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Abstrakt 

 

Název:   Rozbor kritických situací v basketbale 

 

Cíle:  Hlavním cíle této práce je navrhnout opatření pro zlepšení zvládání 

kritických situací. Dalším cílem je definování kritických situací a 

zjištění, co hráči během těchto situací cítí. 

 

Metody: Jako metoda zkoumání bylo pouţito pozorování. Při tomto pozorování 

bylo k definování kritických situací vyuţito seznamu těchto kritických 

situací. Následně byly tyto kritické situace rozebrány s hráčem během 

hloubkového rozhovoru. 

 

Výsledky: U obou zkoumaných případů jsem prokázal, ţe mají kritické situace a 

jejich zvládání vliv na kvalitu sportovního výkonu. Dále jsem pro tyto 

objekty zkoumání definoval nejvýznamnější kritické situace a navrhnul 

opatření pro jejich lepší zvládání. 

 

Klíčová slova:  Psychické stavy, kritické situace, basketbal 

 



Abstract 

 

Title:   Analysis of critical situations in basketball 

 

Objectives: The main aims of this work is to propose arrangements to improve the 

management of critical situations. The another aim is to define critical 

situations and to finde out how the players feel during this situations. 

 

Methods: As a method of exploration has been used the observation. During this 

observation has been used the list of the critical situation to define 

these. Subsequently, has been these situations discussed with the player 

during the interview. 

 

 

Results: For both cases I have examined, that the critical situation and their 

controlling affect the quality of sport performance. I have also define 

for these objects the most critical situations and I have proposed the 

measures for the better controlling. 

 

Keywords:   Psychical states, critical situations, basketball 
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1 Úvod 
 

Basketbal je mnohdy označován jako fyzicky vůbec nejnáročnější kolektivní sport. 

Kombinace stále opakovaných krátkých sprintů, výskoků, změn směru a osobních soubojů, 

vyţaduje od hráčů dokonalou fyzickou kondici. Mnoho špičkových basketbalistů se můţe 

měřit svými výkony s vrcholovými atlety. 

Tento kolektivní sport byl také označován jako sport pro vysokoškoláky (inteligentní 

lidi). Je to způsobeno tím, ţe je velice náročný na taktiku (spousty útočných a obranných 

systémů), ale i na individuální činnost a myšlení jedince. 

Metody trénování fyzické kondice hráčů se neustále zlepšují, ale často je mezi 

odborníky probírána otázka, zda se neblíţíme hranici lidských moţností. Těmto spekulacím 

napomáhají i časté kolapsy vrcholových sportovců během zápasů, či závodů.  

Taktéţ připravenost hráče z taktické stránky bývá v současnosti ve špičkových 

klubech velice kvalitní. Do detailu propracované herní systémy a jejich různé aplikace jsou 

otázkou názoru a filozofie trenéra. I zde zůstává otázkou, jak velký prostor pro zlepšení v této 

oblasti zbývá. 

Poslední oblastí, na kterou se zaměřuje sportovní příprava, je hráčská psychika. V té 

jsou doposud největší rezervy. A přitom je psychika hráče velmi důleţitou sloţkou, bez které 

by se ţádný vrcholový sportovec neprosadil. V dřívějších dobách na tuto problematiku bylo 

nahlíţeno tak, ţe kdo na to "nemá hlavu", nemůţe být vrcholovým sportovcem. V současnosti 

se i tato oblast přípravy sportovce začala rozvíjet a s vrcholovými sportovci se v této oblasti 

pracuje stejně jako třeba na fyzické kondici. 

Ve špičkových profesionálních klubech fungují lidé, zabývající se psychikou hráče, 

kteří jsou součástí realizačního týmu. Pomáhají hráčům řešit jejich problémy, zvládat kritické 

situace a stres. Zabývají se psychologickou přípravou sportovce, tak aby jeho výkon byl co 

nejlepší. V tuto chvíli ale uţ můţe být pozdě. Největší nápor na psychiku hráče je kladen v 

době dospívání. Pokud se v této době něco zamešká, nemusí se jiţ talent některých jedinců 

nikdy projevit. 
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Ať uţ je hráč psychicky silnější, nebo slabší, tak jako tak je v průběhu tréninku, ale 

především v průběhu utkání vystaven stresu a kritickým situacím. V těchto kritických 

situacích působí na psychiku hráče velmi mnoho faktorů, které ho ovlivňují. Kaţdý hráč se 

s nimi dokáţe vyrovnat jinak. Navíc se velmi často stává, ţe ne všechny kritické momenty 

jsou pro hráče tak zřetelné, aby si je sám uvědomil a tudíţ dokázal pro sebe vyhodnotit, zda 

tento moment zvládl, či nezvládl. Zvládnutí nebo nezvládnutí těchto kritických situací přitom 

můţe tvořit tenkou hranici mezi sportovním úspěchem a neúspěchem.  

Ve své práci budu popisovat a rozebírat zvládání kritických momentů dvou hráčů 

Sokola Horní Počernice během tří nejzajímavějších utkání. Tyto objekty byly pro výzkum 

velmi zajímavé, jelikoţ jsou to mladí hráči, kteří nemají mnoho zkušeností, a existuje u nich 

velký prostor pro práci s jejich psychikou. 

Svou prací bych chtěl přiblíţit zajímavou a důleţitou problematiku sportovní psychologie 

basketbalu a to především oblast zvládání kritických momentů během utkání.  
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2 Teoretická východiska práce 
 

2.1 Basketbal 

 

Basketbal byl vymyšlen v prosinci roku 1891učitelem tělocviku Dr. Jamesem 

Naismithem v místě Springfield v Massachusetts. Tento sport vymyslel, protoţe chtěl, aby 

mohli studenti hrát nějaký kolektivní sport na způsob amerického fotbalu nebo lakrosu také 

v zimních měsících v tělocvičně. Basketbal se stal jedním z nejrychleji se rozvíjejících a 

nejpopulárnějších sportů na celém světě. (Wissel, 1994) 

Basketbal je týmová sportovní hra. Kaţdý tým má maximálně 12 hráčů, přičemţ 

současně můţe být na hřišti hráčů pouze pět. Tato hra je specifická tím, ţe branky, které 

nazýváme koše, jsou umístěny ve výšce větší neţ tři metry. Při hře basketbalu se do hry 

aktivně zapojují všichni hráči, kteří jsou v danou chvíli na hřišti. Tito hráči nemají mezi sebou 

rozdělené specifické úkoly pro obranu a útok, jako je tomu například v hokeji nebo 

americkém fotbale. Na útočné fázi se stejně jako na fázi obranné podílejí všichni přítomní 

hráči na hřišti. Utkání v basketbale trvá čtyřicet minut čistého času. Těchto čtyřicet minut je 

rozděleno do čtyř čtvrtin, mezi nimiţ jsou krátké pauzy. Mezi druhou a třetí čtvrtinou je pauza 

delší a při této pauze si týmy mění strany hřiště, na které týmy útočí. Hráči nejsou omezeni 

v počtu moţných střídání, do zápasu jiţ ale nemohou zasáhnout v případě střídání z důvodu 

páté osobní chyby. (Velenský, 1994) 

Basketbal je velmi rychlý sport, který je náročný ze všech stránek ať uţ fyzické 

zdatnosti, taktické a technické připravenosti, nebo psychické odolnosti. 

 

2.2 Sportovní psychologie 

 

Sportovní psychologie představuje vědní obor, který je zatím prozkoumán velmi málo. 

Sportovní psychologie se vyvinula z biologie a psychologie motivace. Většina sportovců si 

začíná uvědomovat, ţe sportovní psychologie a různá cvičení jsou důleţitou sloţkou 

sportovního tréninku. Hlavním zaměřením sportovní psychologie je zkoumání vnímaných 

pocitů během vykonávání sportovní činnosti. (Tod, Thatcher a Rahman, 2010) 
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2.2.1 Osobnost sportovce 

 

Basketbal je týmový sport a součástí kaţdého druţstva je velký počet rozdílných 

osobností. „Osobnost lze definovat jako relativně stabilní systém, komplex vzájemně 

propojených somatických a psychických funkcí, který determinuje proţívání a chování 

jedince, a z toho vyplývající jeho vztah s prostředím.“  Kaţdý sportovec se vyznačuje mnoha 

individuálními vlastnostmi a tyto vlastnosti definují jeho osobnost. Osobnost má tedy vliv na 

dosahování sportovních výkonů. Pojem osobnosti sportovce je velice sloţitý a musíme jej 

chápat jako něco, co se stále vyvíjí a utváří tak i jeho kariéru. Skutečné poznání osobnosti 

sportovce je cílem kaţdého trenéra, jelikoţ toto poznání slouţí jako podklad k další práci. 

Aby bylo moţné dosáhnout unikátních výkonů, je třeba do jeho budování zapojit jak svalový 

aparát, tak i osobnost sportovce. Mnoho trenérů trénuje sportovce pouze od krku dolů a tím 

osobnost redukují pouze na biologicky pojatý organismus. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009) 

 

2.2.1.1 Temperament 

 

Temperament můţeme chápat jako vrozený základ osobnosti. Díky těmto vrozeným 

dispozicím reaguje člověk specificky na určité podněty. „Temperament je individuálně 

charakteristický typ reaktivity a dynamiky psychiky. Představuje formální základ průběhu 

duševních dějů i projevů chování.“ (Vágnerová, 2004 s.216) Temperamentový základ 

osobnosti je velmi málo ovlivnitelný a je dán geneticky. Dá se pouţívat jako kritérium 

k rozlišování různých typů člověka. Jeden z nejpouţívanějších způsobů dělí člověka dle 

temperamentu na čtyři typy. Sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik. Sangvinik je 

charakterizován jako člověk se slabými citovými proţitky, ale rychlou proměnlivostí reakcí, 

cholerik je naopak definován jako člověk se silnými, rychle se měnícími emocemi, flegmatik 

jako člověk s malou tendencí měnit svou náladu a melancholik jako osoba typická silnými, 

pomalu se měnícími citovými proţitky.(Vágnerová, 2004) 
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2.2.2 Emoce 

 

Kaţdý sportovec během svého sportovního výkonu projevuje ať uţ více či méně jistou 

dávku emocí. Tento projev emocí a jejich zvládání má buď pozitivní, nebo negativní vliv na 

sportovní výkon. „Emoce lze definovat jako schopnost reagovat na různé podněty proţitkem 

libosti a nelibosti, spojeným s fyziologickými reakcemi a změnou aktivity, event.. i dalšími 

vnějšími podněty“ (Vágnerová, 2004 s.143) Emoce jsou propojeny s fyziologickými 

funkcemi. Silné emoční proţitky jsou doprovázeny somatickými reakcemi. (Vágnerová, 

2004) 

Podat nějaký větší výkon bez emocí nejde, protoţe by k tomuto výkonu nebyl důvod. 

Proto nemůţeme emoce chápat pouze jako nějaký druh rušivých elementů. Klidný a lhostejný 

člověk nedokáţe podat dobré výkony ve sportu, ani v práci. Naopak při nadměrném mnoţství 

proţívaných emocí mohou tyto emoce opravdu rušivě působit, a tím například sportovce 

narušovat v jeho koncentraci. Takto na sportovce mohou působit jak kladné emoce, jako je 

například radost, tak i negativní emoce, například zlost. Nesoustředěný, emocemi naplněný 

sportovec nepodá kvalitní výkon. V důleţité chvíli mine střelu, nebo nepromění gól. (Šimek, 

1995) 

Proţívání emocí je nedílnou součástí basketbalových zápasů. Proţívání těchto emocí 

navíc umocňuje fakt, ţe je basketbal kolektivní hra, kde hráči proţívají emoce společně ve 

větší skupině lidí. 

 

2.2.3 Motivace 

 

Motivace je velmi důleţitou sloţkou kvalitního sportovního výkonu. „Pojem motivace 

se vztahuje k vysvětlování příčin chování“ (Nakonečný, 1973 s.105) Motiv, latinsky motus, 

znamená pohyb. Motiv můţeme definovat jako souhrnné označení pro motivy a jejich 

působení. „Motiv je faktor, který uvádí věci do pohybu. Můţe jít o pohyb ve fyzikálním 

prostoru nebo – v přeneseném smyslu – o pohyb psychický, pohyb myšlenek, představ, přání, 

rozhodnutí atd., obecně lze říci, ţe motiv je faktor uvádějící do pohybu jakoukoli činnost či 

proces. (Říčan, 2010 s.96) Nakonečný (1973) uvádí ve svém díle tyto druhy motivů. Hlad a 

ţízeň, Sexus, Agrese, Úzkost, Úspěch, Únava, Potřeba dojmů, Potřeba explorace a orientace, 

Hra, Potřeba sociálního kontaktu, Potřeba lásky a něţnosti. 
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2.2.4 Aktivace 

 

Aktivace vzniká vlivem periferního stimulu (zrakového, sluchového atd.) na vzrůst 

dráţdivosti v centrálním nervovém systému. Důsledkem dráţdění centrální nervové soustavy 

je nárůst aktivační úrovně jedince. (Sillamy, 2001) 

Aktivace dosahuje různých aktivačních úrovní. Velmi nízká úroveň aktivace nastává 

během spánku, naopak velmi vysokou úroveň aktivace zaţíváme při silných emočních 

proţitcích. Ve spojení se sportem nazýváme vysokou úroveň aktivace startovní horečkou a 

naopak nízkou úroveň aktivace startovní apatií. Oba tyto extrémy mohou mít negativní vliv na 

sportovní výkon. Pro sport je nejvýhodnější optimálně zvýšená aktivace pozitivního směru. 

Tuto úroveň aktivace nazýváme jako mobilizační pohotovost a je cílem regulace těchto 

aktuálních psychických stavů. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009) 

 

2.2.5 Odolnost 

 

Během sportovního výkonu na nás působí velmi mnoho extrémních vlivů, které 

zvládáme díky kapacitě naší odolnosti. Odolnost je tedy nějaký generalizovaný předpoklad 

pro dosaţení optimálního sportovního výkonu. „V obecné rovině vyţaduje sportovní výkon 

určitou rovnováhu nároků a dispozic, za jejich součást lze povaţovat adekvátní vztah 

konativních sloţek včetně aktivace a výkonové kapacity v uţším smyslu (schopnosti, 

dovednosti)“ (Paulík, 2010 s. 144) 

Právě odolnost je jedním ze základních předpokladů pro zvládání kritických situací. 

Pokud je jedinec méně odolný bude mu zvládání kritických stavů dělat velké potíţe. 

 

2.2.6 Pozornost 

 

Pozornost jako zaměřenost a soustředěnost na ohraničený děj nebo situaci je 

základním předpokladem sportovní činnosti. Fyziologickým základem je podráţdění 

v centrální nervové soustavě ve spojení s určitou úrovní aktivace. (Slepička, Hošek, Hátlová, 

2009) „Vědomí má výběrový charakter, zaměřuje se určitým směrem a eliminuje tak jiné 
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potenciální obsahy. Funkcí této vlastností vědomí je pozornost. Pozornost je centrem vědomí, 

které se projevuje aktivní zaměřeností na určitý obsah.“ (Vágnerová, 1997 s.33) 

Sugarman (1999) uvádí, ţe koncentrace je schopnost nasměrovat vaše smysly a 

myšlenkové  procesy k jednotlivým objektům, k myšlenkám a pocitům, které se vztahují k 

úkolu. Koncentraci můţeme přirovnat k duševní disciplíně a mentální kontrole. 

 

Vágnerová (1997) definuje z vývojového hlediska dvě základní varianty pozornosti, a 

to pozornost bezděčnou, neboli spontánní a pozornost úmyslnou. Pozornost bezděčná 

nevyţaduje předchozí úmysl. Je potřebná pro získávání důleţitých informací a je významná 

v předškolním věku. Naopak v případě úmyslné pozornosti je pozornost často udrţovaná vůlí. 

Slouţí jako prostředek k dosaţení cíle, ne jako cíl samotný. 

 

2.2.6.1 Vlastnosti pozornosti 

 

Vágnerová (1997) uvádí čtyři vlastnosti pozornosti. První vlastností je koncentrace 

pozornosti, která udává intenzitu soustředění. Druhou vlastností je tenacita, která udává, po 

jak dlouhou dobu jsme pozornost schopni udrţet. Třetí je rozsah pozornosti, který nám říká, 

na jaké mnoţství podnětů jsme schopni zaměřit naši pozornost a čtvrtou vlastností je vigilita, 

která říká, jak jsme schopni přenášet pozornost z jednoho objektu na druhý. 

 

2.2.7 Aktuální psychické stavy 

 

Existují tři druhy aktuálních psychických stavů. Předstartovní, soutěţní a posoutěţní. 

Předstartovní stavy se dostavují například s blíţícím se významným utkáním. V době 

bezprostřední blízkosti před utkáním jsou vystřídány stavy soutěţními. Tyto stavy mohou 

přetrvávat i v průběhu utkání. V době po utkání se dostavují stavy posoutěţní, které vyvolává 

například subjektivní hodnocení průběhu utkání. Posoutěţní stavy mohou ve výjimečných 

případech přetrvávat do druhého dne. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009)  
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2.2.7.1 Regulace aktuálních psychických stavů 

 

Potřeba regulovat aktuální psychické stavy se zdůvodňuje nepříjemností těchto stavů a 

jejich negativním vlivem na kvalitu sportovního výkonu. Regulační prostředky můţeme 

rozdělit do čtyř skupin podle účelu. Jsou to prostředky ke sníţení aktivaci, ke zvýšení 

aktivace, sníţení negativních proţitků neúspěchu a odstranění psychologických důsledků 

únavy. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009) 

Při nadměrné aktivační úrovni musíme posoudit, zda se jedná o aktivaci v pozitivním 

směru, či směru negativním. Pokud jde o směr negativní, pouţívá se pro sniţování aktivační 

úrovně například principu odvedení pozornosti od daných podnětů, navozujících strach a 

očekávání.  

Příliš nízká aktivační úroveň není ve sportu příliš častým jevem. Důleţité je si 

uvědomit, ţe musíme aktivační úroveň zvyšovat pozitivním směrem. K tomu se nejčastěji 

vyuţívá například navození pocitu odpovědnosti, vyuţití rozumové argumentace nebo 

zvyšování soustředění na danou činnost. 

Velmi sloţitý proces je sníţení negativních důsledků neúspěchu. Zjednodušeně lze 

říci, ţe je tento proces zaloţen na principu prevence proti projevu frustrace. Vyuţívá se 

k tomu snaha o odvedení pozornosti od neúspěchu nějakou atraktivní a emocionálně 

příjemnou činností, coţ můţe být ale velmi těţké, jelikoţ proţitek neúspěchu mívá často 

dominantní charakter. 

Pocit únavy je obranný mechanismus našeho těla, který lze krátkodobě překonat 

volním úsilím. Při kumulované únavě se ale musíme snaţit hledat efektivnější cesty 

regenerace. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009) 

 

2.2.8 Sebevědomí 

 

Důleţitou vlastností, kterou musí mít kaţdý vrcholový sportovec je sebevědomí. 

Zvládání těţkých situací a dosaţení velmi kvalitního sportovního výkonu pomáhá víra v sebe 

samého. Existuje mnoho teorií, které tvrdí, ţe pokud člověk něčemu opravdu věří, pak se tak i 

stane. Basketbal je velmi náročný sport a bez dostatečné úrovně sebevědomí se v něm nedá 

uspět. Pokud hráč nastupuje do utkání s pocitem, ţe prohraje, nebo ţe je prohra moţná, pak je 
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mnohem pravděpodobnější, ţe tato skutečnost můţe nastat. Naopak pozitivní myšlení a 

zdravá míra sebevědomí zvyšuje pravděpodobnost vítězství v náš prospěch.  

Velmi důleţité je o moţnosti prohry vůbec nemluvit a nemyslet na ni, protoţe pak si 

moţnost prohry připouštíme. Pokud si tyto myšlenky vůbec nepřipustíme, máme jiţ z jisté 

části vyhráno. (Peale, 1996) 

 

2.2.9 Stabilita 

 

Problém stability výkonů je ve sportu velmi známý. U hráčů se velmi často stává, ţe 

dokáţí podat dobrý sportovní výkon, ale tento výkon jiţ nedokáţí zapakovat. Nebo naopak 

podávají standardně dobré výkony, ale nedokáţí se vyvarovat herním výpadků a poklesům 

formy. Orlick (2008) uvádí, ţe je stabilita herních výkonů závislá na vysoké úrovni 

konzistentního soustředění. To znamená, ţe pokud chce jedinec podávat stabilní výkony, musí 

si najít takovou úroveň koncentrace, která je pro něj optimální a tuto úroveň konzistentně 

udrţovat. V praxi je udrţení stále stejné úrovně koncentrace hodně sloţité, jelikoţ na jedince 

v rozdílných situacích působí rozdílné faktory. Tuto schopnost, koncentrovat se na nejlepší 

výkony, musí jedinec dlouhodobě rozvíjet. 

 

2.2.10 Myšlení ve sportu 

Určitě všichni víme, ţe se sportovci bývají spojováni s označením "velké svaly malý 

mozek". Jednoduše řečeno na sportovce se nahlíţí jako na lidi s menším IQ neţ je tomu u 

běţné populace. Určitě existují sporty, kde se inteligence praktikujících jedinců pohybuje 

nízko, jelikoţ to vychází z okruhů lidí, ze kterých se k těmto sportům lidé hlásí. Mnoho sportů 

ale vyţaduje dostatečnou inteligenci k tomu, aby v nich mohl být člověk úspěšný. Basketbal 

je jedním z nich. Dříve byl dokonce označován jako sport vysokoškoláků. Jedním z 

nejdůleţitějších faktorů pro myšlení ve sportu je jeho rychlost. Sportovec si nemůţe dovolit 

dlouho přemýšlet nad řešením problému a musí reagovat rychle. Proto se pro naučení 

takového jednání trénují v týmových sportech například "signály", které poté pomáhají řešit 

různé typy situací. Říkáme tomu budování tzv. "Kognitivních map". Vznikají nám specifické 

vzorce řešení, které posléze ve vhodnou chvíli aplikujeme. V týmových sportech poté tyto 

vzorce nazýváme signály, které jsou předem perfektně nacvičeny a automaticky realizovány 
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na smluvený podnět. Konkrétně v basketbale se signály mohou objevit například v postupném 

útoku, vyhazování z autu atd. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009) 

 

2.2.11 Sebevědomí 

 

Důleţitou vlastností, kterou musí mít kaţdý vrcholový sportovec je sebevědomí. 

Zvládání těţkých situací a dosaţení velmi kvalitního sportovního výkonu pomáhá víra v sebe 

samého. Existuje mnoho teorií, které tvrdí, ţe pokud člověk něčemu opravdu věří, pak se tak i 

stane. Basketbal je velmi náročný sport a bez dostatečné úrovně sebevědomí se v něm nedá 

uspět. Pokud hráč nastupuje do utkání s pocitem, ţe prohraje, nebo ţe je prohra moţná, pak je 

mnohem pravděpodobnější, ţe tato skutečnost můţe nastat. Naopak pozitivní myšlení a 

zdravá míra sebevědomí zvyšuje pravděpodobnost vítězství v náš prospěch.  

Velmi důleţité je o moţnosti prohry vůbec nemluvit a nemyslet na ni, protoţe pak si 

moţnost prohry připouštíme. Pokud si tyto myšlenky vůbec nepřipustíme, máme jiţ z jisté 

části vyhráno. (Peale, 1996) 

 

2.2.12 Vůle 

 

Slovo vůle bývá velmi často skloňováno se spojením se sportovní přípravou a 

sportovním výkonem. Převládá všeobecný názor, ţe kdo se chce stát úspěšným sportovcem, 

musí mít velmi silnou vůli. Vágnerová (1997) definuje vůli jako schopnost chtění, ze které 

vyplývá určité jednání. Volní proces je tedy velmi blízký motivačním tendencím a někteří 

psychologové ho tam i řadí. 

 

2.2.13 Frustrace 

 

„Frustrace je stav toho, komu není dopřáno náleţité uspokojení, kdo je oklamán ve 

svých nadějích. Frustrace můţe pocházet z chybění předmětu (nedostatku potravy) nebo 

z překáţky na cestě k uspokojení.“ (Sillamy, 2001 s. 62) Příčiny způsobující frustraci mohou 

být vnitřní a vnější. Vnitřní příčiny vycházejí z jedince a vnější příčiny vycházejí z  prostředí. 
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Co můţe být příčinou frustrace, se dá pouze těţko předpovědět, jelikoţ to, co můţe na 

jednoho jedince působit pozitivně, můţe na druhého působit zcela opačně.  

Frustrace ve spojení se sportovním výkonem má velký význam. Pokud se sportovec 

v průběhu vykonávání sportovní činnosti snaţí o nějaký konkrétní počin, a dosaţení tohoto 

počinu se mu nedaří, můţe z této situace pramenit frustrace, která dále negativně ovlivní 

kvalitu sportovního výkonu. 

 

2.2.14 Agresivita 

 

Z psychologického hlediska definuje agresivitu Sillamy (2001) jako tendenci 

k napadání. Dále uvádí, ţe je agresivita v těsném spojení s frustrací. Z hlediska sportovního 

můţeme agresivitu chápat ze dvou pohledů. Tím první je agresivita, jako charakteristický 

způsob hry, kdy se snaţíme svým způsobem hry dostat soupeře pod tlak. Takováto agresivita 

má v rozumné míře pozitivní vliv na sportovní výkon. Druhý pohled se více blíţí pohledu, 

který uvádí Sillamy. Tento druh Agresivity je při sportu neţádoucí a má velmi špatný vliv na 

sportovní výkon. Nejčastěji pramení z dlouhodobé frustrace ze špatného sportovního výkonu. 

 

2.2.15 Stres 

 

Stres můţe být faktor, který má značný vliv na kvalitu sportovního výkonu. “Stres je 

nárok na jedince, který přesahuje jeho schopnost se s nárokem vypořádat, bez problémů mu 

čelit“ (Schreiber, 2000 s.16). Stres můţe mít negativní účinky na psychiku hráče, jeho 

sebevědomí i úroveň jeho motivace a koncentrace. 



20 
 

2.3 Psychologická příprava jedince 

 

Sportovní příprava jedince obsahuje tři základní sloţky. Přípravu fyzickou, přípravu 

taktickou a přípravu psychologickou. V oblasti přípravy fyzické a taktické je sportovní 

odvětví na vysoké úrovni. Naopak příprava psychologická je často zaloţená na osobních 

zkušenostech trenérů a závisí na obecných poučkách. Konkrétní návody budeme pro 

psychologickou přípravu hledat velmi těţko. 

 

2.3.1 Modelový trénink 

 

Modelový trénink je jednou z moţností psychologické přípravy sportovce. Modelový 

trénink můţeme chápat jako adaptaci na podnět, který původně působil jako stresor. Tyto 

stresory působí negativně na kvalitu sportovního výkonu. V praxi si můţeme modelový 

trénink představit jako zařazení modelové soutěţní situace do procesu tréninku a následné 

zvýšení odolnosti vůči psychické zátěţi, kterou tato soutěţní situace vyvolává. Je 

samozřejmé, ţe v soutěţní situaci na sportovce působí více vlivů i jistý diskomfort oproti 

situaci v tréninku, proto je velmi důleţité psychologické navození atmosféry.  

Jednodušší formou modelového tréninku je navození věrných podmínek budoucí 

soutěţe. K této metodě modelového tréninku se vyuţívá například odehrání přátelského 

utkání se soupeřem, který je svým herním stylem velmi podobný soupeři, se kterým se 

utkáme v soutěţním utkání. 

Poslední metodou modelového tréninku je metoda, kterou v současnosti trenéři hodně 

vyuţívají. Touto metodou je umělé přetíţení sportovce a snaha o adaptaci sportovce na 

nutnost vyuţívat všech rezerv v soutěţním utkání. Tuto metodu nazýváme „přetíţený“ trénink 

(overstres). (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009) 

 

2.3.2 Představivost 

 

Kabošová, Jelínek (2003) uvádějí představivost jako nedílnou součást psychologické 

přípravy sportovce. Práce s představivostí se také vyuţívá v různých metodách relaxačních 

technik pro odbourávání stresu. Představivost je potřeba trénovat, stejně jako třeba trénujeme 
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fyzickou zdatnost. „Důleţité je, umět si připomenout kaţdý detail, který jsme schopni svými 

smysly vnímat. Vizuální efekty: například kdyţ padne gól, světla se rozblikají, brána je 

osvětlena specifickým způsobem. Velmi důleţité je zapamatovat si zvuky, které určité situace 

provázejí: nadšený výkřik fanoušků, jejich povzbuzující pokřik, aplaus, zvláštní hudbu, zvuk 

bruslí na ledě, úder hokejky do puku... kaţdý zvuk je velmi specifický a zvuková informace se 

v naší paměti zapisuje hlouběji neţ obrazová.“ (Kabošová, Jelínek, 2003 s. 129)  

Kabošová a Jelínek (2003) tvrdí na základě experimentu provedených na 

basketbalových hráčích, ţe lze zlepšit úspěšnost střelby za pomoci tréninkové metody, kdy si 

hráči pouze detailně představují střelbu při střeleckém tréninku. Popisují výzkum, kterého se 

zúčastnily tři výzkumné skupiny. Všem skupinám zaznamenali procentuální úspěšnost střelby 

na basketbalový koš. Následně dostala kaţdá skupina jiné úkoly. První, kontrolní skupina, 

neměla za úkol nic a nesměla střelbu trénovat po celou dobu výzkumu. Druhá skupina se 

během výzkumu účastnila tréninkového procesu střelby. Třetí skupina si měla za úkol 

trénování střelby pouze představovat. Po uplynutí stanovené doby byla všem třem skupinám 

opět změřena úspěšnost střelby. Výzkum dospěl k překvapivému závěru, ţe skupině, která nic 

nedělala, se úspěšnost střelby nijak nezlepšila, skupině která střelbu trénovala, se úspěšnost 

střelby zlepšila významně a poslední skupině se díky procesu představování si a vizualizace 

tréninkového procesu zlepšila střelba jen o něco méně neţ druhé skupině. 

Tento výzkum dokládá účinnost představivosti a vizualizace a její přínos při 

zlepšování sportovního výkonu.  

 

 

2.3.3 Vědomí a podvědomí 

 

Ve vědomí se odehrává proces myšlení, tím pádem se vědomí rozhoduje na základě 

tohoto procesu. Všechna rozhodnutí tedy činí naše vědomí. Naopak vnitřní pochody našeho 

organismu nemůţeme vůlí nijak ovlivnit. Podvědomí se tedy řídí na základě vlastních zákonů. 

Povaţuje za skutečné vše, co mu vnukneme a čemu opravdu věříme. Podvědomí tedy můţe 

přijmout za své to, o čem jste naprosto přesvědčeni a reaguje podle toho, přesto ţe vaše 

přesvědčení nemusí být objektivní. (Murphy, 1962) 
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„…procesy, probíhající v podvědomí jsou pro vědomí nedostupné, nelze si je 

uvědomit. Lze je pozorovat pouze částečně, poté, co prošly cenzurou a pouze v situacích, kdy 

došlo k přerušení bdělosti…“ (Ubaldo, 2011 s.538) 

 

2.3.4 Autosugesce 

 

Autosugesce je prostředek, kterým člověk můţe ovlivňovat své podvědomí. Tohoto procesu 

jedinec docílí tím, ţe záměrně ve svém vědomí zdrţuje dominantní myšlenky, které následně 

začnou podvědomí samovolně ovlivňovat. „ Autosugesce je ovlivňování vlastního já. Je to 

prostředek komunikace mezi tou částí mysli, v níţ dochází k uvědomělému myšlení a 

podvědomím“ (Hill, 1990 s. 55) 

 

2.3.5 Relaxačně kognitivní techniky 

 

Tyto techniky se aplikují u sportovců, kteří chtějí dosáhnout špičkového výkonu. Tyto 

techniky mají vliv především na sníţení stresu při aktuálních psychických stavech. Fair 

(1983) uvádí ve svém díle celkem tři relaxačně kognitivní techniky. Pasivní koncentraci, 

Bensonovu meditační proceduru a vizuální imaginaci. 

Pasivní koncentrace se uţívá při meditaci a její pochopení a následná aplikace je velice 

obtíţná. Při pouţití této techniky se snaţí sportovec být pasivním pozorovatelem myšlenek a 

nechat je ve své mysli volně plynout. Výsledkem by měl být pokles napětí a čistá psychika. 

Bensonova meditační procedura se vyuţívá v případech, kdy jsou zdrojem interference 

například rušivé myšlenky. Aplikaci této procedury si můţeme představit například jako 

proces počítání od jedné a soustředění se u toho na pravidelné hluboké dýchání. 

Při pouţití vizuální imaginace si sportovec představuje nějaké příjemné místo, na 

kterém se cítí zcela uvolněný. V průběhu této procedury mu terapeut pomáhá s vizualizací pro 

vytvoření ţivé scény. 
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2.3.6 Sportovní rituály 

 

Jelínek a Kuchař (2006) uvádějí, ţe pod pojmem sportovních rituálů si nemáme 

představovat ţádné šamanské, nebo například skupinové rituály. Sportovní rituály mohou 

slouţit jako určitá stereotypní příprava na sportovní výkon. Rituály mohou slouţit jako jakýsi 

hromosvod obav a strachu z následujícího výkonu, respektive z jeho výsledku. Můţeme si je 

představit jako jakési opakované vzorce chování, jejichţ praktikování spojujeme s konkrétním 

časem a v ideálním případě i místem.  
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3 Cíle a úkoly práce, hypotézy 
 

Tato bakalářská práce vznikala v prostředí rodícího se druholigového basketbalového 

týmu. Hráčský kádr tohoto týmu tvoří z převáţné většiny mladí a nezkušení jedinci, a existuje 

zde velký prostor pro práci z jejich psychikou. Hlavním cílem této práce je navrhnout opatření 

pro zlepšení zvládání kritických situací. Aby bylo dosaţeno tohoto cíle, je zapotřebí 

dosáhnout cílů dílčích, které jsou více specifikované níţe. Pro výzkum budou pouţita 

primární data, získaná pozorováním a hloubkovým rozhovorem. 

V rámci naplnění hlavního cíle byly řešeny tyto úkoly a naplněny tyto dílčí cíle: 

1) Přiblíţení problematiky sportovní psychologie a psychiky hráče basketbalu 

2) Objasnění problematiky primárního výzkumu a to především metod pozorování a 

hloubkového rozhovoru 

3) Konzultování problematiky s expertem v oboru, následné definování kritických situací 

a vytvoření seznamu otázek, který byl vyuţit pro hloubkový rozhovor 

4) Sběr a analýza dat formou pozorování zkoumaných objektů 

5) Provedení hloubkových rozhovorů se zkoumanými objekty a zjištění, co během 

kritických situací cítily 

6) Syntetické zhodnocení a rozbor informací a dat získaných prostřednictvím obou 

výzkumných metod 

 

Hypotéza:  Kritické situace a jejich zvládání ovlivňují sportovní výkon. 
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4 Metodika práce 
 

 V této části práce si stručně přiblíţím, jak probíhal výzkum, které metody byly pouţity 

a s jakými objekty pozorování jsem pracoval při psaní své práce. 

 Celý výzkum byl rozdělen do předvýzkumu a dvou částí. V předvýzkumu proběhla 

konzultace s expertem, na základě které byl vytvořen seznam kritických situací potřebný pro 

následující rozbor. Ve druhé a třetí části pak proběhl vlastní výzkum a to dvěma metodami. Ve 

druhé části byla pouţita metoda pozorování zkoumaných objektů během utkání a rozbor 

kritických situací mou osobou. A nakonec ve třetí byla aplikována metoda hloubkového 

rozhovoru se zkoumanými objekty na základě seznamu sestavených otevřených otázek. 

 

4.1 Předvýzkum  

4.1.1 Konzultace s expertem 

 

 Konzultace probíhaly s hlavním trenérem klubu Sokol Horní Počernice (drţitelem 

nejvyšší trenérské licence). Tyto konzultace byly rozděleny na dvě části. 

 V první části probíhaly konzultace na téma definování nejvýznamnějších kritických 

situací pro jeho svěřence v utkání a bezprostředně před a po utkání. Následně, byly tyto 

kritické situace sepsány jako podklad pro další průběh výzkumu. 

 Ve druhé části byl konzultován seznam otázek, který byl vytvořen na základě 

definovaných kritických momentů a je potřebný pro třetí část výzkumu. 

4.1.2 Pilotní studie 

 

 Pilotní studie proběhla na dvou hráčích klubu během letní přípravy po přátelském 

utkání. Byly jim kladeny dotazy ze seznamu otázek a konzultována jejich srozumitelnost. 

Následně byly odstraněny nedostatky. Tito hráči nebyli pozdějšími objekty zkoumání. 
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4.2 Metody sběru dat 

 

Jako metoda sběru dat byl pouţit kvalitativní výzkum, konkrétně pozorování. 

Zkoumaný objekt byl pozorován v přípravě na utkání, bezprostředně před utkáním a 

v průběhu celého utkání. Na základě tohoto pozorování byly za pomoci seznamu kritických 

situací identifikovány kritické situace, kterými si hráč během pozorování prošel a také způsob 

jak na ně reagoval a jak je zvládl. 

Jako druhá metoda sběru dat slouţil hloubkový rozhovor, kterého se účastnil 

zkoumaný objekt, trenér a pozorovatel. Rozhovor byl veden za pomoci seznamu otevřených 

otázek a jeho cílem bylo rozebrat kritické situace, které byly identifikovány za pomoci 

pozorování, a jejich zvládání. 

 

4.3 Objekty zkoumání 

 

Pro výzkum byly zvoleny dva objekty týmu Sokol Horní Počernice. Tyto objekty byly 

vybrány z několika důvodů. Prvním z nich je, ţe tým Sokol Horní Počernice je věkově velmi 

mladý tým, který postoupil do druhé basketbalové ligy a v této soutěţi se utkával v sezóně 

2013/2014 s výrazně zkušenějšími celky. Za druhé, tyto dva objekty byly vybrány, jelikoţ 

byli klíčovými hráči celého druţstva a jeho výsledky spočívaly na jejich bedrech. Třetím 

důvodem bylo, ţe přestoţe si oba dva objekty prošly doposud úspěšnou kariérou, aţ do loňské 

sezóny neměli tito hráči zkušenost s vyššími soutěţemi v dospělé kategorii. Díky všem těmto 

důvodům, bylo zajímavé pozorovat, jak se vyrovnají se vzniklou situací psychicky. 

. 

4.3.1 Objekt číslo 1 

 

Věk: 20 let 

Dosavadní hráčská kariéra: Hráč je odchovancem týmu Sokol Horní Počernice. Po skvělých 

výsledcích v mládeţnickém basketbale na úrovni Praţského přeboru, začal hostovat v USK 

Praha, kde se stal klíčovým hráčem. Závěr své mládeţnické kariéry strávil v USA na střední 

škole. Jelikoţ v USA nedostal stipendium na Universitu, vrátil se po sezóně 2012/2013 zpět 
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do České republiky a posílil nově vznikající druholigový tým Sokol Horní Počernice. V této 

sezóně taktéţ získával zkušenosti na lavičce BC Farfallino Kolín, kde si odbyl svůj 

premiérový start v nejvyšší české basketbalové soutěţi. 

Role v týmu: V týmu zastává pozici prvního rozehrávače, a jeho úkolem je "dirigovat" hru. 

Přestoţe je mladým hráčem, který se do týmu přidal aţ později, stal se jeho nepostradatelnou 

součástí. Výkony týmu z velké části závisejí na jeho výkonu. Stejně jako dokáţe tým 

motivovat ke skvělému výsledku, umí ho i výrazně ovlivnit i negativně. Občas potřebuje 

usměrnit od zkušenějších spoluhráčů. 

 

Kladné vlastnosti: Hráč je skvělý střelec, skvělý atlet s přehledem na hřišti a velkou 

sebedůvěrou. 

Záporné vlastnosti:  Nestálost výkonů, nedodrţování herního systému, předrţování míče a 

sólování. 

4.3.2 Objekt číslo 2 

 

Věk: 23 let 

Dosavadní hráčská kariéra: Hráč je odchovancem týmu Sokol Horní Počernice. Po skvělých 

výsledcích v mládeţnickém basketbale byl na zkoušku v týmu USK Praha, odkud se ale zpět 

vrátil do týmu Sokol Horní Počernice. Další část své mládeţnické kariéry strávil na střední 

škole v USA. Po návratu z USA se připojit k týmu Sokol Horní Počernice, kde se stal 

klíčovým hráčem, a má velkou zásluhu na postupu týmu do druhé ligy. 

Role v týmu: Hráč je kapitánem týmu. Je velký dříč a i přes zdravotní problémy s 

operovaným kolenem dokáţe na hřišti nechat maximum. Svým přístupem dokáţe motivovat 

ostatní. Pro tým je velmi důleţité mnoţství jeho vstřelených bodů v útoku, ale i 

nezanedbatelný přínos v obraně. Díky dobrému přehledu na hřišti dokáţe poradit mladším a 

méně zkušeným hráčům. 

Klady pro tým: Skvělý střelec, leader týmu se schopností podrţet tým v kritických 

momentech a vynikající obránce s přehledem na hřišti 

Zápory pro tým: Horší fyzická kondice, zraněné koleno, občasná nadměrná motivace 
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4.4 Rozsah výzkumu a sběr dat 

 

 Rozbor kritických momentů proběhl u obou objektů zkoumání při třech 

nejzajímavějších utkáních a to vţdy u kaţdého utkání pro oba dva objekty, tak aby bylo 

moţné porovnat rozdílné zvládání vybraných kritických momentů. Byla vybírána utkání 

především ze začátku sezóny 2013/2014, jelikoţ bylo předpokládáno, ţe zde bude díky 

malým zkušenostem zkoumaných objektů, největší nápor na hráčskou psychiku. 

4.5 Seznam kritických situací 

 

 Tyto kritické momenty byly po konzultaci s expertem označeny jako nejvýznamnější 

pro tým Sokol Horní Počernice a naše zkoumané objekty. Je nutno podotknout, ţe kritických 

situací existuje výrazně větší mnoţství a tento výběr můţe být subjektivní. 

 

4.5.1 Kritické situace dané před zápasem 

 

Kritické situace týkající se jedince jako součást týmu: 

 špatná nálada v týmu 

 špatná forma týmu (riziko přenesení špatné formy z předešlých utkání) 

 špatná nálada trenéra 

 absence některých klíčových spoluhráčů 

 nezaţitý nový herní systém 

 nový trenér týmu 

 fyzická únava (náročný program v předešlých dnech) 

 špatné tréninky (riziko přenesení formy z tréninku do utkání) 

 nadměrná úroveň motivace 

 podcenění soupeře 
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Kritické situace týkající se osoby hráče 

 

 špatný zdravotní stav 

o nedoléčená zranění 

o dlouhodobé zdravotní problémy 

o nemoc 

 špatná aktuální fyzická připravenost hráče 

 špatný zdravotní stav 

 fyzická únava hráče (náročný program v uplynulých dnech) 

 význam utkání 

o přípravný zápas 

o běţný soutěţní zápas 

o zápas s nutností výhry 

o zápas v playoff) 

 neoblíbený soupeř 

 špatná dlouhodobá forma 

 nedostatečná motivace 

 nadměrná úroveň motivace 

 podcenění soupeře 

 závaţné osobní problémy  

o špatný zdravotní stav blízkého člověka 

o špatná finanční situace 

o hádka s blízkým člověkem 

o neúspěch mimo sportovní oblast 

o problémy ve škole, problémy v práci 

o problémy blízkého člověka 

 tlak na výsledek ze strany  

o osoby hráče 

o trenéra 

o spoluhráčů 

o diváků 

o blízkých členů rodiny a přátel 
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4.5.2 Kritické situace během utkání 

 

Kritické situace dané okolnostmi: 

 čas zápasu 

 špatná kvalita hřiště  

o špatné osvětlení 

o nekvalitní palubovka 

o špatná rozeznatelnost vymezení hřiště 

o nekvalitní desky a obroučky basketbalového koše 

o málo prostoru v autu kolem hřiště 

 problémy s basketbalovými míči  

o nekvalitní povrch míče 

o špatně nahuštěný míč 

 problémy s basketbalovou výstrojí  

o basketbalová obuv 

o dres 

o ortézy a další zdravotní pomůcky 

 adaptace na cizí prostředí (venkovní zápasy) 

o velikost haly, 

o barvy nátěrů v hale 

o výška stropu 

 špatné zázemí 

 teplota v hale (nízká/vysoká teplota) 

 diváci 

o počet 

o nepřátelští fanoušci soupeře 

o tlak na psychiku před domácím publikem 
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Kritické situace vyplývající z vývoje utkání 

 zranění během zápasu    

o zranění vylučující další pokračování v utkání 

o -zranění omezující hráče v dalším průběhu utkání 

 střelba 

o střelba trestných hodů 

o neproměnění nájezdu na koš bez obránce 

o neproměnění první střely 

o neproměnění několika prvních střel po sobě 

o střelba rozhodující střely 

o airball 

 vstup do utkání z lavičky 

 nutné střídání z důvodu  

o tří osobních chyb 

o čtyř osobních chyb 

o povinné střídání z důvodu pěti osobních chyb 

 zisk technické chyby 

 provedení nesportovního faulu 

 ztracení míče (několika míčů) 

 vstup do kaţdé čtvrtiny (především 1. a 3.) 

 hra v prodlouţení 

 vysílení 

 kritika ze strany 

o spoluhráčů 

o trenéra 

o protihráče 

 problémy v komunikaci (nepochopení podstaty sdělovaného problému) 

o nepochopení trenéra hráčem 

o nepochopení hráče trenérem 

o nepochopení hráče hráčem 

 neubránění hráče několikrát po sobě 

 strávit několik útoků po sobě bez kontaktu s míčem 

 problém s vyrovnáním se s hrou soupeře 
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o obrana (hráč se nedokáţe prosadit) 

o skvělý útok (hráč neví jak bránit), 

o zkušenější soupeř 

o fyzická připravenost a dispozice 

o atletická vybavenost 

o velmi tvrdě hrající soupeř 

o soupeř chovající se nesportovně 

 problém s rozhodčím    

o verdikty rozhodčího zvýhodňující protihráče 

o nedovolí hrát hráči jeho způsob hry 

 zvraty v utkání 

o soupeř dotahuje 

o soupeř otáčí skóre 

o soupeř se bodově vzdaluje 
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5 Výsledky 
 

V této části práce identifikuji kritické situace působící na dva zkoumané hráče 

druţstva Sokol Horní Počernice v sezoně 2013/2014 v průběhu tří utkání. Následně budou 

tyto kritické situace analyzovány a bude rozebráno jejich působení na psychiku vybraných 

objektů. 

5.1 Utkání číslo 1 (Sokol Horní Počernice vs. Basket Poděbrady) 

Datum a čas: 19. 10. 2013 - 15:45  

Místo: Horní Počernice 

Soutěţ: druhá liga, skupina B 

Výsledek: 71:66 po čtvrtinách (22:18,42:30, 59:46) 

5.1.1 Přiblížení atmosféry v týmu 

Toto utkání bylo prvním soutěţním utkáním nové sezony. Zároveň to bylo pro tento 

nový tým první soutěţní utkání v druhé lize vůbec. Tým si prošel náročnou přípravou na 

začátku září a následně odehrál několik přátelských utkání. Fyzická kondice byla tedy velmi 

dobrá a to měla být jedna z hlavních výhod nad soupeřem. Během přípravné fáze se do týmu 

připojila řada nových hráčů včetně nového asistenta trenéra. Další velkou změnou bylo 

praktikování zcela nového herního systému. Nový systém vycházel z agresivní obrany, 

rychlého přechodu do útoku a několika propracovaných herních útočných signálů. Tento 

způsob hry měl zaskočit zkušenější soupeře a znepříjemnit jim jejich hru. Nový herní systém 

byl v přípravě velmi úspěšný, nutno podotknout, ţe soupeři nebyli v plné síle. Herní forma 

týmu se tedy nedala úplně přesně určit, ale výsledky z přípravy byly velmi povzbudivé. 

Dalším velmi důleţitým faktorem bylo očekávání a tlak ze strany klubu a fanoušků, jelikoţ se 

v Horních Počernicích druhá liga velmi dlouho nehrála. 
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5.1.2 Objekt číslo 1 

5.1.2.1 Rozbor stavu před utkáním 

Po dvou letech strávených v USA se vrátil do Čech a podstoupil s novým týmem celou 

letní přípravu, tudíţ se cítil před utkáním ve skvělé fyzické kondici. Také jeho zdravotní stav 

byl vynikající. Co se týče herního systému, neměl ho ještě stejně jako většina ostatních hráčů 

stoprocentně zaţitý. Naopak po psychické stránce na tom byl velmi dobře. Čtrnáct dní před 

tímto utkání podepsal hostování do týmu BC FARFALLINO KOLÍN, který hraje českou 

nejvyšší soutěţ a to mu dodalo velké sebevědomí.  

Hráč se na utkání velmi těšil a byl na něj obrovsky motivován. Po připojení k týmu 

Sokol Horní Počernice se stal hráč pro tým velmi důleţitým. O pozici hlavního rozehrávače se 

měl dělit se zkušeným rozehrávačem, který byl součástí týmu jiţ několikátou sezonu. Na jeho 

zádech tak leţela před zápasem velká zodpovědnost. Oba dva tyto faktory a navíc obrovská 

touha ukázat, co se za dva roky v USA naučil, na hráče vytvářely obrovský tlak. 

5.1.2.2 Rozbor průběhu utkání 

Hráč nastoupil do utkání v základní pětce. Hned na začátku utkání byla poznat jeho 

obrovská motivace. Několikrát dobře ubránil a v obraně vytvářel dobrý tlak na útočícího 

hráče. Také přechodová fáze do útoku byla z hráčovy strany velmi dobrá. Hru se snaţil co 

nejvíce urychlit rychlým přechodem na útočnou polovinu hřiště, přesně tak, jak to po něm 

chtěl trenér. Ve hře na koš byla ale patrná mírná nervozita, která nejspíše pramenila z 

obrovského tlaku, který byl na hráče vytvořen. Několikrát nedokončil nájezd do koše a míč 

raději vyhodil ven. Poprvé se do statistik zapsal zbytečným faulem na útočné polovině, který 

vycházel ze snahy získat míč. 

Pro hráče bylo velmi důleţité, ţe se skvěle povedl vstup do utkání celému týmu. Sokol 

Horní Počernice se díky skvělé obraně a rychlým protiútokům dostal v úvodu do nečekaně 

velkého vedení. Soupeře vyloţeně zaskočil. Díky tomu během prvních pár minut spadla z 

hráče nervozita a na konci čtvrté minuty najel do středu šestky a vystřelil svou první střelu, 

kterou proměnil. Hned vzápětí proměnil nájezd a bylo vidět, ţe si začal věřit. Důsledkem toho 

ale bylo zbytečně dlouhé drţení míče v útoku, nezapojení ostatních spoluhráčů do hry a 

dvakrát špatné odstoupení v obraně. Proto byl hráč v šesté minutě vystřídán. Zpátky na hřiště 

se hráč vrátil v osmé minutě. Po návratu na hřiště byla na hráči patrná zlepšená koncentrace a 

snaha o dodrţování herního systému. Z toho pramenily další plusové zápisy do statistik. 
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Bohuţel v závěru čtvrtiny zbytečně uspěchal dvě střely, které neproměnil a tím se náskok 

domácího celku zmenšil. O přestávce mezi čtvrtinami nabádal trenér hráče k dodrţování 

herního systému a zapojení dalších hráčů do hry. Kladl důraz na kvalitní obranu a koncentraci 

na hru. 

Do druhé čtvrtiny vstoupil hráč opět od začátku a bylo vidět, ţe si pokyny trenéra vzal 

k srdci. Předvedl na hřišti velmi dobrý výkon, který vyšperkoval proměněnou střelou za tři 

body. Střídal v šesté minutě a zpátky na hřiště se ve druhé čtvrtině uţ nepodíval. 

Poločasové skóre 42:30 pro domácí basketbalisty bylo velmi nečekané, ale nutno 

podotknout, ţe zaslouţené. Během poločasové přestávky byla vidět velmi dobrá nálada, 

bohuţel doprovázená klesající koncentrací na zápas. Tyto projevy byly pozorovatelné i na 

zkoumaném hráči. 

Vstup do třetí čtvrtiny nebyl vůbec dobrý. Bylo patrné polevení v obraně a především 

hráči přestali dodrţovat herní systém. Začali hrát sami a nevyuţívali spoluhráčů. Náš 

zkoumaný hráč měl na tomto projevu velký podíl. Nutil se sám do střel, nevyuţíval lépe 

postavených spoluhráčů a snaţil se utkání vyhrát sám. Z toho vyplynula jeho střelba ve třetí 

čtvrtině 5/0 a vyvrcholilo to neproměněným nájezdem sám na koš. Po tomto okamţiku byl 

vystřídán. 

Poslední čtvrtina se nesla v duchu té předchozí. Na týmu se projevila nezkušenost a 

byla patrná nervozita. Soupeř pomalu dotahoval a tým Sokol Horní Počernice stále nemohl 

nalézt svůj ztracený rytmus. Zkoumaný hráč pokračoval ve stejné hře jako ve třetí čtvrtině. 

Stále se snaţil rozhodnout zápas sám a střílel uspěchané střely, místo aby se snaţil z pozice 

rozehrávače „dirigovat“ tým podle pokynů trenéra. Bylo naprosto zřetelné, ţe si jiţ nevěří a 

neumí se s danou situací vyrovnat. V poslední třetině proměnil jen jeden střelecký pokus ze 

hry, a navíc z čáry trestného hodu minul tři ze čtyř střel. Nakonec s vypětím všech sil dokázal 

tým Sokol Horní Počernice vítězství uhájit. 

5.1.2.3 Definování nejvýznamnějších kritických situací a jejich zvládnutí 

Před tímto prvním utkání v sezóně na hráče působilo velmi mnoho kritických situací. 

 Tlak, který si na sebe sám vytvářel, byl spojený s touhou předvést se co nejlépe 

 Nadměrná míra motivace 
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 Souboj o pozici hlavního rozehrávače 

 Nezaţitý herní systém 

 První zápas v novém týmu 

S tlakem, který si na sebe sám vytvářel, se dokázal na začátku utkání vyrovnat. 

Postupem času ale polevovala jeho koncentrace a v závěru utkání na sebe nedokázal vzít 

odpovědnost a tým podrţet. Proto hodnotí společně s trenérem zvládnutí této kritické situace 

napůl. Hráčova nadměrná míra motivace několikrát v zápase způsobila, ţe některé střely a 

přihrávky uspěchal. Většinou se tyto aspekty projevovaly v kombinaci s polevením 

koncentrace. Třetí kritickou situaci, kterou byl souboj o post hlavního rozehrávače, si v utkání 

dle svých slov vůbec nepřipouštěl. Nezaţitý herní systém dělal hráči v průběhu celého utkání 

velké problémy. Často zapomínal na trenérovi pokyny a hrál podle sebe, coţ vedlo ke špatné 

organizaci týmu. Tento fakt si nedokázal sám uvědomit a musel ho na něj upozorňovat trenér. 

Poslední kritická situace měla za následek hráčovu nadměrnou úroveň motivace, kterou jsme 

jiţ rozebrali výše. 

Také v průběhu utkání na hráče působilo mnoho kritických situací 

 Vstup do utkání 

 Vstup do druhého poločasu 

 Střelba trestných hodů 

 Vyrovnaný závěr utkání 

 Série střeleckých pokusů ve třetí čtvrtině 

 Komunikace hráč trenér 

 Důleţité střely v závěru utkání 

 Upadající výkon celého týmu 

První kritickou situaci v podobě vstupu do utkání zvládl hráč skvěle. Byl velmi 

motivován k tomu, aby podal dobrý výkon a dokázal na začátku utkání udrţet vysokou míru 

koncentrace. Navíc se přesně řídil pokyny trenéra. Vstup do druhého poločasu byl pravým 

opakem. Polevení v koncentraci a podcenění soupeře vedlo ve třetí čtvrtině ke zhoršení 

kvality sportovního výkonu. Hráč přiznává, ţe si po prvním poločase myslel, ţe je jiţ utkání 

vyhrané. 
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Také střelba trestných hodů dělala v tomto zápase hráči problémy. Právě během 

střelby těchto hodů si hráč uvědomoval, jak moc chce, aby se mu toto utkání podařilo a díky 

tomu se nedokázal na střelbu trestných hodů plně soustředit. Se stejným problémem se hráč 

potýkal při zvládání čtvrté kritické situace. Připojil se navíc strach z toho, ţe by jeho tým 

mohl ztratit velmi slibně rozehrané utkání. Díky tomu byl výkon v útočné fázi velmi 

nepřesvědčivý. Naopak díky obrovské touze dotáhnout utkání do vítězného konce, předváděl 

hráč obrovské nasazení v obranné fázi, kde odváděl skvělou práci. 

Hráč nezvládl také sérii střeleckých pokusů ve třetí čtvrtině. Při rozboru této konkrétní 

situace nedokázal hráč identifikovat příčinu. Trenér se k této situaci vyjádřil, ţe na něj 

působilo, jako by byly střelecké pokusy špatně technicky provedené. Tuto moţnost následně 

hráč připustil. 

Asi největší problém dělala hráči problém komunikace hráč trenér. Z důvodu 

nezaţitého herního systému a nezvyku na nového trenéra, nastávala velmi často situace, kdy 

hráč nevěděl, co po ně trenér chce. S tím se hráč nedokázal vypořádat a důsledkem 

nezvládnutí této kritické situace byla velmi špatná organizace hry v závěru utkání. 

Hráč se také nedokázal vypořádat s postupně upadajícím výkonem celého týmu 

v závěru utkání. Místo toho, aby vzal odpovědnost na sebe a muţstvo pozvedl k lepšímu 

výkonu, podával nepříliš dobrý výkon, stejně jako většina ostatních hráčů. Díky stejným 

faktorům, nezvládl ani střely v závěru utkání. 
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5.1.3 Objekt číslo 2 

5.1.3.1 Rozbor stavu před utkáním 

Po několika letech, kdy hrál hráč niţší soutěţe za tým Sokol Horní Počernice a na 

fyzické kondici moc nepracoval, absolvoval s týmem téměř celou předsezónní přípravu. V 

přípravě byl mírně limitován problémy s kolenem, které měl v minulosti několikrát 

operované. Přesto byl fyzicky dobře připraven. Protoţe za tým Sokol Horní Počernice odehrál 

jiţ několik sezón, měl dobře zaţitý herní systém. Na jeho motivaci se podepsal fakt, ţe se do 

této soutěţe snaţil s týmem jiţ několik sezón probojovat a teď si ji měl konečně moţnost 

zahrát. Přesto, ţe je kapitánem týmu, ţádný tlak na svou osobu si nepřipouštěl. To bylo 

způsobeno hlavně tím, ţe nepotřeboval nikomu nic dokazovat a navíc se cítil jako zkušený 

hráč. Jediné co ho zajímalo, bylo vítězství v tomto utkání. 

5.1.3.2 Rozbor průběhu utkání 

 Hráč nastoupil do utkání v základní pětce. Jeho herní projev byl vynikající. Hned v 

první minutě proměnil svou první střelu a získal míč. V obraně pivotům skvěle vypomáhal na 

doskoku a míč se mu povedlo doskočit i v útoku. Díky jeho agresivní obraně a dobrému 

projevu v útoku šel tým Horních Počernic brzy do výraznějšího vedení. Střídal ve čtvrté 

minutě. Zpět na hřiště se vrátil v minutě osmé a hned po vstupu na hřiště proměnil těţkou 

dvoubodovou střelu. Do konce čtvrtiny získal ještě jeden míč. Bohuţel z čáry trestného hodu 

proměnil v desáté minutě jen jeden ze dvou pokusů, coţ se tomuto hráči stává jen zřídka. 

I po vstupu do druhé čtvrtiny pokračoval hráč ve skvělém výkonu. Proměnil několik 

dalších dvoubodových střel z prostoru pod košem. V páté minutě, přišel hráčův slabší úsek 

hry. Napřed zbytečně fauloval a následně vystřelil několik těţkých střel, které neproměnil. V 

osmé minutě byl hráč střídán. 

Na poločasovém vedení 42:30 měl hráč velkou zásluhu. O přestávce panovala v týmu 

dobrá nálada, ale bylo vidět, ţe koncentrace upadá. Hráč ale tuto atmosféru nevnímal a plně 

se soustředil na další průběh utkání. S trenérem rozebíral konkrétní herní situace.  

Vstup do třetí čtvrtiny se týmu vůbec nepovedl. Hra postrádala systém. Z toho 

vyplývalo několik neproměněných střeleckých pokusů. Zkoumaný hráč byl první, komu se 

povedlo ve třetí čtvrtině skórovat. Bohuţel v další fázi třetí čtvrtiny se nedostával do kontaktu 
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s míčem a hráči ho nevyuţívali. Pokud ale míč dostal, byl nebezpečný. V závěru čtvrtiny 

proměnil ještě jednu dlouhou střelu. 

Ve čtvrté čtvrtině vypadl herní projev týmu Sokol Horní Počernice pořád stejně. 

Zkoumaný hráč se tuto situaci snaţil změnit, a to především velmi agresivní obranou. Bohuţel 

z toho pramenily dvě rychle po sobě jdoucí osobní chyby ve druhé a čtvrté minutě. Tím ve 

stěţejní fázi oslabil svůj tým, protoţe musel pod hrozbou páté osobní chyby střídat. Na hřišti 

se objevil aţ v samotném závěru a pomohl uhájit těsnou výhru. 

5.1.3.3 Definování nejvýznamnějších kritických situací a jejich zvládnutí 

Hráč se před utkáním cítil velmi dobře po psychické stránce a působilo na něj pouze několik 

kritických situací 

 Noví spoluhráči 

 První zápas v nové sezóně 

 Nadměrná míra motivace 

V průběhu celého utkání bylo patrné, ţe si hráč s některými spoluhráči na hřišti ještě 

tolik nerozumí. Této skutečnosti přispíval i fakt, ţe nový herní systém nebyl ještě úplně 

zaţitý. Důsledkem bylo, ţe si hráč musel většinu střeleckých pokusů vytvářet sám a 

v některých případech z toho pramenily těţké střely. Nervozita z prvního soutěţního utkání na 

hráče nedolehla, a proto se s druhou kritickou situací vyrovnal velmi snadno. 

Nadměrná míra motivace se nejvíce projevila v druhé polovině utkání, kde se hráč ve 

snaze rozhodnout utkání pokusil o několik těţkých střel, které byly neúspěšné. Povedlo se mu 

ale s touto kritickou situací vyrovnat a opět se začít koncentrovat na hru. Opět se nadměrná 

míra motivace projevila v poslední čtvrtině, kde se díky ní hráč dopustil dvou rychlých 

osobních chyb. 
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Také v průběhu utkání na hráče působilo mnoho kritických situací 

 Vstup do utkání 

 Vstup do druhého poločasu 

 Střelba trestných hodů 

 Úseky hry, kdy se nedostával do kontaktu s míčem 

 Komunikace hráč - hráč 

 Čtvrtá osobní chyba 

 Vyrovnaný závěr utkání 

 Nastoupení do utkání v samotném závěru 

Vstup do utkání se hráči povedl. Na rozdíl od ostatních se hráči povedl také vstup do 

druhého poločasu. Obě tyto zvládnuté kritické situace přisuzuje hráč snaze o koncentraci na 

hru a velké touze po vítězství. Naopak střelbu trestných hodů úplně nezvládl. Proměnil pouze 

jeden ze dvou trestných hodů, coţ se tomuto hráči často nestává. Hráč uvádí, ţe pro něj byly 

velmi těţké fáze hry, kdy se dostával méně do kontaktu s míčem. Dokázal ale udrţet 

pozornost, věnovat se obranné činnosti, a pokud se k němu míč dostal, snaţil se být 

nebezpečný, coţ se mu dařilo. Také s kritickou situací, komunikace hráč – hráč, se mu 

nedařilo vyrovnat. Pokud byl na hřišti s novými spoluhráči, nedokázali si herně vyhovět. 

Tento problém ale hráč přisuzuje nezaţitému hernímu systému a nedisciplinovanosti 

některých spoluhráčů. 

Jako velmi špatně zvládnutou kritickou situaci hráč hodnotí dvě rychlé osobní chyby 

ve čtvrté čtvrtině, po kterých oslabil v důleţité části utkání své muţstvo. O těchto osobních 

chybách hráč říká, ţe byly naprosto zbytečné a vysvětluje je obrovskou snahou získat míč a 

kvalitně bránit. 

Poslední dvě kritické situace spolu úzce souvisí. Hráč si vyčítal, ţe důleţitou část 

závěru vyrovnaného utkání strávil na lavičce. Po vystřídání zpět na hřiště v samotném závěru 

utkání se snaţil co nejvíce pomoci svým nasazením v obraně k uhájení těsného vítězství. 

V útočné fázi ale týmu jiţ moc nepomohl, jelikoţ vypadl z herního tempa a do útoku se 

prakticky nestihl zapojit.  
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5.2 Utkání číslo 2 (Sokol Žižkov vs. Sokol Horní Počernice) 

Datum a čas: 8. 1. 2014 - 20:45  

Místo: Praha – sokolovna Vyšehrad 

Soutěţ: druhá liga, skupina B 

Výsledek: 88:95 po čtvrtinách (16:15,38:38, 60:64) 

5.2.1 Přiblížení atmosféry v týmu 

Toto soutěţní utkání se hrálo jako náhradní za předchozí, předčasně ukončené utkání, 

které měl tým Sokol Horní Počernice velmi dobře rozehrané. Tým Sokol Horní Počernice cítil 

křivdu ze strany rozhodčího za toto předčasné ukončení zápasu. Utkání bylo ukončeno 

z důvodu pádu soupeřova hráče na hlavu. Hráč byl ale po krátkém ošetření schopen dále 

pokračovat ve hře. Další velmi významnou skutečností byla rivalita mezi těmito dvěma celky. 

Navíc je toto utkání jediné derby v této soutěţi. Tuto rivalitu navíc umocňovali dva hlavní 

faktory. Jedním byla jiţ výše zmíněná situace z předchozího utkání a druhým byla skutečnost, 

ţe oba dva celky bojovaly o postupové příčky pro play-off. Vítězství v tomto utkání by týmu 

Sokol Horní Počernice zaručilo jisté přezimování na postupových příčkách. 

Díky všem těmto faktorům se hráči cítili velmi motivování a navíc si na utkání velmi 

věřili. Trenér jim zdůrazňoval, ţe jestli k utkání přistoupí stejně zodpovědně jako 

k minulému, budou šance na vítězství velmi vysoké a snaţil se mírnit jejich emoce. 

5.2.2 Objekt číslo 1 

5.2.2.1 Rozbor stavu před utkáním 

Toto utkání bylo pro objekt velmi speciální. Jeho neúmyslný faul v předchozím utkání 

s tímto soupeřem způsobil jeho předčasné ukončení. Toto předčasně ukončené utkání měl tým 

Sokol Horní Počernice rozehráno velmi slibně. Hráč na sebe vytvářel obrovský tlak a cítil 

povinnost týmu pomoci a dovést náhradní utkání do vítězného konce. Dalším faktorem, který 

ovlivňoval psychiku hráče před utkáním, byl fakt, ţe po dlouhodobém zranění zkušenějšího 

rozehrávače musel plnit roli hlavního rozehrávače a tato role mu přisuzovala obrovskou 

zodpovědnost. Zdravotně byl hráč naprosto v pořádku a dalo se očekávat, ţe na hřišti stráví 
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velkou část utkání. Na psychiku hráče dále působil i fakt, ţe v týmu, ve kterém od začátku 

sezóny hostoval, nedostával příleţitost a tato skutečnost ho velmi negativně ovlivňovala. 

5.2.2.2 Rozbor průběhu utkání 

Hráč nastoupil do utkání v základní pětce. Hned v úvodu se snaţil stejně jako celý tým 

o velmi agresivní obranu a díky tomu se soupeř dopustil několika ztrát. Také v útočné fázi si 

počínal dobře, zrychloval hru a hledal lépe postavené hráče. Z hráče nebyla patrna ţádná 

nervozita.  Výkon hráče v úvodu utkání velmi dobrý. Na konci druhé minuty ale neproměnil 

nájezd na koš a v obraně vzal útočícího hráče špatně „na záda“ a díky tomu soupeř doskočil 

míč. Postupem času působil projev hráče jako by byl málo koncentrovaný. Ve čtvrté minutě 

se pokusil vystihnout přihrávku soupeře, ale míč pouze tečoval do zámezí. Rozhodčí správně 

posoudil situaci jako míč pro soupeře. Hráč začal s rozhodčím o této situaci diskutovat a 

musel být rozhodčím napomenut. Jeho dobrý výkon v obraně pokračoval dále, ale z nadměrné 

snahy se ve třetí minutě dopustil faulu. V útoku se neprosazoval a týmu příliš nepomáhal. 

V páté minutě hráč proměnil nájezd svou první úspěšnou střelu. Od této chvíle vypadal jeho 

herní projev přesvědčivěji. Začal velmi dobře řídit hru a praktikoval agresivní obranu. V šesté 

minutě vystřelil ze střední vzdálenosti připravenou střelu, kterou ovšem neproměnil. Po této 

střele byl za stavu 13:7 pro hostující tým vystřídán.  Na hřiště se hráč vrátil v deváté minutě 

první čtvrtiny za stavu 13:11 pro hostující tým. Na hráči byla patrno obrovské nasazení. Hned 

po příchodu na hřiště vystřelil velmi těţkou, nepřipravenou, tříbodovou, střelu. Tuto střelu 

neproměnil. V obraně si připsal jeden doskok, ale v útoku si nepočínal přesvědčivě. Najel do 

dvou soupeřových hráčů, střelu neproměnil, míč sice doskočil, ale doskočený míč špatně 

přihrál a zaznamenal tak tedy svou první ztrátu v utkání. První čtvrtina skončila za stavu 

16:15 pro domácí tým. 

Do druhé čtvrtiny nastoupil hráč od začátku. Jeho herní projev byl velmi podobný 

hráčovu hernímu projevu z konce první čtvrtiny. V první minutě neproměnil střelu a jedenkrát 

fauloval. Ve druhé minutě do svých statistik přidal druhou ztrátu. V útoku drţel zbytečně 

dlouho míč a to ovlivnilo herní projev celého týmu. Jediný pozitivní zápis do statistik v tomto 

herním období si hráč zapsal ve druhé minutě, kdy skvěle přihrál svému spoluhráči, který 

dokázal jednoduchou střelu proměnit. Ze hřiště odešel v páté minutě za stavu 26:22 pro 

hostující tým. Zpět do hry byl hráč vystřídán v sedmé minutě druhé čtvrtiny za stavu 29:28 

pro hostující tým. Před vystřídáním mu trenér kladl na srdce, aby hrál v klidu a chytře a 

nenechal se strhnout emocemi. Po příchodu na hřiště se drţel trenérových rad, získal jeden 
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míč, připsal si jednu asistenci a proměnil jednu střelu. Svou roli rozehrávače plnil na 

výbornou. Velmi dobrý hráčův herní projev ovšem přerušila neproměněná střela z osmé 

minuty a hned vzápětí velmi těţká neproměněná střela za tři body. Po této těţké střele zůstal 

hráč leţet delší domu na hrací ploše ve snaze vykoledovat si faul a následně začal diskutovat 

s rozhodčím. Z těchto důvodů trenér hráče před koncem čtvrtiny za stavu 36:34 pro hostující 

tým vystřídal.   

Většinu času poločasové pauzy strávil hráč na lavičce a rozebíral průběh utkání a svou 

vlastní hru s trenérem a také s kapitánem týmu. Snaţil se koncentrovat na hru a co nejlépe se 

připravit na druhý poločas. 

Do třetí čtvrtiny hráč nastoupil od jejího začátku. V úvodních minutách této čtvrtiny 

skvěle řídil hru a tím se zlepšil projev celého týmu. Hráč si do svých statistik připsal asistenci 

a obranný doskok. Bohuţel svou jedinou střelu v této fázi utkání neproměnil. Na konci třetí 

minuty byl hráč za stavu 48:43 pro hostující tým vystřídán. V sedmé minutě třetí čtvrtiny se 

hráč na hřiště vrátil. V té době na ukazateli svítil stav 60:54 pro hostující tým. Stejně jako 

v první třetině vystřelil hned po příchodu na hřiště velmi těţkou tříbodovou střelu, kterou 

neproměnil. Na hřišti byl velmi málo vidět a po vystřídání ostatních týmových spoluhráčů 

nedokázal týmu výrazněji pomoci a herní projev celého týmu se výrazně zhoršil. Konečný 

stav třetí čtvrtiny byl 64:60 pro hostující hráče. 

Také do čtvrté čtvrtiny zasáhl hráč od jejího začátku. Hráč si byl vědom nutnosti 

koncentrace na kaţdý útok. V první polovině této čtvrtiny skvěle řídil hru a z jeho herního 

projevu bylo cítit sebevědomí, které se přeneslo na celý tým. Ve druhé minutě si sice připsal 

ztrátu, ale v následujícím útoku proměnil střelu za tři body. Významná situace se udála v páté 

a šesté minutě, kdy se postupně vyfauloval nejlepší střelec týmu a nejlepší podkošový hráč. 

Zkoumaný objekt dokázal hned v následujícím útoku proměnit velmi důleţitou střelu za dva 

body a díky skvělé obraně donutil hráče soupeřova týmu ke ztrátě. Také dva další útoky 

dokázal hostující tým proměnit v úspěšnou dvoubodovou střelu a to především díky kvalitní a 

klidné rozehrávce. Hostující tým drţel necelé dvě minuty před koncem náskok šesti bodů a 

vše nasvědčovalo vítěznému konci. Domácí celek reagoval na blíţící se konec zápasu 

vytaţenou agresivní obranou. Náš zkoumaný objekt byl v krátkém sledu dvakrát faulován. 

Konec zápasu se pokusil vzít do vlastních rukou, předrţoval míč a do hry přestal zapojovat 

ostatní hráče. Navíc hráč přidal svou čtvrtou osobní chybu a dostal se tak do ohroţení páté 

osobní chyby a vyfaulování, které by jiţ mohlo být pro hostující tým velmi kritické. To vše 
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vyústilo ve dva velmi špatně zahrané útoky, kdy se v jednom nepodařilo hostujícímu celku 

vůbec vystřelit a ve druhém se pokusil pouze o těţkou střelu v závěru, která nebyla úspěšná. 

Po nezvládnuté koncovce byl stav nerozhodný 80:80 a hráče čekalo prodlouţení. 

Pře začátkem prodlouţení si hráči vyslechli kritiku ze strany trenéra, který je nabádal 

k rychlé hře dopředu tak, aby tým útočil do nepostavené obrany a apeloval na co největší 

omezení driblingu a zapojení ostatních hráčů větším mnoţstvím přihrávek v útočné fázi. 

V prodlouţení se hráč snaţil co nejvíce drţet trenérových rad a tento způsob hry začal 

po úvodním přetahování nést ovoce. Domácí celek přestal hostujícím hráčům fyzicky stačit a 

díky dodrţování taktiky se hosté dostávali postupně do výraznějšího vedení. Náš zkoumaný 

objekt v této fázi hry nebyl výrazně vidět, ale díky skvěle zvládnuté roli rozehrávače a 

dirigování celého týmu se na vedení podílel velkou měrou. Ve třetí minutě navíc proměnil 

dvoubodovou střelu a do závěru prodlouţení si připsal ještě jednu asistenci. 

5.2.2.3 Definování nejvýznamnějších kritických situací a jejich zvládnutí 

Hráč cítil zodpovědnost za předešlé předčasně ukončené utkání. Před začátkem utkání na něj 

působilo velmi mnoho kritických situací 

 Nadměrná úroveň osobní motivace spojená s nadměrnou motivací celého týmu 

 Tlak na osobu hráče – snaha napravit předchozí předčasně ukončené, dobře 

rozehrané utkání 

 Nepříjemné hřiště – malá hala 

 Nepříjemný soupeř – velká rivalita 

 Tlak na výsledek, snaha zajistit si přezimování na pozicích pro play-off 

 Frustrace z opakovaného nenastupování do zápasu ve druhém působišti 

Při rozboru těchto kritických situacích působících na hráče a jejich zvládání během 

hloubkového rozhovoru bylo zjištěno: 

 Nadměrná úroveň motivace byla na hráči patrná v průběhu celého utkání a velmi často 

vedla ke ztrátě koncentrace. Ztráta koncentrace měla negativní vliv na sportovní 

výkon. Hráč se s touto kritickou situací nedokázal vypořádat v průběhu celého utkání. 

 Tlak na svou osobu si hráč uvědomoval v průběhu celého utkání a přiznává, ţe ho 

negativně ovlivnil a při kaţdém neúspěchu tento tlak dále narůstal.  
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 Malé hřiště nedělalo hráči díky zkušenostem z mnoha tréninkových hal ţádný problém 

a tato kritická situace mu nedělala problém. 

 Rivalita mezi oběma týmy. 

 Důleţitost utkání a tlak na výsledek, si hráč dle svých slov v průběhu utkání vůbec 

nepřiznával a zvládnutí této kritické situace hodnotíme tedy pozitivně. 

 Frustrace z nenastupování v druhém působišti se na hráči neprojevila, naopak hráč 

tvrdí, ţe mu tato skutečnost pomohla zvýšit úroveň motivace. 

Také v průběhu utkání na hráče působilo mnoho kritických situací: 

 Velmi sporné verdikty rozhodčího 

 Úseky hry, kdy se hráči nedařilo + ztráty míče  

 Vyfaulování velmi důleţitých spoluhráčů  

 Vyrovnaná koncovka utkání  

 Prodlouţení 

 Riziko páté osobní chyby 

Při rozboru těchto kritických situací působících na hráče a jejich zvládání během 

hloubkového rozhovoru bylyozjištěno následující 

Po celý zápas, se hráč potýkal se spornými verdikty rozhodčího, které měli, jak hráč 

sám přiznal velký vliv na polevení jeho koncentrace.  

Dále se v průběhu utkání velmi často střídaly fáze, kdy se hráči dařilo, a kdy mu 

naopak hra moc nešla. Po společném rozebrání tohoto aspektu dospěl hráč a trenér k názoru, 

ţe tyto výkyvy byly spojené se ztrátou koncentrace a velkou snahou rozhodnout utkání sám. 

Naopak dobré fáze utkání nejčastěji přicházely po oddechovém čase, nebo na začátcích 

čtvrtiny, kdy se hráč přesně drţel pokynů trenéra a byl koncentrovaný na nějaký úkol, který 

mu trenér zadal.  

Další kritickou situací si hráč prošel ve čtvrté čtvrtině, kdy se vyfaulovali dva jeho 

velmi důleţití spoluhráči. Hned po vyfaulování přiznal hráč, ţe chtěl vzít zodpovědnost více 

sám na sebe a hned proměnil velmi důleţitou střelu. Postupem času se soupeř tomuto způsobu 

hry přizpůsobil a začal hráče lépe bránit a dokonce ho i zdvojovat. Po společném rozebrání 

závěru utkání hráč přiznává, ţe měl více zapojit do hry spoluhráče, nechat rotovat míč a 
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počkat si na nějakou otevřenou střelu, nebo výhodnou pozici pro nájezd. Také si uvědomil 

nezvládnutí koncovky a dvou velmi špatně zahraných útoků, díky kterým se zápas dostal do 

prodlouţení. 

  Jako nejvýznamnější kritickou situaci hráč uvádí prodlouţení zápasu. Hráč se cítil 

odpovědný za nepovedený závěr utkání. Také cítil, jak důleţité je toto utkání dovézt do 

vítězného konce. S tímto tlakem se mu ale podařilo vyrovnat, jak sám uvádí, díky koncentraci 

na úkoly a taktiku, kterou jim trenér před prodlouţením zdůrazňoval. Tím, ţe tato taktika 

fungovala a po úvodním přetahování se díky ní dostali do vedení, získal hráč zpět svou jistotu 

a v prodlouţení předvedl velmi dobrý výkon. 

Naopak velmi dobře bylo zvládnuto riziko páté osobní chyby. Hráč uvedl, ţe si byl 

vědom tohoto velkého rizika, ale nepřipouštěl si fakt, ţe by se této chyby mohl dopustit. To 

bylo dobře patrné z jeho hry, kdy na konci čtvrté čtvrtiny, ale i po dobu celého prodlouţení 

utkání vytvářel tlak na soupeře, ale nedopouštěl se ničeho, co by mohlo dát rozhodčímu 

moţnost odpískat tomuto hráči zmiňovanou pátou osobní chybu.  

5.2.3 Objekt číslo 2 

5.2.3.1 Rozbor stavu před utkáním 

Hráč před utkáním nepociťoval zvýšený tlak na svou osobu. V posledních utkáních se 

mu herně dařilo a na utkání si věřil. Jako kapitán týmu se společně s trenérem snaţil mírnit 

emoce, jelikoţ si uvědomoval vysokou úroveň motivace některých hráčů. Protoţe se po 

psychické stránce cítil dobře, snaţil se klid předávat ostatním. 

Druhým faktorem, který na hráče působil, byl jeho zdravotní stav. Na konci první 

poloviny sezony pocítil opět problémy s jeho jiţ několikrát operovaným kolenem. Zápas od 

zápasu se bolest zvětšovala a v závěrech těchto zápasů ho někdy i limitovala. Navíc se hráč 

začal obávat moţnosti obnovení zranění a hrozby další operace. Tato skutečnost způsobila, ţe 

k tréninkům nepřistupoval naplno a problémové koleno šetřil. 
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5.2.3.2 Rozbor průběhu utkání 

Hráč do utkání nastoupil v základní sestavě hostujícího druţstva. Od úvodních minut 

Se snaţil o velmi agresivní obranu a aktivitu pod útočným košem. V obraně se snaţil pomáhat 

se zdvojováním a nutit soupeřovi hráče ke ztrátě. Ve třetí minutě si připsal díky své obraně 

první získaný míč a následně první obranný doskok. Ve čtvrté minutě najel dobře do koše a 

bránící hráč ho zastavil pouze za cenu faulu. Ze dvou trestných hodů ale proměnil zkoumaný 

hráč jen jeden. V páté minutě podcenil doskakování při trestných hodech soupeře a vzal 

špatně na záda, díky čemuţ soupeř získal míč. Svou chybu se snaţil napravit a agresivitu 

v obraně ještě zvýšil. Do statistik si připsal na začátku šesté minuty další obranný doskok a 

získaný míč. Poté se ale na hráči začala projevovat únava a mírná bolest v koleni. Přesto 

pokračoval dále ve hře a v rychlém sledu po sobě vystřelil dvě těţké a nepřipravené střely, ze 

kterých ani jednu neproměnil. Po těchto dvou neúspěšných střelách byl hráč za stavu 13:10 

pro hostující tým vystřídán. Do první čtvrtiny jiţ tento hráč nezasáhl. 

I do druhé čtvrtiny nastoupil zkoumaný hráč od první minuty. Po odpočinku z konce 

první třetiny se vrátil ke skvělé obraně. Bohuţel v útoku ho nedokázali spoluhráči vyuţít. 

Nedostával míče do střeleckých pozic a zády ke koši se nebyl schopen proti vyššímu 

protihráči prosadit. To se projevilo ve čtvrté minutě, kdy se pokusil soupeře pod košem 

přehrát, ale výsledkem byl pouze neúspěšný střelecký pokus. Díky obrovské snaze a 

agresivitě se mu tento nevydařený střelecký pokus podařilo doskočit a napodruhé se jiţ 

z prostoru pod košem prosadil. Hráč pokračoval ve výtečné obraně a v páté minutě si připsal 

další zisk. V minutě šesté si připsal útočný doskok. Bohuţel na hráči začala být patrná 

frustrace, jelikoţ ho tým stále nedokázal zapojit do hry a v útoku se s míčem prakticky 

nesetkával. Vyvrcholení přišlo neproměněním jednoduché střely z prostoru pod košem. Hráč 

byl vystřídán v sedmé minutě za stavu 29:28 pro hostující druţstvo. Druhou čtvrtinu dohrál 

hostující celek bez tohoto hráče. 

Přestávkovou pauzu věnoval hráč odpočinku, nabrání nových sil a především 

koncentraci. Byl si velmi vědom, ţe při polevení v koncentraci by mohli ztratit nadějně 

rozehrané utkání. Dále řešil s rozehrávačem týmu, jak na něj dostat míč, aby se zapojil více do 

hry. 

Hráč se na hřišti objevil hned v úvodu třetí čtvrtiny a jeho výkon byl velmi dobrý. 

Agresivní obrana, a chytrá hra v útoku byla pro tým velmi prospěšná. V prvních třech 
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minutách proměnil dva ze tří střeleckých pokusů, získal jeden míč, byl jednou faulován a 

doskočil čtyři míče pod soupeřovým košem. Jeho dalším přínosem pro tým je snaha uklidnit 

hráče, aby nediskutovali s rozhodčím nad spornými verdikty a nezískali tak zbytečně 

technickou chybu. Jelikoţ sporných verdiktů rozhodčích postupem času přibývalo, bylo stále 

těţší udrţet spoluhráče v klidu, koncentrované na hru. Na konci páté minuty si připsal hráč 

asistenci a od této chvíle se ze hry skoro vytratil, protoţe na hřišti nebyl nikdo, kdo by mu 

přihrál míč do výhodné pozice. Hráč střídal v sedmé minutě za stavu 60:54 pro hostující 

druţstvo. 

Na začátku čtvrté čtvrtiny byl náš zkoumaný hráč na hřišti a hned v úvodu jej soupeř 

fauloval při nájezdu do koše. Oba dva trestné hody proměnil. Ve druhé minutě si připsal další 

asistenci. Na konci druhé minuty vystřelil střelu ze střední vzdálenosti a to byl na delší dobu 

jeho poslední kontakt s míčem. Na hráči bylo patrné polevení v agresivitě obrany. Ve čtvrté 

minutě si při snaze získat míč připsal druhou osobní chybu. Trenér hráče v páté minutě za 

stavu 72:70 pro hostující druţstvo vystřídal. 

Po vyfaulování nejlepšího střelce týmu a nejlepšího podkošového hráče se náš 

zkoumaný hráč na hřiště v šesté minutě vrací a to za stavu 74:70 pro hostující druţstvo. 

V závěru utkání bylo na hráči patrné, ţe se zkouší vzít zodpovědnost na sebe a střílet důleţité 

střely. V sedmé a osmé minutě vystřelil dvě střely, které byly velmi těţké, jelikoţ mu 

spoluhráči nepřipravili pozici. V jednom případě se mu alespoň povedlo doskočit míč a 

hostující druţstvo tak mohlo pokračovat v útoku. Na hráči byla patrná obrovská snaha, ale 

stejně jako celý tým se trápil v útoku. Na konci deváté minuty si připsal první ztrátu v utkání. 

Koncovku utkání si vzal do svých rukou rozehrávač a zkoumaný hráč se dostal uţ jen k jedné 

velmi těţké střele v samotném závěru, kterou neproměnil. Poslední čtvrtina skončila remízou 

obou celků. 

Před začátkem prodlouţení se hráč snaţil co nejvíce zapomenout na neúspěšnou 

koncovku utkání a poslouchat rady trenéra, který nabádal ke zrychlení celé hry a snahu hrát 

do otevřené obrany. Dále trenér nabádal ke většímu počtu přihrávek, místo dlouhého 

driblingu. Na začátku prodlouţení se oba týmy přetahovali o vedení, ale postupem času se 

začala vyplácet rychlá hra do otevřené obrany. Po úvodu, kde hráč plnil především úkoly 

v obraně a musel zvládnout vypomáhat s obranou podkošových hráčů, se stále více dostával 

do kontaktu s míčem v útoku. Díky rychlé hře, se našemu hráči několikrát povedlo najet do 

otevřené obrany a byl dvakrát faulován při střele. Při střelbě velmi důleţitých trestných hodů 
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zachoval chladnou hlavu a proměnil tři ze čtyř pokusů. Dále přidal ještě dva velmi důleţité 

obranné doskoky a díky tomu dosáhl na double-double. 

5.2.3.3 Definování nejvýznamnějších kritických situací a jejich zvládnutí 

Na hráče působilo před začátkem utkání velmi mnoho kritických situací 

 Špatný zdravotní stav - zraněné koleno 

 Špatná fyzická připravenost - způsobena limitujícím kolenem 

 Nadměrná motivace celého týmu 

 Nepříjemné hřiště – malá hala 

 Nepříjemný soupeř – velká rivalita 

 tlak na výsledek, snaha zajistit si přezimování na pozicích pro play-off  

S nejvýznamnější kritickou situací se hráč vyrovnal skvěle. Dokázal se koncentrovat 

na utkání a myšlenky na špatný zdravotní stav naprosto vyselektovat. Do utkání nastoupil 

jako by byl stoprocentně v pořádku. Bohuţel se ale projevila druhá kritická situace a tou byla 

jeho špatná fyzická připravenost. Jelikoţ se snaţil hrát na hranici svých sil, dostal se 

několikrát v utkání do fáze, kdy ho jeho špatná fyzická kondice začala velmi limitovat. Velmi 

často ale špatně vyhodnotil situaci a ve hře se snaţil pokračovat. To většinou vyústilo ve 

špatný herní úsek, po kterém ho musel trenér vystřídat. 

Obrovskou motivaci a euforii, kterou si procházel celý tým, se mu dařilo zvládat 

dobře. Naopak se snaţil hráče krotit a nabádal je ke koncentraci. O kritických situacích 

týkajících se hřiště a tlaku na výsledek objekt uvedl, ţe si je uvědomoval, ale nepociťoval, ţe 

by na něj významněji působily 

Také v průběhu utkání na hráče působilo mnoho kritických situací 

 Velmi sporné verdikty rozhodčího 

 Vyfaulování velmi důleţitých spoluhráčů  

 Úseky hry, kdy se hráč nedostával do kontaktu s míčem  

 Neproměněná série střel - závěr utkání, který se pokusil neúspěšně rozhodnout 

těţkými střelami 

 Prodlouţení  

 Trestné hody  
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S první jmenovanou kritickou situací se dokázal hráč vypořádat. Byl si dobře vědom, 

ţe rozhodčí píská sice sporně, ale na obě strany stejně. V takto vypjatém a vyrovnaném utkání 

by výraznější diskuze s rozhodčím mohly zvýhodnit soupeře a proto se snaţil uklidňovat i 

ostatní spoluhráče. 

S další kritickou situací, vyfaulováním důleţitých spoluhráčů se vyrovnával těţko. 

Míč se k němu začal po této situaci dostávat velmi zřídka, a kdyţ uţ se k němu dostal, snaţil 

se vzít odpovědnost do svých rukou a často neúspěšně střílel těţké střely. Navíc musel převzít 

obranu soupeřova dlouhého hráče po vyfaulovaném spoluhráči, která ho stála mnoho sil. 

V úsecích hry, kdy se nedostával do kontaktu s míčem, se snaţil ještě o agresivnější 

obranu a boj o útočný doskok. Díky tomu hodnotí společně s trenérem velmi kladně 

vyrovnání se s touto kritickou situací, jelikoţ si i přes ni dokázal najít cestu k tomu, jak týmu 

pomoci. Pouze v závěru poslední čtvrtiny se mu tuto kritickou situaci nepovedlo zvládnout a 

pokusil se o několik velmi uspěchaných a těţkých střel.  

Po neúspěšném závěru utkání se snaţil zkoncentrovat a zklidnit. Poslechl si rady 

trenéra, který nabádal k rychlé hře dopředu a útočení do otevřené obrany. S touto situací se 

mu podařilo vyrovnat a myšlenky na nepovedený závěr ze své mysli vytěsnil. 

Na prodlouţení se zvládl po nevydařeném závěru utkání plně zkoncentrovat a podal 

vynikající výkon. V průběhu prodlouţení byl dvakrát faulován a střílel tedy dvakrát velmi 

důleţité trestné hody. Ze čtyř trestných hodů se mu podařilo proměnit tři a tuto kritickou 

situaci tedy zvládl a pomohl tak k vítězství svého muţstva.  
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5.3 Utkání číslo 3 (BC Benešov vs. Sokol Horní Počernice) 

Datum a čas: 3. 11. 2013 - 13:30  

Místo: Benešov, hala Dukelská 

Soutěţ: druhá liga, skupina B 

Výsledek: 47:80 po čtvrtinách (13:21, 26:42, 34:60) 

5.3.1 Přiblížení atmosféry v týmu 

Po úspěšně zvládnutém sobotním utkání s druţstvem TJ Tábor panovala v druţstvu 

dobrá nálada a na hráčích bylo patrné, ţe se jim zvedlo sebevědomí. Zatím ve všech třech 

utkáních ve druhé lize podali hodně dobrý výkon a dvakrát zvládli zaskočit favorita. K utkání 

přistupovali nezodpovědně a byla tu velmi reálná moţnost podcenění soupeře. Navíc tým 

trápila situace okolo zraněných hráčů, mezi které se přidal v minulém utkání i nejzkušenější 

hráč celého týmu a oslabil jiţ tak úzký kádr druţstva Sokol Horní Počernice. Na soupisku 

trenér mohl napsat pouze deset hráčů a z toho jeden nebyl stoprocentně zdravotně v pořádku a 

další, jiţ výše zmiňovaný zkušený rozehrávač nemohl do utkání vůbec zasáhnout. Tito dva 

hráči seděli na lavičce v podstatě pouze z psychologického hlediska, aby si soupeř nemohl 

uvědomit, jak je tým oslabený. K tomu všemu čekala v utkání hráče velmi bouřlivá a 

nepříjemná atmosféra venkovního prostředí, kterou jim dali domácí fanoušci pocítit jiţ během 

rozcvičení. 

5.3.2 Objekt číslo 1 

5.3.2.1 Rozbor stavu před utkáním 

Hráč se cítil mírně unaven po utkání z minulého dne, ale byl na tom velmi dobře po 

psychické stránce. V předchozím utkání totiţ jeho muţstvo dokázalo zvítězit a z velké části to 

byla zásluha našeho zkoumaného hráče, který podal vynikající výkon. Byl si vědom toho, ţe 

pro něj bude utkání velmi náročné, jelikoţ se v posledním utkání zranil druhý rozehrávač a 

hráči tak bude spočívat veškerá zodpovědnost a velká porce herních minut, se kterou se bude 

muset vyrovnat.  To vše v hráči vyvolávalo velkou sebedůvěru, ale i nízkou úroveň motivace 

a koncentrace. 
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5.3.2.2 Rozbor průběhu utkání 

Náš zkoumaný objekt nastoupil do utkání v základní pětce. Na začátku vypadal jeho 

herní projev dobře, snaţil se plnit pokyny trenéra a při několika prvních útocích řídil dobře 

celé druţstvo. Bylo ale patrné, ţe k obrané fázi hry nepřistupuje zdaleka tak zodpovědně, jako 

tomu bylo v zápase minulém, kde podal excelentní výkon. Ve třetí minutě sice proměnil 

nájezd, ale poté následovala dvakrát nedůsledná obrana, díky které měl soupeř dva zcela 

jednoduché střelecké pokusy za tři body, z nichţ jeden proměnil. V útoku navíc hráč vystřelil 

velmi těţkou střelu za tři body, navíc bez doskoku a po této střele se nevrátil do obrany a 

soupeř proměnil jednoduchý protiútok. V páté minutě přidal další velmi těţkou střelu, po 

které se opět musel celý tým vracet rychle do obrany.  

Přibliţně od páté minuty začalo být patrné, ţe se soupeř vyrovnává se způsobem hry 

hostujícího celku a začal v obranné fázi hry aplikovat vytaţenou obranu, se kterou mělo 

druţstvo Sokol Horní Počernice problémy. V části utkání se náš zkoumaný objekt často 

neuvolnil pro míč, nechal vyváţet míč jiného hráče a z toho pramenilo mnoho ztrát. Jako 

příklad nám můţe slouţit situace ze sedmé minuty, kdy se nepochopitelně ujal na útočné 

polovině vyhazování z autu. Spoluhráči se nedokázali uvolnit a hráč vyhodil míč přímo do 

ruky soupeře a tím zaloţil rychlý protiútok. V postupném útoku potom drţel míč zbytečně 

dlouho a tím vytvářel svým spoluhráčům velmi těţké střelecké pozice v závěru útoku. 

Jediným kladným zápisem do jeho statistik tak v této části byl jeden útočný a jeden obranný 

doskok v sedmé minutě. Čtvrtinu objekt zakončil nepovedeným střeleckým pokusem z velké 

vzdálenosti v posledních vteřinách. 

Do druhé čtvrtiny nastoupil objekt opět od jejího začátku a jeho výkon byl bohuţel 

zcela podobný čtvrtině první. V prvních několika útocích byla sice vidět zvýšená agresivita 

v obrané fázi, postupem času ovšem tato agresivita polevovala. V útočné fázi nedokázal 

aplikovat změnu stylu hry, kterou mu trenér o pauze vysvětloval. Většina útoků končila buď 

rychlou nepřipravenou střelou, nebo dlouhým útokem a těţkou střelou v jeho samotném 

závěru. Bylo vidět, není schopen na sebe schopen vzít zodpovědnost a pokusit se na průběh 

utkání reagovat. V útoku se nedokázal uvolnit a ohrozit soupeřův koš. Jedinou střelou v tomto 

herním období byl tříbodový střelecký pokus ve třetí minutě, který byl neúspěšný a po kterém 

se nevrátil včas do obrany a musel zabránit koši v poslední chvíli faulem. Poločas skončil za 

stavu 42:26 pro domácí celek. 
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V poločasové pauze se trenér snaţil objekt i tým motivovat k lepšímu výkonu. 

Nabádal je ke koncentraci a snaţil se je přesvědčit, ţe utkání ještě není ztracené. To se mu 

částečně povedlo a hráči vstupovali do začátku druhé poloviny s přesvědčením, ţe je v jejich 

silách vývoj utkání zvrátit. 

I do třetí čtvrtiny nastoupil objekt od jejího začátku. Oproti konci druhé čtvrtiny byla 

patrná zvýšená agresivita v obraně. Snaţil se o rychlý přechod do útoku a v útoku hledal lépe 

postavené spoluhráče po napíchnutí obrany. Díky tomu měli jeho spoluhráči mnoho dobrých 

střeleckých pokusů, které bohuţel neproměnili. Po těchto nevydařených střeleckých pokusech 

se soupeř dostával do jednoduchého zakončování z rychlých protiútoků a díky tomu začal 

rozdíl ve skóre narůstat. S narůstáním tohoto rozdílu ve skóre se sniţovala agresivita vyvinutá 

v obraně i úsilí o rychlé zakládání protiútoků. Trenér se pokusil ještě o poslední moţnost, jak 

změnit vývoj utkání a přesunul objekt z postu rozehrávače na křídlo. Muţstvo se mu poté 

snaţilo připravovat střelecké pozice. Bohuţel ani jeden ze střeleckých pokusů mezi druhou aţ 

šestou minutou neproměnil. Do konce čtvrtiny si připsal jiţ jen jednu ztrátu, jinak objekt 

nebyl na hřišti výrazněji vidět. 

Při vstupu do poslední třetiny se objektu povedlo získat hned v první minutě míč, 

rychle zaloţil rychlý protiútok, ve kterém byl při nájezdu do koše faulován. Ze dvou trestných 

hodů ale neproměnil ani jeden. V průběhu poslední čtvrtiny se často neuvolňoval při 

vyhazování ze zámezí pro přihrávku, nechal míč vyváţet pivoty a s tím byly spojeny další 

ztráty. Díky tomu, ţe v poslední čtvrtině skoro vůbec neorganizoval hru jako rozehrávač, byla 

hra plná nepřesností a ztrát. Do konce zápasu vystřelil ještě tři dvoubodové pokusy a dva 

tříbodové, přičemţ proměnil jeden dvoubodový a jeden tříbodový. V samém závěru zápasu si 

připsal ještě jeden útočný doskok. Zápas, ve kterém odehrál celou porci čtyřiceti minut, 

skončil prohrou 47:80 pro muţstvo Sokol Horní Počernice. 

5.3.2.3 Definování nejvýznamnějších kritických situací a jejich zvládnutí 

Také před začátkem tohoto utkání působilo na hráče několik kritických situací a to i 

přesto, ţe si hodně věřil a poslední utkání se mu povedlo. 

 Nízká koncentrace a příliš vysoká sebedůvěra - tato kritická situace pramenila 

z vydařeného předchozího utkání a získání jasné pozice prvního rozehrávače 

z důvodu zranění druhého týmového rozehrávače  
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 Očekávání strávení většiny utkání na hřišti - druhý rozehrávač se v minulém 

utkání zranil 

 Nepříjemná atmosféra - velmi bouřliví domácí fanoušci 

Jako první kritickou situaci jsme definovali nízkou koncentraci a příliš vysokou 

sebedůvěru. Díky velkému sebevědomí se mu sice podařil vstup do utkání, ale díky nízké 

úrovni koncentrace jeho výkon s kaţdou nepovedenou situací klesal. Hráč se v průběhu 

celého utkání s touto kritickou situací nedokázal vyrovnat. 

Ještě větší problém hráč spatřoval v druhé kritické situaci. Jelikoţ očekával, ţe stráví 

velkou část utkání na hřišti, nehrál naplno. Jiţ od začátku se šetřil, aby nemusel z důvodu 

únavy střídat. Tento faktor velmi negativně ovlivnil především jeho výkon v obraně, kde 

mnohokrát nechal soupeřova hráče jednoduše zakončit. 

Také třetí definovaná kritická situace působila na hráče velmi negativně. V úvodu 

utkání se s ní sice vypořádal, ale postupem času, a to především ve fázích utkání, kdy se týmu 

a jemu samotnému vůbec nedařilo, narušovalo bouřlivé prostředí ještě více hráčovu 

koncentraci, a jak hráč sám přiznává, ovlivňovala ho při jeho střeleckých pokusech. 

V průběhu utkání na hráče působily další kritické situace: 

 Vysunutá obrana soupeře  

 Střelba důleţitých připravených střel  

 Špatná obrana - snaha o nápravu  

 Vstup do druhého poločasu  

 Špatná hra celého týmu  

 Trestné hody  

 Dohrávání ztraceného zápasu 

 Celý zápas bez střídání 

S první definovanou kritickou situací, tedy vysunutou soupeřovou obranou si hráč 

v úvodu utkání dokázal poradit. Postupem času se ale přestal přes dobře bránící soupeřovi 

hráče uvolňovat a vyváţení míče nechával často na ostatních hráčích, kteří by tuto činnost 

dělat neměli. Díky tomu se tým Sokola Horní Počernice často dopouštěl ztrát.  
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Také s druhou kritickou situací se hráč nevyrovnal příliš dobře. V důleţitých 

okamţicích nedokázal proměnit střely, které jeho tým potřeboval a nedodal tak sobě, ani 

celému druţstvu potřebnou jistotu. Po rozebrání této kritické situace se hráč s trenérem shodli, 

ţe značný vliv na tuto skutečnost měla nízká úroveň koncentrace, postupně narůstající 

frustrace a velmi nepříjemné prostředí, které vytvářeli domácí fanoušci.  

Jako třetí kritickou situaci hráč definoval svou špatnou obranu, která se v průběhu 

utkání zhoršovala. S touto kritickou situací se sice dokázal hráč několikrát během utkání 

vyrovnat, ale vţdy jen krátkodobě. Tuto skutečnost přisuzuje nízké úrovni motivace a vysoké 

úrovně frustrace z nepříznivého vývoje utkání.  

Se čtvrtou kritickou situací se dokázal hráč vyrovnat poměrně dobře. Bohuţel díky 

mnoha chybám jeho spoluhráčů nemělo zvládnutí této kritické situace kýţený efekt. To úzce 

souvisí s pátou kritickou situací a tou je špatná hra celého týmu. Hráč nedokázal vzít 

odpovědnost na sebe a zvednout sebevědomí celého týmu a stejně jako všichni ostatní odehrál 

velmi špatné utkání.  

Také své jediné dva trestné hody, jejichţ proměnění hráči mohlo zvednout 

sebevědomí, proměnit nedokázal.  

Naopak se společně s trenérem shodl na tom, ţe i přes velmi špatný výsledek dokázal 

dohrát utkání do konce a závěr utkání nevypustil. Dokonce v závěru utkání předvedl jeden ze 

svých lepších úseků hry. 

Kritickou situaci v podobě hry bez střídání hodnotí společně s trenérem jako 

nezvládnutou. Shodli se na tom, ţe kdyţ se mu nedaří, nedokáţe bez vnějších vlivů tuto 

skutečnost změnit. Také se shodli na tom, ţe střídání mohlo změně této skutečnosti napomoct. 

Navíc hra celého zápasu bez střídání způsobila, ţe se hráč po většinu času šetřil a nedokázal 

hrát naplno. 
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5.3.3 Objekt číslo 2 

5.3.2.1 Rozbor stavu před utkáním 

Objekt cítil euforii v týmu z vítězství z předešlého dne, ale velmi dobře si 

uvědomoval, jak je tým oslaben díky mnoha zraněným spoluhráčům. Sám se necítil 

stoprocentně zdravotně v pořádku, jelikoţ v posledním zápase začal opět pociťovat bolest 

v operovaném koleni. Také si byl velmi dobře vědom, ţe v posledním utkání podal špatný 

výkon. Navíc připouštěl i fakt, ţe toto utkání neodehrál zcela naplno, jelikoţ se bál o 

obnovení zranění kolene. S trenérem se domluvili na tom, ţe na hřišti bude trávit kratší časové 

úseky, ale tyto úseky odehraje na hranici svých fyzických moţností. Navíc se jeho špatný 

výkon projevil natolik, ţe se ho trenér rozhodl poprvé v sezóně nepostavit do základní pětky a 

dal příleţitost jiným hráčům. Všechny tyto faktory v hráči vyvolali vysokou úroveň motivace 

na předvedení co nejlepšího výkonu a kterým chtěl nechat zapomenout na předešlý zápas. 

5.3.1.2 Rozbor průběhu utkání 

Objekt poprvé v sezóně začal utkání na lavičce a sledoval střelecké trápení svých 

spoluhráčů v útočné fázi. Naštěstí se střelecky nedařilo ani soupeři, proto, kdyţ nastupoval 

v šesté minutě na hřiště, byl stav poměrně vyrovnaný a to 9:8 pro domácí celek. Hned po 

příchodu na hřiště podcenil obranu a dovolil hráči, kterého bránil vstřelit velmi jednoduchou 

tříbodovou střelu. V následujících dvou útocích na sebe vzal zodpovědnost a proměnil dvě 

velmi důleţité střely. Také v obrané činnosti se po úvodním nezdaru zlepšil a nedovolil svému 

hráči jedinou střelu. Na objektu byla vidět agresivita a obrovská snaha získat kaţdý odraţený 

míč jak v útoku, tak v obraně. Bohuţel z toho pramenil pouze jeden útočný doskok v osmé 

minutě, jelikoţ jej vyšší hráči soupeře „přeskákali“. V obraně pokračoval objekt v dobrém 

výkonu a v desáté minutě zastavil protiútok soupeře blokem. V samotném závěru čtvrtiny si 

připsal ještě jednu neúspěšnou střelu, jelikoţ dostal míč v poslední vteřině útoku a musel 

střílet z otočky. 

Do druhé čtvrtiny zasáhl objekt od jejího začátku. Soupeř začal  objekt bránit velmi 

pečlivě a díky tomu se jen velmi těţko dostával do střeleckých příleţitostí. První střelecký 

pokus zaznamenal ve druhé minutě a o tříbodový pokus se pokusil v minutě třetí. Oba dva 

pokusy byly neúspěšné. V průběhu této fáze utkání se snaţil přihrávat na lépe postavené 

spoluhráče, bohuţel ani ti nebyli střelecky úspěšní. V závěru druhé minuty se po jedné takové 

střele dopustil taktického faulu, aby zastavil protiútok soupeře. Dále si v této fázi připsal 
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jeden útočný a jeden obranný doskok. Střídal ve čtvrté minutě za stavu 19:27 a na hřiště se 

vrátil v minutě deváté za stavu 24:40 pro hostující muţstvo. Opět na něm byla vidět velká 

snaha získat kaţdý odraţený míč, bohuţel ve většině případů míč skončil v zámezí. V závěru 

druhé čtvrtiny si připsal jednu úspěšnou dvoubodovou střelu a jeden útočný doskok.  

I druhý poločas začal objekt na lavičce. Do utkání se dostal aţ v páté minutě za stavu 

51:28 pro domácí. Jeho příchodem se hra oţivila. Hráči, kteří jiţ některé herní situace 

vypouštěli, se nechali strhnout jeho energickou hrou. Snaţil se o zisk míče za pomoci velmi 

agresivní obrany. Díky tomu se dopustil v páté a šesté minutě dvou osobních chyb. Také si ale 

v těchto dvou minutách připsal tři obranné doskoky. Díky mnoha nepřesnostem a ztrátám jeho 

spoluhráčů se ale moc nedostával do kontaktu s míčem. První střelecký pokus si zapsal 

v minutě osmé. Střelu za tři body ale neproměnil. V deváté minutě byl jeho dvoubodový 

střelecký pokus jiţ úspěšný a v minutě desáté si svou neúspěšnou dvoubodovou střelu sám 

doskočil a proměnil ji napodruhé. 

Také na začátku poslední čtvrtiny byl objekt tím nejaktivnějším na hřišti. Hned 

v úvodu doskočil v obraně míč, zaloţil rychlý protiútok a soupeř ho musel zastavit faulem. 

V obraně odváděl dobrou práci a hráči, kterého bránil, prakticky nic nedovolil. Několikrát byl 

velmi blízko zisku míče, vţdy ho ale pouze tečoval do zázemí. Díky zodpovědné obraně 

dokázal třikrát doskočit míč. Ve třetí minutě proměnil objekt dvoubodovou střelu. Bohuţel 

tento jeho střelecký pokus byl ojedinělý, jelikoţ se k němu míč opět dostával velmi málo. 

Přesto se po celou dobu třetí třetiny snaţil spoluhráče motivovat, aby závěr utkání dohráli 

důstojně, i kdyţ bylo o vítězi jiţ dávno rozhodnuto. V sedmé minutě byl objekt podruhé 

faulován a z následujících dvou trestných hodů proměnil oba dva. To byl jeho poslední zápis 

do statistik a utkání opouštěl v osmé minutě za stavu 78:45 pro domácí celek. 

5.3.3.3 Definování nejvýznamnějších kritických situací a jejich zvládnutí 

Z důvodu nepovedeného posledního utkání působilo na objekt před utkáním velmi mnoho 

kritických situací. 

 Tlak v podobě touhy odčinit předchozí nepovedené utkání a získat zpět místo 

v základní sestavě   

 Zahájení utkání na lavičce - hráč poprvé v sezóně nenastoupil v základní 

sestavě  

 Nepříjemné atmosféra - velmi bouřliví domácí fanoušci 
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 Zhoršený zdravotní stav - objekt opět pociťoval bolest v několikrát 

operovaném koleni 

Objekt tvrdí, ţe první kritická situace na něj vytvářela velký tlak před utkáním, ale ve 

chvíli zahájení utkání si ji přestal připouštět. S touto kritickou situací se tedy vyrovnal velmi 

dobře. 

Ke kritické situaci v podobě střídání z lavičky přiznává, ţe se nechal strhnout vývojem 

utkání a po nastoupení do utkání nebyl stoprocentně koncentrovaný. První situaci v obraně 

podcenil a nechal soupeře vstřelit tříbodový hod. Tuto situaci, bere jako zlomovou, jelikoţ ho 

vyprovokovala ještě k větší agresivitě a snaze předvést co nejlepší výkon a pomoci týmu.  

Ke třetí kritické situaci připouští, ţe v období před utkáním a o pauzách měla tato 

kritická situace za důsledek polevení koncentrace, ale v průběhu utkání ho naopak ještě více 

motivovala.  

Co se týká čtvrté kritické situace, tedy zhoršeného zdravotního stavu uvádí, ţe se mu 

podařilo natolik koncentrovat na utkání, ţe si ji vůbec nepřipouštěl. Uvědomoval si ji pouze 

po vystřídání a sezení na střídačce. 

Také v průběhu utkání na objekt působily další kritické situace 

 Důleţité střely po vstupu do utkání  

 Vyšší hráči soupeře   

 Úseky hry, kdy se nedostával do kontaktu s míčem  

 Vstup do druhého poločasu  

 Špatná hra celého týmu  

 Trestné hody  

 Dohrávání ztraceného zápasu 

 Niţší strávený čas na hřišti 

První kritickou situaci zvládl výborně a hned po příchodu na hřiště dokázal oba své 

střelecké pokusy proměnit. Při rozebírání situace tvrdil, ţe si na tyto střely velmi věřil a vůbec 

si nepřipouštěl moţnost, ţe by je mohl neproměnit.  
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Naopak s druhou kritickou situací se vyrovnával v průběhu celého utkání 

problematicky. Vyšší hráči soupeře mu zabránili získat mnoho odraţených míčů, o které 

bojoval a hodně se trápil s jejich obranou. I přes obtíţe si ale dokázal připsat jedenáct doskoků 

a v obraně odvést výbornou práci.  

Také úseky hry, kdy se nedostával do kontaktu s míčem, byly velmi náročné. K této 

kritické situaci se vyjádřil tak, ţe pro něj bylo velmi obtíţné najít motivaci pro rychlý návrat 

do obrany, kdyţ v útoku nedostával míč, ale i s touto situací se nakonec dokázal vypořádat.  

Asi největší problém, dělala objektu kritická situace číslo čtyři a tou byl vstup do 

druhého poločasu, který musel opět sledovat pouze ze střídačky. Jelikoţ se dostal na hřiště aţ 

ve chvíli, kdy bylo utkání prakticky rozhodnuto. Bylo pro něj velmi obtíţné udrţet 

koncentraci a motivaci po zbytek utkání. I přes veškerou snahu připouští, ţe se mu to úplně 

nepodařilo a z toho pramenily nepřesnosti a několik ztrát míče.  

Stejně tak se objektu nepodařilo vyrovnat se špatnou hrou celého týmu. Přestoţe se po 

celou dobu snaţil tým táhnout za lepším výkonem a docela se mu to dařilo, ani jeho výkon se 

zdaleka nedá označit jako velmi dobrý, coţ bylo jeho cílem. Tým se na něj ale mohl 

spolehnout při proměňování důleţitých střel, coţ potvrdil v poslední čtvrtině, kdyţ proměnil 

oba trestné hody a zvládl kritickou situaci číslo šest.  

O dohrávání ztraceného zápasu jsme hovořili jiţ v předcházejících bodech. Přiznává, 

ţe s plynoucím časem se mu dařilo stále méně udrţet koncentraci a motivaci na utkání. 

Největším náporem na jeho psychiku byla však malá porce herních minut. Ve chvílích, kdy 

chtěl týmu pomoci, musel sedět díky rozhodnutí trenéra na lavičce a vývoj utkání tak nemohl 

ovlivnit. Přiznává ale, ţe o to větší byla pak jeho motivace ve chvíli, kdy se na hřiště dostal. 

Bohuţel tím uţ ale nemohl přispět ke zvrácení vývoje utkání. 
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5.4 Dílčí závěry 

 

V této podkapitole budou rozebrány dílčí závěry u obou zkoumaných objektů, ke kterým bylo 

dospěno během výzkumu. Je třeba konstatovat, ţe během výzkum byl zaměřen hlavně na 

definování slabých stránek zkoumaných objektů a to z důvodu snahy identifikovat oblasti, na 

kterých je potřeba nejvíce zapracovat pro zlepšení sportovního výkonu.  

 

5.4.1 Dílčí závěry objekt číslo 1 

 

Po analýze veškerých dat získaných výzkumem jsem u prvního objektu zkoumání dospěl 

k těmto dílčím závěrům:  

 Zvládání kritických situací v podání tohoto zkoumaného objektu je velmi nestabilní. 

 Pro objekt je velmi náročné udrţení koncentrace v průběhu celého utkání, coţ 

napomáhá ke špatnému zvládání kritických situací. 

 Motivace se velmi často dostane na nadměrnou úroveň. 

 Není schopen se sám vypořádat s poklesem herní formy a pro její zlepšení potřebuje 

vnější impuls. 

 Nechává se velmi často rozptýlit vnějšími vlivy během utkání, coţ také napomáhá 

poklesu koncentrace. 

5.4.2 Dílčí závěry objekt číslo 2 

 

Po analýze veškerých dat získaných výzkumem jsem u druhého objektu zkoumání dospěl 

k těmto dílčím závěrům: 

 Má problém se zvládáním kritických situací, jako jsou například střely v závěru 

utkání, jelikoţ si připouští jejich významnost. 

 Často se z důvodu nadměrné motivace a snahy dopouští zbytečných chyb, jako jsou 

například fauly na útočné polovině. 

 Velmi často špatně vyhodnotí situaci, ve které by si měl z důvodu vyčerpání říci o 

střídání a následuje pak pokles výkonnosti. 

 V některých případech následuje pokles výkonnosti i po úseku hry, kdy se objekt 

nedostane do kontaktu s míčem. 
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 Na psychiku objektu působí velmi významně aktuální situace z běţného ţivota a 

důsledkem toho můţe být nízká úroveň koncentrace a sebevědomí. 

5.4.3 Návrhy a opatření 

 

Na základě těchto definovaných problematických oblastí byla objektům navrţena tato 

opatření pro zlepšení jejich sportovních výkonů: 

 Pro zvládání kritických situací jako jsou například vyrovnaná koncovka, vyfaulování 

důleţitých hráčů, nebo sporné verdikty rozhodčích, bylo hráčům navrţeno aplikovat 

v průběhu tréninků a přátelských utkání modelové tréninky, které budou tyto kritické 

situace simulovat 

 Pro zvládání kritických situací, jako je například střelba vyuţívat metodu 

představivosti a vizualizace. To znamená, představovat si při střele, jak je střela 

úspěšná, jak míč proletí síťkou, uslyšíme zvuk této síťky a následně radost diváků. 

Tuto metodu můţeme pouţívat také pro udrţení koncentrace v závěru vypjatého 

utkání, kdy si nepřipouštíme nic jiného neţ vítězství. 

 Pro zvládání dlouhodobějších kritických situací, jako je například dlouhodobá špatná 

střelba, hra proti neoblíbenému soupeři, nezvládání některé činnosti, nebo i potýkání 

se s dlouhodobým zraněním byla hráčům navrţena metoda autosugesce. Tím bylo 

konkrétně myšleno dlouhodobé pozitivní působení na podvědomí hráče a přepsání 

určitých zaţitých vzorců. 

 Pro zvládání stresu a nervozity v období před utkáním bylo hráčům navrţeno vyuţití 

některé z relaxačně kognitivních technik, které byly zmíněny v teoretické části. 
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6 DISKUZE 

 

Jelikoţ byly pro výzkum vybraná nejzajímavější utkání z první poloviny sezóny 

2013/2014, ve kterých na hráče působilo velmi mnoho kritických situací, které se dokonce 

v některých případech i opakovaly, byl tento rozsah výzkumu dostatečný k definování 

nejvýznamnějších kritických situací, které na hráče působí.  

Sestavování seznamu kritických situací bylo velmi obtíţné, jelikoţ se těchto kritických 

situací dá definovat velké mnoţství. V seznamu kritických situací jsou tedy uvedeny ty, které 

byly povaţovány za nejvýznamnější. Přesto, ţe byl seznam kritických situací konzultován 

s odborníkem, je výběr těchto kritických situací subjektivní. 

Výsledky výzkumu potvrzují hypotézu, ţe kritické situace a jejich zvládání ovlivňují 

sportovní výkon. Tuto hypotézu potvrdili sami hráči na několika rozebraných případech, kdy 

dokázali definovat okolnosti, které v daných kritických situacích ovlivnily jejich sportovní 

výkon. Nutné je ovšem podotknout, ţe působení a zvládání kritických situací nelze zobecnit, 

jelikoţ na kaţdého jedince mohou působit jiné kritické situace a také se jinak vyrovnává 

s jejich zvládáním. 

Dále je důleţité zdůraznit, ţe výzkum nezohledňuje vrozené vlastnosti zkoumaných 

osobností, jako je například temperament, Proto jsou veškerá navrţená opatření pro zvládání 

kritických situací pouze obecnými návody a pro efektivnější práci se zvládáním kritických 

situací zkoumaných objektů by bylo zapotřebí detailněji analyzovat jejich osobnost a 

dlouhodobě pracovat s jejich psychikou. 

Otázkou zůstává, jak by si s kritickými situacemi poradili zkušenější hráči, kteří se 

svou psychikou pracují a jsou na zvládání kritických situací lépe připraveni. Lze 

předpokládat, ţe by v jejich případě byl sportovní výkon působením kritických situací 

ovlivněn méně. Jsem ale přesvědčen, ţe i u těchto jedinců je prostor pro práci se zlepšováním 

zvládání určitých nejvýznamnějších kritických situací, které jsou pro kaţdého jedince 

rozdílné. V kaţdém případě by bylo zajímavé porovnat zvládání kritických situací těchto 

vrcholových hráčů basketbalu s našimi zkoumanými objekty, a zkusit nalézt příčiny těchto 

rozdílů. 
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Je zapotřebí zdůraznit a fakt, ţe oba dva objekty zkoumání byly starší osmnácti let. Po 

celou dobu svého basketbalového vývoje s jejich psychikou nikdo nepracoval a schopnost 

zvládání kritických situací tak pramení pouze ze samovolného vývoje zkušeností získaných 

v průběhu ţivota. Nabízí se tedy otázka. Proč trenéři ve většině případů nepracují s psychikou 

svých svěřenců v průběhu celého vývoje? Je to proto, ţe nechtějí, nebo protoţe této 

problematice nerozumí nebo jim na ni nezbývá čas? Ať uţ je tomu tak či tak, je to téma velmi 

atraktivní a otevírá moţnosti dalšího výzkumu. 
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7 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Cílem této bakalářské práce bylo definovat seznam nejvýznamnějších kritických 

situací, zjistit, zda působí na psychiku hráče a navrhnout opatření pro jejich lepší zvládání. 

Pro dosaţení tohoto cíle bylo vyţadováno naplnění spousty dílčích cílů a úkolů a bylo třeba 

dlouhodobé spolupráce se zkoumanými objekty. Z toho důvodu, byli vybráni dva hráči týmu 

Sokol Horní Počernice, jehoţ byl autor práce součástí jiţ dlouhou dobu a hráči byli ochotni 

spolupracovat. Po provedení celého výzkumu a vyhodnocení výsledků bylo zjištěno, ţe 

kritických situací, které působí na psychiku hráče je velké mnoţství a jejich zvládání má 

významný vliv na sportovní výkon. Dále bylo zjištěno, ţe schopnost hráčů pracovat s jejich 

psychikou je nízká a díky tomu jim dělají kritické situace větší či menší problém. Většina 

jejich basketbalového rozvoje byla totiţ zaměřena na fyzickou přípravu a technickou stránku 

hry a rozvoj stránky psychické zůstal v pozadí. Přitom je rozvoj psychiky člověka a schopnost 

zvládat kritické situace základním předpokladem kvalitního sportovního výkonu. 

Při definování kritických situací v basketbale bylo zapotřebí si uvědomit, ţe je 

basketbal kolektivní sport, a je tedy potřeba posoudit jak faktory působící na psychiku 

jedince, tak faktory působící na celkovou atmosféru v týmu. 

Jako opatření pro zvládání kritických situací bylo navrţeno zařazení modelových 

tréninků do přípravy hráče, které by simulovaly kritické situace. Tyto modelové tréninky by 

bylo moţné zařadit jak do procesu tréninku, tak do přípravných utkání. Zvládání kritických 

situací v těchto modelových trénincích by se následně opět rozebíralo a navrhovaly by se další 

postupy. Kromě modelových tréninků bylo navrţeno zahrnout do přípravy hráče pro zvýšení 

jeho sebevědomí a zvládání stresu práci s jeho podvědomím za pomoci vyuţívání 

autosugesce. Dalším opatřením, které bylo navrţeno, bylo vyuţití představivosti a vizualizace 

pro zlepšení koncentrace a kvality sportovního výkonu. V neposlední řadě bylo navrţeno 

vyuţití některé z metod relaxačních technik, jako prostředek pro sníţení stresu 

v bezprostředním začátku před utkáním. 

Při vypracovávání této bakalářské práce autor zjistil, ţe oblast sportovní psychologie 

je velmi mladé vědní odvětví, které je stále velmi málo probádané a pouze malá skupina 

trenérů dokáţe kvalitně pracovat s psychikou hráče. 
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Autor doufá, ţe touto prací přiblíţil význam problematiky psychologie basketbalu a 

zvládání kritických situací alespoň úzké skupině lidí. Úroveň basketbalu v České republice je 

na niţší úrovni, neţ tomu bylo dříve a hráčská základna se rok od roku sniţuje. Autor věří, ţe 

zabývání se tímto zajímavým tématem a jeho praktická aplikace, by mohlo napomoci úroveň 

basketbalu v České republice pozvednout. 
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