americké terminologii - transition 

game, ke kterým dochází nejčastěji po ztrátě nebo zisku míče, či doskoku. Je pro 

ně příznačný bleskový návrat do obrany a bleskový přechod do útoku s rychlým 

zakončením ideálně přesilové situace. Pokud to aktivní obrana neumožní, což se 

stává stále častěji, tým přechází do postupného útoku. 

 Plynulá řešení herních situací a návaznost činností v postupném útoku – 

odborné materiály a většina trenérů vychází z imperativu „read game“! („čti 

hru“), což v praxi vyjadřuje herní jednání založené na čtení soupeře a čtení 

rozestavení spoluhráčů (Rón, 1994, s. 30). V americké terminologii jde o motion 

offense (pohyblivý útok), resp. free lance offense (volný útočný systém), jejíž 

zárodky se v NBA objevily koncem šedesátých let a možná dříve. Stejně tak 

tomu bylo i u některých českých družstev od 50. do 70. let, která s nimi dosáhla 

na velké mezinárodní úspěchy (například muži Orbisu Praha, Slavie VŠ Praha a 

Zbrojovky Brno). Pohyblivý útok vystihuje volná spolupráce postavená jen na 

několika základních principech: 

o vysoká aktivita při uvolňování bez míče (uvolňování pro míč, poutání 

pozornosti obránců) 
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o být nebezpečný právě tím, že mám míč (možnost zakončení i asistence)  

o nejvíce charakteristickým znakem je ovšem vytváření výhodných situací 

jeden na jednoho, dva na dva nepřetržitým sledem zdánlivě 

jednoduchých kombinací, často způsobených pohybem hráčů, a to i bez 

míče, založeném na clonění, po kterých padají koše snáze a častěji 

(využití výškové, váhové, pohyblivostní převahy) 

 Agresivní a vysoce týmové pojetí všech obranných činností způsobilo, že se o 

jiném způsobu bránění nedá hovořit. Vysoká aktivita, umocňovaná nesmírnou 

vůlí nedostat koš a donutit soupeře k chybě, se projevuje těsným krytím, boj o 

výhodné postavení spíše podkošových hráčů a jeho udržení, ale především 

v součinnosti a organizaci vztahů mezi všemi spoluhráči na hřišti. Současné 

pojetí využívá i prvky zónového bránění, ale hlavní důraz je kladen na osobní 

obranu. Mezi nejnovější trendy patří systém osobní obrany s odstupováním a tím 

zvyšováním tlaku na hráče s míčem s následným návratem ke svému útočníkovi, 

především na silné straně. Zvládnutí této techniky je v elitním basketbale 

rozhodující. 

Mezi důsledky patří důraz na kvalitu individuálních herních výkonů, protože ty 

tvoří základní a nosný prvek pro týmový herní výkon. Dále kvalitní a široká struktura 

herních dovedností, pro kterou Dobrý (1986) používá pojem dovednostní potenciál. 

Stále se zvyšují nároky kvalitu herního myšlení, které se ovšem musí brát v souvislosti 

s vysokým stupněm osvojení herních dovedností. Rovněž se zvýrazňuje požadavek 

anticipace a rychlého rozhodování. 

Zvláštní kapitolu požadavků, kladených na pojetí současného elitního a úroveň 

individuálního herního výkonu, představuje jeho determinanta, vysvětlující 

uspokojování bioenergetických nároků herních činností (Dobrý a Semiginovský, 1988). 

V kontextu používání jiných výrazů, lze také hovořit o kondiční složce výkonu, 

kondiční (fyzické) připravenosti hráče, funkční adaptabilitě apod. Nároky jsou v tomto 

případě shodné s nároky na dovedností komponentu individuálního herního výkonu a 

obě se vzájemně ovlivňují. Moderní pojetí basketbalu ve Spojených státech se proti 

evropskému vyznačuje daleko větší atletičností, dynamikou a důrazem na atraktivitu 

hry, protože hrají basketbal pro diváky. 
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2.1.1.1 Charakteristika individuálního herního výkonu v basketbalu 

 Dobrý (1988) definuje individuální herní výkon jako sumu herních činností 

realizovanou v průběhu utkání. 

Herní výkon podle Hůlky s Bělkou (2013) je charakterizován střídajícími se velmi 

krátkými úseky vysoké a nízké intenzity (pasivního nebo aktivního zotavení). Intervaly 

vysoké intenzity jsou pak spojovány se zotavnými procesy (Apostolidis, et al. 2004; 

Christmass, Dawson, Passeretto, Arthur, 1999; Krustrup, Mohr, Nybo, Jensen, Nieslen 

& Bangsbo, 2006; Psotta, 1999). 

Podle studie Hoffmanna (2002) se pohybuje interval zatížení a zotavení v 

basketbale až 1:12. 

Táborský (2007, 22.) uvádí, že herní výkon je sportovním výkonem svého druhu 

ve sportovních hrách. Je dán průběhem a výsledkem specifické sportovní činnosti v ději 

hry. Herní výkon je jednotou všech forem pohybu vyšších rozlišovacích úrovní: 

fyzikální (biomechanické), chemické (biochemické), biologické (antropomotorické, 

fyziologické), psychologické i sociální. V systémovém pojetí je chápán sportovní výkon 

jako výstup systému „sportovec“. Jinými slovy je sportovní výkon speciálním druhem 

chování sportovce ve specifických podmínkách sportovní soutěže. Toto chováním je 

určeno dvěma množinami příčin. Zaprvé vnitřním stavem organismu sportovce, který 

lze označit jako předpoklady (také determinanty) výkonu. Zadruhé vnějším stavem 

prostředí, které značíme jako podmínky (stimuly) výkonu. 

Kaplan (1995) upozorňuje na to, že herní výkon je podmíněn kvalitou vztahu, a to 

vztahu k ostatním účastníkům, k prostoru a ke společnému předmětu nebo cíli. 

V utkání dochází k mnoha interakcím mezi jednotlivými spoluhráči i soupeřem, 

které se na individuálním výkonu podílí. Jedná se tedy o vícefaktorový konstrukt, který 

nemůžeme přímo určit, ale jeho kvalitu i kvantitu můžeme odhadovat pomocí 

indikátorů. V teorii sportovních her se jednotlivé reakce hráče navenek projevují jako 

herní činnosti jednotlivce. Většinu z nich lze dále rozdělit na jednotlivé dovednosti, 

které v celkovém provedení na sebe navazují, a výkon v předcházející dovednosti 

ovlivňuje výkon v dovednosti následující. Tyto dovednosti, vytvářející herní činnost 

jednotlivce, nazýváme herními dovednostmi a tvoří základní kameny správného 

provedení (Süss, 2006). Individuální herní výkon tedy tvoří systém jednotlivých výkonů 

ve všech herních dovednostech, realizovaných ve specifických podmínkách utkání a 
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jejich vzájemných vazeb a tvoří zároveň subsystém v systému týmového herního 

výkonu, a tím i v systému sportovního tréninku. 

U basketbalu obecně jsou tělesné předpoklady mnohem důležitější než u jiných 

kolektivních sportů. V současné době je výškový průměr hráčů NBA 200 cm. Kromě 

větší výšky postavy je výhodou i větší rozpětí paží. Nejnižších postav dosahují 

rozehrávači (192 cm), nejvyšší jsou naopak pivoti - centři (až 214 cm). Hmotnostní 

průměr basketbalistů je kolem 90 kg a průměrné procento tuku se pohybuje mezi 9-12 

%. Výška basketbalistek se pohybuje v průměru kolem 184 cm (OH 2004), hmotnost 70 

kg a 15 % tuku (Grasgruber, Cacek, 2008). 

Individuální herní výkon a uplatnění jednotlivých hráčů v basketbalovém 

družstvu, jakož i herní výkon celého týmu závisí na osobnostních vlastnostech každého 

hráče. Martiš (1977) považuje za velmi důležité kritérium také psychickou odolnost, 

kterou reprezentují především volné vlastnosti, houževnatost, vytrvalost, bojovnost, 

sebeovládání a rozhodnost. Neopomíná psychické vlastnosti jako je agresivita, odvaha 

riskovat, pocit zodpovědnosti, smysl pro spolupráci a kolektivnost.  

Velenský a Karger (1999) uvádí sedm faktorů struktury herního výkonu hráče 

basketbalu:  

1. Senzomotorické dovednosti, které zabezpečují realizaci určité činnosti 

2. Koordinační a rychlostní pohybové schopnosti 

3. Silové schopnosti 

4. Intelektuální dovednosti podmíněné vědomostmi 

5. Sociálně-interakční dovednosti podmíněné strukturou družstva 

6. Somatické charakteristiky 

7. Psychické charakteristiky 

Basketbal je charakteristický kolísavou intenzitou zatížení píše Dobrý s Velenským 

(1980).  Základem pro vlastní herní činnosti je vysoká úroveň:  

 rychlosti – reakční, startovní, akcelerační, odrazové a jednorázových pohybů 

(hody)  

 síly (explozivní, rychlé a statické) 

 vytrvalosti (především anaerobní a aerobně anaerobní) 

 koordinační schopnosti – především orientace v prostoru a rovnovážné 

schopnosti 
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Jak ovšem zdůzazňuje Bangsbo (2003) a Glaister (2005) výzkumné pole herního 

výkonu je stále nedostatečně probádané a existuje doposud mnoho nezodpovězených 

otázek v oblasti limitujících faktorů a indikátorů výkonu hráče. 

2.1.2 Mezinárodní basketbalová federace FIBA   

Mezinárodní basketbalové federace (FIBA- Federation Internationale de 

Basketball Amateur) je celosvětovou řídící organizací. Byla založena v roce 1932 

z potřeby převzít kontrolu nad prudce živelným rozmachem basketbalu a z potřeby 

sjednotit jeho pravidla na mezinárodní úrovni. Mezi osmi zakládajícími státy bylo i 

Československo. Dnes má 5 regionálních úřadů – Evropa, Amerika, Afrika, Asie, 

Oceánie, které jsou přímo spojeny a podléhají centrále FIBA ve švýcarském Miesu.  

Hlavním orgánem FIBA je Světový kongres (World congress), který se schází jednou za 

čtyři roky. V jeho čele stojí prezident. Od roku 2009 dodnes tuhle pozici zastává 

Horacio Muratore z Argentiny. V managementu sedí od roku 2012 také Čech Kamil 

Novák, který vykonává funkci generálního sekretáře pro Evropu. Po volbě generálního 

shromáždění FIBA Europe v roce 2014 nahradil Miloše Pražáka ve 22. 

členném exekutivním tělesu Jiří Zídek mladší. V současné době FIBA sdružuje 215 

členských států. Počet registrovaných hráčů a hráček se v celosvětovém měřítku 

odhaduje na 450 milionů, což ukazuje na stále rostoucí členskou základnu, protože 

v roce 2013 to bylo něco kolem 400 miliónů.  

FIBA řídí celou řadu soutěží na úrovni klubů i národních družstev, a to jak 

z hlediska regionálního (územního či kontinentálního), tak celosvětového. Mezi 

nejvýznamnější soutěže národních výběrů patří olympijský turnaj. Pořádá se pro muže i 

pro ženy jednou za čtyři roky v rámci letních olympijských her. Druhou významnou 

soutěží je mistrovství světa (mužských i ženských kategorií). Koná se jednou za čtyři 

roky, a do roku 2014 uprostřed letního olympijského cyklu. Soutěž je vypisována pro 

kategorie mužů (žen), juniorů (juniorek) a kadetů (kadetek).  Na území evropského 

kontinentu patří k nejvýznamnější soutěži mistrovství Evropy. Vypisuje se ve 

dvouletých obdobích (vždy, kdy se nepořádá olympijský turnaj a mistrovství světa) a 

opět pro všechny výše zmíněné věkové kategorie hráčů a hráček. Obdobné soutěže jsou 

registrovány z titulu dalších, tzv. Světových zón organizovaných místními 

podorganizacemi (africké, panamerické, asijské a oceánské). Účast ve všech uvedených 

soutěžích podléhá přísným regulím FIBA a je podmíněna prokázáním vysoké 

výkonnosti v tzv. kvalifikacích (fiba.com). 
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2.1.3 Mistrovství Evropy 

Mistrovství Evropy v basketbale mužů se pořádá od roku 1935 a žen od roku 1938 

pod hlavičkou FIBA. Historie ME je uvedena na oficiálních stránkách
1
. Prvními 

šampiony starého kontinentu se stali ve Švýcarsku basketbalisté Lotyšska, český 

národní tým vybojoval bronzové medaile. Čeští reprezentanti se stali poprvé a 

naposledy mistry světa v roce 1946. Jedinkrát v historii se hrálo ME dva roky po sobě a 

to v poválečném období v letech 1946 ve Švýcarsku a v roce 1947, kdy hostilo turnaj 

Československo. Poté už se na našem území pořádal evropský šampionát jen v roce 

1981. České basketbalové výběry mají ve své sbírce kromě zlata, také 6 stříbrných a 5 

bronzových medailí. Poslední úspěch se datuje z roku 1985, kdy Češi skončili druzí. 

Nejúspěšnějším národním týmem je Sovětský svaz se čtyřiadvaceti cennými kovy, 

z toho čtrnáctkrát se basketbalisté SSSR radovali z titulu. Druhou nejúspěšnější zemí je 

bývalá Jugoslávie s osmi vítězstvími. Česká republika jako nástupce Československa je 

v tabulce sedmá, ale v počtu všech medailí dokonce hned za SSSR (potažmo Ruskem) a 

Jugoslávií (Srbskem). Od založení se také uděluje ocenění pro nejužitečnějšího hráče 

turnaje tzv. MVP  a střelce, který dosáhl nejvyššího bodového průměru. V roce 1951 

obě ceny dostal Ivan Mrázek. Naposledy v roce 1955 byl nejlepším střelcem 

šampionátu v českých barvách vyhlášen Miroslav Skerik. Ocenění MVP získali také Jiří 

Baumruk (1957) a Jiří Zedníček (1967). Poměrně moderní záležitostí je vyhlašování All 

Star pětky. Úřadujícími mistry Evropy a největšími favority na vítězství byli v Litvě 

Španělé. 

 Co se týká hracího systému tak na evropském šampionátu 2011 byl poprvé 

aplikován nový formát se 24 účastníky, kteří měli na soupiskách po 12 hráčích. Sedm 

nejlepších týmů z posledního šampionátu a pořadatelský stát měly účast jistou. O 

zbylých 16 míst se hrálo v kvalifikaci. Do té doby se na ME představilo většinou 16 

reprezentačních družstev. V Litvě se hrály čtyři základní skupiny, ve kterých bylo 6 

celků, které se utkaly každý s každým. Tři nejlepší výběry z každé skupiny pak 

postoupily do osmifinálových skupin po šesti týmech (ze skupiny A a B vznikla E, 

reprezentace ze skupiny C a D se utkali v F), do kterých si s sebou přenesly i získané 

body, které uhrály proti postupujícím ze stejné skupiny. V osmifinálových skupinách se 

týmy střetly pouze s celky z druhé základní skupiny. Poté se první čtyři družstva 

z každé skupiny posunula do vyřazovací části. Do čtvrtfinále se výběry nasazují podle 

                                                 
1
 Dostupné z: www.fibaeurope.com/cid_wrK1VLghIh6c456CM2LjL2.html. 
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následujícího klíče – nejlepší z jedné skupiny proti čtvrtému z druhé, stejným způsobem 

druhý proti třetímu. Vyřazené týmy hrají o umístění. Poražené semifinalisty čeká utkání 

o třetí místo. 

Mistrovství Evropy basketbalistů v roce 2011 jako událost, která se stala objektem 

mého zájmu v bakalářské práci, na které tato diplomová navazuje, jsem si vybral 

z několika důvodů. V první řadě to bylo proto, že se šampionát konal z hlediska 

původního vypracování práce v ideální dobu. Dále mi také nahrálo, že se do Litvy právě 

z NBA chystalo velké množství reprezentantů, což v minulosti tak úplně nebývalo 

zvykem. Mohla za to výluka, která ligu ochromila na dlouhé měsíce a zapříčinila jak 

zkrácený ročník, tak odliv převážně evropských hráčů na starý kontinent, kde po její 

dobu působili nebo se připravovali individuálně. Této problematice se budu věnovat 

podrobněji v další kapitole práce. 

Účast hráčů z NBA v důsledku výrazně zvedla úroveň, prestiž celé akce a také 

zájem diváků, novinářů i širší veřejnosti. Tomu také výrazně přispěl i fakt, že ME 

hostila nejvíce basketbalová země bývalého východního bloku Litva, kde ovšem nejde o 

pouhou hru, v níž stačí prohodit oranžový míč skrz koš. Od Kaunasu po Klajpedu, z 

Panevežysu po deltu Němenu jsou si místní jistí, čemu vděčí za to, že jsou dnes 

nezávislým státem. Basketbalu. Ten tu představuje neopomenutelnou součást národní 

identity, která se utvářela vymezováním se vůči sovětskému obrovi. Jejich zápal pro 

basketbal nemá ve světě obdoby, a i proto dokázali uspořádat největší sportovní akci 

v historii Pobaltských států, která trhla rekordy v návštěvnosti, sledovanosti 

v masmédiích, ale i jeden rekord Guinessův, který opět dokládá litevskou lásku k této 

hře. Při zahajovacím ceremoniálu v hlavním městě Vilniusu, ale i v dalších městech 

v zemi driblovalo najednou více než 61 000 lidí, což je pro porovnání asi padesátina 

celé populace Litvy. Navíc dosavadní maximum bylo překonáno dvojnásobně. 

Na šampionátu v Litvě se představilo 288 basketbalistů, chtělo by se říci z dvaceti 

čtyř zemí Evropy, ale nebylo tomu tak. Regule FIBA uvádějí, že na jedné soupisce smí 

být jeden naturalizovaný zahraniční hráč, který do té doby žádný stát nereprezentoval. 

Některým to bylo umožněno po doložení původu předků – v Americe narozený Chris 

Kaman poprvé v kariéře nastupoval za Německo. David Blu rozený Bluthenthal přijal 

izraelské občanství, protože byl členem židovské komunity od narození. Některé celky 

mohly využít naturalizované hráče, kteří obdrželi občanství díky působení v tamní 

soutěži - rodák z Konga Serge Ibaka reprezentující Španělsko a američtí rodáci Dontay 
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Draper Chorvatsko, E.J. Rowland Bulharsko, Marcus Faison Belgii. Za Polsko hrající 

Thomas Kelati se oženil s Polkou. Černá hora a Makedonie naturalizovali Američany na 

základě jejich působení v sousedním Srbsku a šlo o Omara Cooka a Bo McCalebba. Brit 

Luol Deng utekl s rodiči do své nové vlasti před civilní válkou v Súdánu. Speciální je 

případ Francouze Joakima Noah a Řeka Kostase Koufose, kteří se sice narodili v USA, 

ale občanství mají po rodičích. Litva, Srbsko a Finsko reprezentovali pouze 

basketbalisté narození na území státu. V případě Portugalska nastupovali i hráči 

z bývalé kolonie Kapverd. Pouze Lotyši měli na turnaji hráče jen z vlastní ligy. Některé 

východoevropské země, jako například Bosna a Hercegovina nebo Gruzie, zase 

reprezentovali pouze basketbalisté hrající v zahraničí, což je primárně dáno nízkou 

kvalitou jejich domácích soutěží. Na druhou stranu Itálie má velmi kvalitní soutěž, 

ovšem národní tým je tvořen hráči z podprůměrných celků, protože jejich hvězdy odešli 

do NBA a jejich velkokluby jsou plné cizinců (eurobasket2011.com).  

2.1.4 Mistrovství světa 

FIBA Mistrovství světa v basketbale mužů se koná od roku 1950 (až do roku 2010 

vystupující pod názvem FIBA Světový pohár – FIBA World Championship), kdy jeho 

první ročník pořádala Argentina, která na domácí půdě vybojovala ve finále proti USA 

titul. Od prvního turnaje, jehož se zúčastnilo deset národních celků, roste počet 

účastníků až do dnešní podoby, tedy 24 nejlepších týmů z celého světa – poprvé 

aplikováno v roce 2006. Participanti vždy vzejdou z nejlepších týmů kontinentálních 

šampionátu. Evropa má garantováno 6 míst, Afrika a Asie po 3, Amerika 5, Oceánie 2, 

dále má jistotu úřadující olympijský vítěz a pořadatelský stát. FIBA si pak nároku 

udělení 4 divokých karet. Nejvíce titulů a to 5 dokázali za dosavadních 17 ročníků 

nasbírat týmy Jugoslávie a po triumfu ve Španělsku také Spojené státy Americké, které 

mají zároveň nejvíce medailí 12. Od roku 1998 se kromě zlatých medailí předává také 

Naismithova trofej nesoucí jméno zakladatele basketbalu. Profesionálové z NBA se 

objevili poprvé na turnaji v Kanadě 1994 a od té doby byl vždy MVP hráč oblékající 

dres některého z týmů NBA, třikrát se jednalo o Američana. Čeští respektive 

českoslovenští reprezentanti se zúčastnili čtyř ročníků po sobě 1970-1982 nejlepší 

umístění zaznamenali hned na při premiérové účasti 6. místo. 

Mistrovství světa v basketbale mužů v roce 2014 bylo 17. v pořadí a hostilo ho od 

30. srpna do 14. září poprvé v historii Španělsko. Byl to poslední turnaj v sudém roce, 

protože ten příští se bude konat za 5 let, aby se nehrálo ve stejný rok jako světový 



24 

 

šampionát ve fotbale. Do šesti pořadatelských měst - Barcelony, Bilbaa, Granady, Las 

Palmas, Madridu a Sevilly se sjelo 24 národních výběrů s dvanácti hráči na soupisce.  

Pořadatelství a tudíž jisté účastnické místo získala španělská kandidatura v roce 2009. 

Vítězstvím na olympiádě se jako druzí kvalifikovali obhájci titulu Američané. 

Z kontinentálních mistrovství pak rok před samotným turnajem přibyli Angola, Egypt, 

Senegal (FIBA Afrika), Mexiko, Portoriko, Argentina, Dominikánská republika (FIBA 

Amerika), Írán, Filipíny, Jižní Korea (FIBA Asie), Francie, Litva, Chorvatsko, 

Slovinsko, Ukrajina, Srbsko (FIBA Evropa), Australie a Nový Zéland (FIBA Oceánie). 

Zbylé čtyři národní týmy dostaly divoké karty – Brazílie, Finsko, Řecko, Turecko. 

Poprvé na světovém šampionátu se právě tady aplikovala jiná vzdálenost čáry trestného 

hodu, jiný tvar vymezeného území i posunutá a modifikovaná čára pro střelbu za tři 

body, což mělo vliv na úspěšnost střelby, ale ne zase až tak u hráčů z NBA, kteří na to 

už mohli být ze své soutěže zvyklý. Stejné to totiž bylo v předchozí verzi pravidel NBA. 

Dále po rozlosování do čtyř skupin po šesti výběrech už bylo víceméně jasné, kdo na 

koho a kde může narazit v pozdější vyřazovací fázi turnaje. Z každé základní skupiny 

postoupily čtyři nejlepší týmy do osmifinále – ty ze skupiny A a B do jedné části 

pavouka a ty z C a D do druhé – kde se utkaly v play-off křížem dle umístění. Týmy ze 

skupiny A a B tedy nemohly potkat ty z C a D dříve než v zápase o titul nebo třetí 

místo. Já se jen ještě spěšně zastavím u individuálních ocenění. To pro nejužitečnějšího 

hráče na turnaji si odvezl rozehrávač číslo jedna mistrů světa z USA Kyrie Irving, 

kterého v nejlepší pětce doplnili krajan Kenneth Faried, Srb Miloš Teodosič, Francouz 

Nicolas Batum a domácí Pau Gasol. Zvláštní ocenění se dostalo Filipínám za jejich 

fanouškovskou podporu v místě konání. Pro větší propagaci turnaje toho dělala jak 

FIBA, tak pořadatelé hodně. Naismithova trofej pro vítěze se prezentovala v rámci své 

tour po celém světě. Nejprve v rámci NBA All-Star víkendu v New Orleans v únoru 

2014, pak od května také procestovala několik zemí Latinské Ameriky, Evropy a 

dorazila v půlce července na Filipíny. Odtud směřovala do Jižní Afriky, kde se objevila 

v srpnu. V mezidobí se trofej vystavovala také ve vybraných španělských městech. 

Pokaždé byly akce provázeny doprovodným programem (fiba.com).    

Na soupiskách účastníků závěrečného turnaje se objevil do té doby rekordní počet 

45 aktivních hráčů z NBA, což bylo o jednoho více než před čtyřmi lety na světovém 

šampionátu v Turecku, z toho 12 reprezentovalo USA. Do turnaje zasáhlo celkem 75 

basketbalistů se zkušenostmi z NBA, mimochodem také nový rekord. A to se do téhle 
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cifry ještě nepočítá 17 hráčů hrajících jiné soutěže, ale na které týmy z NBA vlastní 

práva po draftech. 21 národních týmů z 24 participujících na turnaji ve Španělsku mělo 

na soupisce z NBA alespoň jednoho aktivního/bývalého/draftovaného hráče z 22 týmů 

NBA. Nejpočetnější zastoupení aktivních hráčů z NBA měly týmy Cleveland Cavaliers 

a Houston Rockets, které na turnaj vyslaly po 4 hráčích. 3 reprezentovali z Chicaga 

Bulls, Utahu Jazz, Brooklynu Nets a Minnesoty Timberwolves. Po 2 přijelo 

z Memphisu Grizzlies, Sacramenta Kings, New Yorku Knicks, Indiany Pacers, New 

Orleans Pelicans,Toronta Raptors,San Antonia Spurs,Portlandu Trail Blazers a Golden 

State Warriors. Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Oklahoma City 

Thunder, Denver Nuggets, Detroit Pistons Pokud nebudeme počítat výběr Spojených 

států Amerických, nejvíce aktivních hráčů z NBA reprezentovalo Španělsko a to 6. 

Francie a Austrálie 4. Brazílie a Řecko 3. Argentina, Chorvatsko a Litva 2 (nba.com). 

2.2 Národní Basketbalová Asociace a její specifika  

National Basketball Association (NBA) byla založena v New Yorku, tam se dnes 

nachází její ředitelství, 6. června 1946 ještě jako Basketbal Association of America 

(BAA). Současný název nese od 3. srpna 1949, poté co došlo k jejímu sloučení 

s konkurenční National Basketball League (NBL). NBA je profesionální basketbalovou 

ligu hrající se v Severní Americe, která je považována za nejkvalitnější basketbalovou 

soutěž světa. Na mezinárodní úrovni ji zastřešuje USA Basketball (USAB), což je 

nezisková organizace zastřešující veškerý basketbal ve Spojených státech, a která je 

uznána Mezinárodní basketbalovou federací. Hráči v NBA patří mezi nejlépe placené 

sportovce světa a vůbec nejlépe si stojí, co se týče průměrného ročního výdělku na 

hráče. V současnosti je tvořena 29 kluby z USA a jednoho z Kanady.  Historii zámořské 

soutěže popisují autoři Vancil a Jozwiak v knize NBA Basketbal, oficiální průvodce 

(1997). První utkání NBA sehráli 1. listopadu 1946 v torontské hale Maple Leaf 

Gardens místní Huskies proti NY Knickerbrockers a historicky první koš vstřelil 

hostující Ossie Schectman. Americký rodák z Utahu s japonskými kořeny Wataru 

Misaka se v sezoně 1947-48 stal první basketbalistou, který prolomil bariéru barvy 

pleti. Dalším takovým průkopníkem byl v roce 1950 afroameričan Harold Hunter . 

V roce 1967 se objevila z ničeho nic další konkurence - American Basketbal 

Association (ABA), která začala fungovat s nízkým rozpočtem, ale přinesla progres 

v podobě košů za tři body a vedením statistik, což posléze přebrala i konkurence.  

Soupeření s ní o elitní basketbalisty znamenalo, že hráči odcházeli ze škol 
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k profesionálům čím dál tím dřív. Liga ABA se hrála devět sezon za malého zájmu 

diváků a bez televizních kontraktů. Většina existence ABA byla doprovázena účastí v 

soudní síni a žalob s NBA o hráče. Než zanikla, udělala ABA vážné zásahy na poli 

získávání talentů, zejména co se týče podpisu smluv s nezletilými univerzitními hráči - 

taktika, která vyvolala rozhořčení na straně  NCAA a NBA. 70. léta minulého století tak 

přinutila NBA k expanzi na další trhy a tudíž rozšíření počtu účastníků na z 9 na 18. 

V sezoně 1976 přistoupily další 4 celky původně hrající ABA (Petera, Kolář 1998).  

V roce 1984 se ujal funkce David Stern jako čtvrtý jednatel historie NBA, sestavil 

marketingový plán, který měl přenést jméno ligy za hranice USA. A právě za jeho vlády 

se NBA dočkala největšího rozkvětu a hráči se stali nejznámější sportovci světa. NBA 

vydělala miliony dolarů z předchozích nevyužitých zdrojů, jako byla televizní práva, 

reklamní předměty ale hlavně expanze na zahraniční trhy přílivem zahraničních hráčů 

z celého světa (Vancil a Jozwiak, 1997). Od sezony 2006 tradičně jezdí vybrané týmy 

z NBA ke střetnutím do Evropy s euroligovými celky, ty naopak vyráží k utkáním do 

Spojených států až od roku 2009. Nejlepším kouskem komisionáře Sterna a historickým 

mezníkem nejen ve světě basketbalu byla jeho dohoda s představiteli FIBA v roce 1990 

o účasti profesionálů z NBA na olympijských hrách, což je považováno za definitivní 

konec Coubertinovy myšlenky o amatérském sportu na olympijských hrách. Poprvé se 

američtí profesionálové představili v Barceloně 1992 a tzv. Dream Team tehdy 

deklasoval zbytek světa rozdílem minimálně jedné třídy (průměrně o 44 bodů), 

dokladem toho také je, že 11 z 12 tehdejších reprezentantů Spojených států se stalo 

členy Síně slávy NBA. Stern má také zásluhu na tom, že se od roku 2011 hrají utkání 

základní části NBA mimo území Spojených Států. Premiéru zažil Londýn, kde se střetli 

basketbalisté New Jersey Nets a Toronta Raptors. Od roku 2014 stojí v čele soutěže 

jeho učedník a dlouhou dobu blízký spolupracovník Adam Silver, který drží kurz 

nastavený svým předchůdcem. Stopu v zámoří dosud zanechali také tři čeští 

reprezentanti. První byl v roce 1995 Jiří Zídek mladší, kterého si jako 22. v pořadí 

vybralo Charlotte po působení na americké univerzitě v Bostonu. O jednu sezonu déle 

(4) působil v NBA Jiří Welsch, kterého draftovala 2002 z 16. pozice Philadelphia. 

Nejvýše postaveným Čechem byl při výběru talentů Jan Veselý. V roce 2011 si ho 

z šesté pozice vybral Washington, ale ani on se v zámoří příliš neprosadil. Největší 

naděje se v poslední době dávají jeho o rok mladšímu kamarádovi z národního týmu a 

to rozehrávači Tomáši Satoranskému. Ten byl totiž o rok později draftován sice až ve 
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druhém kole tedy celkově 32. a v soutěži dosud neodehrál ani minutu, ale po dvou 

letech rozvoje v evropském gigantovi z Barcelony vedení Wizards nejprve před letošní 

sezonou projevilo velký zájem o jeho přesun za Atlantik
2
. No a po promarněné 

historické šanci české reprezentace na olympijském kvalifikačním turnaji o Rio 

v Srbsku se ústní dohoda stvrdila podpisem smlouvy. 21.7.2016 totiž Tomáš Satoranský 

podepsal, poté co prošel lékařskou prohlídkou ve Washingtonu, tříletý kontrakt na tři 

miliony dolarů ročně. 

Ročník 2011 výrazně ovlivnila stávka, která byla v NBA již čtvrtou v historii a 

způsobila ji nevyrovnanost příjmu a výdajů jak soutěže, tak klubů. Začala 1. července 

po vypršení kolektivní smlouvy, která byla v platnosti od roku 2005, mezi NBA a 

Národní basketbalovou hráčskou asociací NBPA. Většina klubů podle oficiálních 

stránek (nba.com) neefektivně hospodařila s výhledem větší úspěšnosti. Poslední čtyři 

tituly vyhrály tři kluby, které platily nejvyšší daň z luxusu, tedy nejvíce utrácely. To se 

nelíbilo majitelům klubů z menších měst, mezi které patřil také jeden z nejhlasitějších 

kritiků nastalých poměrů Michael Jordan vlastník Charlotte Bobcats. Dále server 

poukazoval na fakt, že neúměrně rostly platy některých hráčů. Majitelé chtěli šetřit a 

stanovit pravidla tak, aby se liga více vyrovnala, a tudíž ty největší hvězdy nechodily 

jen do tradičně finančně silných a utrácejících klubů. Naopak hráči zase nechtěli, aby se 

ubíralo na jejich účet. Obě strany se kompromisu do prvního prázdninového dne 

nedohodly a tak byla vyhlášena výluka. Během ní tratili všichni, i když hráčům ušlou 

mzdu do jisté míry kompenzovala sama NBA. Kluby přicházely o finance z televizních 

práv a dalších marketingových aktivit, na druhou stranu zase nemusely platit 

zaměstnance. Během výluky se musí také dodržovat jistá pravidla. Týmy nesmí měnit 

hráče, podepisovat jakékoliv kontrakty, ani například s hráči komunikovat. Ti zas 

nesměli využívat tréninkových prostorů, trenérů i dalších zaměstnanců klubu, a jejich 

smlouvy byly pozastaveny. Hledali si tak angažmá za mořem nejčastěji v Evropě 

(především Evropané se vraceli domů) a Asii, ale většina hráčů (a hlavně Američané) se 

připravovala v USA a to individuálně nebo pořádala a sjížděla se na různé exhibice, 

kempy, ale i organizovala vlastní krátkodobé soutěže. Následné vyjednávání majitelů a 

představitelů NBPA v jehož čele byl prezident Derek Fisher (rozehrávač LA Lakers) a 

ředitel Billy Hunter vedl komisionář David Stern. Začalo počátkem listopadu a dlouho 

to vypadalo, že žádného konsenzu se strany nedoberou a bude zrušen celý ročník. 

                                                 
2
 http://www.bulletsforever.com/2016/5/6/11607382/tomas-satoransky-washington-wizards-barcelona-

contract-details 
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Majitelé mimo jiné požadovali plošné snížení stávajících kontraktů, na což hráči 

nehodlali přistoupit. Dalším bodem dlouhých diskuzí bylo rozdělení celkových zisků 

soutěže (basketball related income - který se dosud dělil mezi kluby hráče v poměru 

43:57) a otázka platových stropů (salary cap) nebo daně z luxusu (luxury tax- platí se, 

pokud klub překročí platový strop). Majitelé požadovali vyrovnání nebo alespoň snížení 

rozdílu poměru zisků soutěže a chtěli tvrdší podmínky platového stropu a následných 

sankcí po jeho překročení. Hráči trvali na měkčím platovém stropu. S rostoucím časem 

musely kluby i samotná NBA reagovat na ušlé zisky a došlo podle zpráv (nba.com) 

k propouštění několika desítek zaměstnanců. Navíc se začali bouřit i fanoušci, kterým 

osud NBA nebyl lhostejný a kteří se těšili na utkání svých týmů. Zlom ve vyjednávání 

přišel s restrukturalizací NBPA (ta se formálně rozpustila, následně rozhodovali sami 

basketbalisté v daleko větším počtu, než tomu bylo doposud, a bez právníků). Dohoda 

byla zanedlouho na světě.  26. listopadu obě strany dosáhly provizorní dohody k 

ukončení výluky (výsledek byl publikován na internetu a je dostupný z níže uvedeného 

odkazu
3
), kterou posléze ratifikovali. Nová kolektivní smlouva upravovala příjmy ze 

soutěže na 49:51 s následným růstem a stanovovala flexibilní platový strop s 

daleko vyšší daní z luxusu za jeho překročení. S prosincem tak za mořem začínaly 

tréninkové kempy a první jednání s volnými agenty (hráči, kterým vypršela po sezoně 

smlouva) a první výměny hráčů mezi kluby. Basketbalisté působící po celém světě se 

tak začali sjíždět zpět do USA. Smlouva uzavřena na 10 let, ovšem s možností 

vypovězení po 6 letech, byla ztvrzena podpisem 8. prosince a ukončila 161 dní trvající 

výluku. Zkrácená sezona tak v NBA začala 25. prosince a každý tým v ní místo 82 

absolvoval 66 utkání. Vítězem základní části se stali se stejným zápisem 50 výher -16 

porážek oba vítězové konferencí Chicago Bulls a San Antonio Spurs, jenže ani jeden v 

play-off neuspěl. Šampiony se totiž stali hráči Miami Heat v čele s hvězdným triem 

James, Wade, Bosh (nba.com). 

 V 68. soutěžním ročníku, který se hrál 2013/2014, se uskutečnilo tradičně 82 

utkání základní části. Východní konferenci ovládli úřadující šampioni z Miami Heat, ale 

nejvýše nasazeným týmem byl šampion Západní konference a úřadující vicemistr San 

Antonio Spurs. Nejužitečnějším hráčem základní části a zároveň nejlepším střelcem se 

stal Kevin Durant z Oklahomy City Thunder. Do finále play off se probojovali stejně 

                                                 
3
 Dostupné 

z: https://docs.google.com/file/d/0B_JqVMjKAfLYNzU3YzVlNDAtMDBlOS00Y2UwLWE5ZTItM2Rk

ZTdjN2FmMzI4/edit?hl=en_US&pli=1 
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jako před rokem MIA útočící na třetí prsten v řadě s hvězdným triem James, Wade, 

Bosh proti SAS. Jejich týmové pojetí pod vedením kouče Popoviche slavilo úspěch, 

takže po pěti zápasech byli novými šampiony, navíc vytvořili nový průměrný bodový 

rekord v rozdíl ve skóre (14 bodů). MVP finále byl vyhlášen Kawhi Leonard, který 

uhlídal Lebrona Jamese, který se po sezoně rozhodl vrátit do Clevelandu. Z první pozice 

draftu šel pak do ligy druhý rok po sobě Kanaďan tentokrát Andrew Wiggins a to také 

do Cavaliers. V sezoně 2013/2014 se na soupiskách soutěžního ročníku objevil rekordní 

počet 101 zahraničních hráčů, možná za tím stál úspěch některých překvapení MS 2014 

(nba.com). 

2.2.1 Evropané v NBA 

Za zahraniční hráče se v NBA berou všichni narození mimo USA, počítají se tam 

i anglicky mluvící hráči z bývalých kolonií jako například Puerto Rico, Guam a to i přes 

to, že mají americké občanství. První cizincem v NBA byl v sezoně 1946 italský rodák 

Hank Biassati, který ovšem vyrůstal v Kanadě.  Počet mezinárodních hráčů výrazně 

stoupl až po olympijských hrách v Barceloně 1992, protože Dream Team přitáhl 

k basketbalu pozornost i široké veřejnosti, která se do té doby o tento sport vůbec 

nezajímala. Každý po celém světě znal Michaela Jordana. Nejen díky skvělým 

výkonům, ale také z televizních reklam, filmů a obálek časopisů. Dost možná to byla 

první sportovní celebrita se vším všudy. Před olympijskými hrami v Barceloně v NBA 

působilo 23 mezinárodních hráčů z 18 zemí (mezi nimi Chorvat Dražen Petrovič a Srb 

Vlade Divac). Po olympijském turnaji v Barceloně už to bylo 84 ze 37 států, v sezoně 

2013/14 to bylo podobné 92 z 39 zemí. Nejvíce svých reprezentantů díky nárůstu od 

roku 2011 dodali Srbové jako nástupní stát Jugoslávie a to 25, druzí jsou Francouzi, 

kterých se v NBA objevilo už 23. Následuje je 16 Chorvatů a 14 Španělů.   

Nyní se ve své práci zmíním o Evropanech, kteří si za mořem vydobyli uznání 

nebo se nějakým jiným způsobem zapsali do dějin NBA. Do Síně slávy se zatím dostali 

3 Evropané – již zmíněný Dražen Petrovič a také Litevec Arvydas Sabonis a Šarunas 

Marčiulionis. Srb Vlade Divac strávil v zámoří s roční přestávkou 16 sezon a nejvíc 

toho odehrál v dresu slavných LA Lakers. Byl to první mimoamerický hráč, který 

odehrál přes 1000 utkání a jako jeden z šesti hráčů v historii NBA se může pyšnit tím, 

že dosáhl na 13 000 bodů, 9 000 doskoků, 3000 asistencí a 1500 bloků. Navíc byl 

zvolen do nováčkovského, ale jednou také klasického All star týmu. Jeho dres s číslem 

21 byl slavnostně vyřazen týmem ze Sacramenta. Stejné pocty se dostalo už pouze 



30 

 

Petrovičovi v New Jersey Nets. Divac v současnosti působí jako viceprezident pro 

basketbalové operace a generální ředitel v celku Sacramento Kings. Nizozemec Rik 

Smits byl v roce 1988 draftován jako druhý v pořadí a za deset let se dostal i do svého 

jediného utkání hvězd All-Star.  To se třikrát povedlo také Němci Detlefu Schrempfovi, 

který byl navíc dvakrát asociací oceněn jako nejlepší hráč chodící do hry z lavičky (Six 

Man Award). Chorvat Toni Kukoč vyhrál po boku Michaela Jordana tři mistrovské 

prsteny pro vítěze play off. Německý reprezentant Dirk Nowitzki se stal šampionem 

NBA s Dallasem v roce 2011 a byl jako první Evropan vyhlášen nejužitečnějším 

hráčem finálové série. Ve své sbírce má i MVP pro sezónu 2007 za základní část, 

jedenáctkrát se účastnil All-Star (při dovednostních soutěžích vyhrál v roce 2006 cenu 

pro nejlepšího střelce za tři body). Nowitzki má na kontě nejvíce odehraných utkání ze 

všech Evropanů - 1236. Turek Hedo Türkoglu získal v roce 2008 ocenění Most 

Improved Player Award, které se uděluje hráči, který se během jedné sezony nejvíce 

zlepší. Španěl Pau Gasol zaujal ihned po vstupu do NBA v roce 2002, když byl zvolen 

nejlepším nováčkem. Poté po přestupu do Lakers, kde slavil dva tituly šampionů NBA. 

Velmi uznávaným je v zámoří kvůli své univerzálnosti Rus Andrej Kirilenko. Patří mezi 

top hráče v celé historii ligy v odehraných utkáních s pěti kladnými statistickými 

hodnotami nad 5 v základních statistikách (v NBA se to označuje five-by-five). Ital 

Andrea Bargnani se jako první Evropan stal jedničkou draftu a to v roce 2006, kdy po 

něm sáhlo Toronto (nba.com).  

2.2.2 Pojištění hráčů na reprezentačních akcích 

Možnosti účasti hráčů v reprezentačních výběrech na různých akcích upravuje 

smlouva mezi NBA a FIBA, která vznikla v roce 1990 a otevřela cestu profesionálům 

na olympijské hry do Barcelony 1992. Dohoda stanovila, že kluby z NBA a jejich 

majitelé musí pustit své hráče na mezinárodní akce, pokud oni sami chtějí, na dobu, po 

kterou jim svaz zařídí řádné pojištění. Nemusí pak ani platit žádné další poplatky. 

Mistrovství Evropy v basketbale se konalo od 31. srpna do 18. září 2011 a 

vhledem k nastalé situaci v NBA nebylo vůbec jasné, jestli hráči ze zámoří, i pokud 

budou chtít, budou moci reprezentovat. Výluka manažerům a trenérům národních týmů 

pořádně ztížila práci, protože tím pádem smlouva mezi Národní basketbalovou asociací 

a FIBA pozbyla platnosti. Podle dostupných informací z oficiálních webů (nba.com, 

eurobasket.com, fiba.com) byla pro manažery těžká práce sehnat peníze a pojišťovny na 

pojistky platů potažmo těl hráčů nebo jen problematických segmentů, protože z důvodů 
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výše uvedených byly náklady na zajištění pojistné události těchto basketbalistů daleko 

vyšší
4
. Třeba Španělská Basketbalová Federace na pojistkách za šest basketbalistů 

z NBA (Ricky Rubio, Rudy Fernandez, José Calderón, Serge Ibaka a bratři Marc a Pau 

Gasolové) musela zaplatit přes 6 milionů dolarů. Pojistka kontraktu pro hráče, který 

v sezoně 2011/2012 inkasoval 10 milion dolarů, vyšla na zhruba 400 tisíc dolarů, což je 

7,5 milionu korun. A na to mělo i má kromě Španělska, Francie nebo Ruska málokterá 

basketbalová federace. Třeba Velká Británie kvůli tomu přišla o Bena Gordona. Rodák 

z Londýna totiž nepřijal návrh od federace na spolupodílení. Na pojistku bylo potřeba 

2,6 milionu korun, což podle jejich odhadů bylo třikrát víc, než kdyby výluka nebyla, 

oproti tomu se roční rozpočet celého britského národního týmu v té době pohyboval 

kolem 60 milionů korun. Pojistka pro italské křídlo Danila Gallinariho, který začal 

sezonu v Miláně, byla vyměřena na 2 % jeho ročního platu v NBA (4 miliony dolarů), 

takže šlo o číslo zhruba 1,5 milionu v korunách. FIBA chtěla na evropský šampionát 

dostat opravdu ty nejlepší hráče a snažila se tenhle problém řešit už s předstihem tím, že 

její představitelé chtěli najmout pojišťovnu jen kvůli ME, která by všechny 

basketbalisty z NBA bez rozdílu národnosti pojistila. Takto to totiž funguje v dohodě 

mezi NHL a Mezinárodní hokejovou federací IIHF. Ovšem při pojišťování 

basketbalistů z NBA se musí rozlišovat mezi běžnými hráči bez předchozích vleklých 

zranění a těmi, kteří kvůli zranění například absolvovali operativní zákrok nebo jen na 

zranění více trpí. Kvůli tomu, nesmí mít tuto část těla v pojistce zahrnutou. To je případ 

německého reprezentanta a velkého vlastence Dirka Nowitzkého. Ten měl hned ve své 

úvodní sezoně v NBA vážné zranění levého kotníku a od té doby ho má vyjmutý i 

z pojistky v NBA. Pak je výhradně na majiteli klubu, zda akceptuje nabídku pojištění 

hráče ze strany národní federace. Mark Cuban majitel úřadujících šampionů Dallas 

Mavericks se vždy stavil proti účasti hráčů z NBA na mezinárodních akcích, přesto 

svoji největší hvězdu Nowitzkého vždy uvolnil, ale trval na kompletním pojištění 

celého jeho těla i s inkriminovaným levým kotníkem.  Za stěžejní je v těchto případech i 

přístup daného hráče, jestli je to riziko ochotný podstoupit nebo dokonce přidat nějaké 

peníze ze svého, jen aby mohl reprezentovat. U Nowitzkého to bylo dáno také jeho 

nadstandardním vztahem se svým zaměstnavatelem. Kromě pojistky se dost často musí 

přesně vyjednat i počet týdnů přípravy i přípravných duelů, do kterých daný hráč 

zasáhne. V Nowitzkého případě to byly čtyři týdny a maximálně šest utkání. Ale 

                                                 
4
 Dostupné z: http://fiba.com/downloads/Regulations/NF-letter-NBA-players-during-lockout.pdf 



32 

 

největším překvapením a paradoxem na tom celém kolem německého reprezentanta 

bylo, že jeho pojistka na šampionát do Litvy vyšla Německou basketbalovou asociaci 

výhodněji než mimo výluku. Po konzultaci s Nowitzkým svaz najal daňové experty 

z USA i Německa, aby zjistili, jestli je možné uzavřít pojistku přímo na jeho čistý zisk z 

kontraktu osvobozený od daně, a uspěli. Tahle zkušenost je jedinečná, neboť většina 

federací i při výluce do té doby sháněla pojistky na hrubý příjem hráčů. V období, kdy 

není výluka, je totiž při zranění hráče příjemcem vyplacených peněz z pojistky klub a i 

při smlouvě na 100 milionů dolarů se musí pojistit celý kontrakt, protože zaměstnavatel 

pak hráči musí kompletní smlouvu vyplatit. Při výluce je však příjemcem sám hráč, 

který ve finále dostane vždy o 40 až 45% méně než činí jeho hrubý plat. Pojistka 

Nowitzkého kontraktu tak byla 1% z hrubého platu, v té době měl garantovanou tříletou 

smlouvu zaručující 63 milionů dolarů. Při vyjmutí určité části těla z pojistky musí každá 

federace trpělivě vyjednávat ještě s klubem. Stejně je tomu v případě dlouhodobější 

smlouvy, která hráči zajišťuje víc než 100 milionů dolarů. Pak záleží na majiteli, jestli 

žádá pojištění celé sumy nebo pouze na jednu sezonu. Díky německé buldočí 

zarputilosti mají reprezentační manažeři nyní další a výhodnější možnost. Možná i ta by 

pomohla například Polsku dostat na turnaj jejich největší hvězdu - pivota Marcina 

Gortata, který se často se zraněními potýká. Pro jeho zbývající gáži u Phoenixu Suns 

v hodnotě 21,8 milionů dolarů nedokázala polská federace najít potřebnou pojistku. 

V posledních letech je NBA otevírající se ještě více na zahraniční trhy v tomto 

ohledu daleko shovívavější. Majitele klubů, dalo by se říci, kvůli tomu tlačí, aby své 

hráče, kteří chtějí reprezentovat a projdou lékařskou prohlídkou, mohli na vrcholných 

akcích startovat. A to za mnohem férovějších podmínek pro národní asociace. 

Konkrétní informace, za jakých podmínek se tak stane, ale od roku 2011 ani na 

stránkách nba.com a fiba.com nejsou žádné. Jde jen o jakési indicie, z kterých se dá 

s přihlédnutím na politiku NBA vyvodit, že jedním z důvodů je globalizace soutěže, o 

které se rozepisuji podrobněji v jiné kapitole. Hráči jejich značku propagují ve svých 

zemích, navíc kvůli tomu s domovinou nezpřetrhají vazby. Dále tím získávají také nové 

fanoušky, kteří pak jsou ochotni i kvůli zápasům NBA vstávat v noci nebo si jen prostě 

udělat čas a nemusí mít ani televizi, dnes už je lze sledovat kdykoli pomocí mobilních 

aplikací s připojením k internetu opravdu prakticky všude po celém světě. Na druhou 

stranu kolik procent populace si to může dovolit, protože to není úplně levná záležitost, 

a jaké trhy jsou v tomto ohledu pro NBA zajímavé, je samozřejmě také otázkou. Je 
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třeba zmínit také fakt, že i sami hráči unavení po dlouhé sezoně se mohou za rozhodnutí 

klubových lékařů takříkajíc schovat. Přesto lze jednoznačně konstatovat, že je patrný 

rostoucí trend počtu hráčů z NBA na soupiskách národních týmů na vrcholných akcích 

pořádaných FIBA. 

2.2.3 Rozdíly v pravidlech NBA a FIBA 

Pravidla vytvářejí podstatu a charakter sportovní hry. Svými pravidly se basketbal 

odlišuje od jiných sportů i od jiných sportovně herních aktivit. Pravidla mu vtisknou 

jedinečnost, ale i možnosti modifikací v rámci této jedinečnosti. U basketbalových 

pravidel zaznamenáváme určitá specifika. Realizace sportovní hry rozlišuje trojí - 

poněkud odlišný výklad, a to mezi pravidly americké univerzitní soutěže NCAA, NBA 

a soutěžemi řízenými FIBA. Odlišnosti jsou v případech některých ustanovení značné. 

Proto je třeba připomínat, že na našem území, stejně jako na územích všech členských 

států FIBA a soutěžích jimi organizovanými, platí hrací řád této celosvětové řídící 

instituce. Ovšem dobré je také podotknout, že právě před sezonou 2010/2011 FIBA svá 

pravidla aktualizovala
5
 a více přiblížila těm v zámoří. Oblouk pro střelbu za tři body byl 

o půlmetr posunut dále od koše, vymezené území dostalo místo lichoběžníkového 

obdélníkový tvar a přibyl v něm oblouk, v němž se nelze dopustit prorážení.  

Pro potřeby mojí práce nyní vyberu pouze rozdíly v pravidlech mezi NBA a 

FIBA, kterým se hráči na ME museli podřídit. Na první pohled je pro diváky patrný 

rozdíl v hrací době, protože NBA se hraje na čtyřikrát 12 minut, zatímco pravidla FIBA 

předepisují čtyřikrát 10 minut. Jiný je také čas oddělující 1. a 2., 3. a 4. čtvrtinu – FIBA 

má 2 minuty a NBA 130 sekund. Rozdíl je také v bránění útočícího hráče ve 

vymezeném území – FIBA pokud je zde balon, tak to do 5 sekund toleruje. V NBA se 

tento prohřešek a to jak útočícího tak bránícího hráče trestá ztrátou balonu. Nastavení je 

všude pětiminutové a čas na přejití poloviny i celý postupný útok také stejný. Další 

odlišností je, že hráč v NBA musí opustit hru po šesti faulech, zatímco podle pravidel 

FIBA po pěti. Nepatrně větší je v zámoří také hřiště a širší jeho čáry. Oblouk pro střelbu 

za 3 body je podle FIBA 6,75 metru, v NBA 7,25 metru od středu koše s tím, že 

v rozích hřiště je oblouk kvůli nedostatku prostoru zploštělý. V rozích je tak vzdálenost 

v NBA i soutěžích spadajících pod FIBA takřka shodná. V zámoří se netoleruje 

jakýkoliv dotek balonu na nebo nad obroučkou. Utkání spadající pod FIBA řídí, pokud 

                                                 
5
 Dostupné z: http://www.fibaeurope.com/cid_EwLKhDYOIE6HajYxQxx291.html 
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si jeden z týmů nevyžádá jednoho navíc, dva rozhodčí. V NBA stále mají utkání pod 

dohledem tři rozhodčí. Markantní rozdíl je v oddechových časech. FIBA má v každé 

z první tří čtvrtin jeden a v poslední dva 60 sekundové, v NBA je jich celkem 6 (ne víc 

než 3 si ovšem tým nemůže vzít ve čtvrté čtvrtině) plus v každé čtvrtině si tým může 

vybrat jeden krátký 20 sekundový. V každém nastavení má FIBA v pravidlech jeden 

dlouhý time-out oproti třem v NBA. Ještě složitější, a to v obou verzích pravidel, je 

výklad pravidla o oddechovém času, pokud jde o televizní utkání. Tam kromě již výše 

zmíněných pravidel totiž dochází i k pravidelným  reklamním pauzám. Zatímco 

v zámoří si o oddechový čas mohou požádat hráči s míčem nebo trenéři, v soutěžích 

FIBA si o ně žádá trenér. V NBA jsou na dresech povolena jakákoliv čísla, FIBA 

toleruje pouze od 4 do 15. Přestože se ve zbylých bodech pravidla neliší, drobné niance 

vznikají díky pohledu samotných rozhodčích a právě s nimi mají basketbalisté hrající 

v NBA na mezinárodních akcích největší problémy. Existují totiž určité trendy, jimiž se 

sudí řídí. Tak například v zámoří se tolik nelpí na technice driblingu a přenášený míč 

prakticky rozhodčí nepostihují. Stejný případ je dodržování pravidla o krocích, jeho 

výklad je v NBA daleko volnější. Na druhou stranu jsou v NBA přísnější v posuzování 

prorážení neboli faulu útočícího hráče na nehybně místě stojícího obránce. Daleko 

častěji a tvrději (i po skončení utkání) postihují tzv. flopování. Tedy teatrální padání 

obránce nejčastěji na záda po lehkém kontaktu s útočníkem. 

2.3 Rozdílnost herních směrů 

Vývoj dnešního basketbalu značně ovlivňují 3 rozdílné herní směry, které jsem už 

ve své diplomové práci dříve zmínil, ale až teď jim budu věnovat větší pozornost. 

Každý z nich je řízený jinou sportovní organizací. První z nich je podle Rédliho (2013) 

pojat jako evropský basketbal, který organizačně přímo podléhá FIBA. Je 

charakteristický svým důrazem na obranu a také taktickou vyspělost, která tvoří vztahy 

mezi hráči celého družstva. Rozmanitost herních systémů je dalším znakem. Další směr 

je znám jako pojetí basketbalu NCAA a typickým znakem je velké množství 

teoretických poznatků, které jsou vybírány velmi přesně a detailně. Je velmi otevřený a 

nebrání se změnám, proto se zde vyvíjí celá řada novinek zejména herních systémů. 

Jako poslední směr se jeví americký profesionální basketbal známý pod názvem NBA, 

kterým se zabývá publikace Cartera a Sachareho (1991). Charakteristý je svou rychlostí, 

atletičností a pestrostí různých způsobů herních činností, které působí velmi přitažlivě, 

zejména pro diváky. Je také znám pro svoji relativní jednoduchost v řešení herních 
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situací. Jeho největším rozdílem proti ostatním dvěma směrům je stavění týmového 

herního výkonu na výrazných individuálních výkonech hráčů (Velenský a Karger, 

1999).  

„Ukaž mi, jak hraješ basketbal, a já ti řeknu, odkud jsi,“ řekl basketbalový expert 

z Francie Robert Bussnel. Bílí hráči vnesli do hry taktiku a herní disciplínu a černí zase 

dynamiku a styl (Gacík, 2000). V čem se tedy jednotlivá basketbalová pojetí liší? V této 

práci se zaměřím na americké a evropské pojetí, které se na šampionátech objevuje. Je 

známo, že od vzniku ABL se americká hra opírá o výrazné výkony jednotlivců. Jejich 

hra je rychlá, dynamická, jednoduchá a často se opírá i o velké množství rychlých 

protiútoků, které z rychlosti hry pramení. Množstvím řešení a vzniku rychlých 

protiútoků se zabývá například Wissel (1994). NBA nejčastěji přijímala z Evropy a 

jiných kontinentů hráče na pozici pivota. Pro některé však byl příliš velký rozdíl 

v herním pojetí a nárocích na kondici, a proto se často neuplatnili. O individuálním 

pojetí hry v NBA pojednává i článek Jarocha (2013), ve kterém píše, že před příchodem 

Michaela Jordana do ligy v roce 1984 nebylo zvykem vítězit prostřednictvím křídelního 

hráče, ale většinou díky práci pivotů. Každý trenér hledal spíše vysoké hráče. Až Jordan 

přeměnil NBA, které od té doby podporuje více bodující křídla, než pivoty. 

V posledních desetiletích se evropské a americké pojetí znatelně seznamují a 

prolínají. Mezníkem je již zmíněná účast amerického Dreamteamu na OH v Barceloně. 

Tento turnaj přinesl mnohým expertům řadu otázek o efektivitě evropského basketbalu 

v porovnání s tím americkým a opačně. Prolínání obou je naznačeno i v následujícím 

textu. V roce 2007 bylo v NBA 27 hráčů s průměrem přes 20 bodů na utkání. Letos je to 

už jen 10, píše Janouch (2013a). Také tvrdí, že zaznamenávat pravidelně vysoké bodové 

skóre je čím dál obtížnější kvůli zaměření obrany na stěžejní hráče týmu. Prý byla 

změněna ofenzivní filozofie. Trenéři se nyní snaží individuální hru 1 na 1 nahradit 

rychlým pohybem míče, což vede k vyváženějšímu a evropštějšímu stylu útoku. Faktem 

je, že spoustu let přebírala Evropa styl a pojetí hry od USA, ale je tomu i naopak. 

Některé týmy i z NBA se přiklánějí k evropskému pojetí. Souvisí to s angažováním 

evropských trenérů do realizačních týmů, ale zejména s počtem zahraničních hráčů na 

soupisce. Více se prosazují hráči z perimetru driblinkem, dále došlo k rozšíření 

hráčských rolí a jejich schopností působit na více pozicích, většímu kolektivnějšímu 

pojetí. V článku pro Bartoně (2013) na to reaguje například španělský reprezentant 

Ricky Rubio patřící v NBA Minnesotě. Podle něj se množství evropských importů 

projevuje i na jejich hře. Rychlý pohyb míče, dobré čtení obrany, vyhledávání dobrých 
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střeleckých pozic nebo hrou bez míče a množstvím přihrávek bez výrazného převládání 

individuálního přehrávání soupeře. 

Pro lepší porozumění herních stylů týmů ale i hráčů používaných na vrcholných 

reprezentačních akcích rozebereme v následujících kapitolách podrobněji pojetí hry 

pouze NBA a FIBA, které nejvíce ovlivňují výkony hráčů. Navíc se právě na 

takovýchto turnajích střetávají. Národní týmy se totiž většinou jen na nich mohou 

představit v „nejsilnějším“ složení i s hráči ze zámoří, i když jak se v této práci snažím 

nastínit ani to není vždy z nejrůznějších důvodů možné. Zatímco pojetí NBA je 

prezentováno výhradně týmem USA. Pojetí hry FIBA prezentují víceméně všechna 

ostatní družstva. Nicméně také importy jednotlivých hráčů z NBA do národních týmů, 

ale také Evropanů v NBA je zřejmý. Výkonnostně nás nejvíce zajímají evropská 

družstva, která jsou v posledních letech konkurenty nedostižných výběrů Spojených 

států amerických. Proto jsem si pro svou práci vybral právě ME2011 a MS2014. Abych 

nejprve analyzoval tyto hráče na evropském šampionátu a až posléze na světovém, kde 

měli možnost poměřit se s mladíky z USA. 

 2.3.1 Severoamerické pojetí 

Publikaci, která nám pomáhá pochopit herní severoamerické pojetí v dikci NBA, 

vydalo NBCCA (1997) a je sepsána několika úspěšnými trenéry z NBA, jako Bob 

Mednina, Sol Brandys, Robin Pound a další. Tito trenéři se nezaměřují na důležitost 

kondičních faktorů a jejich rozvoj pro hráče basketbalu. Zmiňují důležitost zejména 

rychlosti a síly. Hovoří zde také o důležitosti svalové hmoty pro doskakující hráče, tedy 

nejčastěji ty působící na pozicích 4 a 5.  

Téměř stejný problém řeší také Foran a Pound (1994), kteří se spolu s dalšími 

trenéry z NBA zabývají výhradně individualitami a nikoli herními kombinacemi či 

systémy. Důraz kladou na ovlivňování tělesné hmotnosti, správné výživě, anatomii a 

kondici obecně specializovanou na basketbal, avšak technikou nebo taktikou se 

nezaobírají. 

 Brittenham (1996) hovoří o důležitosti zejména kondiční složky pro sezonu 

NBA. Autor a kondiční trenér New Yorku Knicks poukazuje na kondiční faktory 

vzhledem k jeho působení na palubovce. Podle něj hráč může na hřišti strávit bez 

odpočinku delší dobu, aniž by musel být střídán kvůli své pasivitě. Efektivně plní úkoly 

bez přebytečné tělesné námahy a neefektivního výsledku. Hovoří zde i o hráčích, kteří 

více rozvíjí své technicko-taktické basketbalové dovednosti a nedostatečně právě 

kondiční složku, kvůli které nedokážou v náročném utkání plně uplatnit svůj 
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dovednostní potenciál. Důležitou roli pro něj práce nohou a hbitost. Jako modelového 

hráče uvádí Michaela Jordana, který podle tohoto autora vlastnil tzv. „total package“, 

což znamená vynikající dovednostní potenciál a skvěle rozvinuté kondiční schopnosti 

zejména rychlost a výbušnost. 

Dnešní hráči jsou silnější a rychlejší než před 20 lety, díky zlepšeným atletickým 

schopnostem se začal významněji basketbal upírat k nácviku útoku (WBCA, 2000). 

Gandolfi a Couzens (1987) na základě svého pozorování tvrdí, že hráči profesionálního 

basketbalu naběhají za utkání vzdálenost 6-9 km a to většinou vysokou intenzitou, a 

proto je basketbal jednou z nejnáročnějších sportovních her. Zaměřují se na útočné 

činnosti jednotlivce, ale snaží se nastínit také něco o motivaci a vášni pro hru. Autoři 

tvrdí, že hráči vysoké výkonnosti se vyznačují vysokou výkonovou a tréninkovou 

motivací. Tato kniha je dalším důkazem rozdílnosti amerického pojetí, které hodně 

zdůrazňuje motivační stránku věci. I v jiných zámořských sportech se často na motivaci 

pracuje a pěstuje se v hráčích vůle být co nejlepší a i do tréninku vstupovat aktivně – od 

trenérů po jejich svěřence, protože dodáváním sebevědomí a správnou motivací 

podporují jejich sportovní růst. 

Všechny tyto publikace jsou zaměřeny výhradně na kondiční faktory basketbalu, 

které mají pomoci jednotlivcům k jejich lepšímu hernímu projevu. Je zřejmé, že 

dovednosti dnes už nemůžeme v utkání uplatnit bez vynikající kondice – zdůrazňují 

zejména rychlost, sílu, vertikální výskok a i anaerobní vytrvalost. Stejně tomu je ale i 

naopak, kdy nám pouze tyto schopnosti nestačí k tomu, aby hráč podal dobrý herní 

výkon. Proto se teď zaměříme také na tu druhou skupinu. Nejprve však ještě zmíním 

oběma nadřazenou, za kterou jsou považovány psychické aspekty, bez kterých hráč 

nemůže působit na nejvyšší úrovni. Všechny tyto skupiny potřebných faktorů jsou nutné 

pro každého jednotlivce. Avšak právě oni jsou základem pro každý tým. Přestože je 

basketbal kolektivní hra, individuální dispozice dovedností a kondiční schopnosti 

jednotlivce jsou základní podstatou dobrého týmového výkonu (Wissel, 1994). 

Cousy a Power (1970) probírají podrobně všechny činnosti jednotlivce a to tak, 

že jsou i po 40 letech kvalitním zdrojem informací o pojetí nejen amerického basketbalu 

a jeho tréninku. Vůbec neřeší herní systémy nebo kombinace, ale pouze jednotlivcem. 

Od správné techniky, taktiky přechází postupně ke kondiční složce a nakonec 

k psychické přípravě hráče. Objevuje se zde celá řada klíčových pojmů charakterizující 

právě americké pojetí jako „footwork“ (práce nohou), ale také „free lance“založený na 

„read game“. Oba pojmy spolu úzce souvisí. První znamená volnější pojetí hry, které 
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dává možnost pro hru jednotlivce, často 1 na 1. Tato činnost jednotlivce je ale založena 

a podpořena součinností ostatních spoluhráčů, kteří poskytují svým pohybem a činností 

hráči s míčem možnost řešení právě jeden na jednoho. Nejedná se tedy o individuální 

akci v pravém slova smyslu, ale o volný herní systém. Vychází z druhého pojmu, který 

znamená čtení hry, ale od anticipace ji rozlišujeme, protože do ní řadí všechny pocity a 

vjemy hráče včetně okolních, hráč pak podle nich volí svá řešení na základě zkušeností. 

Čtení hry v tomto případě znamená pouze předvídání pohybu svých spoluhráčů na 

základě sehranosti, ale také čtení pohybu protihráčů na základě zkušeností. Tyto dva 

pojmy jsou extrémně náročné na rychlost rozhodování, schopnost improvizace a 

kondiční faktory. Dalším pojmeme, který často používají právě hráči NBA při akcích 

jeden na jednoho je „fading and feinting“ – označující způsob matení soupeře. Fading 

znamená předstírání, například střelby, či pohybu na jednu stranu a ihned změna 

pohybu na opačnou stranu tvz. „crossover“. Druhý pojem nemá doslovný překlad, ale 

jde ho vyložit jako způsob hry, kdy hráč s míčem provádí větší počet driblinku na 

stejném místě a snaží se tím soupeře ukolébat, aby nebyl tak bdělý, ostražitý a 

z nenadání následuje přechod z tohoto zdánlivě zbytečného driblinku do velmi 

rychlého, hbitého hlavně nečekaného úniku, buď zakončeného z podkošového území, 

nebo po uvolnění a střele z odskoku. Zajímavou kapitolou, která se věnuje více hráčům 

najednou, je ta s názvem Koordinované jednotlivé útočné techniky v herních vztazích – 

zde je zřejmé pojetí čerpající z herního výkonu jednotlivců. 

Basketbal je kolektivní sport uskutečňovaný pohybem cíleně trénovaných 

jedinců a dnes je uskutečňován jeho nejzákladnější formou hráč proti hráči, rychlost 

proti reakci, velikost proti hbitosti, zkrátka 1 na 1. V rámci týmové koordinace a předem 

daných součinností je utkání sérií jednotlivých soupeření, kde hráči testují své taktické 

jednání, rychlost, odvahu a zkušenosti proti soupeři při rovných podmínkách. Výsledky 

těchto jednotlivých situací nám určí celkového vítěze (Croke a Poretz, 1971).  

Tento basketbal byl podle Stautha (1990) realizován i na konci 80. let v NBA 

týmy z Detroitu, Bostonu, Chicaga, Los Angeles a Milwaukee a doložen na statistikách. 

Je viditelné rozložení bodů jednolitých hráčů, zejména opor těchto týmů. Zámořské 

soutěže i výběry udávají moderní trendy ve vrcholném pojetí basketbalu a to už podle 

výše zmíněného delší dobu. To znamená, že i nadále jde o to být rychlejší, silnější ale 

aktuálně také v koordinaci ruka oko čím dál tím víc přesnější. 
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2.3.2 Evropský pojetí 

Toto pojetí pod záštitou FIBA je rozšířenější a klade větší důraz na týmové pojetí 

na hřišti a na týmové přehrávání soupeře, proto zde vzniká velmi často až mnoho 

složitých situací a přesně vymezených úkolů. Méně propaguje individuální uplatnění 

jednotlivců na rozdíl od NBA. Odbornou terminologií se označují jako kontrolované 

herní systémy. Pojetí basketbalu pod záštitou FIBA je také známo vysokou úrovní 

obrany. Oproti USA se hrají 3 základní obranné systémy – osobní, zónové a 

kombinované. NBA například povolila zónovou obranu až od sezony 2001/2002 a kvůli 

tomuto způsobu obrany se od roku 2007 prudce snížil počet 20 bodových střelců 

v průměru (Janouch, 2013). V Evropě zaznamenávají mužstva znatelně nižší počet bodů 

ve výsledku než je tomu v USA, což je způsobeno zejména časově kratší délkou zápasu. 

Dalším důvodem však mohou být právě zmiňované způsoby obranných systémů. 

Buceta a kol. (2000) se zabývají basketbalem mládeže a nabízí návod pro trenéry. 

Velmi významně se zde kolektiv autorů z různých evropských zemí zmiňuje o 

„teamworku“ tedy společné práci týmu, protože sám hráče bez pomoci ostatních členů 

družstva nemůže utkání vyhrát. Důrazem kladen na pojmy kooperace a koordinace 

herních vztahů. Věnují se i kondici, i když v omezené míře, kromě všeobecné přípravy 

hlavně specializovaná v týmovém pojetí, na hřišti a s míči. Dále zmiňují psychickou 

přípravu mládeže pomocí basketbalu, respekt k soupeři i k trenérům, kontrolu nad sebou 

samým při úspěchu i selhání. O tom pojednává i americký autor Smith (1981), který 

trenérům radí, jak přeměnit zklamání hráčů v motivaci a ještě větší snahu v tréninku, tak 

typické pro americké pojetí. 

Velenský E. (1976) hovoří kromě taktiky, techniky a kondiční přípravy o 

speciálních dovednostech, kterými hráč musí disponovat. Podle něj není basketbal 

náročný pouze na fyzickou a psychickou oblast, ale také na mentální. Klade vysoké 

nároky na rychlost reakce a rozhodování. Přesně rozděluje basketbalové činnosti 

jednotlivce a skupiny. 

2.4 Globalizace vrcholového sportu  

Diderotova encyklopedie vysvětluje termín globalizace jako převádění nebo 

pojímání něčeho na celosvětové, globální úrovni. Renomovaná Encyklopedia Britannica 

jako spontánní, neřízený proces, který v jisté míře vede k vzájemné integraci některých 

společností na vyšší, globální chcete-li celosvětovou úroveň.  
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Z pohledu sportu můžeme globalizace chápat jako proces využívání různé směsice 

kultur, směřujících ke snižování neslučitelných rozdílů na jedné straně a zvyšování 

obohacujících rozmanitostí na straně druhé, na cestě získávání přístupu ke zdrojům a 

spoluřízení globálně fungujícího světa (Sekot 2004, s. 15). 

Nelson Mandela bývalý jihoafrický boxer a bojovník proti apartheidu říkal, že 

sport je zřejmě nejúčinnějším prostředkem komunikace moderního světa, a to nad 

rámec verbální a psané komunikace, protože přímo zasahuje miliardy lidí na celém 

světě. Není pochyb o tom, že sport je viditelnou a legitimní cestou nejen budování 

přátelství mezi národy (Maguire, 2005).  

K zásadním tématům v této oblasti patří podle Sekota (2008, s. 93 - 103) právě 

globalizace, ve které se prolínají dvě vzájemně přímo či zprostředkovaně závislé 

tendence: snižování rozdílů a zvyšování různorodosti. Vedle sebe tak dnes existují a 

rozvíjejí se na různé kulturní úrovně sportu jako například NBA v USA nebo koloniálně 

šířený kriket. 

Globální sportovní události typu Olympijských her nebo světových či 

kontinentálních šampionátů jsou v dnešní době hodnoceny jako prostředky šíření 

lidských práv demokracie a interkulturního porozumění. Negativní stránkou tohoto 

procesu je, jak píše Maguire (2005, s. 23 - 40), chápána konzumní fáze západního 

kapitalismu ve snaze vytvořit nová tržní odbytiště. Středem pozornosti odborné 

literatury sledující dopady globalizace na svět sportu se stále více stávají procesy 

marketingové expanze a kulturního šíření směrem k transnacionálnímu sportu se 

vzájemnými vazbami mezi lokálním a globálním. Pro to je typická expanze sportovních 

značek ve spojení s médii.  

Medializace neboli prezentace daného produktu v rámci propagace s cílem 

posílení image, reputace a celkového postavení v očích veřejnosti a tím pádem v očích 

potenciálních zákazníkům, obchodních partnerů, klientů nebo i vlastních zaměstnanců, 

se mimo jiné projevuje i tím, že přímo ilustrativně odhaluje jak zamýšlené tak 

nezamýšlené aspekty globalizace. Zamýšlenou organizační změnou ze strany 

nadnárodních mediálních agentur má být zpravidla rychlé zvýšení divácké přitažlivosti 

konkrétního sportu, nezamýšleným výstupem pak z dlouhodobějšího hlediska relativně 

autonomní reakce lokálních struktur. Tohle všechno je reflektováno ve snaze prestižních 

profesionálních sportovních ligových soutěží jako např. severoamerická NFL, NHL, 
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NBA, které se snaží expandovat v globálním měřítku na ostatní světové trhy. Nejinak je 

tomu u kontinentálních nebo světových šampionátů v drtivé většině sportů, ale i na 

olympijských hrách. Cestou úspěchů elitních sportovců se tak na globální scénu 

dostávají i rozvojové země. Metodou přísně racionální strategie se tak utváří globální 

sportovní monokultura řízená manažery, trenéry a reklamními agenturami, když 

organizace soutěží a turnajů je řízena vysoce racionalizovanými marketingovými 

strategiemi. Vědy o sportu se tak zaměřují primárně na vrcholový sport s jeho efektivně 

výkonnostním modelem. Mnoharozměrnost dopadů procesů globalizace na půdě sportu 

nabývá na dynamice, je stále komplikovanější, sofistikovanější, nejednoznačnější a 

otevřenější vůči novým poznatkům, impulzům a signálům vzájemné provázanosti 

společnosti a sportu (Sekot, 2008). 

2.4.1 Sportovní migrace 

V dnešní době je toto téma velice aktuální. Sportovci často mění svá působiště a 

za kariéru vystřídají i několik klubů třeba i na více kontinentech. Po delším angažmá 

může sportovec dostat občanství a zemi poté reprezentovat i na mezinárodní úrovni. 

Dopředu ho žene motivace a hlad po úspěchu. Ten podle Heiniläho (1998) závisí na 

souboru několika v různém kontextu nestejně působících předpokladů. Dostupnost 

lidských a materiálních zdrojů, vědecké metody koučování a tréninku, kvalita 

sportovních organizací a hluboké znalosti sportovního lékařství a věd o sportu. K těmto 

globálně působícím principům však na lokální úrovni přistupuje i význam národa či 

státu na mezinárodním sportovním poli, jeho schopnost účinně vyhledávat a využívat 

talentované jedince specifických genetických kvalit.  

Sekot (2008) píše o tom, že globální systém sportu k sobě váže specifické 

mechanismy tvorby, zkušenosti a spotřeby. Prakticky jde o proces dosahování 

sportovního mistrovství a zmasovění přímého či mediálně zprostředkovaného 

diváckého zážitku. Pokud bychom chtěli rozdělit současný sportovní svět podle kritéria 

důležitosti, pak je hlavním a tedy rozhodujícím hybatelem západní svět – Evropa, 

Severní Amerika s Mexikem a bývalé země Commonwealthu jako např. Austrálie. 

Středně vlivné jsou kupříkladu Jižní Korea a Keňa, mezi ty okrajové patří většina 

islámských a afrických zemí. Kontrola ekonomických zdrojů, směřování a ideového 

působení je tak v rukou Západu. Ten navíc rozhoduje i o designu a výrobě 

marketingových strategií sportovních produktů. Odráží to na jedné straně mocný proces 
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homogenizace kultury a na druhé reflektuje protisměrný obranný mechanismus růstu 

rozmanitosti kulturních zdrojů soudobé široké palety sportu. 

Postavení zejména elitního sportu v globálním kontextu je stále zřetelněji 

modelováno sociologicky zaznamenánihodným a sociálně politicky důležitým procesem 

pracovní migrace, která se primárně týká sportovců, ale také trenérů, manažerů a 

teoretiků (Maguire, 2002). Podle něj jde o hledání co nejvýhodnějšího postavení na 

scéně sportu nejenom v rámci jednotlivých zemí, ale i kontinentů. Ústředním tématem 

je zkoumání základních zdrojů a směřování a geografické cílenosti sportovní migrace a 

její dopady na hosty a hostitele.  

Sekot (2008) uvádí, že fenomén sportovní migrace v sobě obsahuje významný rys 

soudobého soutěžení a zejména pak vrcholového elitního sportu. Sportovci 

v profesionálních týmových sportech jsou vlastněni. Jsou totiž vázání kontraktem 

s určitým klubem a nepodléhají standardnímu režimu zaměstnaneckého stavu, ale 

mohou být kdykoliv prodáni, vyměněni nebo posláni na hostování. V každém sportu je 

tomu jinak, každé odvětví má specifické a zaběhlé stereotypy zakotvené v pravidlech. 

Vzájemný smluvní vztah zahrnuje i souhlas atleta být obchodován v souladu se zájmy 

zaměstnavatele, stejně tak musí reflektovat zákony nabídky a poptávky. Hráč tak může 

být obchodován a tím nucen v rámci sportovní mobility přesunout se do jiného města, 

státu, což devalvuje týmovou loajalitu. Migrace v širším kontextu sportovního průmyslu 

se geograficky projevuje jednak na národní úrovni, dále v rámci národů na jednom 

kontinentu a konečně migrací mezi kontinenty či zemskými hemisférami. Migrace je 

komplikována více než prostorovými a kulturními problémy systémem kvót závazných 

pro jednotlivé národní organizace. Tato forma ochrany pracovního trhu ale zase velmi 

těžko odolává přechodné formě migrace (nadnárodní podniky a týmy) – atletická 

Diamantová liga, závody F1 nebo Světové poháry v mnoha sportech. 

Obecně k největším migračním posunům, ale také její akceleraci, dochází kromě 

hokeje a fotbalu také v basketbale. Z českého pohledu Sekot (2008) zdůrazňuje význam 

interkontinentální migrace do Severní Ameriky do NHL a v posledních letech se Češi 

objevují i v NBA. Maguire (2002) v evropském měřítku zdůrazňuje obousměrný pohyb, 

který dokládá tím, že v polovině 90. let 20. století působilo ve Španělsku a Itálii kolem 

400 profesionálních basketbalistů z USA. Jako názornější příklad ovšem uvádí hokej. 

Moderní záležitostí je pro Evropany cesta přes americký univerzitní systém. Pozornost 

soutěží nadnárodního charakteru se už dnes ovšem začíná ubírat z nasycené Evropy 
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například do Afriky a především Asie, kde je obrovský potenciál - ekonomický i 

personální. Není bez zajímavosti, že existuje přirozený trend usilování a získávání 

zahraničního angažmá v kulturně zakotvené linii jazyka, historických vazeb, ale 

zejména herního stylu.  

Joseph Maguire s přispěním Falcouse (2005) se zaměřil především na sportovní 

angažovanost amerických hráčů na britské basketbalové scéně. Dvouletý výzkum 

ukázal, že sílící podíl amerických trenérů zvyšuje i počet krajanů na místních 

palubovkách, zatímco nejlepší britští hráči odchází do Evropy a zlomek do NBA, což 

vede k přehlížení a i ztrátě britských talentů. Mění se také ostrovní herní styl a divácká 

odezva. V rozporu je fandovství vůči svému oblíbenému týmu, rivalita vůči 

konkurentům, touha po klubovém úspěchu a hodnotném diváckém zážitku a na druhé 

straně přirozený patriotismus. Fenomén hráčské a divácké identity přinesl zajímavý 

rasový obraz. Hráčské kádry tvoří především američtí a britští hráči tmavé barvy pleti, 

zatímco ochozy jsou naplňovány většinou diváky bílé barvy pleti ze středních sociálních 

vrstev. V jejich představách pak jsou imigranti považováni za ekonomické prospěcháře 

neosobních vztahů k místu působení, zatímco lokálním hráčům je přisuzován hluboký 

osobní vztah k městu a mateřskému celku. Rostoucí význam vítězství a odměny ve 

sportu, dopady sponzoringu, zbožštění síly mediální divácké atraktivnosti přinášelo 

v posledních dekádách stále větší šance po uplatnění migrujících atletů. Profesionální a 

geografická mobilita tak byla usnadňována zejména pro mladé talentované hráče a pro 

vrcholové sportovní ikony, přirozeně za cenu zúžení prostoru pro domácí hráče marně 

čelícím silně motivovaným imigrantům.  

Na pozadí mnohorozměrné scény protichůdně působících procesů sportovní 

migrace tak působí jak pozitivní, tak negativní jevy, rozporuplně nazírané z pozic 

výchozí i hostitelské země. Podpůrné argumenty a motivy pro globální sportovní 

migraci: 

-revitalizace domácího sportu 

-zvýšení atraktivity sportovní podívané prezentací nových osobností, herních stylů a 

hvězd 

-zvýšení klubového členství a divácké návštěvnosti 

-zvýšený zájem sponzorů a médií 

-konfrontační výzva pro domácí hráče 
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-posílení prestiže klubových soutěží a reprezentací hostitelské země, přístup k talentům 

v případě nedostatku domácího dorostu (Maguire, Stead, 2005, 74). 

Konfrontační názory vyvolává suma problémů spojených s výhradami týkajících se: 

-snížení příležitosti pro domácí náročně sportovně připravované hráče, zejména na 

určitých herních pozicích 

-snížení kvality a kreditu národního týmu, zejména kapitánské pozice obsazované hráči, 

kteří původně nebyli původně kvalifikovaní za reprezentaci hrát 

-nesouhlasem s apriorním přesvědčením o lepší kvalitě příchozích hráčů vzhledem 

k domácí hráčské základně 

-obav z eroze tradičního ducha, étosu a etiky sportu (Maguire, Stead, 2005, s. 75). 

Mezi motivy sportovní migrace Sekot (2004) řadí vedle zřejmě obecně 

dominujících finančních a prestižních důvodů: osvojit si herní zkušenosti, docílit 

mistrovský herní styl, ověřit si svůj talent ve vysoce kompetitivní prostředí, získat nové 

životní obzory kariérní perspektivy. To sebou, ale nese i rizika a náklady – ztráta 

rodinného zázemí, ztráta intimity přirozených a přátelských vazeb. V interkulturním 

setkávání jsou sportovci vystaveni novým socializačním výzvám, stejně jako novým 

horizontům materiálních svodů. Zejména u karibských basketbalistů v NBA se jedná o 

to, že byli získáni nejen pro své sportovní mistrovství, nýbrž a to zejména pro svoji 

cenu, která bývá nesrovnatelně nižší než u výkonnostně srovnatelných domácích hráčů. 

Jejich nově získaný relativně vysoký sociální a materiální status může na druhé straně 

být středem nežádoucí pozornosti spekulantů, podvodníků a dokonce i zlodějů a vrahů. 

2.4.2 Politika NBA 

Pokud se mluví o úsilí věnované sociální odpovědnosti, NBA je v tomto ohledu o 

hodně napřed oproti zbytku světa. Lepší než slova jsou činy a tak liga koordinuje 

dalekosáhlé programy napříč celou společností a to jednotlivé týmy ještě mají vlastní 

strategie. Já ale představím tu souhrnně nazývanou NBA Cares (volně přeloženo jako 

NBA se stará/pomáhá) a zapojuje se do ní celá basketbalová rodina participující na 

NBA. Nevyjímaje hráče, trenéry, obchodní a další partnery jako třeba neziskové 

organizace. A to vše ve prospěch komunit nejen v Americe ale po celém světě. Od října 

2005, kdy byla zahájena iniciativa NBA Cares, týmy na těchto akcích přerozdělili více 

než 270 milionů dolarů pro charitu. Poskytli více než 3,5 milionu hodin služeb svých 

zaměstnanců ve prospěch veřejnosti a podílela se na vytvoření 995 míst (ve 26 státech 
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světa), kde děti a rodiny mohou žít, učit se nebo hrát. Podle cares.nba.com se to dotklo 

více než 15 milionů mladých lidí. Podílí se i na aktivitách, které souvisí se školstvím 

nebo zdravotnictvím, které jsou zaměřené zejména na mládež (spolupracuje i s 

UNICEF) třeba na dětských olympiádách a klubových akcích v různých sportech napříč 

Amerikou. Jednorázové akce provázejí také All Star víkend a pak samotné finále play 

off. Ale jsou projekty, které běží celoročně – NBA FIT, NBA Green, Basketball without 

Borders (BWB), NBA Community assist award, Hoops for Troops, Read to Achieve, 

My Brother Keeper a Coaches for kids. Ty nejdůležitější představím podrobněji.  

NBA FIT - je iniciativa podporující zdraví životní styl a podněcující fyzickou 

aktivitu, proto nikoho nepřekvapí, že hlavní hesla jsou: hýbej se, hraj týmově, jez 

zdravě! Nejen na mladé působí prostřednictvím zhruba 1600 – akcí a programů, dále i 

výrobků pro děti a rodiny, které jako například potraviny nabízí na 3600 obchodních 

řetězců v USA pod touto značkou. Snahy ke zlepšování a udržování kondice jsou 

využívány jako hlavní nástroj podporující mladé lidi, aby šli příkladem sami sobě i 

ostatním tím, že jsou aktivní, správně se stravují a dělají dobrá životní rozhodnutí. Za 

All Star víkend v soutěžním ročníku 2015 se zapojilo do basketbalových doprovodných 

aktivit na milion mladých Newyorčanů. 

 NBA Green - je partnerský projekt s Green Sport Aliance pro zlepšování 

uvědomění a získávání prostředků na ochranu  životního prostředí. Podnikají kroky, aby 

byl jejich produkt více šetrný k životnímu prostředí, například tím, že snižují spotřebu 

energie na stadionech (hned šest splňuje nejpřísnější kritéria a mají certifikát od 

neziskové organizace U.S. Green Building Council), oficiálních fanshopech ale i 

vlastních kancelářích na ředitelství. Vybízí a hlídá, aby se více využívalo obnovitelných 

zdrojů (využívání solárních panelů na stadionech k ohřevu vody a výrobě vlastní 

energie, například Staples Center v LA si vyprodukuje 20% potřebné energie pro 

provoz sama). Neustále zkoumá způsoby a přístupy, jak zmenšit škodlivé dopady své 

činnosti, a to v rámci komunitních terénních programů. Starají se o zeleň (za každý 

hashtag #nbagreen v roce 2014 v rámci NBA Green Week se pak vysázelo celkem 10 

000 stromů), vybízí k recyklaci a znovuzpracování odpadu. Hlavní myšlenkou je 

vytvořit povědomí o dané problematice u svých fanoušků a působit na ně více „zeleně“ 

tedy enviromentálněji, účinněji ekologicky. Zjednodušeně řečeno pracuje na lepším 

zítřku. 
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 NBA Community assist award – se od sezony 2001/2002 udílí každý měsíc 

základní části. Jde o ocenění jednomu hráči NBA, který v daném období nejlépe odráží 

vášeň, kterou liga a její hráči mají vracet zpět své komunitě, je tedy oceněn za své 

filantropické úsilí a charitativní činnost. 

Basketball without Borders – je z pohledu mé práce asi nejzajímavější. Jde totiž o 

společný projekt NBA a FIBA, který funguje od roku 2001 a na globální úrovni 

propaguje basketbal jako moderní neustále se vyvíjející sport, který může lidi po celém 

světě bez rozdílu rasy, národnosti a náboženství i společenského postavení spojovat. 

Stará se o rozvoj basketbalu i v méně tradičních zemích prostřednictvím komunitních 

terénních programů. Pořádá kliniky, na kterých spojuje nejlepší mladé basketbalisty pod 

19 let, za účelem pozitivních sociálních změn v regionu v oblastech jakými jsou 

vzdělání, zdraví a zdraví životní styl (kalokagathia). Působí v Asii, Africe, Latinské 

Americe, Evropě, kde se na trénincích a akcích s talenty podílejí hráči NBA a trenéři. Ti 

je nejen zdokonalují a inspirují, ale také se sami podívají, jaký je každodenní život v 

těchto oblastech. Celkem se tak už uskutečnilo 39 basketbalových kempů ve 24 městech 

20 zemí světa a pěti kontinentech. 37 bývalých účastníků některého z kempů bylo 

později draftováno do NBA. Součástí tohoto programu jsou také tzv. NBA Global 

Games (souhrnné pojmenování až od sezony 2013) – zápasy NBA týmu mimo území 

USA a Kanady proti dalšímu NBA týmu nebo domácímu v rámci přípravy. Hraje se 

podle regulí a pravidel NBA. Úplně první organizace, která vyjela k exhibičnímu 

zápasu, byla Washington Bullets v září roku 1978. Úřadující šampioni v Tel Avivu dost 

překvapivě prohráli s Maccabi o bod. Postupně se přidávalo více týmů a jiné destinace. 

Za zmínku určitě stojí rok 1988, kdy Atlanta Hawks v historicky nelehké době za 

vrcholící studené války odcestovala do Sovětského svazu k sérii tří utkání – v Tbilisi, 

Vilniusu a Moskvě (až tady prohrála). Od tohoto roku jezdily i vítězové vybraných 

evropských národních soutěží k zápasům také do Severní Ameriky, později se celky 

NBA střetli i například s brazilskými mužstvy nebo národními týmy například Číny, 

Filipín – celkem se dodnes sehrálo 161 utkání v desítkách světových měst. Úspěšnost 

týmů NBA se pohybuje kolem 85% a nejlepší bilanci z nich má PHO, SAS (zároveň 

odehráli i nejvíce takových zápasů). Z evropských družstev má nejvíce výher na kontě 

ale také z nejvíce utkání právě Maccabi Tel Aviv a to 4 z 20 zápasů. K nejúspěšnějším 

dále patří CSKA Moskva s bilancí 3 výher a 6 porážek no a v posledních letech 

Barcelona 3-4. Zajímavostí je, že Baloncesto Málaga je stoprocentní, protože jeho hráči 
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měli možnost poměřit se s týmem NBA jednou a vyhráli. Samotnou kategorii tvoří 

zápasy základní části NBA hrané opět mimo území USA a Kanady. Premiéru si odbyli 

v Japonsku v listopadu roku 1990 PHO a UTA. V zemi zapadajícího slunce se až na 

mexickou výjimku v roce 97 v México City hrálo výlučně dalších 11 utkání, naposledy 

2003. Pak následovala osmiletá pauza a tradice byla obnovena až v roce 2011, kdy se 

poprvé v historii hrálo v Evropě. V londýnské O2 aréně se utkali NJN a TOR před 20 

000 diváky a to hned dvakrát. Od roku 2013 se odehrálo dalších 6 utkání z toho čtyři v 

Londýně a dva v México City. Celkem se tedy uskutečnilo 21 duelů. 

Severoamerické profesionální (NBA, NHL, NFL, MLB) soutěže generují 

obrovské finanční zisky (z televizních práv, reklam a sponzorských smluv s firmami, 

které se pak v reklamních přestávkách objevují, stejně jako vybraní hráči), exportují na 

nové trhy a cílí na dosažení puncu globálním produktu. Přesto jsou poslední, které svým 

týmům zakazují nosit na dresech, které jsou pro všechny zhotovené od jednoho 

výrobce, jakoukoli další reklamu. Tedy v případě NBA už to od sezony 2017/2018 platit 

nebude. Kromě loga společnosti NIKE, NBA a týmového totiž budou moci kluby 

pronajímat předem vymezený prostor na levé straně dresu, který má 2,5 palce na 2,5 

palce, což je cca 6,3x6,3 cm. Jako první tým uzavřela kontrakt Philadelphia 76ers. 

2.4.3 Motivace 

Pro sportovní činnost se většinou lidé rozhodují dobrovolně. Můžeme tedy 

předpokládat, že ve většině případů mají o sportování potažmo reprezentování zájem, 

mají tedy pozitivní motivaci. Může ovšem nastat také opačný případ, kdy slabé 

výsledky nebo různá další narušení činnosti mohou vést k demotivaci (Svoboda, 1997). 

Pokud nebereme v úvahu zranění, může například u hráčů z NBA být potíž, že 

po dlouhé a namáhavé sezoně, po které mají pouze krátkou dovolenou před dalším 

ročníkem, nemají síly na plnění reprezentačních povinností. Radši proto zvolí 

dovolenou s rodinou. Stejně tak může nastat problém, pokud se elitní hráč neztotožňuje 

s týmem, trenérem či svazem nebo je zvyklý hrát na vysoké úrovni a národní tým 

potřebné kvality nemá. U mladých hráčů zase může hrát roli stanovisko nového 

zaměstnavatele. Především u draftovaných basketbalistů do NBA se na aklimatizaci 

klade velký důraz a majitelé jsou radši, když své hráče mohou co nejlépe a sami 

připravit na nadcházející sezonu. V tom hraje velkou roli důležitost dané mezinárodní 

akce. Ovšem před ME v Litvě dala spousta hráčů na vědomí, že chtějí reprezentovat už 

vzhledem k nadcházejícím olympijským hrám v Londýně. Na ty se přímo z ME 
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kvalifikovali oba finalisté, mužstva na 3. až 6. místě se mohla o další místa ucházet 

v celosvětové kvalifikaci na turnaji ve Venezuele. 

Sport, jak píše Svoboda (1997), vyžaduje úsilí, chtění, a proto je potřebná 

motivace k činnosti, tedy jakási psychická síla, která je zaměřená ke konkrétnímu 

sportu. Obsah a intenzita motivačních procesů jsou výsledky vzájemného působení 

osobnostních znaků a situačních proměnných. Motivy (z latinského slova motio, což 

znamená pohyb, vznět nebo vášeň) jsou pohnutky, které člověka vedou k aktivitě 

směřující k dosažení cíle. Dělíme je na vnitřní a vnější. Prvně jmenované mají za cíl 

aktivitu samotnou tedy radost ze hry. Vnější jsou všechny ostatní, například hra pro 

slávu nebo peníze. 

Teorie výkonové motivace, kterou založili Atkinson a Feather (1966), 

předpokládá, že každá situace přinášející možnost nějakého výkonu vzbuzuje u lidí 

různou aktivitu a očekávání úspěchu a nebezpečí neúspěchu. Jde o vnitřní potřebu, která 

je ale také výrazně sociálně ovlivněná. Výkonové chování je pak výslednicí dvou 

protikladných tendencí. Dosáhnout úspěchu a vyhnout se neúspěchu. Je třeba však mít 

stále na paměti, že sportovní kariéra je krátkodobá životní záležitost. 

Důležitou roli hrají také city a emoce. Podle aktivační teorie právě city a emoce 

jsou aktivizujícím momentem, který silně ovlivňuje průběh jiných psychických procesů. 

Tak je možné podle Svobody (1997) vysvětlit nejen možné mimořádné výkony, ale také 

naprostá selhání. Sami sportovci vypovídají o pocitech sebedůvěry, nejistoty, strachu, 

poddajnosti a uspokojení při sportovní činnosti. Vznikají ale i vyšší city například 

odpovědnost k družstvu, klubu i státu. 

2.5 Statistické ukazatele výkonu hráče v utkání 

Statistiky v basketbalu jsou zřízeny k přehlednějšímu a objektivnějšímu 

vyhodnocení výkonu hráče nebo družstva. A to v jednotlivých zápasech na všech 

úrovních v rámci zápisu o utkání, které nebývá tak často na nižších úrovních 

publikované. Na profesionální úrovni dochází k jejich archivaci, aby mohly být posléze 

podrobeny detailnější analýze, která vychází ze základních statistik. Takzvaný box-

score (u nás je ekvivalentem zápis o utkání) totiž postihuje základní činnosti jako je 

například střelba a její úspěšnost, odehrané minuty, počet doskoků asistencí a atp, ale 

nezohledňuje jiné. 
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Revoluce v analýze statistik odstartovala v zámořské NBA a naprosto změnila 

způsob, jakým se nejen o basketbale přemýšlí a mluví. Základní metriky se podrobují 

dalšímu zkoumání kvůli snaze najít ještě objektivnější a integrovanější čísla s větší 

výpovědní hodnotou píše jeden z analytiků a blogem na webu nab.com John 

Schuhmann (2013). Proto nejen k nám ze zámoří pronikají další a další statistiky, řeč je 

o pokročilých statistikách, které například zohledňují tempo hry, což souvisí s taktikou, 

počet získaných míčů na jedno držení míče týmu atp. Nejznámější a nejrozšířenější 

metrikou považovanou také za nejkomplexnější je PER, dále například Efficiency (už se 

objevuje od roku 2014 i v oficiálních statistikách FIBA) atd. Jejich počet nadále roste a 

nepostihuje jen číselně jeden daný jev. Nejnovějším trendem je tvorba takzvaných 

střeleckých diagramů/tabulek, odkud a s jakým procentem střelby daný hráč zakončuje. 

2.5.1 Pokročilé statistiky 

V dnešní době konverzace na úrovni o hře pod vysokými obroučkami není podle 

Khana (2013) bez relevantních statistických údajů možná. Ty totiž dokreslují vaše 

myšlenky a názorům dodávají váhu, zaručují tím jejich spolehlivost. Stačí si přečíst 

jakýkoliv specializovaný článek od respektovaných odborníků a narazíte takřka vždy na 

nepřeberné množství pokročilých metrik, které podporují jejich tvrzení a poskytují 

ohromující vhled do hry. Základním úkolem však je nenechat se surovostí čísel zaslepit. 

Velmi důležité také je, jak jsou daná čísla interpretována a co vlastně znamenají, neboť 

nám nabízí návod, co skutečně ve své hře ještě můžete zlepšit. Pohled na tyto statistické 

ukazatele je daleko komplexnější a vytváří úplnější profil hráče nebo týmu a zároveň 

odhalují skryté znaky, které buď váš názor podpoří, nebo Vám ho pomůže úplně změnit. 

Za Atlantikem jsou v tomhle směru daleko dál. Nemusíte se nikterak potit s výpočty, 

protože jsou poměrně složité a občas vyžadují specifické koeficienty. Některé údaje 

nabízí sama oficiální internetová stránka soutěže, ale existují i specializované weby, 

které se danou problematikou zabývají průběžně a tudíž zde, všechna důležitá čísla 

můžete dohledat a to i pro některé evropské soutěže. 

Dokonce bylo v zámoří zřízeno Sdružení pro profesionální basketbalový výzkum 

(The Association for Professional Basketball Research – APBR). Organizace, které se 

může stát součástí takřka kdokoliv po celém světě, se sídlem ve Phoenixu byla založená 

Robertem Bradleym v roce 1997 s těmito cíli: 

- podporovat zájem v historii profesionálního basketbalu 
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- opravit historické nepřesnosti a odhalit chybějící informace 

- pro zajištění centrální knihovny a databáze knih, historických faktů a statistik 

pro vědce, autory a neposlední řadě pro fanoušky 

- podporovat povědomí o zaniklých basketbalových ligách a jejich týmech, 

hráčích, trenérech a manažerech (apbr.org) 

Player Efficiency Rating (PER) – hráčský koeficient užitečnosti 

Vymyslel a propagoval bývalý ESPN analytika guru John Hollinger a postupem 

času se stal možná nejvíce běžně používanou pokročilou statistikou. Běžně rozšířeným 

omylem, však je, že je to nezachycující metrika, která určuje hráčovo pořadí v hierarchii 

NBA, podobně jako WAR (Wins Above Replacement) v baseballu, ale i Hollinger 

připouští, že to tak není, podle něj lépe postihuje produktivitu hráče za minutu na 

palubovce. Sčítá všechen pozitivní přínos pro tým, zatímco odečítá ten negativní, to vše 

v systému statistického hlediska hodnoty (koeficientu). PER dále ovlivňuje tempo hry a 

jeho minutáž, aby pak bylo snazší hráče porovnávat navzájem a vytvářet žebříčky. Její 

nevýhodou je, že existuje jen málo spolehlivých defenzivních statistik, které by byly 

součástí výpočtu. Odborníci se shodují, že velký počet zisků a bloků nutně nemusí 

korelovat s tím, co si představujeme pod dobrou obranou. Takže výborní obránci nebo 

jak se říká two-way players (hráči, kteří jsou dobří na obou koncích palubovky v obraně 

i útoku) jsou v nevýhodě a v žebříčku budou níž než hráči zaměření na útok. 

Effective Field-Goal Percentage (eFG%) – efektivní střelba z pole v procentech 

Poskytuje věrnější obraz o užitečnosti střelby daného hráče než procento střelby z 

pole, protože dává větší váhu skórování za tři body, protože to týmu přinese bod navíc. 

Uvedu příklad. Hráč A bude zakončovat šestkrát z dvojtaktu, promění 3 nájezdy. Hráč 

B vystřelí šestkrát za tři body a dvakrát míč propadne obroučkou. Oba tak mají na kontě 

6 bodů ze stejného počtu zakončení. Procento střelby z pole má hráč A 50%. Zatímco 

hráč B jen 33% a mohl by být pokládán za špatného střelce, protože víc pokusů 

neproměnil. Jenže eFG% hráče A je 50% a hráče B také 50%. 

True Shooting Percentage (TS%) – pravdivost střelby v procentech  

Započítává do své statistiky také trestné hody, protože i pomocí nich může hráč na 

jedno držení míče zakončit, i když ne ze hry, takže se to do například FG% a eFG% 

nezapočítává. Zvýhodňuje tedy řekněme dobré střelce trestných hodů, protože i tyhle 

body se ve výsledku počítají, ale v dalších ryze procentem vyjádřených střeleckých 
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statistikách se s nimi nepočítá. Pokud hráč A pětkrát vystřelí za dva, dá jeden koš ze tří 

pokusů, dvakrát je faulován při nájezdu a jde na čáru trestného hodu, promění tři šestky. 

Hráč B pětkrát najíždí, připíše si dvě úspěšné smeče a jednu neúspěšnou, dvakrát je 

faulován, takže má k dispozici 6 trestných hodů, ovšem promění jen jeden. Oba tedy 

dali stejný počet 5 bodů. Hráč A má 33% střelbu z pole a efektivní také, zatímco hráč B 

má FG% 66% a eFG% také 50%. Když se podíváme na TS% vyjde nám ale trochu něco 

jiného, hráč A dosahuje na 37% a hráč B jen 33%. 

Rebound Rate/Ratio 

Na rozdíl od celkového počtu sebraných doskoků, tato pokročilá statistika 

vypočítává procento dostupných doskoků, které tým nebo hráč může získat. 

Nejdůležitější proměnnou je tak tempo hry. Tým, který má vícekrát míč v držení, má 

víc střel, z kterých opět mohou plynout možnosti k doskoku. Pro jednotlivé hráče pak 

ještě zohledňuje jejich čas strávený na hřišti, ale na druhou stranu jde jen o procento 

vypočítané ze statistik týmu, tudíž nepostihuje jen ty doskoky ve chvíli, kdy je daný 

hráč na palubovce. RB ratio se dále dá rozdělit na útočný a obranný, ale výpočet je 

vskutku komplikovaný. Pro hráče to tedy v uvozovkách znamená, kolik doskoků z 

kolika možných získal, a to vyčísluje v procentech. 

Offensive/Defensive Rating/Efficiency (OFF/DEF Ratio/EFF) 

Basketbal je především o efektivitě. Dosáhnout co největšího počtu bodů a naopak 

na druhé straně palubovky ubránit a to při každé možnosti je důležitější než jakékoliv 

počty. Nejdůležitější je konečný výsledek, který se ovšem skládá z mnoha proměnných. 

O vyjádření útočné a obranné efektivity se snaží právě tato pokročilá statistika. Jedna 

z věcí, které podle autora ovlivňuje samotný výsledek je tempo a rychlost hry, které 

udávají počet možností k zakončení, držení míče (possesions), které hodně ovlivňuje 

týmová taktika stanovená trenérem, jeho filosofií. (OFF/DEF EFF stats) Útočná a 

obranná efektivita nezohledňuje tempo hry, ale je přepočítána na dosažení/ubránění na 

základě jednoho držení míče týmem. Pro lepší přehlednost jsou v tabulkách udávány po 

přepočtu na 100 držení míče týmem, aby se tvářili a víc blížili počtu dosažených bodů 

hráčem. Výpočet těchto statistik je ovšem značně složitý. Mnoho odborníků kritizuje 

také to, že zohledňuje počet držení míče týmem a ne zkoumaným hráčem, což opět 

značně snižuje jeho váhu obzvlášť ten obranný, neblíží se tolik realitě. Khan to 

demonstruje na příkladu NYK, kteří skončili v sezoně 2013 na 11. místě a nastříleli v 
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průměru 100 bodů na utkání. Na lehce nadprůměrný tým dobré, chtělo by se říci, takže 

mají skutečně 11. nejlepší útok v lize?  Útočná efektivita (OFF EFF) Knicks ovšem byla 

v této sezoně dokonce třetí nejlepší v lize, cože je založené na počtu možností 

zakončení. Jejich útočná snaha a počty bodů byly totiž limitovány počtem možností k 

zakončení. Jiná z pokročilých statistik PACE ukázala, že jejich tempo hry je páté 

nejpomalejší v NBA. 

  



53 

 

3 METODOLOGIE 

3.1 Cíle a úkoly práce 

Jako lidstvo samotné prochází neustálým vývojem tak je tomu tak i ve sportu nevyjímaje 

basketbalu. Ten prochází největšími změnami a s ještě větší dynamikou v posledních desítkách 

let. Novodobý rozmach basketbalu jako světového sportu umožnila až větší integrace, dalo by 

se říci, vlajkové lodi - NBA do struktur FIBA, což odstartovala domluva o účasti profesionálů 

na olympijských hrách v Barceloně 1992. Liga samotná od té doby podporující ještě více 

globalizaci a používající ji pro své zviditelnění s cílem ještě větších finančních výnosů zisků, 

ale nezapomíná ani na sociální odpovědnost a tím se více přibližuje i obyčejným lidem. Ti pak 

s ještě větším zaujetím sledují její produkt a v dnešní době k tomu mají spoustu různých 

možností. Díky rozvoji informačních technologií se dostávají informace, výsledky a 

statistiky z jakékoliv sportovní akce komukoliv na světě prostřednictvím internetu a 

médií. Sofistikované pokročilé statistiky tvořené v zámoří do evropského prostředí 

teprve pomalu proklouzává, ale vyznat se ve změti čísel je značně nesnadné. A snadno 

dochází k desinterpretacím. Tato diplomová práce si proto klade za cíl využít všech 

možností a na základě výkonů 8 hráčů se je snaží vysvětlit. Prostřednictvím získaných 

dat z oficiálních statistik popisuje nejprve prostřednictvím základních statistik širší 

veřejnosti, co která hodnota udává a upozorňuje na minima a maxima v daných 

oblastech, nejen v kontextu jen toho jednoho zkoumaného hráče. Analýza výkonů 

pokračuje po spočítání statistik pokročilých a zamýšlí se i nad příčinami hojnosti 

jednotlivých jevů, k čemuž přispívá triangulace kvalitativních soudů podpořených 

statistickými kvantitativními údaji. Dané individuální výkonu kvantifikuji pro větší 

přehlednost koeficientem užitečnosti a modifikovaným hráčským koeficientem 

užitečnosti. Samotný výzkum provádím nejprve na každém turnaji samostatně, následně 

dané výsledky srovnávám, jak v týmovém tak celkovém kontextu. Posledním krokem 

pak je porovnání statistik probandů na obou turnajích mezi sebou, ale také s kariérními 

průměry v reprezentaci i dlouhodobé části NBA. A to z důvodu lepšího pochopení 

rozdílnosti herních pojetí a hráčovy úlohy v týmu. Hlavním úkolem je srovnat obě 

vybrané reprezentační akce na základě nashromážděných údajů a statistik, které jsem 

zpracoval, okomentoval, ohodnotil a to i z nich vycházející individuální výkony, 

pomocí pokročilých statistik určil užitečnost jednotlivých hráčů. Jako dílčí úkol jsem si 

v teoretické části stanovil zevrubně popsat moderní trendy v basketbalu. A co vše a 
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jakým způsobem promlouvá do skládání reprezentačních výběrů na mezinárodních 

akcích.  

3.2 Výzkumné otázky 

Která akce s národním týmem byla pro daného hráče z hlediska individuálního výkonu 

jeho povedenější? 

Vede lepší individuální výkon k lepšímu umístění na turnaji? 

Musí hráči na MS podávat z hlediska statistik lepší výkony než na ME z hlediska 

dosažení stejných týmových úspěchů? 

Podávají nejlepší evropští hráči na reprezentačních akcích statisticky hodnotnější 

výkony než v NBA a jejich role je tak důležitější než v zámoří? 

3.3 Metody práce 

Ve výzkumu existuje mnoho různých metod a přístupů. Nejčastěji používanou 

v této diplomové práci je sekundární analýza dat, která se ale v pozdější fázi opírá i o 

metodologickou triangulaci opíranou o statistické ukazatele. Postup výzkumu je 

zpravidla vymezen následujícími kroky: projekt výzkumu, sběr dat a jejich zpracování, 

závěrečná tvrzení. 

3.3.1 Popis zkoumaného souboru 

Pro potřeby své diplomové práce jsem basketbalisty vybíral dle následujících 

kritérií: 

- má platnou a běžící smlouvu v NBA 

- odehrál už alespoň rok v NBA a nasbíral alespoň 30 startů (v době startu turnaje) 

- reprezentoval na mistrovství Evropy 2011 i MS 2014 

Ze 45 hráčů se zkušenostmi z NBA z ME 2011 a vyrostl počet v roce 2015 

k novému rekordu 75. Nicméně basketbalistů s platnou smlouvou bylo méně v roce 

2011 29 a 45 v roce 2014 (z toho 12 bylo Američanů, kteří svůj tým pochopitelně 

postavili z hráčů NBA, přestože spíše talentovaných). Po uplatnění výše uvedených 

kritérií jsem tak získal výslednou 8 hráčů ze 4 evropských týmů. Ze Španělska to byli 

bratři Pau (LAL) a Marc Gasol (MEM), José Calderón (DAL), Serge Ibaka (OKC), z 

Francie Nicolas Batum (POR), Boris Diaw (SAS), ze Slovinska Goran Dragić (PHO) a 

z Turecka Omer Asik (HOU). Ve výsledkové části je seřadím pro lepší přehlednost do 
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bloků podle národních týmů, řazení bude podle abecedy. Takže Francie (Batum, Diaw), 

Slovinsko (Dragič), Španělsko (Calderón, Marc a Pau Gasol, Ibaka) a Turecko (Asik). 

3.3.2 Metody sběru basketbalových statistik 

Hodnocení výkonu družstva a hráče v utkání je možné na základě údajů 

získaných: 

a) Pomocí přímého pozorování a posuzování v utkání 

b) Ze zápisu o utkání 

c) Z technického záznamu o utkání 

d) Ze stenogramu 

e) Z videozáznamu 

Každá z těchto procedur a technik poskytuje různé množství údajů kvalitativních a 

kvantitativních. Jejich použití vyžaduje osvojení příslušných vědomostí i dovedností a 

dodržování stanovených pravidel. Ve svém výzkumu se budu opírat o základní 

statistiky - data z technického záznamu dostupného na oficiálních stránkách 

basketbalového mistrovství Evropy v Litvě a mistrovství světa ve Španělsku. Nicméně 

ne pouze o ně, protože na americkém kontinentu jsou v tomhle ohledu daleko dál a 

výkony hráčů podrobují daleko hlubší analýze, ke které jim i mě slouží tzv. pokročilé 

statistiky. Na starém kontinentu ještě mezi oficiální v době konání těchto akcí nepatřily 

a tak nejsou nikde dostupné, proto jsem se inspiroval a pro potřebu své diplomové práce 

si je sám spočítal. Také využiji kariérní průměry dostupné z oficiálních stránek NBA.  

Technický záznam se provádí v průběhu utkání do zvláštních formulářů. 

Pozorované a zaznamenávané jevy jsou empiricky definovány. Pomocí této techniky lze 

zaznamenat úspěšnost střelby z různých vzdáleností a míst, ztráty míče v poli, získané 

míče v poli, počet míčů získaných po neúspěšné střelbě pod košem v obraně a útoku, 

přihrávky na střelbu, střídání v souvislosti s časem a skórem (Okáčová, 2003). 

3.3.3 Sekundární analýza dat 

Sekundární analýza je analýza dat pořízených pro jiný výzkumný záměr, než 

v jehož rámci sou právě používána. To mimo jiné podle Vávry a Čížka (2011) znamená, 

že analytik provádějící tuto analýzu se nijak nepodílel na vytvoření původního datového 

souboru. Pro to, aby bylo provádění sekundární analýzy možné, je ovšem potřeba data 

sdílet. Od počátku profesionalizace sociologie prudce narůstá množství prováděných 

výzkumů. Dříve byly výzkumy silně vázány na týmy a bylo těžko myslitelné třeba 
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znovu zpracovávat primární data. Dnes je to díky rozvoji technologií a především 

internetu mnohem jednodušší. 

Mezi výhody sekundární analýzy patří větší rozsah zdrojů, které má výzkumník 

k dispozici, nízké náklady, nižší organizační náročnost ve srovnání s tím, kdyby si data 

zjišťoval sám, a nové možnosti výzkumu. Podporuje různorodost analýz a interpretace. 

Velmi zřídka existuje jediná možná interpretace dat. Pracuje-li na jednom datovém 

souboru více vědeckých týmů, získáme hlubší představu o dané oblasti. Dále sekundární 

analýza podporuje otevřené vědecké zkoumání, protože když jsou data veřejně 

dostupná, je možné opravit chyby v předchozích výzkumech. Díky sdílení dat je navíc 

možné vyvíjet lepší metodu sběru a analýzy dat.  

Samotný výzkumník využije vždy pouze část informací, které se v datech 

skrývají. Otestuje pouze některé hypotézy o vztazích mezi proměnnými, použije jen 

omezený počet analytických metod. Dostupnost dat také může omezit duplikaci 

výzkumů. Existují významná šetření, která díky tomu, že byla nejprve velmi dobře a 

s velkými náklady připravena, provedena a posléze prostřednictvím datových archivů 

dána k dispozici vědecké veřejnosti, dala vzniknout stovkám článků a konferenčních 

příspěvků, z nichž velká část byla vyprodukována lidmi, kteří se na těchto výzkumech 

přímo nepodíleli. V prostředí, kde dochází ke sdílení dat, nesměřuje jejich využití pouze 

k předem vymezenému konkrétnímu cíli, po jehož dosažení by bylo ukončeno, ale 

jejich požívání vytváří cyklus (Vardigan et al, 2008). 

Pro sekundární analýzu existují i limity. Zaprvé nedostupnost „vhodných dat“. 

Buď nebyla sebrána, nebo je potřeba upravit naše záměry, co vlastně budeme 

analyzovat. Druhým je nedostatečná dokumentace původního výzkumu a datového 

souboru – data jsou nekvalitní. Když například nevíme, jakou metodou byla data 

vybírána, pak je velmi pochybné pouštět se do jakýchkoli statistických analýz. Za další 

netransparentnost kvality či rovnou nízká kvalita dat. A v neposlední řadě kompatibilita 

formátů dat. U dat, která vznikla v posledních cca 15 až 20 letech to většinou není 

problém, ale starší data se mohou nacházet na dnešními počítačovými programy 

nečitelných nosičích anebo formátech. 

3.3.4 Triangulace 

Mezi zastánci kvalitativního a kvantitativního výzkumu tradičně probíhají spory o 

vědeckém přínosu obou typů výzkumu. Přes tyto diskuse mnoho výzkumníků 
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kombinuje tyto přístupy různými způsoby v rámci jednoho výzkumu. Hendl (2005) 

popisuje tři typy triangulace: 

- datová – pracujeme s více datovými soubory, více případy atd. 

- metodologická – pro analýzu a interpretaci dat využíváme různých metod 

- výzkumnická – šetření provádí více výzkumníků 

Článek Hendla (1997) Metodologická triangulace v empirickém výzkumu uvažuje 

problémy, které vznikají při kombinování přístupů a metod, probírá některé důvody pro 

kombinování kvalitativního a kvantitativního výzkumu a popisuje schémata 

kombinování, se kterými se můžeme setkat v praxi a bude se objevovat v i v mé práci 

jako potvrzování výsledků sekundární analýzy. Při výzkumu v některých oblastech 

kinantropologie je totiž podle Hendla vhodné používat jak kvantitativní tak kvalitativní 

přístupy. Omezení se na jeden ze dvou uvedených přístupů sebou nese riziko, že 

opomineme některé důležité aspekty zkoumaného problému. Jestliže se používají jenom 

kvantitativní metody, výzkumník se často dopouští chyby, že se pohybuje spíše po 

povrchu problému, protože je vzdálen od toho, jak lidé skutečně dospívají ke svým 

rozhodnutím, jak prožívají svůj život a jak se chovají. Neadekvátní interpretace 

výsledků kvantitativní studie může proměnit zkoumané osoby v někoho "jiného", který 

se podobá umělému laboratornímu homunkulu nebo zprůměrované statistické jednotce, 

která se řídí "objektivními" statistickými zákony (s jistou pravděpodobností). 

Kvalitativní podobně jako kvantitativní výzkumníci musejí zpravidla vynaložit mnoho 

úsilí, aby získali potřebná data a provedli jejich adekvátní kvalitativní analýzu. Často by 

však bylo možné stejné výstupní informace získat standardní kvantitativní technikou. 

Také je zřejmé, že některé typy výzkumných otázek mohou být zodpovězeny pouze 

kvantitativním výzkumem. Kvalitativnímu výzkumu se také vytýká, že jeho závěry 

nemají takovou zobecňující sílu, kterou pro své výsledky nárokují kvantitativní 

výzkumníci. Metodologická triangulace znamená použití nejméně dvou metod 

(obyčejně kvalitativní a kvantitativní) a může mít simultánní nebo sekvenční charakter. 

Simultánní triangulace spočívá v použití kvalitativní a kvantitativních metod ve stejném 

časovém okamžiku. V tomto případě se má omezit interakce mezi množinami dat obou 

postupů. Jednotlivé interpretace a hodnocení se vzájemně poměřují a vyhodnocují až ke 

konci výzkumu (nemusí tomu tak být vždy). Sekvenční triangulace se používá, jestliže 
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výsledky jedné metody jsou podstatné pro další metodu. Studie kvalitativní metodou se 

má dokončí před započetím studie pomocí druhé metody. 

3.3.5. Hodnocení individuálního herního výkonu v basketbalu 

Výkon hráče v utkání lze podle Reháka (1979) zaznamenávat a hodnotit podle 

určitých ukazatelů. Ty zachycují pomocí číselných charakteristik kritická místa jednání 

hráče, tj. taková, která se podstatnou měrou podílejí na výkonu celého družstva. 

Jsou to:  

- docílené body 

- poměr úspěšné a neúspěšné střelby trestných hodů i z pole (i podle 

vzdálenosti od koše, postavení na hřišti, způsobu střelby a způsobu obrany 

proti ní) 

- doskočené míče v obraně i útoku 

- vypíchnuté míče (zisky a ztráty míče) 

- osobní chyby 

- asistence-tj. přihrávky lépe postaveným spoluhráčům, kteří díky jim vstřelí 

koš 

- účast na kombinacích 

- způsob a úspěšnost individuálního krytí atd. 

Některé z těchto ukazatelů jsou povinně zachycovány v tzv. technických 

zápisech z utkání ve všech profesionálních soutěžích světa a ty jsou pak dostupné na 

oficiálních webových stránkách soutěží. Pro svoji práci budu vycházet z následujících 

statistik, které jsou dále uvedeny v tabulkách: 

Odehrané minuty (Min) 

Střelba: a) z pole – počet proměněných střel z celkového počtu pokusů, nepočítají se 

trestné hody (FG), (M/A - udává úspěšné/všechny střelecké pokusy) 

b) za 2 body - počet proměněných střel z celkového počtu pokusů ze 

vzdálenosti mezi vymezeným územím a čárou tříbodového území (2P FG) 

c) za 3 body - počet proměněných střel z celkového počtu pokusů ze 

vzdálenosti více jak 6,75 m od koše (3P FG) 

d) trestných hodů – počet proměněných střel z celkového počtu pokusů 

z hranice čáry trestného hodu, vzdálené od koncové čáry 5,8 m (FT) 
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Doskok: (RB) 

a) Útočný – zisk míče po neúspěšné střelbě své či spoluhráče (ORB) 

b) Obranný – zisk míče po neúspěšné střelbě soupeře (DRB) 

c) Celkem – celkový počet doskoků (Tot) 

Osobní chyba: (PF) 

a) Spáchaná – porušení pravidel a obdržení osobní, technické, nesportovní, popřípadě 

diskvalifikační chyby (PFC) 

b) Získaná – aktivitou donutit soupeře k porušení pravidel tak, že obdrží osobní, 

technickou, nesportovní nebo diskvalifikační chybu (PFD) 

Blok – zásah míče vystřeleného soupeřem předtím než dosáhne kulminačního bodu a 

tím zabránění obdržení koše (BS) 

Zisk míče – obránce získá kontrolu nad míčem, který měl před tímto momentem pod 

kontrolou soupeř (ST) 

Ztráta míče – ztráta kontroly míče, kontrolu nad míčem přebírá soupeř (TO) 

Asistence – přihrávka spoluhráči do takové pozice, která vede k úspěšnému zakončení 

bez driblinku (AS) 

Body – počet bodů dosažených po vlastní střelbě (Pts) 

Výkonnost hráče zde chápeme jako průměr opakovaných výkonů za určité období 

(například všechna utkání první ligy, období několika let). Číselné charakteristiky jsou 

pak stejné jako u výkonu hráče. Cílový model výkonnosti hráče chápeme jako souhrn 

údajů, které pomocí číselných charakteristik vyjadřují pro plánované období základní 

koncepci hry každého hráče a jeho ideální efektivnost v jednotlivých kritických 

činnostech. Tento model se stává jedním z podkladů pro individuální tréninkové plány 

každého hráče (Rehák 1979). V různých soutěžích se mohou technické zápisy odlišovat 

drobnostmi, např. v NBA nerozlišují mezi střelbou z podkoše a střelbou za dva body. 

K tomu ještě přibývají některé statistiky ze hry družstva jako počet a úspěšnost rychlých 

protiútoků, největší bodový rozdíl v utkání, největší bodová šňůra.  

Američané si na statistiky velmi potrpí a tak v NBA přibývá tzv. pokročilých 

statistik (advanced stats), které se vypočítávají podle složitých vzorců ze statistik 

základních. Ve své práci pro srovnání vybraných hráčů z NBA spočítám a použiju 

následující: 
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 -  efektivní střelba z pole v procentech – eFG% (effective field goal percentage):  

Vypočítává se s ohledem na to, že střela za 3 body se vyplatí o bod víc, 

než za 2 body, má tedy větší váhu. Vzorec: eFG% = ((FGM + (0.5 * 

3PM)) / FGA 

- pravdivost střelby v procentech – TS% (true shooting percentage): tato 

statistika lépe zohledňuje v počtu dosažených bodů počet minutých pokusů 

a vypočítá se: TS% = PTS / (2 * (FGA + 0.44 * FTA)) 

- koeficient užitečnosti – EFF (efficiency rating): je oficiální statistikou v NBA, 

jde o jediné číslo, které je měřítkem celkového přínosu hráče (pozitivního i 

negativního) za jeho přítomnosti na palubovce. EFF = ((Pts + RB + AS + 

ST +BS) - ((FGA – FGM) + (FTA – FTM) + TO)) 

- modifikovaný hráčský koeficient užitečnosti – mPER vychází z PER (player 

efficiency rating), který vymyslel novinář John Hollinger, ale nejen vzorec 

je velmi složitý. Využívá všech základních statistik, ale i neproměněných 

střeleckých pokusů a trestných hodů, s různými váhami, to vše vztažené na 

jednu minutu hry. Proto jsem se rozhodl použít zjednodušený vzorec 

modifikovaný Zachem Feinem (2009):  

mPER = [ FGM * 85.910 + ST * 53.897 + 3PTM * 51.757 + FTM * 

46.845 + BS * 39.190 + ORB * 39.190 + AS * 34.677 + DRB * 

14.707 - PF * 17.174 - FT_M * 20.091 - FG_M * 39.190 - TO * 

53.897 ] * (1 / Min) 
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4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

Na následujících řádkách budu prezentovat výsledky svého výzkumu. 

Zkoumaný vzorek čítající osm hráčů jsem rozdělil dle národností následovně Francie 

(Batum, Diaw), Španělsko (Calderón, Marc a Pau Gasol, Serge Ibaka), Slovinsko (G. 

Dragič), Turecko (Asik). Nejde jen o samotné srovnání zanalyzovaných dat, ale také 

v úvodních řádcích představení jeho osoby, kariéry a to jak v národním týmu, tak pro 

lepší pochopení širších kontextů i celkově reprezentaci (jak často reprezentuje a čeho už 

dosáhl, což také pak jednotlivé výkony pomáhá spoluvytvářet) a NBA. Nejprve 

analyzuji a srovnám data z ME 2011, následně z MS 2014 a nakonec srovnám oba 

turnaje mezi sebou na základně dosažených průměrů a porovnám s jejich kariérními 

z reprezentace a ze základní části NBA, přepočítané na 40 minut. Na prvním ze 

šampionátů se celkově odehrálo více utkání, ale v porovnání s množstvím těch 

kariérních jde pouze o malé vzorky. FIBA.com nenabízí veškeré dosahované průměry, 

ale pouze ty dosažené ve třech nejdůležitějších statistikách – bodech, doskocích a 

asistencích. Proto některé údaje v tabulkách chybí. Stejně tak jsem se rozhodl 

nezařazovat počet faulů z NBA, protože vzhledem k tomu, že jich mohou hráči nasbírat 

6, než musí povinně na lavičku, byl by přepočet na 5 faulů a 40 minut nerelevantní, 

s takřka nulovou výpovědní hodnotou. V popředí žebříčků mistrovství světa naprosto 

chybí hráči z USA. Jejich průměry vyjádřené základními statistikami jsou totiž značně 

zkreslené minutáží, protože kouč amerického výběru Mike Krzyzewski ve vyrovnaném 

týmu velmi rovnoměrně dělil minuty mezi své hráče, a vzhledem k celkem pohodovému 

proklouznutí turnajem, nemusel nikoho přetěžovat. Výsledkem je už výše zmíněné. Ve 

statistikách pokročilých, by se jistě objevovali vpředu daleko více. To hráči z NBA 

v ostatních národních týmech patří k nevytěžovanějším, plní často role lídru a spoléhá 

se na ně, možná až příliš mnoho. 

4.1 Nicolas Batum 

Sedmadvacetiletý hráč na pozicích 2 a 3 zářil už v mládežnických kategoriích za 

francouzský národní tým. Na evropském šampionátu 2004 hráčů do 16 let slavil zlato, 

stejně jako o dva roky později v osmnáctce, kde byl dokonce vyhlášen nejužitečnějším 

hráčem turnaje. Od dvaceti let je součástí dospělého výběru. S ním absolvoval celkem 

28 akcí z nich má kompletní sbírku medailí z Eurobasketu, a bronz z mistrovství světa 

2014 ve Španělsku. Z 25. místa na draftu 2008 na něj ukázal Houston, ale ihned poslal 

203 centimetrů a 91 kilogramů vážícího univerzála (za svou kariéru šestkrát dosáhl na 
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triple double, a patnáctkrát dosáhl na five-by-five, což znamená, že v bodech, 

doskocích, asistencích, ziscích a blocích nasbíral v utkání alespoň pět bodů) do 

Portlandu, se kterým si pak na nabitém západě zahrál 6 krát play-off. Jako volný hráč si 

v roce 2015 vybral z nabídek tu od Charlotte. Ceněný je zejména pro svou aktivitu a 

všestrannost. Je považovaný za velmi kvalitního obránce, který se zviditelňuje 

takzvanými chase-down bloky, kdy se řítí za zády útočníka k vlastnímu koši a jeho 

zakončení ještě zablokuje nejčastěji tím způsobem, že míč odpálí o desku, ještě než se jí 

dotkne. V sezoně 2013 jen dva hráči z celé NBA na jiné pozici než 5 a 4 měli více 

bloků než on (1,1) 

4.1.1 ME 2011 

Při výluce NBA hrál za SLUC Nancy ve francouzské lize a po jejím skončení 

proklouzl s Portlandem do play off. Jenže z šestého místa šli hned v prvním kole na 

Dallas, který v té sezoně bral prsten pro šampiony. Na turnaji v Litvě si udělal ještě 

větší jméno, ve všech utkáních nastoupil v základu a zařadil se k tahounům svého týmu, 

jehož cesta skočila až finálovou porážkou od Španělska.  

Základní skupinou B prošla Francie bez porážky a právě Batumovi výkony 

k tomu hodně přispěly. Z tabulky vyplývá, že Izraelští hráči se mohli přesvědčit, jak 

dobře čte hru a brání – 6 zisků. Proti Itálii sebral 5 obranných doskoků a nastřílel svých 

nejvíc bodů na turnaji 20 a tým táhl v tomto ohledu s Diawem (celkem 41 bodů z 91 

týmových). A to přestože se Batumovi nedařilo zpoza trojkové čáry, vynahradil si to 

z čáry trestného hodu 8/8 (osm faulů na jeho osobu). O neporazitelnost je málem 

připravil až poslední soupeř Srbsko, které udolali až po prodloužení (všichni hráči 

základní sestavy dvouciferný počet bodů). Batum odehrál turnajové maximum 40 

minut, vystřelil 12krát (7/11 2P FG), sice nedal opět ani trojku, ale výrazněji mu klesla 

jen úspěšnost střelby trestných hodů. Na úvod osmifinálové skupiny proti Turecku i 

kvůli problémům s fauly odehrál jen 26 minut. Ani Litva nedokázala Francii porazit, 

Batum přitom prožil střelecky nejhorší večer 33,3% FG a poprvé se nedostal nad deset 

bodů, ale snažil se tvořit (3 asistence, ale také 3 ztráty). Až Španělsko je dokázalo 

porazit a to nečekaně velkým rozdílem 27 bodů. Collet po nevyrovnaném průběhu už 

své hvězdy (i Batuma (21 minut) s Diawem) pošetřil. Ve čtvrtfinále proti Řecku byl 

Batum evidentně odpočatý (66,7% FG, 75% 3P% 3 ze 4) ale slavili spíše obrany 

(konečný výsledek 64:56). Semifinále s Ruskem, které do té doby neprohrálo, bylo 

z jeho pohledu ještě lepší (75 FG%, 100% 2P% 3/3, 60 3P%, 19 bodů, 3 útočné 
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doskoky celkem 7, k tomu 4 asistence, 2 bloky stejně jako proti Srbsku. Pak je čekalo 

opět Španělsko, ale opět bylo nad síly Francie, i když hrála až takřka dokonce 

s nejdůležitějšími muži na palubovce. Ani Batum v tomto utkání nikterak nevyčníval.  

Tabulka č. 1: statistiky Nicolase Batuma na ME 2011 

Nicolas Batum, FRA, 14.12.1988, 2.03m, SF 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS TO ST BS 
PF 

Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D 

vs LAT 29 3/7 42.9 1/2 50 2/5 40 2/2 100 0 4 4 0 0 0 1 1 1 10 

vs ISR 35 6/9 66.7 4/5 80 2/4 50 1/1 100 0 2 2 1 1 6 0 2 3 15 

vs GER 32 5/7 71.4 3/4 75 2/3 66.7 2/2 100 0 2 2 0 1 0 0 3 7 14 

vs ITA 31 6/11 54.5 6/9 66.7 0/2 0 8/8 100 0 5 5 1 2 4 1 3 8 20 

vs SER 40 7/12 58.3 7/11 63.6 0/1 0 4/7 57.1 2 3 5 2 2 4 2 3 7 18 

vs TUR  26 5/11 45.5 4/7 57.1 1/4 25 2/3 66.7 0 1 1 0 2 1 0 4 6 13 

vs LIT  31 3/9 33.3 2/6 33.3 1/3 33.3 2/2 100 0 1 1 3 3 4 0 0 2 9 

vs EPS  21 2/5 40 1/2 50 1/3 33.3 4/5 80 0 2 2 2 1 0 0 1 4 9 

vs GRE 35 6/9 66.7 3/5 60 3/4 75 0/0 0 0 2 2 1 3 1 1 2 3 15 

vs RUS  34 6/8 75 3/3 100 3/5 60 4/4 100 3 4 7 4 1 1 2 3 6 19 

vs ESP  32 4/11 36.4 2/3 66.7 2/8 25 0/0 0 0 4 4 1 1 1 0 4 3 10 

Jeho průměry ukazují na slušnou, i když poměrně nevyrovnanou, střeleckou 

formu - 9. místo v tabulce. Velmi dobrá úspěšnost za tři body (16. Celkově, i z poměrně 

velkého počtu pokusů), 6. v úspěšnosti střelby trestných hodů. Dá se konstatovat, že 

doskoky, přestože nastupoval jako SF, nechal na jiné. Ani v asistencích nikterak 

výjimečné číslo a i ztrát měl víc. Z pozitivního hlediska za zmínku stojí zisky (první 

v týmu a celkově 3. místo) a na jeho pozici i bloky (celkově 16.). V počtu minut byl 

v týmu druhý nejvytíženější a celkově sedmý na turnaji.  

4.1.2 MS 2014 

I když Batum nejlepší výkony v kariéře podle statistik odváděl v reprezentačním 

dresu za Francii na olympijském turnaji v Londýně, i tohle mistrovství ho zachytilo ve 

dobré formě. Navázal na to, co předváděl v NBA v dresu Portlandu, kterému pomohl 

poprvé a naposledy do 2. kola play-off, když přešli přes výše postavený Houston, ale 

opět nestačili na budoucí šampiony tentokrát ze San Antonia. Přestože trenérovi 

francouzského národního týmu Vincent Collet chyběli hráči jako Parker (poprvé 

v kariéře se omluvil, po zisku prstenu pro vítěze NBA), Noah (zranění). Jeho výběr plný 

talentovaných mladíků dotáhli po pomalejším startu až k bronzu především výkony 

Batuma s Diawem. 

Úvodní porážka s Brazílií o dva body, byla překvapivá, Batum při ní nezářil, ale 

ani nezklamal, snad až na 5 ztrát. To ovšem svědčí, že při absenci Parkera, se bude 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-3-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-6-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-7-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7985-80-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7987-86-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7991-90-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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muset více zapojit do organizace útoků, a to přestože se snažil i často zakončovat a 

doskakovat (5). Proti Srbsku už to bylo o něco lepší, a poté co si odpočal v zápase 

s Egyptem 15 odehraných minut, přisla opět drtivá porážka o 24 bodů s domácím 

Španělskem. Batum dal nejvíce bodů z týmu ale pouze 11, s nízkou úspěšností střelby. 

Při povinné výhře nad Iránem opět neodehrál moc minut, a ve čtvrtém zápase v řadě 

nestřílel ani jeden trestný hod. V play off už byl jasný lídr, nenechal se zdeptat ani stále 

trvající špatnou střelbou za tři body, hrál agresivněji. S Chorvatskem měl 4/6 FT a 4 

zisky. Ve čtvrtfinále proti domácímu Španělsku Francii vyšla odveta za porážku ve 

skupině i ty z předchozích šampionátů. Výbornou obranou svěřence kouče Orengy 

zaskočili a udrželi na 52 bodech. Pak stačilo, aby byl Batum s 9 body nejlepším 

střelcem svého týmu (5/6 FT) a to přesto, že se opět ani jednou netrefil zpoza oblouku 

vymezujícího střelbu za tři body. Naplno Batumova hvězda zazářila v 

prohraném semifinále se Srbskem o pět bodů. Nejlepší hráč poraženého celku na 

palubovce předvedl vůbec jeden z nejhodnotnějších výkonů ze všech hráčů na celém 

mistrovství. Na hřišti chyběl jen tři minuty, konto soupeře zatížil 35 body, 3krát 

asistoval, koeficient užitečnosti měl 32. Pozoruhodné je, že ač v předchozích třech 

zápasech měl 3P FG 0/11, v tomto utkání proměnil 8 z 12 pokusů. Dále přidal 5/6 FT, 

3/5 2P FG. Podobný výkon zopakoval i ve zvládnutém souboji o bronz proti Litvě, kdy 

v závěru velmi vyrovnaného utkání několika proměněnými šestkami v řadě rozhodl o 

vítězství Francie a byl vyhlášen hlavní hvězdou. Navíc opět z palubovky skoro neslezl, 

dal 27 bodů (8/12 FG, 9/11 FT), získal 3 balony, s koeficientem úspěšnosti 26. 

Tabulka č. 2: statistiky Nicolase Batuma na MS 2014 

Nicolas Batum, FRA, 14.12.1988, 2.03m, SF 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS +/- EF Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

vs BRA  35 4/10 40 2/3 66,7 2/7 28,6 3/4 75 1 4 5 1 3 4 0 1 2 9 13 

vs SRB  34 5/10 50 4/5 80 1/5 20 0/0 0 1 5 6 1 2 3 2 0 3 12 11 

vs EGY  15 4/5 80 3/4 75 1/1 100 0/0 0 0 3 3 2 0 1 0 1 17 13 9 

vs ESP  29 5/15 33,3 4/10 40 1/5 20 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 -15 4 11 

vs IRI 15 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 5 2 

vs CRO  31 5/13 38,5 5/7 71,4 0/6 0 4/6 66,7 0 2 2 1 2 2 4 1 1 11 14 

vs ESP  32 2/8 25 2/4 50 0/4 0 5/6 83,3 2 2 4 1 3 2 0 1 8 7 9 

vs SRB  37 11/17 64,7 3/5 60 8/12 66,7 5/6 83,3 1 1 2 3 1 3 1 0 -3 32 35 

vs LTU  34 8/12 66,7 6/7 85,7 2/5 40 9/11 81,8 2 1 3 1 2 3 3 0 3 26 27 

V počtu odehraných minut figuroval celkově na 19. příčce, ale byl by daleko výš, 

pokud mi průměr výrazně nesnížili duely s Egyptem a Íránem, kdy při jasném průběhu 

odpočíval a šetřil se, jak bylo vidět správně, na pro Francii důležitější klání. 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-3-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-6-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-8-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-10-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-3-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-6-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-7-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7985-80-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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V koeficientu užitečnosti celkově to stačilo až na 30. místo, přestože je nejlepší z týmu 

v tomto ohledu, ale je to dáno, opravdu nevyrovnaností výkonů a výsledků jako na 

houpačce. V důležitých chvílích ale dokázal zabrat a předvedl to nejlepší. Jeho čísla u 

průměrů doskoků, asistencí, zisků a bloků ukazují na komplexnost jeho herního pojetí, 

kazí to větší počet ztrát. Přesto čísla v porovnání s ostatními hráči v žebříčku nejsou 

v popředí (kolem stovky v RB, AS, 3P%, v ziscích 25., ve FG% 21. příčka). 13. místo 

ve FT% ukazuje, že byla škoda, že nehrál agresivněji do koše od začátku, aby si častěji 

vykoledoval faul na svou osobu, protože v tomto ohledu je spolehlivý. 14,6 bodu na 

utkání znamenalo pro Batuma 16. místo. Po Pau Gasolovi, který odehrál o dvě utkání 

méně, nastřílel v součtu druhý nejvíc bodů na turnaji. 

4.1.3 Srovnání 

 Tabulka č. 3: vybrané průměrné Batumovy statistiky 

Nicolas Batum 

průměr GP Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS Pts EF TS% eFG% mPER 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

ME11 11 31,5 4,8/9 53,5 3,3/5,2 63,2 1,5/3,8 40,5 3,2/3,8 85,3 0,5 2,7 3,2 1,4 2,4 1,5 2,9 0,6 13,8 14,9 66,6 62,1 22,1 

MS14 9 29,2 5/10,2 48,9 3,3/5,1 65,2 1,7/5,1 32,6 2,9/3,7 78,8 1 2,1 3,1 1,3 1,7 1,6 1,3 0,4 14,6 13,2 61,7 57,4 17,7 

INTER   3,9 1,5   11,8   

NBA40 551 26,2 3,5/7,8 44,2 2,2/4,2 51,6 1,3/3,8 36 1,4/1,7 83,6 1 3,3 4,3 2,8   1,5 0,8 0,6 9,8 12,2 56,5 52,8 15,2 

Pokud odhlídnu od celkového týmového umístění, MS pro Batuma nevypadá tak 

povedeně ME a to hned z několika důvodů. Zhoršil se ve veškerých důležitých 

statistikách, snad až na útočné doskoky a na počet bodů (ale to je dáno tím, že bral více 

střeleckých pokusů). Tolikrát sice nafauloval, ale jestli je to dobře těžko soudit, může to 

totiž souviset s jeho nižší intenzitou v obraně. Na druhou stranu hráč v jeho letech a při 

jeho kvalitách za menší minutáž těžko podá lepší výkon, pokud nemluvíme o 

přetěžování. Přesto Francie dokráčela pro titul evropských šampionů. Pro to se taky 

nabízí hned několik důvodů. V nejdůležitějších zápasech opravdu táhl národní tým za 

úspěchem svým inspirativním výkonem, ale nikdy v tom také nebyl sám, vždy se 

k němu někdo ze spoluhráčů přidal. Nicméně je třeba konstatovat, že v případě 

pokročilých statistik se zase o tolik nezhoršil oproti Erobasketu v Litvě. K výše 

popsanému také přispěl fakt, že zápasy, v kterých nastoupil ve Španělsku na výrazně 

méně minut, pouze patřily statisticky mezi jeho nejméně povedené, protože ho trenér 

šetřil a průměr mu to srazilo, což právě pokročilé statistiky přepočítané na minutu hry 

zohledňují. Průměrné statistky v jeho případě ukazují, že na právě těchto dvou 

vrcholných akcích sbírá méně doskoků a asistencí, ale střílí více bodů. Ve srovnání 
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s NBA vychází následující. Batum nastupuj na více minut, během nichž vícekrát 

vystřelí na koš. Je zřetelné, že v roce 2014 se mu opravdu nedařily trojky, a oproti NBA 

zaostával i v trestných hodech. Poměrně velký rozdíl je v počtu v průměru posbíraných 

doskoků (i s dosavadními záznamy z FIBA) a dosažených asistencí s NBA. Jeho větší 

počet ztrát je u něj zdá se konstantní, ale na druhou stranu nikterak vysoký. Na druhou 

stranu v národním týmu dosahuje většího počtu zisků, například v roce 2011 dost 

výrazně. 

4.2 Boris Diaw 

Boris Babacar Diaw-Riffiod rodák z francouzské obce Comeilles-en-Parisis měl 

za otce senegalského šampiona ve skoku do výšky a matku basketbalistku, která je 

považována za jednu z nejlepších pivotek francouzské historie. Aktuálně jejich syn patří 

v NBA Utahu, kam odešel před touto sezonou, ale do ligy přišel už v roce 2003, kdy si 

ho vybrala v 1. kole draftu Atlanta. Šikovný podkošový hráč nikdy nebyl hvězda, ale 

v posledních letech vyzrál v ceněného hráče. Před sezonou 2005 basketbalista nejčastěji 

nastupující na pozicích PF/C posílil Charlotte, odkud si ho po čtyřech letech vytáhl do 

San Antonia kouč Popovich. Kromě vítězství v NBA patří mezi jeho největší úspěchy 

na klubové úrovni ocenění z roku 2006, ještě z dob kdy válel za Phoenix, byl vyhlášen 

hráčem, který se nejvíce zlepšil takzvaný most improved player. Celkem má na kontě za 

17 sezon 991 zápasů v 531 utkáních nastoupil v základu. Jeho parametry jsou 203 cm a 

113 kg. Za národní tým Francie startoval ve všech věkových kategoriích celkem na 41 

akcích. Čtyřiatřicetiletý velký kamarád svého vrstevníka a slavnějšího krajana Tonyho 

Parkera, se kterým nastupoval už v mládežnických výběrech a bydlívají spolu i na 

pokoji na takových akcích, dosáhl na první cenný kov už v roce 2005 (3. místo na ME). 

Od té doby je v národním týmu kapitánem a vybojoval s ním pak na šampionátu Starého 

kontinentu ještě celou medailovou kolekci. Nejčastěji nastupuje na pozici 4, ale právě 

pro jeho umění - číst hru, zakončovat jednoduché dvojbodové pokusy (zlepšuje i střelbu 

za tři) a přihrávat, by mohl hrát vlastně všude. Je chválen za nesobeckou ale zároveň 

asertivní hru, díky níž už dosáhl v NBA šestkrát v kariéře na triple-double. 

4.2.1 ME 2011 

V této sezoně začal kvůli výluce hrát ve Francii za Bordeaux, ale po skončení se 

stal prvním hráčem Charlotte Bobcats dnes Hornets, který nastoupil v základní sestavě 

223 utkání v řadě. Devětadvacetiletý Diaw byl oporou, odehrál všechny utkání a v 
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zahajovací pětce, ale Jordanův tým do play off nedotáhl. V Litvě pak bral stříbro a tvořil 

osu týmu, ve všech utkáních nastoupil v základní pětce. 

Ve vstupním zápase se Diaw prezentoval velmi solidní úspěšností střelby a 

zápisem 14 bodů, jinak jeho spíše podprůměrný klasicky komplexní výkon. Proti Izraeli 

zaznamenal celkem 8 doskoků a přidal dva zisky. Následující utkání s Německem mu 

příliš nevyšlo, i proto, že na druhé straně proti němu hráli většinu času další hráči 

z NBA Nowitzky a Kaman. Naopak proti Italům, kteří měli pod košem sice dobrého 

útočníka ale horšího obránce Bargnaniho, občas se střetl s dalším hráčem z NBA 

Gallinarim, se blýskl nejhodnotnějším výkonem na turnaji - 21 bodů při FG% 77,8%, 

trefil první trojku na šampionátu, 100 FT% (na sebe nezvykle často šel agresivně pod 

koš pro faul 6/6), přesto měl ještě navíc 4 asistence a v obraně přidal blok. I se Srbskem 

to bylo obdobné, na palubovce pobyl 38 minut, ale trochu mu to pokazily 3 ztráty. Duel 

s Tureckem, pod košem s Asikem a na perimetru Iliasovou, mu nevyšel vůbec, což 

dokumentují dokonce 4 ztráty. Těšit ho mohli snad jen 3 útočné doskoky, své jediné 

body dal z trestných hodů. Z průměrných výkonů, z nichž nejhorší byl s Řeckem, kde 

ale aspoň hrál ještě víc pro tým 4 doskoky a 3 asistence, blok, vystoupil až ve finále. 

62,5% FG%, dokonce 66,7 3P% 2/3 a především 7 asistencí, se čtyřmi doskoky a 12 

body hovoří za vše. 

Tabulka č. 4: statistiky Diawa na ME 2011 

Boris Diaw, FRA, 16.04.1982, 2.05m, PF/C 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS TO ST BS 
PF 

Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D 

vs LAT  34 7/10 70 7/10 70 0/0 0 0/0 0 2 3 5 1 1 0 0 2 2 14 

vs ISR  29 3/7 42.9 3/6 50 0/1 0 0/0 0 1 7 8 1 1 2 0 1 2 6 

vs GER  19 1/6 16.7 1/5 20 0/1 0 0/0 0 1 3 4 2 1 0 0 4 1 2 

vs ITA  27 7/9 77.8 6/7 85.7 1/2 50 6/6 100 1 3 4 4 0 0 1 3 5 21 

vs SER  38 6/10 60 6/9 66.7 0/1 0 3/4 75 0 5 5 5 3 0 0 1 2 15 

vs TUR  30 0/5 0 0/4 0 0/1 0 3/4 75 3 2 5 1 4 1 0 1 2 3 

vs LIT  28 1/8 12.5 1/5 20 0/3 0 2/4 50 1 4 5 2 0 0 1 2 2 4 

vs ESP  24 1/4 25 1/3 33.3 0/1 0 3/4 75 1 4 5 0 1 1 0 4 2 5 

vs GRE 31 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 3 1 0 1 4 2 0 

vs RUS  34 3/9 33.3 3/8 37.5 0/1 0 0/0 0 2 1 3 1 4 2 0 2 0 6 

vs ESP  28 5/8 62.5 3/5 60 2/3 66.7 0/0 0 2 2 4 7 2 0 0 2 0 12 

Na soupisce Francie byl třetí nejvytíženější mužem celkově na turnaji dvanáctý. 

Průměrná střelba za dva body, odpovídá jeho hernímu stylu neortodoxního bigmana, 

3P% podprůměrná v té se mu příliš nedařilo jen 3/14 pokusů. Když už se dostal na čáru 

trestného hodu tak si držel velmi solidních 77,3%, i proto, že je házel jen v pěti 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-3-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-6-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-8-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-10-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-3-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-6-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-7-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7985-80-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7987-86-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7991-90-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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zápasech. 4,7 doskoku po Noahovi druhý v týmu. 2,5 asistence ho řadilo na 23. místo, 

mezi podkošovými hráči byl ale prvním a v dresu Francie za Parkerem.  

4.2.2 MS 2014 

V této sezoně dvaatřicetiletý podkošový hráč vybojoval v NBA se Spurs na druhý 

pokus svůj jediný a vysněný titul. A právě Diaw na tom měl obrovský podíl. SAS 

otočili finále proti Miami poté, co byl Diaw implementován do základu ve třetím utkání. 

Od té doby byl druhý v počtu nasbíraných doskoků a dokonce první v počtu asistencí. 

Celkově ve finále NBA odehrál v průměru o deset minut víc, než ve zbytku sezony. 

Možná životní sezonu zakončil na turnaji ve Španělsku, kde spolu s Batumem vyřadili 

domácí výběr a dokráčeli pro bronz, i když z jeho vytížení je znát, jak byla sezona 

náročná. 

Diawův vynikající výkon ve vstupním utkání, kdy ho vyhlásili nejlepším hráčem 

Francie (EF 18), mu zkazila porážka, přesto on sám byl nejlepší v počtu bodů (15 jich 

pak dokázal nastřílet ještě třikrát), doskocích (6) i asistencích (5). Dobrou FG% z 

poměrně velkého počtu pokusů mu srážela bilance 0/3 3P FG. Ani proti Srbsku se 

netrefil zpoza tříbodového oblouku. Stejně jako Batum se kromě nevyrovnané střelby za 

tři také celý turnaj potýkal s velkým počtem ztrát, tentokrát 4. Za 19. minut, jinak 

doskočil pod košem soupeře 3 míče, celkem 5, stejný počet měl i asistencí a při 100% 

střelbě z pole dal 4 body. Proti Egyptu dostal trochu více odpočinku, odehrál jen 8 

minut, během kterých toho moc nestihl, ale 2 ztráty a konečně trefit trojku ano. Na 

utkání se Španělskem v základní skupině by nejraději zapomněl (EF 0, 16,7% FG%), 

nicméně i on si to vynahradil ve čtvrtfinálové odvetě. Proti Íránu už byl zase nejlepší na 

palubovce (EF 15, 60% FG%, 1/1 střelba za tři body) v modrém dresu i podle 

direktoriátu turnaje. Chorvatsko v osmifinále ho donutilo k 5 ztrátám, nedařilo se mu 

ani střelecky 14,3% za dva body (až na 1/2 3P FG). Měl 5 asistencí i doskoků. S 

přibývající důležitostí zápasů rostl i jeho čas strávený na palubovce. Při vyřazení 

domácího Španělska to bylo 30 minut a díky solidní střelbě z pole 50% (měl 3/7 3P FG) 

dal 15 z celkových 65 týmových bodů. Trestný hod neproměnil ani jeden (0/2). Naopak 

při povedené srbské odvetě za porážku v základní skupině v semifinále nestačil ani jeho 

statisticky nejhodnotnější výkon (EF 21). Zaznamenal svůj jediný double-double za 13 

bodů, 10 doskoků (8 obranných), 5 asistencí a to za 32 minut. Měl i svůj střelecky 

nejúspěšnější večer zpoza tříbodového oblouku 3 proměněné střely z 5 pokusů. Ještě o 

minutu déle pobyl na palubovce ve zvládnutém duelu o bronz a byla to i jeho velká 
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zásluha, o čemž svědčí 15 bodů při 85,7% střelbě za dva body a nejvíce asistencí ze 

všech spoluhráčů. 

Tabulka č. 5: statistiky Diawa na MS 2014 

Boris Diaw, FRA, 16.04.1982, 2.05m, PF/C 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS +/- EF Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

vs BRA  30 6/13 46,2 6/10 60 0/3 0 3/3 100 0 6 6 5 2 3 1 1 6 18 15 

vs SRB  19 2/4 50 2/2 100 0/2 0 0/0 0 3 2 5 5 3 4 0 0 -4 8 4 

vs EGY  8 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 8 5 3 

vs ESP  23 1/6 16,7 0/2 0 1/4 25 0/0 0 0 2 2 2 2 3 0 0 -18 0 3 

vs IRI 27 4/5 60 3/4 75 1/1 100 3/4 75 0 5 5 2 0 4 0 1 10 15 12 

vs CRO  27 1/7 14,3 0/5 0 1/2 50 0/0 0 0 5 5 5 2 5 0 1 2 3 3 

vs ESP  30 6/12 50 3/5 60 3/7 42,9 0/2 0 2 5 5 2 2 4 1 0 13 12 15 

vs SRB  32 5/9 55,6 2/4 50 3/5 60 0/0 0 2 8 10 5 4 3 0 0 -2 21 13 

vs LTU  33 6/10 60 6/7 85,7 0/3 0 3/6 50 1 1 2 4 3 2 0 1 1 13 15 

V každém zápase tento podkošový hráč vyzkoušel aspoň jednu trojku s obstojnou 

celkovou úspěšností 35,7%, ale kazí mu to, že ve třech duelech minul všechny pokusy. 

Málokteré týmy mají jako mozek týmu podkošové hráče, jenže Diaw měl v počtu 

asistencí nejlepší průměr ve francouzském výběru, i když za cenu velkého počtu ztrát. 

Jeho neortodoxní styl a muskulatura je občas matoucí, přesto byl i třetí v počtu doskoků 

i bodů, po Batumovi odehrál v průměru nejvíce minut 25,5 a bral po něm i jako druhý 

nejvíce střel s 47,8% FG%, v blocích se mu vyrovnal. V celkových statistikách ho 

budeme hledat vysoko marně, nemá totiž zase až tak vysoká čísla, ale na rozvrstvení je 

vidět, jak je komplexní. Výjimkou jsou asistence, kde je 11. a pochopitelně mezi hráči 

na své pozici suverénně nejlepší. 3,3 ztráty na utkání mu zajistilo 8. příčku. 

Nevyrovnanost výkonů demonstruje, že jeho koeficient úspěšnosti je v průměru až 51. 

4.2.3 Srovnání 

Tabulka č. 6: vybrané průměrné Diawovy statistiky 

Boris Diaw 

průměr GP Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS Pts EF TS% eFG% mPER 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

ME11 11 29,3 3,1/7 44,2 2,8/5,7 49,2 0,3/1,6 21,4 1,5/2 77,3 1,5 3,3 4,7 2,5 2,4 1,6 0,5 0,3 8 10,1 50,8 46,2 10,1 

MS14 9 25,5 3,6/7,4 47,8 2,4/4,3 56,4 1,1/3,1 35,7 1/1,7 60 0,9 3,7 4,6 4 2 3,3 0,2 0,4 9,2 10,6 56,5 56 11,4 

INTER   4,8 2,9   8,8   

NBA40 991 23,1 3,1/6,3 49,6 2,7/5,1 52,9 0,4/1,1 34,2 0,8/1,2 71,6 1 2,8 3,8 2,9   1,5 0,5 0,4 7,4 9,9 54,9 52,6 13,1 

Na evropském šampionátu Diaw sice odehrál více minut, ale ve Španělsku při 

neúčasti Parkera častěji (až na dvojky) a s větší úspěšností (až na trestné hody, zato o 

hodně horší) střílel a tím i dosáhl většího počtu bodů. Doskoků posbíral víceméně 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-3-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-6-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-8-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-10-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-B-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-3-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-6-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-7-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7985-80-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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stejně, ale pod košem soupeře nebyl na mistrovství světa tak aktivní. Daleko větší číslo 

asistencí a ztrát ale ukazuje na fakt, že měl jiné úkoly než na předchozím ME a v NBA. 

To dokládá i větší průměr doskočených míčů v reprezentačním dresu celkově, oproti 

menšímu počtu asistencí a bodů. I veškeré pokročilé statistiky dokazují, že měl při zisku 

francouzského světového bronzu formu. Oproti NBA odehrál na obou turnajích více 

minut. Nejlepší úspěšnost střelby z pole má v zámořské základní části, přesto nejlepší 

2P FG% na MS. Trojková střelba na evropském šampionátu byla podprůměrná. Zato 

trestné hody se mu nedařily na mistrovství světa. Obecně zle konstatovat, že v 

reprezentaci dostává více prostoru, má lepší statistiky, ale ve výsledku nejnižší hráčský 

koeficient. 

4.3 José Calderón  

José Manuel Calderón Borrallo nikdy nebyl do NBA draftován, přesto se tam po 

pár letech jako profesionál ve Španělsku dostal a nezanechal tam zanedbatelnou stopu. 

Hlavně v Torotnu, které ho do ligy přivedlo v roce 2005 a kde působil nepřetržitě takřka 

osm sezon, než byl před uzávěrkou přestupů vyměněn do Detroitu. Od té doby se často 

stěhuje a začíná stagnovat. Z Města motorů ihned po sezoně 2013 putoval do Dallasu. 

Ani tam rozehrávač se 191 centimetry a 91 kilogramy nevydržel dlouho jen jeden rok, 

než zamířil do Knicks, a před touto sezonou podepsal smlouvu s LA Lakers. Za 11 let 

v lize ho čeká angažmá v pátém klubu. Za tu dobu tak má na kontě 748 utkání z toho v 

546 startoval. V play-off si zahrál třikrát, ale nikdy nepřekročil první kolo. Calderón je 

považovaný za jednoho z nejlepších střelců trestných hodů v soutěži, v sezoně 2009 jich 

měl k dispozici 154, proměnil jich 151 a stanovil rekord v úspěšnosti 98,1%. O rok 

dříve se dokonce málem zařadil po bok šesti hráčů v historii, kteří se v jednom ročníku 

drželi na průměrech přes 50% FG%, 40% 3P% a 90% FT%, jenže kvůli 

nedostatečnému množství FTA se to nemohlo počítat.  Patří také k spolehlivým 

střelcům za tři body, z poměrně malého množství pokusů. Člen zlaté španělské party 

začal v národním týmu sbírat medaile už jako junior a pokračoval s tím i v seniorském 

týmu, kterému také jeden čas kapitánoval. Dnes už je náhradníkem a jakýmsi mentorem 

Rickyho Rubia. Ze 33 turnajů má Caldorón doma 7 cenných kovů – 2 olympijská stříbra 

z Pekingu a Londýna, zlato z MS 2006 a ME 2011- plus další dvě stříbra a bronz 

z Eurobasketů. 
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4.3.1 ME 2011 

Před sezonou byl málem vyměněn do Charlotte, součástí trejdu měl být Boris 

Diaw, ale majitel Michael Jordan nakonec tento transfer stopnul. Zůstal tak v Torontu a 

opět byl ústředním rozehrávačem. Na play-off ale s Torontem nedosáhl a tak opět 

neváhal reprezentovat. Se Španělskem opět došel až na vrchol. Do všech zápasů 

nastoupil v základní sestavě, ale většinou střídal jako první a o minuty se dělil 

s talentem Rubiem. 

Proti Polsku odehrál jen 12 minut a při výkonu pod jeho možnosti se vyfauloval. 

V základní skupině A se mu podle představ, vydařil snad jen duel proti Litvě 12 bodů 

(3/8 trojek) při solidní střelbě, k tomu 4 asistence, 4 doskoky, 2 zisky za 25 minut, 

nejvíce na turnaji. S Francií zaznamenal na konec osmifinálové skupiny E 5 asistencí. 

Pak se vyhecoval v souboji s prvotřídním euroligovým rozehrávačem Teodosičem a 

jeho Srbskem (100% 3P% 2/2). Ve čtvrtfinále posbíral 8 doskoků. Svůj nejlepší a 

nejhodnotnější výkon si schoval až na boj o zlato. Parkera sice neubránil, ale sám 

nastřílel 17 bodů (66,7% FG%), měl 4 zisky. 

Tabulka č. 7: statistiky Calderóna na ME 2011 

Jose Calderón, ESP, 28.09.1981, 1.92m, PG 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS TO ST BS 
PF 

Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D 

vs POL  12 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 3 4 2 0 1 0 5 1 0 

vs POR  21 3/5 60 2/3 66.7 1/2 50 0/0 0 0 1 1 3 2 1 0 2 1 7 

vs GBR  15 1/4 25 1/3 33.3 0/1 0 0/0 0 0 2 2 3 2 2 0 1 1 2 

vs LIT  25 4/11 36.4 1/3 33.3 3/8 37.5 1/2 50 2 2 4 4 0 2 0 3 3 12 

vs TUR  21 2/5 40 1/1 100 1/4 25 0/0 0 0 3 3 1 3 1 0 3 0 5 

vs GER  19 1/6 16.7 1/3 33.3 0/3 0 0/0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 0 2 

vs SER  20 3/4 75 1/2 50 2/2 100 0/0 0 1 4 5 3 0 1 0 4 1 8 

vs FRA  17 0/3 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 5 2 2 0 2 0 0 

vs SLO  21 4/6 66.7 3/4 75 1/2 50 0/0 0 4 2 6 3 2 3 0 1 0 9 

vs MCD 18 1/3 33.3 0/0 0 1/3 33.3 0/0 0 1 1 2 4 1 1 0 2 0 3 

vs FRA  24 8/12 66.7 7/9 77.8 1/3 33.3 0/0 0 0 4 4 2 1 4 0 3 1 17 

Z průměrů vychází, že ve 30 letech, na to jak je dobrý střelec, nehraje agresivně. 

Jen v jediném utkání se dostal na čáru trestného hodu. Na rozehrávače nijak vysoká 

čísla u průměrné procentuální úspěšnosti střelby. Co do počtu odehraných minut přesto 

4 nejvytíženější hráč v týmu, to lze ale přikládat větší vyrovnaností kádru a 

rovnoměrněji rozložené minutáži. V počtu asistencí třetí v týmu a celkově 21. V ziscích 

mu patří 6. příčka, nejlepší z týmu. 

 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-5-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-9-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-12-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-4-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-7-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7985-79-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7987-85-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7991-90-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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4.3.2 MS 2014 

Jako volných hráč se v přestupním období domluvit na podmínkách kontraktu v 

Dallasu a i tady se stal rozehrávačem číslo jedna. S Mavericks se probojoval do play-

off, ovšem v prvním kole je vyřadili, ale až v sedmém rozhodujícím zápase, budoucí 

šampioni ze San Antonia. To bylo zatím naposledy, co se ve vyřazovacích bojích 

Calderón v NBA objevil. Po sezoně byl vytrejdován do NY Knicks než opět nechyběl 

ve výběru kouče Orengy. Ale pátou příčku na domácím šampionátu se asi 

nepředstavoval a své vytížení na turnaji také ne, na hřiště totiž chodil po letech až z 

lavičky, za Rubiem. 

V úvodním utkání prokázal své zkušenosti a svou jedinou střelu za tři proměnil, 

kromě toho stihl jednu asistenci a 2 zisky za svých, zde na šampionátu, tradičních 14 

minut. O minutu déle hrál proti Egyptu, ale střelecky vyhořel (0/4 za tři body), snažil se 

to vynahradit 3 doskoky a 2 asistencemi. Výraznější prostor na palubovce dostal až při 

jasné výhře v základní skupině nad Francií, kdy se ale nestihl chytit ani za 21 minut 

(dokonce -2 EF). Střelbu z pole měl 1/8, bilance 1/1 za dva body. Až opět Srbsko s 

Teodosičem mu sedlo. Ze 2 trojkových pokusů 2 propadly obroučkou, celkem dal 8 

bodů. Ze svého pohledu nejpovedenější večer zažil v osmifinále se Senegalem. Potopil 

3/4 trojek, měl 100% FT% (2/2), což resultovalo v jeho turnajové maximum 11 bodů a 

koeficient užitečnosti 10. Do této chvíle na jeho výkonech, co se týmového výsledku 

týče, tak úplně nezáviselo, protože šampionátem procházeli Španělé bez porážky až do 

nešťastného čtvrtfinále s Francií, které jim nevyšlo. Ke zklamání všech domácích 

fanoušků byli vyřazeni. Ani Calderónův výkon k setrvání v turnaji rozhodně nepřispěl. 

Tabulka č. 8: statistiky Calderóna na MS 2014 

Jose Calderón, ESP, 28.09.1981, 1.91m, PG 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS +/- EF Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

vs IRI 14 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 4 5 3 

vs EGY  15 0/4 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 0 3 3 2 3 1 0 0 -6 0 0 

vs BRA  12 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 2/2 100 1 1 2 0 0 1 0 0 3 4 5 

vs FRA  21 1/8 12,5 1/1 100 0/7 0 0/0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 14 -2 2 

vs SRB  14 3/4 75 1/2 50 2/2 100 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 -3 7 8 

vs SEN  14 3/4 75 0/0 0 3/4 75 2/2 100 0 1 1 1 1 1 0 0 10 10 11 

vs FRA  14 2/4 50 1/1 100 1/3 33,3 0/0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 -10 4 5 

Otázkou je, zda-li mu neseděla role náhradníka, na kterou nebyl zvyklý, protože 

jeho výkony zůstaly hodně za očekáváním, nebo jestli právě ty jeho výkony 

nezpůsobily, že nedostával ani z lavičky více prostoru. Prakticky vůbec nezakončoval 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-5-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-9-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-12-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-4-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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za dva body, jen výjimečně, ovšem když už tak s velmi dobrou úspěšností. Soustředil se 

na střelbu z dálky se střídavou úspěšností, což mohla být trochu škoda, protože 

prokázal, jak je stále dobrý z čáry trestného hodu, i když z mála pokusů.  

4.3.3 Srovnání 

 Tabulka č. 9: vybrané průměrné Calderónovy statistiky 

Jose Calderón 

průměr GP Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS Pts EF TS% eFG% mPER 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

ME11 11 19,4 2,5/5,5 44,3 1,3/2,7 56,7 0,9/2,8 32,3 0,1/0,2 50 0,8 2,4 3,2 2,7 2,5 1,2 1,6 0 5,9 9 52,4 52.5 14,3 

MS14 7 14,8 1,6/4 39,3 0,4/0,6 75 1,1/3,4 33,3 0,6/0,6 100 0,1 1,3 1,4 0,7 1,3 0,9 0,3 0 4,9 4 57,5 53,8 8,1 

INTER   2,2 2,1   7   

NBA40 748 24 3,2/6,7 47,4 2,3/4,4 50,6 0,9/2,3 41,2 1/1,1 87,5 0,3 1,9 2,2 5,4   1,3 0,8 0,1 8,3 11,9 57,5 54,4 16,4 

Jediný hráč, který na ME začal všechny utkání v základní sestavě a na MS do 

všech naopak nastoupil lavičky. A při srovnání těchto statistik i s těmi kariérními 

v národním týmu je to výrazně znát, i když ne tak, jak by si člověk mohl myslet. Až na 

trojky vyslal nejméně míčů na koš, měl o hodně méně zisků, doskočil o více než 

polovinu balonů méně, ale odehrál také méně minut. I bodů měl méně, ale ne o tolik, 

navíc střílel s lepší úspěšností, i když z daleko menšího počtu pokusů. Přesto má co se 

týče pokročilých statistik přepočítaných na minutu, lepší čísla. Přesto měl hráčský 

koeficient na tomto turnaji menší, tudíž svému týmu nepomohl tak jako v předchozích 

letech nebo v NBA, kde je na tom také lépe a to víceméně ve všech ohledech. Asistencí 

tam sbírá v průměru daleko více, přestože má podobně ztrát, nicméně odehrál také 

daleko více minut. Bere si více střel (až na MS a trojkové pokusy) a častěji se dostane i 

na čáru trestného hodu. Doskoků posbíral nejvíce naopak na evropském šampionátu i 

těch útočných. Jak je vidět průměry z NBA v pokročilých statistikách jsou víceméně 

stejné jako ty z MS, až právě na výše zmíněny mPER. 

4.4 Marc Gasol  

Kariéra dnes jednatřicetiletého pivota z Barcelony je úzce spjata s tou bratra Paua, 

v jehož stínu v mládí vyrůstal. Po vstupu Paua do NBA v roce 2001, se usadila celá 

rodina v Memphisu, kde Marc navštěvoval střední školu Laussane Colegiate School, 

kde později jeho dres s číslem 33 vyřadili. Zatímco jeho rodiče zůstali s Pauem 

v zámoří, po maturitě se sám vrátil v 18 letech do vlasti a hrál 3 roky za katalánský 

velkoklub, kde slavil i svůj jediný španělský titul. Po jedné sezoně v Gironě na něj pak 

při výběru nováčků v NBA ukázali jako 48. v pořadí představitelé LA Lakers. O pár 
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měsíců později, ale jeho práva vyměnili spolu s dalšími hráči do Memphisu za jeho 

bratra Paua. Grizllies Marca Gasola nechali dohrát sezonu v Evropě, kde se v dresu 

Girony stal neužitečnějším hráčem španělské ligy, ale pak už se stěhoval po podpisu 

smlouvy do zámoří. Hned v premiérové sezoně dokonce překonal rekord Paua ve FG% 

v nováčkovské sezoně, držel se na 53%. Celou svou dosavadní kariéru za Atlantikem je 

věrný Memphisu a za osm se vypracoval až mezi hvězdy ligy a základní stavební 

kameny Grizzlies. V 562 utkáních z 569 nastoupil jako pivot základní sestavy, o čemž 

mnohé také svědčí. Dvakrát si zahrál NBA All-Star, jednou byl vybrán do nejlepšího 

týmu ligy. V roce 2013 byl vyhlášen nejlepším obráncem celé soutěže, přestože byl až 

ve druhém nejlepším obranném týmu. Pětkrát si vyzkoušel atmosféru play off, nejdál to 

dotáhl s Memphisem do druhého kola. Před letošní sezonou byl za své služby 216 

centimetrů vysoký centr a 120 kilogramů vážící odměněn pětiletou smlouvou, která mu 

zaručuje minimálně 110 milionů dolarů, přestože si v základní části zlomil nohu a 

absolvoval operaci. Za Španělsko si připisoval starty v takřka všech věkových 

kategoriích. V dospělém týmu debutoval v roce 2006, když až těsně před mistrovstvím 

světa v Japonsku nahradil v nominaci Frana Vazqueze, a mohl tak po boku bratra slavit 

premiérový titul, i když patři mezi náhradníky. Ve své sbírce úspěchů má dále dvě 

druhá místa z olympijského turnaje, z evropských šampionátů 2009 a 2011 dvě zlata, a 

z let 2007, 2013 stříbro a bronz. 

4.4.1 ME 2011 

Do play-off NBA proklouzl Marc Gasol s Memphisem na poslední chvíli 

z osmého místa a šel tak na nejlepší tým celé základní části San Antonio. Ten se jim 

v prvním kole podařilo zaskočit a vyřadit v šesti zápasech, ale pak v sedmi nestačili na 

Oklahomu City. Gasol byl v play-off druhý v celé lize v průměru doskoků na zápas a 

třetí v blocích. Pří výluce si užíval jako jeden z mála Evropanů dovolenou. Přesto na 

šampionát přijel a pomohl vybojovat titul šampionů starého kontinentu.  

K proklouznutí základní skupinou s bilancí 4-1 výrazně přispěly právě konstantně 

dobré výkony Marca Gasola. Proti Velké Británii hrál 34 minut a zaznamenal 18 bodů 

(8/8 FT), 11 doskoků (1. double- double), 5 asistencí a 2 zisky. Při absenci jeho bratra 

Paua v utkání s Tureckem se trochu trápil, i proto si budoucí šampioni právě tady 

připsali jedinou porážku. Střelecky explodoval proti Německu, kdy si připsal 24 bodů 

(12/14 FT). I v duelu se Srbskem se mu dařilo, 20 bodů (8/15 FG), 10 doskoků z toho 5 

útočných. Při jasné výhře proti Francii na konec osmifinálových skupin hrál jen 22 
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minut. V semifinále s Makedonií přidal druhý double-double za 11 bodů deset doskoků 

(5 útočných), 5 asistencí a 2 bloky. Ve finále podal nadprůměrný výkon, podruhé na 

turnaji trefil trojku 1/1 (první dal při jediné porážce na turnaji s Tureckem). 

Tabulka č. 10: statistiky M. Gasola na ME 2011 

Marc Gasol, ESP, 29.01.1985, 2.15, C 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS TO ST BS 
PF 

Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D 

vs POL  23 4/8 50 4/7 57.1 0/1 0 8/10 80 2 5 7 0 3 0 1 3 5 16 

vs POR  24 2/4 50 2/4 50 0/0 0 6/7 85.7 1 8 9 2 2 1 1 2 6 10 

vs GBR  30 5/10 50 5/10 50 0/0 0 8/8 100 4 7 11 5 1 2 1 3 5 18 

vs LIT  25 3/6 50 3/6 50 0/0 0 2/2 100 2 6 8 4 4 0 0 2 2 8 

vs TUR  31 5/10 50 4/7 57.1 1/3 33.3 1/1 100 0 5 5 0 2 0 0 4 6 12 

vs GER  34 6/10 60 6/9 66.7 0/1 0 12/14 85.7 0 5 5 0 2 0 0 3 9 24 

vs SER  31 8/15 53.3 8/15 53.3 0/0 0 4/4 100 5 5 10 1 2 1 0 3 4 20 

vs FRA  22 2/2 100 2/2 100 0/0 0 5/6 83.3 0 4 4 1 1 1 0 3 3 9 

vs SLO  24 1/4 25 1/4 25 0/0 0 5/7 71.4 1 4 5 2 0 0 1 3 7 7 

vs MCD 31 4/12 33.3 4/12 33.3 0/0 0 3/4 75 5 5 10 5 1 0 2 3 2 11 

vs FRA  29 3/5 60 2/4 50 1/1 100 4/6 66.7 0 6 6 2 1 0 2 3 4 11 

Suverénně nejvytíženější hráč svého týmu pokaždé nastoupil na domácím 

šampionátu v základu a v počtu minut obsadil v celkovém pořadí 15. místo. Mezi pivoty 

třetí nejlepší FG%, v týmu skončil jen za bratrem (i v 2P%) a celkově na 6. příčce. Ve 

čtyřech utkáních vystřelil zpoza oblouku vyznačující střelbu za tři body, ve dvou 

duelech se trefil a dvakrát vyšel naprázdno. Přesto 33,3% úspěšnost na centra není 

špatná a komplikuje jeho a tím i týmovou obranu. Mezi Marcovu velmi silnou stránku 

hry patřila agresivita pod košem a schopnost vykoledovat si faul. Pokud k tomu 

připočteme jeho úspěšnost FT%, přijdeme na to, že z čáry trestného hodu dal 58 bodů 

z celkových 146 s druhou nejlepší úspěšností na turnaji. Z průměru 13,3 bodu na zápas 

to dělá 5,3 bodu.  V průměru o jeden doskok méně (7,3) sbíral na rozdíl od svého bratra, 

což stačilo na celkově 7. místo. I v blocích 0,7 na zápas zaostával za bratrem o jeden 

celý, ale 12. byl celkově. 33. pozice v asistencích (1. mezi pivoty a za Diawem mezi 

podkošovými hráči) potvrzuje, že je opravdu dobrým týmovým hráčem, který se nemusí 

bát ani tvořit. Stejně jako Pau dosáhl 3 krát na double-double. 

4.4.2 MS 2014 

Nejméně zápasů během jediné sezony odehrál Marc Gasol právě v tomto roce. Na 

dva měsíce si totiž musel dát od basketbalu pokoj, protože si poranil koleno. V těchto 

23 utkáních Grizllies pocítili, jak je pro ně důležitý, protože měli bilanci 10-13 (výhry-

prohry) a prohráli poprvé a naposledy v sezoně pět zápasů v řadě. Ve zbylých 59 

utkáních, do kterých nastoupil, měl Memphis bilanci 40-19. V prvním kole pavouka 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-5-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-9-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-12-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-4-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-7-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7985-79-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7987-85-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7991-90-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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play off NBA ale podlehli druhému týmu západu Oklahomě City 3-4 po boji, o čemž 

svědčí i fakt, že čtyřikrát v řadě se muselo o vítězi rozhodnout až v prodloužení, což se 

nikdy předtím v historii nestalo. Ani na domácím šampionátu si pátou příčkou chuť 

příliš nespravil, ale rozhodně patřil k nejlepším hráčům, kteří stáli za sérii bez prohry až 

do čtvrtfinále. Zklamal v jediném utkání a to bohužel pro Španěly tom nejdůležitějším, 

když se nedokázal prosadit přes mladé francouzské pivoty. 

Hned na úvod, i když proti slabším Íráčanům, předvedl jeden ze svých dvou 

nejlepších výkonů s koeficientem užitečnosti 25. Za 31 minut (v jeho případě nejvíce na 

turnaji) stihl podat svůj typicky komplexní výkon, když zaznamenal svůj jediný double-

double 15 bodů (z toho 7/8 FT), 10 doskoků (9 obranných), 4 asistence, 2 zisky při 2 

ztrátách a nadprůměrné střelbě, i když pro pivoty typické. Je známý, že když se mu daří, 

zkusí si i vystřelit trojku tentokrát to nevyšlo. Utkání s Egyptem bylo jeho 

nejodpočinkovější. Jen 15 minut ho čekalo, přesto spolehlivě střílel. Ale jinak 

podprůměrný výkon, který dokládají 3 ztráty 5 doskoků. A to neměl ani jednu asistenci, 

což se mu stalo pak ještě jednou, ale o tom později. V duelu s Brazílií to statisticky byl 

jeho spíše průměrný výkon, soupeř ale nedokázal příliš vzdorovat, takže nebylo třeba 

mrhat silami, přesto strávil 30 minut na palubovce. Až ve dvou posledních zápasech ve 

skupině Španělsko čekali těžší soupeři, kteří je měli skutečně prověřit. Marc se nenechal 

zahanbit a proti Francii byl vyhlášen nejlepším hráčem domácího výběru (EF 25). Vedl 

svůj tým v bodech (17) a ziscích (3), měl nadprůměrnou úspěšnost střelby (vyslal na koš 

i svých nejvíc pokusů) a nejen z pole (4/4 FT). To vše za 28 minut. Proti Srbsku jeho 

FG% ještě vzrostla na úkor méně pokusů, ale zase minul oba trestné hody. I tak mohl 

být celkem spokojený (11 bodů, 8 doskoků, 2 asistence, EF 17). Koš Senegalu za 26 

minut ani jednou neminul (FG 4/4 z toho 1 trojka), doskočil 6 míčů (nejvíc ze 

spoluhráčů), měl 4 asistence a 4 bloky (nejvíc ze spoluhráčů) a byl vyhlášen nejlepším 

hráčem s koeficientem užitečnosti 23. Následné vyřazení od Francie souviselo i s jeho 

výkonem (EF 1). Za 30 minut trefil jen jedinou ze sedmi střel za dva body, trojku 

nevyzkoušel ani jedinou, nepřidal žádnou asistenci. K 1 bloku měl 4 doskoky a 3 body. 
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Tabulka č. 11: statistiky M. Gasola na MS 2014 

Marc Gasol, ESP, 29.01.1985, 2.15, C 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS +/- EF Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

vs IRI 31 4/7 57,1 4/6 66,7 0/1 0 7/8 87,5 1 9 10 4 3 2 2 0 33 25 15 

vs EGY  15 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 0 4/4 100 1 4 5 0 2 3 1 2 27 12 8 

vs BRA  30 3/5 60 3/5 60 0/0 0 2/2 100 0 5 5 3 4 2 1 1 27 14 8 

vs FRA  28 6/9 66,7 5/7 71,4 1/2 50 4/4 100 0 6 6 2 3 1 3 1 13 25 17 

vs SRB  28 5/6 83,3 4/5 80 1/1 100 0/2 0 1 7 8 2 1 2 0 1 20 17 11 

vs SEN  26 4/4 100 3/3 100 1/1 100 0/0 0 1 5 6 4 1 0 0 4 24 23 9 

vs FRA  30 1/7 14,3 1/7 14,3 0/0 0 1/2 50 0 4 4 0 3 0 0 1 -14 1 3 

O tom, že patří ke špičce, svědčí, že jen ve Španělském výběru dosahoval za 

bratrem Pauem druhé nejlepší EF, FG% i 2P FG%, bloků i bodového průměru, ale 

z méně vystřelených pokusů. Nejlepší byl v úspěšnosti ve svém případě velmi úsporné 

střelby zpoza trojky, počtu doskoků (soustředí se na obranné doskoky, útočných přidává 

nemnoho), ale také za nejvíce minut. Velmi spolehlivý z čáry trestného hodu (6. 

celkově). V asistencích (2,1) byl 4. v týmu, na centra při schůdném počtu ztrát. Pokud 

ani tohle není přesvědčivé, v turnajových žebříčcích si vedl takto. V koeficientu 

užitečnosti byl 14., 6. v úspěšnosti trestných hodů, blocích 9., doskocích 22., v času 

stráveném na palubovce 36. V dalších střeleckých tabulkách se neobjevuje kvůli 

nízkému počtu vystřelených pokusů, ale jinak by podle procentuální úspěšnosti patřil do 

špičky.  

4.4.3 Srovnání 

Tabulka č. 12: vybrané průměrné Marcovy statistiky 

Marc Gasol 

průměr GP Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS Pts EF TS% eFG% mPER 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

ME11 11 27,6 3,9/7,8 50 3,7/7,2 51,3 0,2/0,5 33,3 5,3/6,3 84 1,8 5,5 7,3 2 2,9 1,7 0,5 0,7 13,3 17,3 62,9 51,2 20 

MS14 7 26,7 3,6/5,9 61 3,1/5,1 61,1 0,4/0,7 60 2,6/3,1 81,8 0,6 5,7 6,3 2,1 2,4 1,4 1 1,4 10,1 16,7 69,5 64,4 19,6 

INTER   5,3 1,4   9,5   

NBA40 569 28 4,5/8,9 50,3 4,5/8,8 50,7 0,0/0,1 18,2 2,9/3,8 76,4 1,7 4,8 6,5 2,6   1,7 0,8 1,3 10,4 14,6 56,2 50,4 18,6 

V porovnání šampionátů si v roce 2011 bral více střel (až na trojkové pokusy) 

s menší úspěšností až na trestné hody. Z toho důvodu dosahoval výrazně lepších čísel u 

pokročilých statistik, protože víceméně odehrál podobné množství minut. Bodů i tak 

dosáhl méně. Sebral více doskoků a to zejména útočných. Co se ztrát a faulů týká, je na 

tom víceméně stejně (tudíž byl častěji na evropském šampionátu faulován přímo při 

střelbě). Zisků a bloků měl zase o polovinu více na MS na domácí půdě, stejně jako 

nejlepší modifikovaný hráčský koeficient i v kontextu základní části NBA. Ve FG% a 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-5-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-9-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-12-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-4-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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2P FG% se drží na podobných číslech jako na šampionátu v Litvě, ale z nejvíce pokusů 

a to vůbec (v klubu dostává více balonů v útoku). Zato trojky má daleko horší, ale to lze 

vysvětlit kratší vzdáleností trojkové oblouku než v zámoří. Číslo v kolonce asistencí je 

také vyšší, ale to lze také přikládat lepší týmové chemii a víry v schopnosti Ibakovy i 

v útočné fázi. Veškeré pokročilé statistiky má však v klubu nižší a tak lze konstatovat, 

že za méně minut v dresu národního týmu je i tak užitečnější. 

4.5 Pau Gasol  

Zlatý španělský chlapec je rozhodně největší hvězdou mezi zkoumanou osmičkou. 

O jeho budoucím členství v síni slávy jak NBA, tak FIBA asi nepochybuje takřka 

nikdo. Během své kariéry dosáhl Pau Gasol na tyto týmové úspěchy – zlato z MS 2006, 

třikrát vítěz Eurobasketu (2009,2011,2015) dále bronz a dvě stříbra, z Olympiád má 

doma dvě druhá místa. No a v neposlední řadě je dvojnásobným šampionem NBA s LA 

Lakers z let 2009 a 2010. Ale popořadě. 36letý podkošový hráč častěji nastupující na 

pozici 4 ale ani na pivotu se neztratí, se narodil stejně jako jeho bratr Marc v Barceloně. 

Začal sice jako malý hrát rugby, ale posléze vzplála jeho velká láska k basketbalu. La 

Másií neprošel, do seniorského týmu katalánského velkoklubu se dostal v roce 1998. Až 

ve své třetí sezoně mezi dospělými zazářil a odstartovala jeho opravdová kariéra. 

Vyhrál totiž ACB ligu i španělský pohár a v obou byl 213 centimetrů vysoký a 113 

kilogramů udávající Pau vyhlášen nejužitečnějším hráčem. Ihned poté oznámil účast na 

draftu NBA v roce 2001. Také je nejvýše draftovaným hráčem z mého vzorku, protože 

Atlanta z něj udělala trojku. Jenže jeho práva ihned přenechala Memphisu, kterému se 

výměna rozhodně vyplatila, stejně jako i potom několikrát sázka na značku Gasol. 

V premiérové sezoně se stal nováčkem roku. V dresu Grizzlies působil sedm let a 

některé klubové rekordy drží do teď, například v počtu - nastřílených bodů celkem, 

střeleckých pokusů, proměněných trestných hodů i pokusů, útočných/obranných ale i 

doskoků celkem, bloků, ztrát a bodů. O jeho trejdu do Los Angeles za bratra jsem psal 

výše. Po šesti sezonách ve městě filmového průmyslu a vysokých standardů, podepsal 

smlouvu s Chicagem, které po dvou letech opustil před touto sezonou a zamířil jako 

volný hráč do San Antonia. Během kariéry byl šestkrát nominován do All Star Game a 

dvakrát se objevil ve druhé nejlepší pětce NBA a dvakrát ve třetí. Celkem za 15 sezon 

odehrál 1055 zápasů a jen ve 13 nebyl v základní sestavě, z toho nejvíc jich měl na 

kontě v roce 2013, než odešel z Lakers. S juniorskou reprezentací Španělska se stal 

mistrem Evropy i světa. Do A týmu se dostal v 21 letech a hned se na MS zařadil 
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k tahounům, kteří se postarali o bronzové medaile. Na olympijských hrách v Aténách 

byl nejlepším střelcem celého turnaje, ale na medaili to nestačilo. Až o dva roky později 

slavil své první zlato mezi dospělými, zpříjemnila mu to navíc ještě cena pro 

nejužitečnějšího hráče světového šampionátu. 2krát se pak stal také MVP Eurobasketu, 

dokonce třikrát jeho nejlepším střelcem. Celkem hrál na 32 vrcholných akcích. FIBA ho 

dvakrát vyhlásila nejlepším evropským basketbalistou a to pro rok 2008, 2009. Za velké 

ocenění sám považuje, že při slavnostním zahájení OH 2012 nesl španělskou vlajku. 

Pau Gasol je v první řadě skvělý střelec a to jak z podkošového protostu, tak střední 

vzdálenosti. Odborníci ho považují ze velmi dobrého atleta s velmi dobrou koordinací 

pohybu na to jak je velký, přirovnáván je k Toni Kukočovi a srovnáván s Dirkem 

Nowitzkim. Je to velmi rafinovaný střelec z blízkosti koše. Velmi rád využívá obrátek, 

ale střílí i přes hlavu, jednoruč, nechá si soupeře vyskočit a jednoduše zakončí, jeho hra 

je vskutku velmi variabilní. A vzhledem k tomu, že umí vystřelit i z dálky, výrazně 

znesnadňuje soupeřům obranu. Navíc je stále celkem rychlý, takže také efektivní i při 

rychlém protiútoku. Jeho inteligence mu umožňuje také velmi dobře přihrávat, na to na 

jaké pozici nastupuje. Jeho hra je ovšem na vysoké úrovni jak na útočné tak obranné 

polovině, zejména je nadprůměrný blokař. Pau Gasol je mašina na double-double. Za 

kariéru už jich má na kontě 504 v NBA, triple-double zaznamenal 9krát. V květnu 

tohoto roku se stal 36. hráčem v historii ligy, který se dostal přes 10 000 nastřílených 

bodů i doskočených míčů.  

4.5.1 ME 2011 

Úřadující šampioni v poslední sezoně pod legendárním trenérem Philem 

Jacksonem přezdívaným Zen Master skončili v tabulce západní konference na druhém 

místě a to i přestože se museli v úvodu obejít bez z finále zranění léčícího Kobeho 

Bryanta. Gasol si vylepšil si kariérní maximum v procentuální úspěšnosti trestných 

hodů na 82%. Jenže pak v play off se jim jako týmu nedařilo. Přes New Orleans ještě 

přešli, ale Dallas jim uštědřil 0:4, což mnohé legendy Lakers těžce nesli a chtěli změny 

v týmu, které se podle nich měli dotknout i Paua. Jenže všechno komplikovala výluka, 

během které se nic takového projednávat není možné. Gasol si s tím ale hlavu nedělal, z 

dovolené si vyrazil spravit chuť na ME, kde se mohl těšit na setkání s kamarády 

z reprezentace. A to se triumfem povedlo. Na šampionátu pokud nastoupil v zahajovací 

sestavě tak Španělsko nikdy nebylo poraženo. Nehrál jen v posledním duelu základní 

skupiny s Tureckem, aby se šetřil, protože vítězství v ní měli už jasné, nicméně tento 
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souboj jeho krajané nezvládli. Přesto je dle jeho minutáže vidět, že z NBA měl jistá 

omezení.  

V zahajovacím utkání Španělska na evropském šampionátu v Litvě proti Polsku to 

byla právě nevětší hvězda výběru kouče Scariola, která za 30 minut stihla 29 bodů 

(12/16 FT%) při výborné úspěšnosti i trojek 1/1 (zopakoval ještě 3krát), byla hlavním 

strůjcem vydřeného vítězství. Proti Turecku měl FG% úctyhodných 88,9%. Vysoký 

bodový průměr si držel až do konce základní skupiny. U porážky s Tureckem, kdy už 

bylo jasné, že postoupí z prvního místa, nebyl. Odpočíval. V duelu s Německem strávil 

na palubovce 33 minut a často sváděl boje s Nowitzkim, který dal stejně jako Pau 19 

bodů. Při jasné výhře nad Srbskem odpočíval často na lavičce, ale i tak stihl za 23. 

minut 26 bodů s vynikající úspěšností střelby z pole, ale i trestných hodů, doskočil 8 

míčů. Nejméně minut a to 18 odehrál při další jasné výhře tentokrát nad Francií, to také 

nastřílel nejméně 11 bodů na turnaji. Dominoval zejména při jízdě play-off. Proti 

Slovinsku sice neměl bůhvíjak vysokou úspěšnost střelby (35,3%) a to měl 17 

střeleckých pokusů, ale posbíral 13 obranných a celkem 16 doskoků, přidal 3 bloky. 

Dokonce 17 doskoků z toho 9 útočných předvedl v semifinále proti Makedonii, i když 

s podprůměrnou střelbou (navíc si vzal celkem 20 střel). Ve finále s Francií stojí v jeho 

kontextu za zmínku především 4 asistence a 3 bloky. 

Tabulka č. 13: statistiky P. Gasola na ME 2011 

Pau Gasol, ESP, 06.07.1980, 2.15m, PF 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS TO ST BS 
PF 

Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D 

vs POL  30 8/12 66.7 7/11 63.6 1/1 100 12/16 75 4 3 7 0 1 2 2 2 12 29 

vs POR  19 8/9 88.9 8/9 88.9 0/0 0 4/5 80 2 3 5 1 2 1 1 2 3 20 

vs GBR  22 9/13 69.2 9/13 69.2 0/0 0 3/3 100 3 3 6 2 0 1 2 1 3 21 

vs LIT  30 7/15 46.7 5/12 41.7 2/3 66.7 1/1 100 0 4 4 3 1 0 1 1 4 17 

vs TUR  do utkání nenastoupil 

vs GER  33 6/13 46.2 5/12 41.7 1/1 100 6/7 85.7 2 5 7 1 2 2 2 3 6 19 

vs SER  23 9/11 81.8 8/10 80 1/1 100 7/9 77.8 1 7 8 3 1 0 2 3 6 26 

vs FRA  18 3/8 37.5 2/7 28.6 1/1 100 4/7 57.1 0 3 3 0 0 0 1 0 8 11 

vs SLO  28 6/17 35.3 6/16 37.5 0/1 0 7/7 100 3 13 16 0 1 2 3 0 5 19 

Vs MCD 32 8/20 40 8/19 42.1 0/1 0 6/8 75 9 8 17 3 2 2 0 3 6 22 

vs FRA  27 6/12 50 5/10 50 1/2 50 4/4 100 1 9 10 4 1 1 3 2 8 17 

průměr 26,2 7/13 53,8 6,3/11,9 52,9 0,7/1,1 63,6 5,4/6,7 80,6 2,5 5,8 8,3 1,7 1,1 1,1 1,7 1,7 6,1 20,1 

NBA48 35,3 7/13,7 51 6,9/13,4 51,4 0,1/0,2 29,7 4,2/5,6 75,5 2,7 6,8 9,5 3,3 2,3 0,5 1,7     18,2 

NBA40 29,4 5,8/11,4 51 5,8/11,2 51,4 0,1/0,2 29,7 3,5/4,7 75,5 2,2 5,7 6,9 2,8 1,9 0,4 1,4     15,2 

inter   7,9 1,7           20,6 

Jeho statistiky dokazují jakou je hvězdou světového formátu. Ve střelecké tabulce 

s 20,1 body na utkání skončil třetí, stejně jako ve FG% (53,8%) a blocích (1,7). Jeho 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-5-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-9-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-12-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-4-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-7-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7985-79-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7991-90-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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63,6 procentní úspěšnost střelby za tři body je skvostná, ale je dána tím, že jen občas to 

zkusil a pokud dal, nenutil se do této střely znova, pokud nebyla úplně otevřená. Proto 

se v oficiální tabulce trojkařů neobjevuje, protože nesplňuje požadavek počtu 

proměněných a vystřelených pokusů. V tabulce úspěšnosti trestných hodů mu patří 12. 

pozice, když po McCalebbovi měl k dispozici i nejvíce pokusů. Co se týče doskoků 

(8,3) byl na 4. místě. V asistencích obsadil 33. místo (ve výběru Španělska dokonce 5. 

za Navarrem, Fernandézem, Calderónem a Rubiem), ale mezi bigmany PF/C skončil 

celkově druhý před svým bratrem Marcem a za Diawem.  

4.5.2 MS 2014 

Ve své poslední sezoně v dresu Lakers pod koučem D’Antonim se nedostal ani do 

play off, poprvé po šesti letech v řadě. Po sezoně mu končila lukrativní smlouva a mohl 

tak jako volný hráč zamířit, kam chtěl. Jeho výkony ale zklamáním nebyly a tak si měl z 

čeho vybírat, nakonec zvolil Chicago a pak se připojil k reprezentaci. Ve Španělsku 

nepotvrdili roli jednoho favoritů, první porážka na turnaji s Francií (Pau Gasol se 

vyfauloval) přišla ve čtvrtfinále, což znamenalo páté místo. To hovoří, jak je pro zlatou 

španělskou generaci právě on nepostradatelný. Přirozený lídr, ví kdy je potřeba, aby si 

bral hodně střel a táhl tým, ale když vidí, že se mu daří, hraje kolektivněji. V ještě 

lepších číslech si dovolím tvrdit, že ho omezovali minute-restrictions (klubové příkazy, 

kolik tak zhruba minut může na turnaji odehrát, tedy jakási domluva mezi klubem a 

představiteli reprezentace, za jakou cenu je ho zaměstnavatel ochoten uvolnit pro 

potřeby národního celku.  

Dlouho očekávaný vstup pořadatelské země do mistrovství světa, kde všichni 

tajně doufali opět po osmi letech navíc na domácí půdě ve zlato, nikdo se navíc ani 

neomluvil, hned ukázal, že právě na tomto Katalánci hra stojí. Koeficient úspěšnosti 34 

– 33 bodů (12/20 FG a 9/10 FT), 8 doskoků (3 útočné), 3 bloky (zopakoval ještě 

čtyřikrát), 2 asistence (ještě pak třikrát). Proti Egyptu si lehce odpočal, ale i tak byl jeho 

výkon velmi dobrý, víc při jednoznačném vítězství nebylo třeba. V jediném utkání, a to 

proti Brazílii, se trefil do koše zpoza tříbodového oblouku, jenže hned 3krát. Přidal 

ovšem 8 úspěšných střel za dva body z 10 pokusů, celkem tak měl 26 bodů, dále 9 

doskoků a koeficient úspěšnosti 32 (většina se 30 ani nepřiblíží, natož tuto hranici 

překoná dvakrát!). Nicméne ve třetím utkání po sobě měl 3 ztráty. Proti Francii podal 

spolehlivý výkon, ale na sebe průměrný. Se Srbskem si zhoršil průměrné statistiky 

střelby, až na 100% střelbu trestných hodů 8/8, takže byl opět nejlepší střelec svého 
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týmu s 20 body. Vybočují i 3 doskočené balony pod košem soupeře. Proti Senegalu 

prožil, co do úspěšnosti střelby z pole nejvydařenější večer, ale mimo jiné ztratil 4krát 

míč. Jediný, kdo dokázal Francii vzdorovat, byl Pau Gasol (EF 22, 3 bloky, 8 doskoků), 

o to hůř pro Španěly, že se po 32 minutách vyfauloval. Nastřílel 17 bodů (58,3% FG% 

není vůbec špatné číslo, navíc proti výborné obraně), takže zbytek týmu dal jen 35 

bodů. Podpora spoluhráčů byla na kolektivní snažení a nadšení Francouzů nedostatečná. 

Tabulka č. 14: statistiky P. Gasola na MS 2014 

Pau Gasol, ESP, 06.07.1980, 2.15m, PF 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS +/- EF Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

vs IRI 29 12/20 60 12/19 63,2 0/1 0 9/10 90 3 5 8 2 1 3 0 3 26 34 33 

vs EGY  19 5/8 62,5 5/8 62,5 0/0 0 2/4 50 2 1 3 1 1 3 1 1 13 10 12 

vs BRA  29 11/15 73,3 8/10 80 3/5 60 1/2 50 2 7 9 2 2 3 0 3 19 32 26 

vs FRA  24 5/9 55,6 5/8 62,5 0/1 0 5/8 62,5 1 3 4 2 1 2 1 2 13 15 15 

vs SRB  28 6/11 54,5 6/10 60 0/1 0 8/8 100 3 1 4 1 1 1 0 1 22 20 20 

vs SEN  25 8/10 80 8/8 100 0/2 0 1/2 50 1 4 5 1 1 4 0 3 17 19 17 

vs FRA  32 7/12 58,3 7/11 63,6 0/1 0 3/3 100 2 6 8 1 5 3 1 3 0 22 17 

průměr 26,5 7,7/12,1 63,5 7,3/10,6 68,9 0,4/1,6 27,3 4,1/5,3 78,4 2 3,9 5,9 1,4 1,7 2,7 0,4 2,3 15,7 21,7 20 

O tom, že kraloval ve většině týmových průměrů, není třeba pochybovat. 4krát 

byl na turnaji vyhlášen nejlepším hráčem svého týmu, vždy když měl na svém kontě i 

nejvíce bodů. Jen trojkovou střelbu mohl mít lepší, ale zase neměl až tolik pokusů. 

V tomto ohledu je stejný jako bratr Marc, střílí jen občas a vyloženě volný v laufu, 

klidně jen jednou za utkání. Lépe jeho dominanci demonstruji v kontextu celého 

šampionátu. Je druhý v koeficientu užitečnosti, ale kolem něj jsou všichni hráči v první 

desítce, až na pátého Valanciunase, s méně odehranými zápasy. On má na svědomí 

nejvíce košů na šampionátu a to odehrál o 2 zápasy méně než semifinalisté. 4. skončil 

v průměru bodů na utkání (20) na špičce tabulky, měl ale suverénně nejvíc utkání (se 

stejným počtem se mu blíží 11. Goran Dragič, ale v průměru o 4 body méně). Důvod je 

prostý - 63,5% FG% je nejlepší na turnaji a to při velkém počtu pokusů a nižší 

úspěšnosti 3P FG% (na podkošového hráče, přesto není špatné, soupeř si ho totiž nesmí 

přestat všímat ani na perimetru a za trojkou). Pau obsadil v 2P FG% 2. příčku za 

Valanciunasem (mladým atletickým pivotem ze staré školy), stejné místo mu patří mezi 

blokaři. Ve FT% je Gasol 14., doskocích 24., v minutách 39. 

 

 

 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-5-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-9-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-12-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-4-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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4.5.3 Srovnání 

 Tabulka č. 15: vybrané průměrné Pauovy statistiky 

Pau Gasol 

průměr GP Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS Pts EF TS% eFG% mPER 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

ME11 10 26,2 7/13 53,8 6,3/11,9 52,9 0,7/1,1 63,6 5,4/6,7 80,6 2,5 5,8 8,3 1,7 1,7 1,1 1,1 1,7 20,1 24,5 63 56,5 34,7 

MS14 7 26,5 7,7/12,1 63,5 7,3/10,6 68,9 0,4/1,6 27,3 4,1/5,3 78,4 2 3,9 5,9 1,4 1,7 2,7 0,4 2,3 20 21,7 69,3 65,3 30 

INTER   7,9 1,7   20,6   

NBA40 1055 29,4 5,8/11,4 51 5,8/11,2 51,4 0,1/0,2 29,7 3,5/4,7 75,5 2,2 5,7 6,9 2,8   1,9 0,4 1,4 15,2 18 56,5 51,3 21,6 

Co se střelecké formy Paua Gasola týká, měl ji lepší na mistrovství světa, i když 

na medaili to nestačilo, možná i proto, že vyslal na koš tolik neúspěšných tříbodových 

pokusů. Dokládají to vyšší pokročilé střelecké metriky. Výrazně více měl ale i bloků a 

ztrát. Doskoků celkem i útočných posbíral zase více v Litvě, stejně jako asistencí a více 

se tak blíží ke kariérnímu průměru v dresu reprezentace a to i v počtu nastřílených bodů. 

Dařilo se mu zejména z dlouhé vzdálenosti (na MS to více odpovídá jeho průměru 

z NBA, kde je trojkový oblouk dál). Koeficient užitečnosti a modifikovaný hráčský 

koeficient měl vyšší právě na evropském šampionátu. V zámoří stráví obecné více času 

na palubovce, možná i to je důvod, proč je jeho procento střelby z pole nižší. Doskoků 

dosahuje hůře, v asistencích je naopak v klubu asi ne úplně překvapivě lepší, vzhledem 

k o pět bodů nižšímu průměru. Nutno podotknout v týmu s Bryantem je to těžké. Přesto 

veškeré pokročilé statistiky napovídají něco o tom, že pro španělskou reprezentaci je 

daleko nepostradatelnější a podává v ní staticky určitě daleko hodnotnější výkony. 

4.6 Serge Ibaka  

Ibaka se narodil v Kongu před 26 lety je tedy nejmladším hráčem ze zkoumaného 

vzorku, a svou rodnou zemi také v mládežnické a chvíli i seniorské kategorii 

reprezentoval. Musel ale utéct před válkou a tak si nejprve vyzkoušel nižší soutěž ve 

Francii, kde se usídlil, ale po roce zamířil do Španělska. Rok nastupoval opět v nižší 

soutěži až si ho ve druhém kole draftu 2008 z 24. místa vybral Seattle jako prvního 

Konžana v historii. Nechal ho ještě rozehrát ve španělské ACB lize, kde už byl 

domluvený na podmínkách smlouvy s Manresou. Ovšem před startem další sezony už 

ho Oklahoma City vykoupila ze smlouvy. V jejím dresu nastupoval 7 sezon (při výluce 

se domluvil na angažmá v Realu Madrid), než byl vyměněn v letošním přestupovém 

období do Orlanda. Třikrát v řadě se Ibaka dostal do 3. nejlépe bránícího týmu celé 

soutěže a dvakrát byl nejlepším blokařem (2012 měl 3,7 bloku na zápas). Z 524 utkání 
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nastoupil 413krát v základu. V červenci 2011 obdržel španělské občanství a na třech po 

sobě jdoucích reprezentačních akcích nechyběl, i když nedostával v takticky svázaném 

evropském herním pojetí tolik prostoru. Je mistr Evropy pro rok 2011, druhý 

z olympiády 2012. 

4.6.1 ME 2011 

Podkošový hráč 208 centimetrů vysoký udávající hmotnost 111 kilogramů 

nejčastěji nastupuje na pozici 4 neboli PF. V tomto ročníku NBA odehrál Ibaka všechna 

utkání a 44 v první pětce. Oklahoma sice skončila v Západní konferenci čtvrtá, ale 

v play off ji vyřadili ve finále západu až pozdější šampioni z Dallasu. V reprezentačním 

dresu ale na tomto turnaji na vrchol vystoupal. Jediné utkání zahájil v základu proti 

Turecku, když odpočíval Pau Gasol, jinak chodil z lavičky, protože těžko si představit, 

že by dostal přednost před jedním z bratrů Gasolů. Střelbu za tři ještě v repertoáru Ibaka 

neměl, nebo po něm kouč Scariolo chtěl, aby hrozil hlavně z podkošového prostoru.  

Jako střídající hráč to měl Ibaka složitější, ale odváděl spolehlivé výkony. I když 

v základní skupině měl občas problémy s fauly nebo se jako v duelu s Velkou Británií 

vyfauloval. Nejvíce se mu povedlo utkání proti Litvě (15 bodů, 77,8% FG%, 9 doskoků 

z toho 3 útočné), Pobaltská země disponovala také poměrně vysokými hráči pod košem. 

V následujícím souboji s Tureckem, ve kterém v Litvě absolvoval premiéru ale také 

zároveň derniéru v zahajovací pětici. Navíc dostal 31 minut, během kterých zaznamenal 

své jediné 3 asistenci na šampionátu. V osmifinálové skupině s Německem a Srbskem 

příliš prostoru nedostal, až v jasném zápase proti Francii se opět vrátil do užší rotace. 

Proti Slovinsku ve čtvrtfinále stihl za 15 minut zatížit konto soupeře 9 body při 100% 

střelbě a 75% úspěšnosti trestných hodů, navíc zablokoval tři útoky soupeře. Dokonce 

pět bloků předvedl ve finále proti Francii. 

  



85 

 

Tabulka č. 16: statistiky Ibaky na ME 2011 

Serge Ibaka, ESP, 18.09.1989, 2.07m, PF 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS TO ST BS 
PF 

Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D 

vs POL  14 3/4 75 3/4 75 0/0 0 1/1 100 0 1 1 0 1 1 0 2 1 7 

vs POR  15 1/4 25 1/4 25 0/0 0 2/2 100 3 1 4 0 1 0 1 3 2 4 

vs GBR  16 3/5 60 3/5 60 0/0 0 2/2 100 2 1 3 0 1 1 0 5 1 8 

vs LIT  17 7/9 77.8 7/9 77.8 0/0 0 1/2 50 3 6 9 0 0 0 2 4 2 15 

vs TUR  31 3/8 37.5 3/8 37.5 0/0 0 3/4 75 1 7 8 3 1 0 0 4 2 9 

vs GER  11 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 

vs SER  8 0/2 0 0/2 0 0/0 0 1/2 50 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 

vs FRA  24 4/6 66.7 4/6 66.7 0/0 0 2/2 100 2 5 7 0 2 1 1 3 2 10 

vs SLO  15 3/3 100 3/3 100 0/0 0 3/4 75 2 1 3 0 1 0 3 1 3 9 

vs MCD 17 5/7 71.4 5/7 71.4 0/0 0 1/1 100 1 3 4 0 0 0 1 0 3 11 

vs FRA  21 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 2/2 100 1 0 1 0 0 0 5 1 1 4 

Ibakova FG% (56,6%) je potenciálně třetí nejlepší, ale neměl minimální počet 

pokusů. Stejné je to u trestných hodů, kde jak se ukazuje, je spolehlivý exekutor a jeho 

81,8% by stačilo na celkově 10. příčku, ze Španělů by byl třetí po Navarrovi a Marcu 

Gasolovi před Pauem. V doskocích byl na 31. pozici celkově. Zajímavé by bylo 

přepočítat jeho statistiky na jednu odehranou minutu. I proto šestá příčka mezi blokaři 

ukazuje na jeho extratřídu. 

4.6.2 MS 2014 

V základní části NBA si Ibaka vylepšil svá maxima v počtu nastřílených bodů 

15,1, také doskoků 8,8 na utkání, nasbíral nejvíc bloků v lize počtvrté v řadě. Oklahoma 

šla do paly off z druhé příčky západu za San Antoniem. V posledním vítězném utkání 2. 

kola proti Clippers si poranil levý lýtkový sval, který se obvykle léčí dlouho, tak se 

předpokládalo, že už týmu ve zbytku sezony nepomůže, ale on se vrátil už ve třetím 

zápase konferenčního finále právě proti Spurs, ale vyřazení ani on neodvrátil. 

Spekulovalo se tak, jestli s ním Orenga bude moci počítat pro domácí mistrovství světa. 

Zbytečně Ibaka byl u páté příčky, i když nepatřil do základní sestavy (byl první, kdo 

bratry Gasoly střídal) a jeho výkony z lavičky zklamáním nebyly. 

U první jasné výhry nad Íránem ještě chyběl, do utkání vůbec nenastoupil. Možná 

i proto ihned v následujícím duelu proti Egyptu předvedl svůj nejlepší výkon, tým táhl v 

bodech i doskocích. 18 bodů s výbornou procentuální úspěšností, navíc trefil i svou 

jedinou trojku na turnaji, přidal i jedinou asistenci, k tomu ještě osm doskoků, při 

koeficientu užitečnosti 23. Proti Brazílii podal na první pohled nepříliš výrazný výkon a 

jeden z horších na turnaji, ale s přihlédnutím k průměrům si odvedl své. Při výhře nad 

Francií strávil celkem 22 minut na palubovce, držel 71,4% střelbu z pole, celkem 10 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-5-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-9-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-12-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-4-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-7-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7985-79-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7987-85-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7991-90-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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bodů, z 8 doskoků byla hned polovina útočných, což zhodnotil v koeficient užitečnosti 

18.  Čtvrtfinále se Srbskem mu moc nevyšlo, ale vzhledem k síle kádru to nevadilo, i 

proto byl Ibaka na palubovce jen 14 minut. Duel proti Senegalu oproti tomu byl z jeho 

rozhodně povedenějších (EF 15). Za pouhých 17 minut měl na kontě 11 bodů (s 

nadprůměrnou střelbou za 2 body a vzhledem k tomu, že zkusil a neproměnil jen jednu 

trojku, i FG), dále 6 doskoků, 3 bloky. V zápase s Francií týmu nepomohl, měl dokonce 

-1 EF, protože za 19 minut se mu hrubě nedařilo v útoku (FG% 14,3), ale ani na druhé 

straně palubovky. 

Tabulka č. 17: statistiky Ibaky na MS 2014 

Serge Ibaka, ESP, 18.09.1989, 2.08m, PF 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS +/- EF Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

vs IRI do utkání nenastoupil 

vs EGY  21 8/12 66,7 7/9 77,8 1/3 33,3 1/1 100 2 6 8 1 0 1 0 1 25 23 18 

vs BRA  17 2/5 40 2/4 50 0/1 0 1/2 50 0 5 5 0 2 0 0 0 -4 6 5 

vs FRA  22 5/7 71,4 5/7 71,4 0/0 0 0/0 0 4 4 8 0 1 0 0 2 16 18 10 

vs SRB  14 1/4 25 1/3 33,3 0/1 0 0/0 0 2 2 4 0 3 1 0 1 -9 3 2 

vs SEN  17 4/7 57,1 4/6 66,7 0/1 0 3/4 75 3 3 6 0 4 1 0 3 13 15 11 

vs FRA  19 1/7 14,3 1/4 25 0/3 0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 -12 -1 2 

Na to že byl náhradník, v počtu odehraných minut byl v poměrně vyrovnané 

španělské rotaci reprezentace 7. nejvytíženější, hned za druhý náhradníkem Llulem, 

který se ovšem točil s hráči na pozicích 1 a 2. Po bratrech Gasolech měl nejlepší 

úspěšnost střelby z pole, i přes pouze 11,1% úspěšnost zpoza oblouku vyznačující 

střelbu za tři body. Za stejnou dvojící skončil i v doskocích (celkově na turnaji 28., ale 

málokdo před ním měl méně odehraných minut). V blocích druhý za Marcem (celkově 

10. místo). Prokázal, jak jde nekompromisně pod košem soupeře za míčem a své 

schopnosti doskakovat minuté střely svých spoluhráčů, o čemž vypovídá statistika 

útočných doskoků (2 v průměru tedy stejně jako Pau, i když odehrál výrazně méně 

minut). Ukázal, že je i spolehlivý exekutor trestných hodů 71,4%. Co se týče 

koeficientu užitečnosti, měl páté nejvyšší číslo v týmu (celkově 50.). Co se dalších 

celkových žebříčků týká, pro něj bohužel neměl dost střel, aby se jeho velmi dobré 

procentuální statistiky střelby počítaly.    

  

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-5-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-9-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-12-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-4-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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4.6.3 Srovnání 

 Tabulka č. 18: vybrané průměrné Ibakovy statistiky 

Serge Ibaka 

průměr GP Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS Pts EF TS% eFG% mPER 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

ME11 11 17,2 2,7/4,8 56,6 2,7/4,8 56,6 0/0 0 1,6/2 81,8 1,5 2,5 3,9 0,3 2,5 0,6 0,3 1,2 7,1 9,8 62,3 56,6 18,3 

MS14 6 18,3 3,5/7 50 3,3/5,5 60,6 0,2/1,5 11,1 0,8/1,2 71,4 2 3,5 5,5 0,2 1,8 0,5 0 1,3 8 10,7 53,1 51,4 18,1 

INTER   4,6 0,5   7,7   

NBA40 524 24 4,1/7,8 52,3 3,8/7 54,3 0,2/0,8 35,5 1,2/1,6 74,5 2 4,2 6,2 0,5   1,1 0,3 2,1 9,7 13,6 56,7 54,2 17,5 

Jediný permanentní náhradník (bratří Gasolů) to nemá v reprezentaci jednoduché, 

i proto, že v té době býval jedním z nejmladších, zároveň dalo by se říci importem, 

který přijal občanství. Vytížení Ibaky bylo na obou turnajích srovnatelné, ale na počtu 

vystřelených pokusů je vidět, že měl větší roli v týmu na MS a nečekaly se od něj jen 

dobré výkony na obranné polovině. Ovšem procentuální vyjádření přesnosti střelby byla 

nižší a tak ve výsledku nenastřílel tolik bodů. Jedním z důvodů může být fakt, že sice 

začal střílet z dlouhé vzdálenosti, ale ne moc úspěšně. Nicméně obecně měl ve 

Španělsku lepší čísla i v ostatních základních statistikách, až na zisk. V těch pokročilých 

je zajímavý nepoměr mezi koeficientem užitečnosti a modifikovaným hráčským 

koeficientem a to nejen z hlediska rozdílných hodnot mezi sebou. Pravdivost střelby a 

efektivní střelba z pole dělá jeho účinkování přece jen hodnotnější v Litvě. Při srovnání 

s kariérními průměry ve španělském národním týmu měl lepší čísla na MS než ME, ale i 

celkově, až na asistence. V NBA má jinou roli, na palubovce tráví více času, dostává 

větší prostor a volnost v útoku, ale vzhledem k dálce oblouku vyznačujícího střelbu za 

tři body ji zase až tak raději nevyužívá a více se věnuje oblastem, pro které se do zámoří 

dostal. Bloky, doskočené míče. Úspěšnost střelby, i když s jiným řekněme 

rozvrstvením, je i vzhledem k pokročilým metrikám podobná. Větší počet trestných 

hodů mu zdá se také spíše svědčí. 

4.7 Goran Dragić  

Třicetiletý slovinský rozehrávač, který může hrát i na pozici 2, se narodil v 

Ljubljaně v tehdejší Jugoslávii a začal s fotbalem. Kvůli zranění ale přešel k basketbalu 

a profesionální smlouvu podepsal už v 17 letech v druholigové slovinské Ilirije. Po roce 

odešel do Slovanu hrajícího nejvyšší soutěž, následně se dočkal ocenění pro nejlepšího 

nováčka roku. Do vlasti se pak opět vrátil po jedné sezoně ve španělské Murcii v roce 

2007, kdy se domluvil s ljubljanskou Olympií, se kterou slavil titul. Následně podepsal 

kontrakt se španělskou Tau Ceramicou, dnes známou jako Caja Laboral. Jenže zaujal i 
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agenty z NBA a v draftu 2008 si ho z 45. pozice vybralo San Antonio. Za něj ale 

nenastoupil, protože jeho práva putovala do Phoenixu, který se nakonec s jeho 

zaměstnavatel domluvil na podmínkách přesunu za moře. Tam skoro tři sezony sbíral 

zkušenosti a učil se zejména od Steva Nashe. Ve druhé si poprvé a na dlouho naposledy 

zahrál play-off, kde došel až do 2. kola. Během ročníku 2010/2011 byl vyměněn do 

Houstonu, odkud se ale vrátil z Texasu zpět do Arizony jako volný hráč, protože odešel 

Dragičův kanadský mentor. Během výluky hrál za španělský celek Saskonia Basket. I 

v Suns v NBA se pak stal ústředním rozehrávačem, ale v nabité západní konferenci 

vždy skončili těsně před branami play-off. Po ročníku 2014 byl vyhlášen hráčem 

s největším zlepšením a dostal se i do třetího nejlepšího výběru NBA. Protože ale 

nechtěl prodloužit smlouvu, byl v průběhu následujícího ročníku vyměněn i s bratrem 

Zoranem do Miami Heat, kde si pak vysloužil lukrativní pětiletý kontrakt na 90 milionů 

dolarů a hraje na Floridě dodnes. Za 11 sezon nastoupil k 574 zápasů a k 338 jako člen 

základní pětky. V uplynulé sezoně si podruhé v kariéře vyzkoušel boje o titul. 

V národním týmu se největšího úspěchu dočkal už na juniorském mistrovství Evropy 

hráčů do dvaceti let, které uspořádalo Brno v roce 2004, kde slavil zlato. Na stejném 

šampionátu hrál i za rok, ale v roce 2006 už debutoval v seniorském národním týmu. 

Představil se za něj na 8 vrcholných mezinárodních akcích, ale na větší úspěch čeká.  

4.7.1 ME 2011 

Sezonu NBA začal ve Phoenixu, ale dokončil ji v Houstonu, kde si udělal kariérní 

maximum v úspěšnosti trojek 51,9% (nutno podotknout za 22 zápasů, druhou nejlepší 

40,8% měl ve své statisticky nejlepší sezoně 2014). Ze svého pohledu konečně začal 

plnit roli hlavního rozehrávače a nastupoval v základu. Zaznamenal také svůj jediný 

triple-double kariéry. V Litvě Dragič Slovinsko táhl za 5. místem, i když ve většině 

utkání z lavičky. Přednost totiž dostával na pozici rozehrávače kapitán Lakovič.  

Úvodní zápas proti Bulharsku se za svých průměrných 27 minut udržel na velmi 

dobré úspěšnosti střelby jak trestných hodů tak z pole, až na tu zpoza tříbodového 

oblouku. K turnajovému maximu 6 doskokům přidal 6 asistencí, s 2 ztrátami dobrý 

počin na tvůrce hry. V duelu s Ukrajinou se po 14 minutách vyfauloval, proměnil jen 

1/5 z pole a to díky první (ze 4 pokusů) a na dlouho poslední proměněné trojce na 

turnaji. Ani v duelu proti Gruzii Dragič nezářil 12,5% FG% a pouze 2 body, to vše za 

28. minut, navzdory 5 asistencím. Následující duel základní skupiny D s Belgií začal 

poprvé v základní sestavě, dostal 29 minut, dobře střílel a nutil soupeře k faulům (8/10 
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FT), navíc přidal 5 zisků. I proti dosud neporaženému Rusku nastoupil v základu, ale po 

nepříliš výrazném výkonu se vrátil zpět na lavičku v následujícím utkání osmifinálové 

skupiny proti Řecku, kde měl opět problémy s fauly a FG% si opět kazil nepřesnou 

střelbou za tři body. V zápase s Makedonií se opět a naposledy vrátil do základní pětky 

a znovu se trefil za tři body a hned dvakrát i s dobrou úspěšností. Nicméně se opět 

vyfauloval, navíc naakumuloval 6 ztrát. Čtvrtfinále si Slovinsko definitivně zajistilo 

proti Finsku, jenže Španělsko bylo nadmíru nesnadný protivník. Dragič nezklamal, 

navíc doskočil 3 míče pod košem soupeře z celkových 5 doskoků. V duelu o umístění 

s Litvou byl vidět, na vítězství to však nestačilo. Nejlepší střelecký výkon předvedl ve 

vítězném zápase o sedmé místo proti Srbsku, ovšem lehce na úkor práce pro tým (1 RB, 

1 AS), navíc měl opět 4 fauly.  

Tabulka č. 19: statistiky Dragiče na ME 2011 

Goran Dragić, SLO, 06.05.1986, 1.94m, PG 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS TO ST BS 
PF 

Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D 

vs BUL  27 6/12 50 6/8 75 0/4 0 1/2 50 2 4 6 6 2 1 0 2 5 13 

vs UKR  14 1/5 20 0/1 0 1/4 25 2/2 100 0 2 2 0 2 0 0 5 2 5 

vs GEO  28 1/8 12.5 1/5 20 0/3 0 0/0 0 1 2 3 5 2 2 0 2 2 2 

vs BEL  29 5/11 45.5 5/8 62.5 0/3 0 8/10 80 1 2 3 3 3 5 0 1 10 18 

vs RUS  27 2/7 28.6 2/4 50 0/3 0 0/0 0 0 4 4 1 1 0 0 2 3 4 

vs GRE 17 3/7 42.9 2/4 75 0/3 0 3/5 60 1 1 2 2 1 1 0 4 4 9 

vs MCD 24 8/13 61.5 6/9 66.7 2/4 50 2/2 100 0 5 5 3 6 1 0 5 3 20 

vs FIN  27 2/8 25 1/5 20 1/3 33.3 2/4 50 1 3 4 4 4 2 0 3 5 7 

vs ESP  27 6/14 42.9 4/8 50 2/6 33.3 0/1 0 3 2 5 1 2 1 0 2 1 14 

vs LIT  24 6/11 54.5 5/6 83.3 1/5 20 3/4 75 2 3 5 4 4 3 0 0 7 16 

vs SER  27 9/12 75 7/8 87.5 2/4 50 1/4 25 0 1 1 1 2 2 0 4 4 21 

 Přestože do většiny zápasu zasáhl jako náhradník, byl 3. nejvytíženějším hráčem 

týmu, celkově sedmatřicátý. Jeho 129 bodů celkem bylo 11. nejlepším počinem na 

turnaji (nejvíc z výběru Slovinska). 13. příčku obsadil v úspěšnosti střelby z pole (opět 

nejlepší z týmu, to vše navzdory nízké 3P%-celkově 47. místo), protože vůbec nejlepší 

byl v úspěšnosti střelby za 2 body. Trestné hody dokázal proměňovat s 64,7% 

úspěšností (23. celkově, opět ho v národním týmu nikdo nepředčil). 38. byl v doskocích. 

V asistencích 2,7 zaostal o 0,3 za Lakovičem, ale i tak obsadil dělenou 21. pozici 

s prvním rozehrávačem pozdějších mistrů Evropy Calderónem, ovšem za cenu velkého 

počtu ztrát – 5. místo s průměrem 2,6.  

 

 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-D-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-D-5-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-D-9-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-D-12-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-D-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-F-2-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-F-4-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-F-9-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7985-79-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7986-83-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7988-87-A-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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4.7.2 MS 2014 

Dragičova průlomová sezona v NBA zakončená ziskem ceny MIP a vylepšení 

kariérních maxim v několika kategoriích v průměru - počtu odehraných minut, 

úspěšnosti střelby z pole. V národním týmu plní od tohoto roku roli kapitána, takže 

právě ve Španělsku si to vyzkoušel poprvé. V přípravě vynechal 9 ze 14 utkání, aby byl 

k dispozici na samotném šampionátu. Mužstvo dovedl k 7. příčce jako ústřední 

rozehrávač.  

Odpočinout si po náročné sezoně před turnajem se Goranu Dragičovi vyplatilo. 

Možná to lehce bylo znát na souhře (narážím na počty ztrát), ale první čtyři zápasy bez 

porážky byly zásluhou především jeho a bratra Zorana. Držel si velmi dobrou úspěšnost 

2P% i FG% a i ještě 3P%. Proti Austrálii (nejlepší v týmu v počtu asistencí, doskoků i 

bodů i okeficientu užitečnosti, přestože měl 4 fauly) a Koreji (turnajové maximum 22 

bodů) byl vyhlášen nejlepším hráčem. V duelu s Angolou strávil nejméně času na 

palubovce, kouč ho evidentně šetřil na následný zápas o první místo ve skupině 

s Litvou. Takticky vyspělý soupeř Gorana zastavil, ten tak prožil jednoznačně nejhorší 

večer (EF pouze 4).  Dal 12 bodů, na palubovce ale byl 33 minut, zejména proto, že 

kouč stáhl sestavu jen na devět hráčů. Únava, jako by na něj dolehla, protože 0/5 za tři 

body a 40% FT% to opravdu nejsou hodnoty, které by ho mohly těšit. A o moc lepší už 

to nebylo ani v play off, odešla mu střelba za tři body. Proti Dominánské republice 

v osmifinále jeho 12 bodů, 6 asistencí při velmi dobré 2P FG% (jenže 6 ztrát) na postup 

ještě stačilo. Ovšem pak narazil na favority největší – Američany. Klesající úspěšnost 

střelby pokračovala, až proti USA se Goran Dragič opět trefil zpoza tříbodového 

oblouku (ovšem 1/5). Za 29. minut 13 bodů, 4 doskoky, 4 asistence jsou solidní, ovšem 

limitovali ho fauly a opět ztráty.  

 Tabulka č. 20: statistiky Dragiče na MS 2014 

Goran Dragić, SLO, 06.05.1986, 1.91m, PG 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS +/- EF Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

vs AUS  26 8/12 66,7 5/7 71,7 3/5 60 2/2 100 3 4 7 4 4 5 2 0 0 25 21 

vs MEX  26 6/8 75 5/6 83,3 1/2 50 5/7 71,4 0 1 1 6 0 4 1 0 23 18 18 

vs KOR  25 10/14 71,4 8/10 80 2/4 50 0/1 0 2 0 2 4 2 0 0 0 18 23 22 

vs ANG  17 5/8 62,5 1/2 50 4/6 66,7 0/0 0 0 3 3 2 3 3 1 0 2 14 14 

vs LTU  33 5/14 35,7 5/9 55,6 0/5 0 2/5 40 0 1 1 4 4 3 2 0 -3 4 12 

vs DOM  27 6/12 50 6/8 75 0/4 0 0/0 0 0 2 2 6 3 6 1 0 17 9 12 

vs USA  29 6/15 40 5/10 50 1/5 20 0/0 0 1 3 4 4 4 4 0 0 -27 8 13 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-D-1-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-D-5-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-D-9-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-D-12-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-D-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-F-2-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-F-4-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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Slovinská reprezentace na Gorana Dragiče spoléhala, vévodí v týmových 

statistikách -  střelby za dva body, asistencích, koeficientu užitečnosti (o 0,3 před 

bratrem Zoranem, za nimi zeje díra 4 bodů). Na druhou stranu i v počtu ztracených 

míčů, což značí v kombinaci s asistencemi, že on byl ten, kdo dirigoval a řídil hru, často 

měl balon. Až na trojkovou střelbu a úspěšnost trestných hodů byl v popředí všech 

důležitých týmových statistik. Za Zoranem v počtu minut (o 0,1 minuty), což je dáno, 

také tím, že má více faulů (30. v celkovém pořadí). Trochu mě překvapuje, že pouze ve 

4 zápasech se dostal na čáru trestného hodu, přestože to není jeho nejsilnější stránka 

hry, což dokazuje 60% úspěšnost. Co se tabulek turnaje týká, 16 bodů v průměru stačilo 

na 11. příčku. 8. byl ve FG%, dokonce třetí v úspěšnosti střelby za dva body, což 

znamená, že ho srážely trojky (až 58.).  Podprůměrné množství doskoků, i když na jeho 

pozici to zase tak podprůměrné není (16.), kompenzuje 9. pozice v asistencích. 7. příčka 

ve ztrátách ale následováníhodná není.  V pořadí koeficientu užitečnosti je 26. celkově. 

4.7.3 Srovnání 

Tabulka č. 21: vybrané průměrné Dragičovy statistiky 

Goran Dragić 

průměr GP Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS Pts EF TS% eFG% mPER 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

ME11 11 24,6 4,5/9,8 45,4 3,6/6 59 0,8/3,8 21,4 2/3,1 64,7 1 2,6 3,6 2,7 2,7 2,6 1,6 0 11,7 10,5 52,3 49,5 14,5 

MS14 7 26,2 6,6/11,9 55,4 5/7,4 67,3 1,6/4,4 35,5 1,3/2,1 60 0,9 2 2,9 4,3 2,9 3,6 1 0 16 14,4 62,4 62,2 19,4 

INTER   3 2,7   9,6   

NBA40 574 22,3 3,8/8,2 47,1 3/5,8 51,8 0,8/2,4 35,5 1,8/2,4 74,9 0,6 1,8 2,3 3,9   1,8 0,8 0,2 10,4 10,8 56,1 52,2 16,9 

Na statistikách Gorana Dragiče je krásně viditelný rozdíl, když hráč nastupuje 

z lavičky nebo hraje v základu. Přestože na obou turnajích odehrál srovnatelné množství 

minut, přece jen o dvě minuty více na MS, kde už tým postrádal veterána a jednoho 

z předních evropských rozehrávačů své generace Jaku Lakoviče, vzrostl počet jeho 

vystřelených pokusů z pole. Zvednuté sebevědomí, které i tak předtím nepochybně měl 

z NBA a statistiky z ME to dokazují, se promítlo i do úspěšnosti, rozdíl je zřejmý 

zejména v procentech proměněných trojek. Naopak na čáru trestného hodu chodil méně 

často, navíc s horším procentem, což může napovídat něco o jeho agresivitě pod košem 

soupeře (s poklesem útočných doskoků). Nabízí se ale také, že pokud mu vzrost počet 

asistencí a to o ne zanedbatelné číslo, více se soustředil na roli tvůrce hry, o čemž 

svědčí i vysoký počet ztrát. Přesto je patrné zlepší v počtu nastřílených bodů a i ve 

všech ostatních pokročilých metrikách, takže jde s jednoznačností říci, že to byl jeho 

výrazně lepší turnaj, na kterém se mu dařilo zejména střelecky. Doskoků totiž sbíral 
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méně, poslední pokles můžeme pozorovat v kolonce zisků. I tak ale v doskočených 

míčích v průměru s kariérou v reprezentaci nijak nepropadl, naopak asistencí přidal více 

a to i v porovnání s kariérními čísly z NBA. Srovnatelná je v tomto případě v úspěšnosti 

zpoza čáry vymezující střelbu za tři body a posbíraných bloků, zisků. V doskocích byl 

jen o něco málo lepší na světovém šampionátu, stejně jako v asistencích. Velký rozdíl 

lze hledat v úspěšnosti střelby za dva body, ale i pole celkově. Jeho roli v dresu 

reprezentace ve Španělsku ale nejlépe charakterizuje daleko větší množství vyslaných 

střel. Na druhou stranu číslo v kolonce ztrát je dvakrát větší, což souvisí i s jeho absencí 

v přípravných zápasech, což mu snížilo už tak poměrně vysoké hodnoty v koeficientech 

reprezentujících užitečnost. 

4.8 Omer Asik 

Třicetiletý rodák z Bursy basketbalově vyrostl ve Fenerbahce Istanbul. Turecko 

reprezentoval už v mládežnických kategoriích. I do seniorské kategorie tento hřmotný 

116 kilogramů vážící pivot vlétl a celkem absolvoval už 14 mezinárodních akcí, ani 

jednu vrcholnou nevynechal. Po průlomovém světovém šampionátu v roce 2010, kde s 

národním týmem bral stříbrné medaile po porážce s USA, odešel do NBA. Dva roky 

předtím ho sice draftoval jako 36. v pořadí Portland, ale ihned byl vyměněn do Chicaga. 

V Bulls od přesunu za Atlantik odehrál dvě sezony, než zamířil do Houstonu, kde 

strávil stejně dlouhou dobu. V roce 2014 byl vyměněn do New Orleans. Mezi jeho 

největší přednosti patří obranná práce, vyhlášený je zejména blokař a hráč na výpomoc, 

při přebírání po cloně. Protože se často pohybuje pod košem a má na to i dobré 

parametry, sbírá poměrně dost doskoků, v ofenzivě má ale rezervy. V NBA odehrál 422 

zápasů z toho 243 v základu.  

4.8.1 ME 2011 

Pětadvacetiletý centr Chicaga, se v uplynulé sezoně v NBA rozkoukával, přesto 

odehrál všech 82 utkání, i když jako střídající hráč. Bulls ovládli základní část ligy, 

přesto v play-off Východní konference podlehli ve finále Miami. Na šampionátu v Litvě 

Turecko skončilo až 11., když obsadilo v semifinálové skupině E poslední místo. 

V základní skupině A zaznamenal proti Portugalsku 4 bloky při 100% střelbě. 

Proti Velké Británii mě nejvíce zaujalo jeho 5 ztrát míče a bilance 3/10 z trestných 

hodů. Zápas s Litvou se mu povedl - 100% FG%, 75% FT%, 13 doskoků (8 obranných), 

2 bloky, 11 bodů a premiérový double-double na šampionátu. Na čáru trestného hodu 
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ho nejvíckrát (6/12) poslalo na závěr skupiny Španělsko a to v zápase, ve kterém Turci 

bojovali o postup do další fáze. Zvládli ho, i když ne tak zásluhou Asika, a uštědřili 

budoucím mistrům Evropy jedinou porážku na turnaji. V osmifinálové skupině Turci 

ani jednou nevyhráli. Nicméně Asik nezklamal. Proti Francii se blýskl double-doublem 

(10 bodů 11 doskoků z toho 7 útočných). Ještě lepší double-double (19 bodů 11 

doskoků opět 7 útočných) předvedl v zápase proti Němcům s Nowitzkým a Kamanem 

pod košem. 

Tabulka č. 22: statistiky Asika na ME 2011 

Omer Asik, TUR, 04.07.1986, 2.12m, C 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS TO ST BS 
PF 

Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D 

vs POR  20 2/2 100 2/2 100 0/0 0 0/2 0 0 3 3 0 3 0 4 2 1 4 

vs GBR  22 2/5 40 2/5 40 0/0 0 3/10 30 3 6 9 0 5 0 1 3 6 7 

vs LIT  27 4/4 100 4/4 100 0/0 0 3/4 75 5 8 13 0 2 0 2 3 5 11 

vs POL  17 2/5 40 2/5 40 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 3 0 2 4 0 4 

vs ESP  28 3/6 50 3/6 50 0/0 0 6/12 50 3 5 8 0 1 0 1 4 8 12 

vs FRA  24 3/6 50 3/6 50 0/0 0 4/6 66.7 7 4 11 0 1 0 1 2 4 10 

vs GER  28 9/15 60 9/15 60 0/0 0 1/5 20 7 4 11 0 3 0 0 3 3 19 

vs SER  29 2/5 40 2/5 40 0/0 0 1/4 25 5 5 10 0 1 1 1 4 3 5 

průměr 24,4 3,4/6 60 3,4/6 60 0/0 0 2,3/5,4 38,1 3,8 4,8 8,5 0 2,4 0,1 1,5 3,1 3,8 9 

Ani jedno utkání nezačal Asik na lavičce, přesto jeho čas strávený na hřišti není 

až tak velký (24,4 minuty, 41. místo celkově ale 4. v týmu), přestože na jeho pozici 

mohl nastupovat už jen mladičký nýbrž talentovaný Kanter, občas alternoval Savas. 

Jedním z důvodů je fakt, že v počtu faulů je sedmý celkově. Potvrdilo se také, že jeho 

úspěšnost trestných hodů ho limituje a soupeř toho poměrně snadno může i využít 

v koncovkách zápasů, další důvod pro menší vytížení. Nedisponuje střelbou za tři, je 

klasický pivot ze staré školy, takže ho bránit není zas tak těžké. Nestřílí sice se špatnou 

úspěšností (3. v národním týmu) ale málo, takže ani není klasifikovaný v žebříčcích (až 

šestý v týmu v počtu bodů). Kompenzuje to 3. místem mezi nejlepšími doskakovači. 

Obranou práci pod košem prezentuje jeho 1,5 bloku (5. příčka). Na to že nemá ani jednu 

asistenci, počet ztrát (2,4 nejhorší v týmu) značí jakousi neobratnost – 14. místo 

celkově. 3 double-doubly Asika řadí na úroveň nejlepších, třeba bratří Gasolů. 

4.8.2 MS 2014 

V přestupním období jeho zaměstnavatel z Houstonu přivedl hvězdného 

amerického pivota Dwighta Howarda, takže Asik musel nastupovat na pozici 4, což mu 

nesvědčilo, až skončil na lavičce. Ještě více ho poznamenal dvouměsíční výpadek 

způsobený zraněním kolena. Kvůli tomu odehrál osobní minimum 48 utkání. Možná i 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-3-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-6-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-8-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-10-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-3-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-5-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-9-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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proto si ve střelbě trestných hodů stanovil rekord v úspěšnosti 61,9%. Na mezinárodní 

scéně ve Španělsku s Tureckem došel na osmou příčku poté, co je vyřadila ve 

čtvrtfinále Litva. 

 Začátek šampionátu nezastihl Asika ve formě. Proti Novému Zélandu to byl jeho 

suverénně nejhorší výkon. V duelu s výběrem z NBA prokázal jisté zlepšení (alespoň 3 

bloky, FG%), ale způsobil také 6 ztrát míče. Při překvapivé porážce s Ukrajinou už byl 

nejlepším hráčem Turecka, přestože FG% nebyla dobrá – doskočil 8 míčů pod košem 

soupeře a celkově 20 (nejlepší výkon ze všech hráčů na turnaji), udržel si na sebe velmi 

dobrou úspěšnost střelby trestných hodů (8/10), což resultovalo v jeho největší 

koeficient užitečnosti a předposlední double-double. I proti Finsku na svůj předchozí 

výkon navázal. Za 37 minut se blýskl 22 body s nadprůměrnou úspěšností, navíc 

z hodně pokusů. V dalším duelu posledním ve skupině s Dominikánskou republikou mu 

chyběl bod k double-double a to odehrál jen 13 minut. Ve čtvrtfinále s Austrálií si 

vybral slabší zápas, i když se 100% FG% (1/1). Proti Litvě zase byl hodně vidět (a to 

měl ještě problémy s fauly) a zaznamenal s průměrnou střelbou svůj druhý double 

double za 11 bodů a 10 doskoků, přidal 2 asistence. Na postup to ale nestačilo. 

Tabulka č. 23: statistiky Asika na MS 2014 

Omer Asik, TUR, 04.07.1986, 2.13m, C 

Match Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS +/- EF Pts 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

vs NZL  10 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 2 2 0 2 -9 -1 1 

vs USA  21 2/2 100 2/2 100 0/0 0 2/5 40 2 6 8 0 3 6 0 3 -10 8 6 

vs UKR  32 4/11 36,4 4/11 36,4 0/0 0 8/10 80 8 12 20 0 0 1 0 1 -2 27 16 

vs FIN  37 7/12 58,3 7/12 58,3 0/0 0 8/16 50 3 5 8 1 2 1 2 1 1 20 22 

vs DOM  13 4/9 44,4 4/9 44,4 0/0 0 1/2 50 2 8 10 0 0 2 1 0 6 12 9 

vs AUS  28 1/1 100 1/1 100 0/0 0 2/3 66,7 1 2 3 0 3 2 1 2 -5 7 4 

vs LTU  28 5/10 50 5/10 50 0/0 0 1/2 50 3 7 10 2 4 1 1 2 4 19 11 

V tureckém výběru byl třetím nejvytíženějším hráčem, s největším koeficientem 

užitečnosti (32. celkově), s jednou z nejlepších úspěšností střelby z pole, druhý 

v průměru přísunu bodů. Excelentní byl v doskocích a zejména blocích. FT% naopak 

jedna z nejhorších, poměrně velké číslo v kolonce ztrát ho celkově řadí celkově do 

čtvrté desítky. V porovnání s průměrnými statistikami na turnaji se umístil 21. ve FG%, 

7. příčka mu patřila v počtu doskoků, k tomu měl ze svých konkurentů nejméně 

odehraných minut v průměru. 6. pozici obsadil mezi blokaři. Dvakrát dosažený double-

double ho dává do společnosti dalších 4 hráčů na děleném šestém místě. 

 

http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-3-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-6-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-8-3.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-10-4.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7983-A-14-5.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-3-1.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
http://www.eurobasket2011.com/en/cid_4,w7QjPeH-M,ty138LH2l3.gameID_7984-E-5-2.compID_qMRZdYCZI6EoANOrUf9le2.season_2011.roundID_7526.html
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4.8.3 Srovnání 

Tabulka č. 24: vybrané průměrné Asikovy statistiky 

Omer Asik 

průměr GP Min 
FG 2P FG 3P FG FT Reb 

AS PF TO ST BS Pts EF TS% eFG% mPER 
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot 

ME11 8 24,4 3,4/6 60 3,4/6 60 0/0 0 2,3/5,4 38,1 3,8 4,8 8,5 0 3,1 2,4 0,1 1,5 9 11 53,8 56,3 13,6 

MS14 7 24 3,3/6,6 50 3,3/6,6 50 0/0 0 3,3/5,7 57,3 2,7 5,7 8,4 0,4 2 2,1 0,7 1,6 9,9 13,1 54,3 50 17,3 

INTER   6,7 0,4   9,3   

NBA40 422 16,9 1,8/3,3 53,1 1,8/3,3 53,3 0/0 0 1,1/2 55,2 2 4,3 6,3 0,5   1 0,3 0,7 4,7 9,1 55,1 53,1 13,9 

Nejvyrovnanější výkony na obou šampionátech z hlediska průměrných statistik 

měl právě turecký dlouhán Omer Asik, který odehrál takřka totožné minuty na obou 

mistrovstvích. Vzhledem k tomu, že v repertoáru nemá střelby z dlouhé vzdálenosti a 

zpoza trojky už vůbec ne (jako jediný z probandů), jeho střelba z pole je tvořena pouze 

dvoubodovými pokusy, kterých si přece jen o něco málo více vzal už jako starší a 

reprezentací protřelejší pivot na světovém šampionátu. Jenže s menší (a to o deset 

procent) úspěšností. Daleko lépe si ale dokázal pod košem soupeře chodit pro fauly a 

díky tomu, že z ní měl výrazně lepší úspěšnost než před třemi lety v Litvě (evidentně na 

ní i podle statistik z NBA zapracoval, jinak by měl velký handicap (ovšem i tak je FT% 

dost nízká)), zlepšil se i v bodovém přísunu pro tým. Doskoky sbírá konstantě a rád, i 

když v rozdílném rozložení útočných a obraných. Je vidět, že se častěji zapojoval do 

útoku i na základě mírného zlepšení v asistencích. Hrozit může totiž pouze v košovém 

prostoru, čímž na sebe strhává alespoň pozornost obránců svou hřmotnou postavou a po 

zdvojení otvírá spoluhráče na perimetru. Zkušenosti zúročil i co se počtu ztrát, zisků a 

faulů týká. Ve srovnání s průměry z NBA bylo ME z hlediska střelby jeho 

nadprůměrné. Obecně v národním týmů dostává více důvěru v útoku, je v něm také 

takřka jediný z NBA, tudíž se na něj více spoléhá. Vrací to ve skoro dvojnásobném 

bodovém průměru, stejně jako v blocích. Doskoků také sbírá více ve všech ohledech. 

Menší číslo v kolonce ztrát je v týmu zaměstnavatele pochopitelné. Nicméně velmi 

důležitým aspektem v jeho případě je v průměru o osm minut větší minutáž v 

reprezentaci. Pokročilé střelecké statistiky ukazují, že nehledě na to, že jeho EF je v 

národním týmu větší, v dlouhodobé soutěži konstantněji ale méně střílí. Přínos pro tým 

vyjádřený modifikovaným hráčským koeficientem užitečnosti (který je přepočítáván na 

jednu minutu hry a tudíž ho zase až tak neovlivňuje rozdílný počet odehraných minut) 

vypovídá jasně, týmu nejvíce pomohl ve Španělsku, kde předvedl svůj nadprůměr. 

Nicméně na ME a v NBA to byly výkony velmi podobné ve smyslu celkové užitečnosti. 
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5 ZÁVĚR          

 Tato diplomová práce nabízí srovnání statistických analýz individuálních herních 

výkonů osmi evropských basketbalistů z NBA na dvou reprezentačních akcích. Po 

konfrontaci s jejich kariérními průměry jak v reprezentaci tak základní části 

severoamerické profesionální soutěže, se dá konstatovat, že až na výjimky (Calderóna a 

Diawa) dle zjištěných dat ve výsledkové části podávají hráči na mezinárodní úrovni 

lepší výkony. Na to se dá nahlížet hned z několika různých směrů. Zaprvé jsou to hráči, 

kteří se prosadili i v nejlepší basketbalové lize světa (což se dá jednoznačně říct, protože 

od šampionátu v Litvě do toho ve Španělsku uběhly tři roky, během nichž právě tato 

osmička pod smlouvou v zámoří zůstala). V NBA je tudíž větší konkurence než 

v reprezentaci, kde pak snáz mohou dosahovat statisticky hodnotnějších výkonů. 

Samostatnou kapitolou jsou na první pohled drobné rozdíly v pravidlech. Úspěšnost 

střelby za tři body může být a řekl bych, že je, vyšší kvůli tomu, že právě na tuhle 

vzdálenost jsou ze zámoří zvyklí a dnes je tam zase o něco dál, tudíž si tady více věří. 

Na druhou stranu zase občas mívají problémy s fauly (nejčastěji při stavění clony, 

s agresivitou na útočném doskoku) a ztrátami (v NBA je daleko volnější výklad pravidel 

o krocích, součinnost nemůže být taková jako v klubu). V dresu národního týmu ale 

mohou také cítit zase větší sounáležitost a motivaci po dosažení úspěchu (v NBA má na 

titul šanci jen opravdu pár klubů v posledních letech, což platí ovšem i o MS). Nedá se 

říct že, by hráli víc minut nebo plnili výrazně větší roli než v klubu. Je to až příliš 

individuální záležitost. Například. Calderón už má svá nejlepší léta za sebou. Ibaka 

chodí z lavičky v reprezentaci na rozdíl od jasné pozice v základní pětce v klubu. Bratři 

Gasolové jsou nezpochybnitelnými lídry svých týmů všude. Dragić musel bojovat delší 

dobu, než si zajistil své místo v základní sestavě. Diawovi výkony statisticky zase až tak 

dobře nevypadají, zajímavé by zejména v jeho případě bylo moci dohledat co nejvíce 

pokročilých statistik, ale to pouze ze zápisů o utkání není možné. V závěrečných 

srovnáních je u každého hráče zodpovězena úvodní výzkumná otázka individuálně. 

Pokud bych vycházel pouze z koeficientů užitečnosti, větší čísla pro někoho možná 

překvapivě se objevují na mistrovství Evropy. Tam se dá říci, hráli o titul favorité. 

Možná i proto pak na světovém šampionátu ani jeden z těchto 4 týmů (největší favorit 

domácí Španělsko padl s Francií, které ale pak došly síly, protože neměli tak široký a 

zkušený kádr), ale ani jiný světový, finále proti reprezentaci USA nehrál. V dresu 

Srbska byl jediný a odehrál jen polovinu zápasů v premiérové sezoně NBA. I proto se 
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domnívám, že pokud hra národního týmu na těchto hráčích stojí (Batum, Diaw, bratři 

Gasolové, Dragić), jako že to tak dle celkových umístění vypadá, musí podávat vysoký 

standard svých výkonů nebo alespoň v důležitých zápasech. Tím jsem odpověděl i na 

třetí z výzkumných otázek. Musí. Na příkladu Španělů je to bohužel patrné, co stačí na 

ME, nemusí stačit na MS, i když zrovna v jejich případě si nezahráli jediné utkání proti 

některému z předních světových týmů. U Francie je to patrné zejména v duelech play-

off. 

 Snažil jsem ale i představit cestu, kterou musí hráči z NBA projít, pokud chtějí 

reprezentovat rodnou zem na mezinárodních basketbalových akcích. Překážek je 

mnohdy více než užitku, záleží proto na hráčích, jejich identitě a národní hrdosti, jestli 

časově, finančně náročnou cestu plnou papírování podstoupí nebo si budou užívat se 

svými rodinami volna po skončení sezony v zámoří. Pokud už se pro účast na 

šampionátech basketbalisté rozhodnou, nepochybuji o tom, že se snaží podat co nejlepší 

výkon, aby svou měrou přispěli a pomohli družstvu v cestě za úspěchy a slávou. Každý 

má ovšem různé předpoklady - tělesné proporce a konstituci, technickou vybavenost, 

mentální a taktickou vyspělost, které v utkáních buď naplní, nebo se jim to nepovede.  

Pak záleží, jestli mozaika jednotlivých individuálních výkonů bude stačit na vítězství 

v utkání, turnaji. Promluvila do toho samozřejmě také aktuální forma. 

Po analýze individuálních herních výkonů vycházející z nashromážděných 

statistik, jsem dané výsledky okomentoval a zdůraznil něčím výjimečná čísla ve většině 

kategorií, a porovnával mezi sebou i s turnajovými žebříčky. Už podle základních 

statistik se daly sice výkony ohodnotit, ale bylo by to velmi složité a promítaly by se do 

toho i rušivé vlivy, které by mohly narušit věrohodnost získaných výsledků. Proto jsem 

si ještě vypočítal pokročilé statistiky, které se používají v NBA k lepší identifikaci 

kvality daného individuálního výkonu. Pomocí nich jsem poukázal na další možnosti při 

nahlížení na samotné hodnocení. Problémem bylo, že jsem nedokázal nikde dohledat 

vzorce na některé další, které jsem tak alespoň představil. S nimi by práce dostala ještě 

daleko širší rozměr. Abych ovšem mohl určit užitečnost jednotlivých hráčů promítající 

se do jejich přínosu pro tým, využil jsem koeficientů, které daným hráčům přiřknou 

konkrétní čísla užitečnosti. Ta nejlépe vystihují přínos basketbalisty pro tým a hráči se 

podle nich dají přehledně ale hlavně pochybností seřadit.  

Nezpochybnitelné a to z obou turnajů je, že jedním z nejlepších hráčů a světových 

hvězd vůbec je hrající legenda a člen zlaté Španělské generace Pau Gasol, který jde 
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svým příkladem hráčům jak na hřišti, kde je takřka vždy ten na koho se nejvíce spoléhá, 

ale také mimo svým příkladným vystupováním a zapálením pro hru, kterou dokazuje 

pravidelnou participací na mezinárodních akcích.  

Závěrem bych rád dodal, že možná jsem mohl věnovat větší pozornost srovnání 

probandů mezi sebou, ale vzhledem k četnosti vzorku mi to nepřišlo pro tuto 

diplomovou práci přínosné. Za úvahu stálo srovnat jejich výkony s těmi, které dovedly 

Američany k triumfu, jenže to by také o ničem příliš mnoho neřeklo, neboť ti se pod 

dohledem trenéra Krzyzewskiho všichni dělili takřka rovnoměrně o čas, tudíž málokdy 

mohl kdokoli z nich naplnit svůj potenciál. Což by bylo zřejmé zejména z průměrů, 

kterými bych to konfrontoval.  
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