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1. ÚVOD 

Samotný basketbal, podobně jako jiné sporty, prodělal v posledních letech 

bouřlivý vývoj v pojetí herního výkonu. V posledních letech se v basketbale 

projevuje tendence zanedbávat obranu. I vyrovnaná družstva dosahují ve 

vzájemných utkáních 80 - 90 bodů a ani hranice 100 bodů není vzácností. 

Utkání i v nejvyšší soutěži žen se často podobá střeleckým závodům. Hráči se 

soustředí jen na útočné akce, zejména uvolnění ke střelbě, a v obraně nevyvíjejí 

potřebné úsilí. 

Zaostávání obranné hry má několik příčin. Především je to vývoj pravidel a 

způsob rozhodování , dále rychlý růst výkonnosti hráček v útočné hře a lepší 

materiální podmínky, které přispívají rozvoji útočné hry (jakost míčů, jednotné 

konstrukce a zařízení pro košíkovou atd.). Kromě toho se projevují i příčiny 

subjektivní např. podceňování herního výkonu v obraně jak hráči, tak trenéry, 

novináři i diváky, dále nedostatečný nácvik obrany, nedostatečné vědomosti o 

základech obrany a konečně i nedostatek metodické literatury. 

V dnešní době rozvoje techniky jednotlivých sportovních odvětví může 

člověk dosáhnout špičkových výkonů jedině všestranně, harmonicky rozvinutý 

člověk. Dnešní herní výkon vyžaduje vyrovnaný a rovnocenný výkon družstva 

jak v útoku, tak i v obraně. Nemůžeme ji již rozlišovat hráče na útočníky a 

obránce. V moderním basketbale musí být v útoku pět útočníků a v obraně pět 

obránců. K tomuto vývoji přispívají změny, které se neustále objevují v praxi, 

tak změny pravidel, které, které legalizují nebo zamítají to nové, co se vždy za 

určité období v basketbale objevilo. K tématu diplomové práce mě přivedla 

vlastní zkušenost. Basketbalu se aktivně věnuji 10 let a měla jsem možnost hrát 

pod různými typy trenérů. Poznala jsem mnoho obranných systémů, které vždy 

měli největší mezery v obranných činnostech jednotlivce. 

I díky změně pravidel se prosazuje rychlý, silový herní výkon se spoustou 

osobních soubojů, kde každé zaváhání jak v útoku, tak i v obraně může týmu 

na celkovém výsledku dost uškodit. Všechny tyto okolnosti ve mně probudily 

zájem o danou problematiku a to zejména u středních rozehrávaček, jelikož se 

podílí na řízení herního výkonu celého družstva jak v útoku, tak i v obraně. Ten 
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se prohloubil spolu se zjištěním, že chybí tyto statistiky jak pro širokou 

basketbalovou veřejnost, tak i pro samotné trenéry. Záměrem práce bylo 

analyzovat, charakterizovat, a srovnat efektivitu obranných činností 

vytipovaných středních rozehrávaček naší nejvyšší basketbalové soutěže. 

Zaměřilajsem se na možnosti hodnocení obrany v košíkové ( Velenský, 1977), 

kdy z pořízených videozáznamů ( Karger, 1995). jsem do tabulek 

zaznamenávala situace a jejich počet v průběhu jednotlivých částí vybraných 

utkání a potom z toho vycházet při charakteristice a srovnání efektivity 

vybraných hráček. 

Průběh mého výzkumu byl plánován na sezónu 2005/2006. Jednou 

z nejlepších metod pro zisk některých poznatků chyb v obranných činnostech 

týmu a případné využití těchto informací pro zlepšení výkonnosti či změně 

v tréninkovém plánu, je analýza obranných činností jednotlivců. Existuje 

mnoho kolektivních sportů, které tuto metodu využívají, ale nesetkala jsem se 

zatím, že by některý z trenérů 1.ligy žen tyto získané informace statisticky 

vyhodnotil. Výzkum pojednává o tom poukázat, že často nebývá hlavní chyba 

v obranných systémech, nýbrž v tom, že hráči mají špatně zvládnuté obranné 

činnosti jednotlivce a trenéři, kteří chtějí mít postavený herní výkon družstva i 

na obraně, by to měli brát v zřetel. 

A právě proto, že trenéři nemají moc času přímo v sezóně sledovat a 

analyzovat jednotlivé hráče v obranně, jsem si toto téma vybrala a vypracovala. 

Pro výzkum jsem použila metody: Možnosti hodnocení obrany v košíkové ( 

Velenský, 1977). Kdy z pořízených videozáznamů z vybraných utkání 1. ligy 

žen budu analyzovat, poté charakterizovat a srovnávat efektivitu u vybraných 

středních rozehrávaček. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. PŘEHLED LITERATURY 

Existuje množství literatury zabývající se problematikou současného 

basketbalu. Má práce je zaměřena na analýzu obrany v košíkové, kdy využiji 

již použitou metodu získávání údajů hodnocení obrany v košíkové (Velenský, 

1977). 

Další literatura, která by se měla stát podstatnou složkou této práce bude 

složena z odborné literatury a časopisů týkající se dané problematiky nejen 

v knihovně FTVS UK. Jelikož v české literatuře není velká nabídka kvalitních 

knih zabývající se danou problematikou, budu se snažit najít více zahraničních 

podkladů pro mou práci. Mé vyhledávání na internetu bude také s pomocí 

internetové bibliografické databáze Sponet a Sportdiscus. Základní teoretické 

informace obranných činností jednotlivce,jejich rozdělení, zařazení do tréninku 

a případný nácvik či zlepšování podává publikace Dobrý, Velenský, 1987. 

Metodiku zaznamenávání z pořízených videozáznamů budu čerpat 

z publikovaného časopisu k problematice basketbalu Karger, 1995. Boone, 

1994 publikoval principy obrany při souboji hráčů jeden na jednoho, což je 

jeden s důležitých aspektů, který budu sledovat a zaznamenávat. 
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2.2. SOUČASNÝ BASKETBAL 

V obecnější rovině konstatování lze tvrdit, že na vývoji basketbalu se v 

období posledních deseti až patnácti let 20. století přímo podílela a dosud 

podílí celá řada událostí a převratných změn celosvětového významu. Je 

pravděpodobné, že v tomto období prožila sportovní hra daleko bouřlivější 

etapu svého vývoje, než kdykoli před tím. 

Stručně k příčinám a k důsledkům 

Po rozdělení zemí zejména bývalého východního bloku vzrost počet 

členských států Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) na více než 200 a 

tím také nesmírně vzrostla konkurence na mezinárodních basketbalových 

kolbištích. 

Nevídaná komercionalizace vrcholového sportu rozdělila možnosti 

provozování sporu na dvě relativně neslučitelné oblasti: 

oblast amatérského sportu - více či méně zájmově orientovaný sport určený 

pro převážnou většinu populace, oblast elitního (profesionálního) sportu -

určenou pro nepatmé procento jedinců. Nejinakje na tom i basketbal. Ukazuje 

se, že vyspělost basketbalu v obou oblastech je čím dál, tím víc, poplatná 

ekonomickým možnostem jednotlivých států. Ukazuje se rovněž, že skutečně 

profesionální - elitní úrovně může dosáhnout jen nepatmé množství hráčů a 

hráček. 

Otevření hranic, vznik Evropské unie a vliv finančních prostředků 

způsobily nevídaný přesun hráčů (hráček) po celé Evropě a po celém světě. 

Trh profesionálního basketbalu se začal řídit podle nekompromisních zásad 

nabídky a poptávky. Profesionální hráči a hráčky se stali jednou z 

nejprodávanějších komodit vůbec. Roste konkurence mezi hráči samotnými. 

To přináší značné problémy etického, morálního a výchovného charakteru. 

Naprosto bezbariérové možnosti přenosu informací způsobují, že v 

basketbalovém hnutí nelze nic utajit. Jako zásadní se v současné době jeví 

problém přístupu k těmto informacím, jejich zpracování a hlavně správné 
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vyvozování závěrů ve smyslu prospěchu "vlastní cesty". Přebírání jednotlivostí 

nemá bez kontextu vlastních názorů (trenérské či herní "filosofie") vlastních 

potřeb a možností realizace žádný význam. 

Již dřívější přehodnocení profesionalismu Mezinárodním olympijským 

výborem (ClO) vedlo mimo jiné počátkem 90.let i k otevření soutěží, 

pořádaných Mezinárodní basketbalovou federací (FIBA), pro hráče americké 

profesionální soutěže NBA. Po dlouhé době určité izolace hráčů a družstev této 

soutěže tak dochází k přímé konfrontaci rozdílných herních pojetí a k určení 

toho kdo je zatím nejlepší. 

Obliba basketbalu roste. Sportovní hra stále patří k nejfrekventovanějším 

pohybovým aktivitám ve školní tělovýchově na všech typech škol, stále více 

proniká do zájmových a zájmově rekreačních tělovýchovných útvarů. Na 

amatérské i profesionální úrovní vznikají různé formy tzv. street- basketbalu 

("basketbalu na ulicích"), v prázdninových měsících se pořádají na různých 

věkových i výkonnostních úrovních basketbalové "kempy" atd. To částečně 

umožňuje jednak pokrýt zájem hráčů a hráček, kteří zrovna nepřemýšlejí o 

sportovně vrcholové- profesionální dráze, jednak uspokojit potřebu (v 

podobě individuálního zdokonalování) hráčů a hráček, kteří naopak o takové 

dráze uvažují. Kdo chce, může nalézt podmínky. 

Charakteristika současného elitního basketbalu 

Sportovní hra nikdy neustrnula v nějakém pomyslně pevném bodě a už od 

svého vzniku v roce 1891 se ubírá stále vpřed. O současném basketbale lze 

mírnou dávkou nadsázky tvrdit, že to, co se zdá být progresivní, rychle 

zastarává nebo podléhá změnám. "Herní krásu" nahrazuje účelnost. Účelnost 

směřuje k dokonalosti Gakkoli k současné basketbalové dokonalosti lze 

zaujímat různá stanoviska).Dokonalost je podmíněna zvládnutím základů 

sportovní hry (dům nelze stavět od střechy). Sponzory zajímá nikoli výkonem 

ale výsledkem. Výsledky podléhají odhadům a kalkulacím. Tyto odhady a 

kalkulace jsou ale poměrně přesné, neboť si všímají výkonového potenciálu 

jednotlivých hráčů. Zdůrazňuje se efektivita výkonu. 
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Shrnout v několika stručných formulacích charakteristické znaky 

současného elitního basketbalu není snadné. Současný vývoj totiž výrazně 

ovlivňují tři poměrně rozdílné herní směry: 

Pojetí evropského basketbalu, resp. Basketbalu organizačně přímo 

podléhajícímu FIBA, Pojetí amerického univerzitního basketbalu NICA, Pojetí 

americké profesionální soutěže NBA. Přestože podstata sportovní hry a její 

základní charakteristika jsou ve všech třech případech zachovány, každé z 

těchto pojetí přináší světovému elitnímu basketbalu trochu něco jiného. 

Soudobý evropský basketbal určitou zatvrzelost, "tvrdost" obranných činností 

a tradičně taktickou vyzrálost v organizaci činnostních vztahů mezi hráči 

celého družstva. Americkému univerzitnímu basketbalu lze přičíst jeho 

bohatost teoretických podkladů, jeho otevřenost a přístupnost, dále 

nekompromisní přístup k podrobnostem a na základě toho vznik a vývoj celé 

řady novinek zejména v oblasti herních systémů. Konečně americký 

profesionální basketbal je pověstný svojí rychlostí relativní jednoduchostí v 

řešení útočných akcí a především svojí až někdy "teatrální" nádherou 

individuálních herních projevů. Příbuznost všech tří pojetí současného 

basketbalu lze podle našeho názoru vyjádřit zhruba v těchto bodech: 

Rychlá a plynulá řešení tzv. přechodových fází. K těmto fázím dochází v 

utkání tehdy, ztratí-li družstvo kontrolu nad míčem a přechází do obrany, nebo 

ji naopak získává a přechází do útoku. Pro přechod z útoku do obrany je 

příznačný "bleskový" návrat na zadní (obrannou) polovinu hřiště a okamžité 

rozebírání útočníků obránci- dokonce již během návratu z přední (útočné) na 

zadní polovinu. Útočník, který má za úkol "dopravit" míč přes středovou čáru, 

je napadán okamžitě po chycení míče, nebo - je-li tento hráč vytipován 

předem -ještě před tím. Zahajování útočných akcí soupeře bývá rovněž často 

narušováno již doskakováním po neúspěšné střelbě spoluhráčů a krátkodobě 

intenzivním krytím hráče družstva soupeře, tedy v daném případě útočníka

původně obránce, který doskočí míč. Ke zpomalování činností, jimiž se po 

získání míče zahajuje útočná fáze, družstva používají v některých úsecích 

utkání celoplošné obranné systémy se zdvojováním krytí útočníka s míčem. 
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Tato použití bývají zpravidla krátkodobá, ale vjednom utkání se mohou 

opakovat. 

Přechod z obrany do útoku je poznamenán prvořadou snahou většiny 

družstev o rychlé "přenesení" míče na polovinu soupeře. Význam spočívá v 

tvorbě pro soupeře okamžitě nebezpečných situací, končících množností 

střelby (i z dlouhých vzdáleností), a to hned po přechodu na přední polovinu. 

Využití první vhodné příležitosti ke střelbě pak odráží názor skupiny trenérů, 

kteří se v něm opírají o zásadu snadnějších dostupností k takovému zakončení 

v porovnání s příležitostmi, které si družstvo musí následně v postupném útoku 

většinou velmi pracně a složitě vytvářet. 

Agresivní a vysoce týmové pojetí všech obranných činností 

Agresivní pojetí obranných činností vstoupilo do současného vrcholového 

basketbalu natolik, že o jiném způsobu bránění nelze hovořit. Vysoká aktivita, 

umocňovaná nesmírnou vůlí hráčů nedostat koš a získat v rámci možností 

daných pravidly míč, se projevuje nejenom v realizaci individuálních činností

těsné krytí útočníka s míčem, těsné krytí útočníka, který se uvolňuje pro míč, 

"boj" zpravidla podkošových hráčů o postavení a o jeho udržení apod., ale 

především v celogumové spolupráci a v organizaci vztahů mezi všemi hráči 

družstva v době, kdy nemá míč pod kontrolou. V této spolupráci platí zásada, 

že hráč jako jednotlivec nemá zodpovědnost pouze za svého přiděleného 

soupeře nebo za přidělené území, ale přebírá zodpovědnost za okamžité řešení 

celé herní situace a za jeho výsledek, obtížnost vytváření situací k zakončení 

útoku. V důsledku vysoce aktivního pojetí obranných činností jsou hráči v 

útoku nuceni hrát pod neustálým tlakem soupeře. Projevuje se to např. již stále 

se zvyšující nesnadností zahrát a zakončit rychlý protiútok. Útočníci s míčem 

jsou totiž napadáni téměř okamžitě s jeho chycením či zpracováním a při další 

činnosti jsou nuceni "číst" svého obránce a předvídat vývoj situace tak, aby se 

vyhnuli komplikacím v podobě tzv. pastí (zdvojení krytí útočníka s míčem). 

Průvodním znakem převážné většiny akcí v postupném útoku je téměř 

nepřetržitý pohyb hráčů pří uvolňování bez míče. Tato aktivita je s ohledem na 

agresivní typy obran naprostou nutností ve smyslu jak přímého uvolňování pro 
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míč (někdy i do větších vzdáleností od koše), tak potřebou neustálého poutání 

pozornosti soupeře. Jiným průvodním znakem postupných útoků je poutání 

pozornosti obránců činností (činnostmi) s míčem. Po vzoru NBA se objevuje 

tzv. vyčkávací driblink, který často představuje signál pro zahájení nějaké 

kombinace nebo který provází kombinaci útočníku bez míče až do určitého 

okamžiku. Dlužno podotknout, že tento typ uvolňování s míčem je svěřován 

jen určeným hráčům družstva- skutečným "špílmachrům",nejčastěji 

rozehrávačům. 

A však i další hráči elitního basketbalu si hluboce váží možností "hrát s 

míčem"a snaží se být pro soupeře nebezpeční právě tím, že mají míč. Pro tento 

basketbal platí z hlediska jednotlivce dvě nepsané, avšak dodržované zásady: 

Máš-li míč, pokus se v prvé řadě ohrozit koš soupeře! Přihraješ-li, nezůstávej 

stát! 

Dalším charakteristickým znakem pro postupný útok soudobého elitního 

basketbalu je snaha vytvářet situace jeden na jednoho nebo dva na dva. 

Družstva tyto situace, často velmi pracně a po intenzivním pohybu hráčů bez 

míče, úmyslně vytvářejí. Útočníci, kteří se jich přímo neúčastní, se pohybují 

tak, aby plně zaměstnali své obránce a znemožnili jim vypomáhat. Těžiště 

útoku se tak někdy přenáší z jedné strany na opačnou a celý systém postupného 

útoku vypadá jako sled zdánlivě jednoduchých kombinací, které mají"pouze" 

přípravný charakter. V těchto kombinacích převládá clonění pro útočníky bez 

míče. Přesto je vytváření dobrých pozic k zakončení střelbou velice obtížné a 

střelba "z klidu",bez těsného krytí, se stává spíš výjimkou. 

SHRNUTÍ 

Vývoj basketbalu a změny, které tento vývoj přináší, nelze přehlížet. Stálé 

sledování a vyvozování správných závěrů se v tomto směru stává nutností, 

neboť ovlivňují koncepci nejenom aktuálních příprav z hlediska mezinárodního 

měření sil, ale především z hlediska dlouhodobějšího rozvoje herního výkonu. 

Nemá přece žádný význam vychovávat hráče v duchu sportovní hry tak, jak se 

hrála před dvaceti, třiceti léty. Současný basketbal se v posledním období 
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zrychlil , a to jak pohybem hráčů, tak řešením herních situací. Začíná se o něm 

hovořit jako o" non-stop game",tedy jako o sportovní hře, v níž se téměř 

nevyskytují hluchá místa a zpomalovací fáze, potřebné např. k opětovnému 

rozestavení hráčů. Takové pojetí, ilustrované příznaky, které jsme se v 

nejpodstatnějších rysech snažil popsat, klade prvořadě enormní nároky na 

hráče jako jednotlivce. Ukazuje se, že efektivita výkonu družstva je v 

soudobém basketbalu přímo závislá na kvalitách herních výkonů jednotlivých 

hráčů. Nepodceňujme tuto skutečnost, protože jiný trend se od dalšího vývoje 

basketbalu, basketbalu 21. století neočekává. 
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2.3. OBRANNÉ ČINNOSTI 

Základní pojmy vyplývající z rozboru sportovní hry 

Basketbal je sportovní hra, která se vyznačuje mnohotvárností a pestrostí 

(Velenský. E, 1965). Jednotlivé herní situace se rychle střídají, hráči neustále 

přecházejí z obrany do útoku a jejich pohyb a pohyb míče je velmi rychlý. Na 

první pohled se hra zda nepřehledná a nepromyšlená. Ve skutečnosti je jednání 

jednotlivých hráčů i celých kolektivů záměrné a cílevědomé. Je podmíněno 

jednak objektivními činiteli, např. pravidly hry, rozměry hřiště, prostředím, 

počtem hráčů, plánovaným systémem hry, jednak činiteli subjektivními, např. 

zvyky a návyky hráčů, jejich technickou a taktickou vyspělostí, silou soupeře. 

Abychom se mohli co nejvíce přiblížit absolutnímu vnímání všech zákonitostí, 

musíme zvolit správné metody pro jejich zkoumání. Jednou z hlavních metod 

rozboru obranné hry je analýza videozáznamu. Rozbor hry touto metodou nám 

ukazuje, že hráči mají v průběhu utkání dva hlavní taktické úkoly -buď vstřelit 

koš nebo získat míč. Podle toho se dají určit dvě hlavní fáze hry útočná a 

obranná. 

Útok je fáze hry, která začíná v okamžiku získání míče a končí jeho 

definitivní ztrátou (nikoli střelbou). Obrana začíná v okamžiku, kdy družstvo 

defmitivně ztratí míč, a končí, když jej družstvo získá opět zpět. V obou těchto 

fázích se každé družstvo jako celek zřetelně odlišuje způsobem své hry od 

soupeře. Každý z hráčů má stanovený úkol, který zapadá do rámce hry celého 

kolektivu. V důsledku tohoto úkolu pevně nebo jen rámcově, stanoveného, se 

hráč pohybuje většinou jen na určitém prostoru. Říkáme, že družstvo používá 

určitého systému, čímž rozumíme hlavní způsob vedení hry celého týmu v její 

určité fázi. Z rámce hry celého družstva vyplývají akce, při nichž krátkodobě 

spolupracuje skupina hráčů. Těmto akcím dvou a více hráčů, kteří v záměrné 

spolupráci řeší určitý herní úkol, říkáme kombinace. 

Hra celého kolektivu i skupin hráčů je ovšem podmíněna úrovní hry 

jednotlivce. Činnosti jednotlivce jsou komplexem pohybových úkonů 

použitých promyšleným způsobem, jimiž hráč řeší konkrétní herní situace. 
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Rozborem hry zjišťujeme, že hra jednotlivce je sice velmi pestrá a rozmanitá, 

ale do určité míry stereotypní v tom, že hráč jedná v určitých herních situacích, 

které se ve vlastní hře opakují, v základních rysech stále stejné. 

Herní situace charakterizujeme jako souhrn všech činitelů představující pro 

hráče herní úkol. Těmito činiteli jsou např. nejbližší soupeř i další soupeři, míč, 

nejbližší spoluhráč a další spoluhráči, postavení hráče vzhledem ke koši, k 

míči, k ostatním hráčům a k důležitým čarám na hřišti, předchozí činnost hráče 

a soupeře. Tito činitelé mohou mít pro činnost hráče různou důležitost. Podle 

toho mluvíme o základních a druhotných činitelích. Opakování herních situací 

je jednou ze zákonitostí hry, zjištěnou řadou autorů a potvrzenou i naším 

rozborem obranné hry. Protože však na vytvoření herních situací se účastní i 

několik činitelů, neopakují se ve zcela stejné podobě. Její podobnost a 

typičnost tkví hlavně v tom, že se v přibližné stejné podobě opakuje výskyt 

jednoho až dvou činitelů základních, určující charakter čili typ herní situace (v 

obraně je to často postavení obránce a činnost bezprostředního soupeře). 

Vlivem působení opakujících se herních situací, tj. vnějšího stereotypu, na 

organismu hráčů vznikají v mozkové kůře komplexy podmíněných spojení 

dynamické stereotypy, které jsou í mechanismem účelného jednání hráče. 

Vznikají v kůře mozkové vlivem hry a mají své zvláštnosti spočívající v jejich 

přizpůsobivosti a plastičnosti. A právě tyto vlastnosti umožňují spolu s účastí 

druhé signální soustavy vytvořit z těchto v podstatě stereotypních základů 

složité činností, jimiž hráč tvůrčím způsobem řeší proměnlivé situace ve 

hře.Dynamické stereotypy odrážejí všechny podstatné stránky vnějšího 

prostředí i vnitřní Činnosti organismu, a musejí proto obsahovat podmíněná 

spojení, která jsou základem nejen pro pohybové činnosti, ale i taktického 

myšlení. Z toho vyplývá, že psychická i pohybová stránka činnosti jednotlivce 

je v těsném vzájemném vztahu zakotvena i v mechanismu dynamických 

stereotypů. 

Zevním projevem uzavírání dynamických stereotypů pružně řídících a 

funkčně zajištujících pohybovou činnost kosterních svalů je pohybový návyk. 

U hráčů má specifický charakter, vyplývající z úzké spojitosti a podmíněnosti 
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jeho jednotlivých stránek: psychické, vegetativní, morální a volní. Proto 

používáme pojmu herní návyk, který nám usnadňuje pochopit celistvý 

charakter jednotlivých herních činností a pomáhá při řešení metodických 

otázek. 

Rozborem jsme zjistili, že hráč je v každé vznikající situaci postaven před 

nový úkol, který musí řešit. Řeší jej jednak výběrem činností, jednak výběrem 

způsobu jejich provedení. Taktická stránka jeho činnosti, kterou představují 

psychické procesy, jejichž předmětem je poznání a pochopení situace a 

výsledkem určitý záměr, je dialekticky spjat se stránkou taktickou, tj. 

způsobem provedení zvolené činnosti přizpůsobené okamžité situaci. 

Úzká spojitost a vzájemná podmíněnost obou těchto stránek je dobře patrná 

právě u obranných činností. Obráncovo jednání je vždy podmíněno soupeřem, 

kterého osobně obsazuje, nebo míčem, na který se v určitých situacích 

zaměřuje, a často obojím najednou. V každém případě však hraje roli další 

činitel - obranné postavení, které obránce na hřišti zaujímá. Tito činitelé 

neustále ovlivňují obráncovu činnost, při které se technickou stránku odděleně 

od taktické nedovedeme představit. Obráncův postoj i pohyb je přizpůsoben 

celé situaci a je mnohotvárný právě takjako herní situace v obraně. 

Na rozdíl od útočných činností jednotlivce mají obranné činnosti určitou 

zvláštnost: každá podrobnost v postavení, postoji i v pohybu obránce je velmi 

důležitá a má vliv na řešení celé situace, protože jednak nepřímo usměrňuje 

útočníka, jednak podmiňuje správné provedení celé činnosti. Obránce volí 

určité postavení vzhledem k soupeři, míči a koši, právě tak jako přizpůsobuje 

celé situaci polohu jednotlivých částí těla, zvláště nohou a paži, i způsob 

provedení pohybu, proto při rozboru obranných činnosti jednotlivce 

popisujeme postavení, které hráč volí v určitých situacích, jeho postoj, tj. 

polohu částí těla v klidu i za pohybu, a pohyb. Nakonec vždy stručně uvádíme 

chyby, kterých se obránci častěji dopouští. 

Pro obranné činnosti je specifické to, že hráč si činnosti vybírá poměrné 

zřídka. Obránce má činnost většinou určenou a vybírá si pouze způsob 
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provedení, např. pro obsazování soupeře, který má míč, volí těsné nebo volné 

postavení, volí způsob pohybu při přiblížení k míči. 
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2.4. POJETÍ OBRANY 

Myslím si, že přístup trenéra k obraně je otázkou jeho basketbalového 

pojetí herního výkonu. Obecně je dost dobře známo, že základem pro dobré 

výsledky družstva je právě jeho obrana, kde mohu napravit chybu z útoku, 

donutit soupeře k chybám, mohu mu vnutit svůj styl hry. 

"Kdykoliv váš basketbalový tým úspěšně ubrání útok soupeře, můžete 

udržet rozdíl ve skóre na přijatelné úrovni, i když váš útok se v té chvíli příliš 

nedaří. Kdokoli se může naučit brát dobrou osobní obranu a nezáleží přitom na 

velikosti nebo rychlosti. První základní pravidlo je, aby obránce hrál mezi 

svým košem a útočníkem, který má v držení míč. Jestliže útočník míč v držení 

nemá, tak obránce musí zaujmout pozici mezi míčem a svým útočníkem. 

Teprve až poté, co hráči pochopí základní koncept (myšlenku) vidění míče a 

svého útočníka ve všech situacích, mohou být naučeni variaci zón, 

kombinovaných obran a různých zdvojování. Do té doby bychom k tornu 

neměli přistupovat, protože absence těchto základů se jistě dříve, či později, 

určitě projeví a hráči už budou nút některé špatné návyky v sobě zafixované. 

Teprve poté, co hráči perfektně pochopí principy výpomoci a stáhnutí se zpět 

ke svému útočníkovi, nedovolení přihrávky na svého útočníka a rotace, které 

jsou v podstatě stejné v osobní obraně i v zóně, pak můžeme vybrat styl 

obrany, který bude nejlépe vyhovovat síle našeho družstva. Procvičování všech 

těchto činností si děláme podrobné statistiky úspěšnosti obrany, vypíchnutých 

míčů atd., abychom věděli, jak aktivní jsou naši hráči v obraně. Pro lepší 

motivaci hráčů můžeme dát různé odměny za splnění týmových nebo 

individuálních obranných úkolů" (Santilli, 2002). Typ obrany, který jsme se 

rozhodli hrát, určily tři základní úvahy: 

1. Vyžadujeme individuální odpovědnost obránce za útočníka a agresivitu, 

která je součástí motivace našich obránců. 

2. Za nezbytně nutnou považujeme pomoc ze slabé strany k núči a odstupování 

do středu hřiště, což jsou prvky zónové obrany. 
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3. I když si uvědomujeme, že pro účinné krytí potřebujeme určité prvky osobní 

i zónové obrany, nemyslíme si, že bychom mohli úspěšně nacvičovat více 

obranných systémů, a ani to nepovažujeme za nutné. 

S neméně zajímavými poznatky o základních pravidlech obrany přichází 

známý americký univerzitní trenér R.B. Knight, který říká: "Abychom 

zkombinovali to, co považujeme za nejlepší prvky osobní i zónové obrany, 

klademe hlavní důraz na míč, místo na hráče nebo území. Učíme naše hráče, že 

hlavní odpovědností každého obránce je zastavit míč! Abychom toho dosáhli, 

rozdělujeme obranu na stranu míče (silnou stranu- ballside) a stranu 

pomocnou (slabou stranu- helpside). Pomocná strana je termín, kterému 

dáváme přednost před výrazem slabá Strana, protože hráči z této strany musí 

být neustále připraveni pomoci zastavit míč. Používáme jej k označení strany 

vzdálené od míče. Obrana na silné straně odpovídá za okamžitý tlak na hráče s 

míčem. Musí také zabránit nebo aspoň ztížit přihrávku do rohu nebo na 

pivotmana. Hráči pomocné strany musí být připraveni pomoci zabránit vniku s 

míčem (ať už přihrávkou či driblinkem). Jejich hlavní odpovědností a 

ohniskem pozornosti je míč, nikoliv hráč. 

Abychom mohli agresivně a aktivně bránit, považuji za základ fyzickou 

připravenost hráčů a správnost individuálních činností jednotlivce. Pokud hráč 

neumí bránit individuálně, nemůže dobře bránit ani družstvo" (Knight, 1987). 

Za hlavní problém lze často považovat malou trénovanost hráčů. Ze slabé 

fyzičky a pomalých nohou pak plyne malá agresivita, kdy hráč si musí 

"nechávat určitý odstup", aby ho soupeř nepřehrál. Pak však nejde o agresivní 

pojetí obrany, jen její předstírání. Myslím si, že trenér musí využít svých 

pedagogických schopností a měl by umět přesvědčit hráče o nutnosti zaměření 

se na obranu. Každý hráč dává ve svém nitru přednost útoku, těší ho dávat 

koše, pohrát si s míčem a podobně. Trenér by měl dát hráčům jasně najevo, že 

si zejména cení tzv. "černé práce" v obraně. Takový hráč je pro družstvo 

mnohdy cennější než "superstřelec". 

To si myslím, že by trenér měl ocenit a vyzdvihovat dobré obránce. Často 

můžeme slýchat řeči o tom, jak kdejaký zápas vyhrál ten, či onen hráč, který 
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dal dvacet pět bodů. Daleko méně již slyšíme, že to byl hráč, který ubránil 

soupeřova nejlepšího. 
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2.5. OBRANA V BASKETBALE 

Základní morální a fyzické vlastnosti 

Hráči basketbalu jsou současně útočníky a obránci a proto jakákoli 

speciální příprava obranných či útočných činností jednotlivce, resp. obranná či 

útočná součinnost všech hráčů, musí být podložena individuálními základy a 

inteligencí každého hráče. Takováto koncepce, která bere ohled na stejnou 

důležitost obrany a útoku, je jako "spojená nádoba", jenž nemůže nehledět na 

to, jak se hra vyvíjí a přežívat bez potřebných zásahů. 

Družstvo, jež se pravidelně připravuje, by se mělo bez větších problémů 

dostat z krize, do které se dostane po ztrátě míče, resp. sérii neúspěchů při 

útočné činnosti, ať už se tak stane z objektivních či psychologických příčin. 

Občas se skutečně stává, že hráčům trvá i několik minut, než se při přechodech 

do útoku z těchto neúspěchů vzpamatují. Překoná-li družstvo kritický stav a 

vrátí-li se útočná jistota, může družstvo zvrátit i nepříznivý stav, pokud už není 

příliš velký. V příznivějším případě, tj. nevychází-li družstvu útok za 

příznivého stavu, měla by obranná hra zabránit soupeři ve vyrovnání výsledku 

a odebrat mu tak naději na vítězství. 

Dříve než přejdeme k výkladu o individuální a kolektivní obraně, musíme 

se ujasnit vlastnosti, které musí mít každý hráč, má-li účinně bránit. Mluví se o 

kvalitních hráčích, osobnostech, morálně, ale i technicky nadaných. Aby hráč 

uměl bránit, musí zejména pochopit, že obrana je stejně tak důležitá jako útok. 

Proto je nutné, aby se tento názor dostal do jeho vědomí a aby se stal hrdý na 

své obranné dovednosti. Dále je třeba rozlišovat osobnosti hráčů a přesvědčit 

každého, že mezi ním v obranné akci a jeho soupeřem v akci útočné existují 

všechny předpoklady skutečného souboje, podobného jako v šermu. Hráč v 

obraně musí agresivně napadat soupeře, nedávat mu možnost, aby se 

vzpamatoval a nutit ho dělat chyby, bránit mu dostat se do lepších pozic a 

odtud střílet, i když je na tom psychicky lépe a vystihnout příležitost k 

bleskovému odejmuti míče. Tehdy hráč ukáže, jak si osvojil všechna obranná 
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kritéria, jak při bránění rozvinul celou agresivní osobnost, což může využít i 

pro útok. 

2.5.1 HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE 

Herní činnosti jednotlivce jsou dovednostním typem pohybové činnosti 

konané v otevřeném, tj. proměnlivém prostředí utkání. Vliv vnějšího herního 

prostředí se promítá do každé dovednosti a kvalitativně poznamenává 

pohybovou stránku neustálou přítomností procesů poznávacích, pozorovacích, 

rozhodovacích a regulačních. 

Herní činnosti jednotlivce mají komunikační charakter. Určitý záměr je 

sdělován pohybem a adresován spoluhráčům nebo soupeři. Tato percepce není 

jenom fyziologický akt vidění, je spojena s okamžitým výkladem (interpretací) 

a následnou reakcí, odpovědí. Jeden hráč něco svým pohybem sděluje, další na 

to reagují. Čím lépe hráč pochopí smysl činností spoluhráčů a soupeřů, tím 

větší má cenu pro družstvo. 

Herní činnosti jednotlivce umožňují každému hráči účast (participace) na 

hře družstva. Vývoj hráče je nutno chápat jako vývoj jeho participace na hře 

celého družstva. Participace se projevuje jak činnostmi s míčem, tak činnostmi 

bez míče; v útoku i obraně, v úsecích boje o míč, pod oběma koši. Jádrem 

participace je samostatné rozhodování hráče, tj. samostatná volba odpovídající 

řešeni herních situací. Rozhodování provádí každou herní činnost. Způsob 

provedení herní činnosti jednotlivce označujeme jako technickou stránku. Ve 

svém souhrnu vytvářejí všechny tyto pohybové celky herní motoriku. 

Taktickou stránku herních činnosti jednotlivce představují: 

a) psychické procesy a operace, jejichž předmětem je pochopení určité situace 

a výsledkem výběr řešení, 

b) taktické úkoly, které vyplývají z kompetitivního charakteru herních činností 

jednotlivce při střetnutí se soupeřem, 
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c) taktické úlohy, které vyplývají z kooperativního charakteru herních činností 

jednotlivce plnící svou úlohu v družstvu. 

Realizace herních činností jednotlivce závisí na poznání herní situace . Je to 

souhrn podstatných vztahů mezi faktory tvořícími proměnlivé vnější podmínky 

realizace činností jednotlivce, skupiny nebo družstva. Herní situace zachycuje 

buď okamžitý stav, nebo část úseku utkání, v němž nedochází k podstatnější 

změně vztahů mezi faktory, tj. nedochází ke změně struktury herní situace. 

Přechody z jedné herní situace do druhé jsou plynulé. Z každé herní situace 

může vyplývat jeden i více herních úkolů a naopak tentýž úkol může trvat i po 

změnách herní situace. 

Každá herní činnost jednotlivce má svůj herní účel, taktický záměr. Nejde 

jen o pouhý běh, nýbrž o uvolňování bez míče či krytí soupeře bez míče, nejde 

jen o pouhý hod míčem, nýbrž o přihrávku či střelu. Podle tohoto taktického 

záměru rozlišujeme herní činnosti jednotlivce: 

-útočné 

-obranné 

2.5.2. OBRANNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE 

Jakýkoliv obranný systém je závislý na základních obranných činnostech 

jednotlivce, jimiž obránce řeší individuálně herní situace v úseku obrany. 

Stejně jako činnosti útočné mají i tyto stránku technickou (provedení pohybu, 

způsob postoje a držení těla) a stránku taktickou (výběr činnosti, výběr 

postavení a postoje). 

Dokonalé zvládnutí obranných činností jednotlivce a jejich použití v utkání 

je podmíněno řadou činitelů, např. úrovní výbušné síly dolních končetin, 

vysokou úrovní volních vlastností, dovedností soustředit pozornost, hodnotit 

herní situace, zvažovat přednosti a nedostatky útočníka, anticipovat vývoj 

situace, komunikovat se spoluhráči- obránci, znalosti pravidla o osobních 

chybách (Dobrý, Velenský E.,1987). 
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Základním cílem je zabránit soupeři se uvolnit pro míč. U lepších družstev 

je patrné, že pokud se útočník rozhodne uvolnit se pro míč, stojí ho to velké 

úsilí. Obránce se mu záměrně staví do cesty a svým postavením hráče nutí 

běžet tam, kam potřebuje (důležité pro narušování akcí soupeře- snaha 

obránce nepustit útočníka do potřebného prostoru, svádět vysilující souboje o 

každý decimetr prostoru). Uplatňuje se zde i síla, výška a váha hráče. Čím blíže 

koše, tím jsou souboje o tento prostor tvrdší, bolestivější a urputnější. Kritická 

místa vznikají především při náběhu útočníka ze slabé na silnou stranu, této 

snaze musí obránce za každou cenu zabránit. 

Základní rozlišení některých situací: 

a) prostor, do kterého se útočník uvolňuje 

b) taktický záměr družstva (hráče) -nedovolit vůbec přihrávku na hráče, 

pouze 

do prostoru, kde není nebezpečný (souvisí to i s úrovní útočníka

"vygumování" střelce apod.) 

c) zapojení se do odstupování- nutné měnit neustále postavení podle pohybu 

útočníka (help and recover), zdůrazňovat, že i když vypomáhám, mám stále za 

svého hráče odpovědnost. 

Časté chyby: 

- ztráta koncentrace (obránce ztratí povědomí o postavení soupeře) 

- vysoký postoj (nestihne návrat ke svému hráči - pomalý pohyb) 

- nechá se předběhnout -pustí útočníka před sebe. Pokud se tak stane při 

náběhu do vnitřního prostoru, většinou akce končí košem či faulem. 
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2.5.3. ZÁKLADNÍ POSTOJ OBRÁNCE 

Postoj, který obránce zaujímá v klidu, musí umožňovat okamžité vyražení z 

místa. Nohy jsou mírně rozkročeny a mírně pokrčeny, váha těla je rovnoměrně 

rozložena na obou chodidlech, trup je nakloněn mírné vpřed, hlava vzpřímená 

(Velenský E., 1965). 

2.5.4. KRYTÍ ÚTOČNÍKA BEZ MÍČE 

Krytí útočníka bez míče je obranná činnost, jejímž cílem je zabránit soupeři 

uvolnit se pro míč. To je možné pouze za předpokladu, že obránce stále 

udržuje postavení mezi soupeřem a míčem. 

Agresivní kryti při této činnosti se projevuje několika způsoby. Je to v 

první řadě známé postavení mezi míčem a soupeřem, kdy obránce zaujímá 

postoj bokem k míči. Avšak častěji používané je agresivnější postavení 

obránce a to čelem k soupeři, zády k míči. 

Tento postoj se využívá nejvíce proti nebezpečným křídelním útočníkům, 

při krytí ve vnitřním prostoru a při vhazování soupeře za koncovou čarou. 

Výběr postavení při této činnosti závisí na celé situaci. Popsané krytí těsně u 

soupeře může být používáno jen v případech, kdy nebezpečný soupeř projevuje 

aktivní snahu se uvolnit se pro míč. Jinak - např. na slabé straně hřiště aktivní 

obránce může odstupovat relativně i hodně daleko od svého soupeře, aby 

pomáhal spoluhráčům při zesilování krytí určitého prostoru nebo hráče s 

míčem. 

Agresivní obrana se může projevovat i tím, že obránci odstupují od svých 

soupeřů někdy jen na určitý okamžik, který je rozhodující pro zastavení 

útočníka s míčem a pro pomoc spoluhráči v některých kritických situacích 

(help and recover). 
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2.5.5. KRYTÍ ÚTOČNÍKA S MÍČEM 

Krytí útočníka s míčem je obranná činnost, jejímž cílem je zabránit soupeři 

vystřelit na koš (ať z místa po chycení míče či po driblinku) a přihrát směrem 

ke koši. 

Rozlišujeme krytí hráče s míčem: 

1) Krytí útočníka s míčem na místě 

a) obrana po driblinku 

b) zabránit v přesné přihrávce 

c) okamžitý tlak na hráče, agresivní, těsná obrana 

Ruce obránce musí rozhodčí vidět- chytří hráči si umějí "vymodlit" faul, 

proto se doporučuje mít paže zvednuté, nejlépe do výše ramen či nad ně. Dát 

rozhodčím jasný impuls, že nechtějí hrát na míč. 

Je možné hráče tlačit trupem (ne srazit, ale trpělivý nátlak), což je důležité u 

koncové, půlicí či postraní čáry (není řešena otázka zdvojení - zesilování 

krytí - častý prvek) 

Časté chyby: 

-zbytečné osobní chyby ve snaze získat míč 

- pomalá reakce na pohyby útočníka 

- velká vzdálenost - umožníme mu v klidu rozehrát 

d) obrana před driblinkem 

- postavení v takové vzdálenosti, aby obránce mohl reagovat na všechny 

záměry útočníka 

-otázka schopnosti obránce- čím lepší, tím může být vzdálenost mezi ním a 

hráčem s míčem menší 
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- otázka schopnosti útočníka- některý využívá pouze úniky (horší střelec), 

jiný naopak střelbu- otázka taktické přípravy na utkání ze strany trenéra i 

zkušenosti obránce "přečíst" svého útočníka. 

Časté chyby: 

-příliš vysoký obranný postoj- pomalá reakce na činnost útočníka 

- snaha získat míč - neuvážené zkrácení vzdálenosti a následný únik či faul 

při úniku 

-velký odstup od útočníka (tzv. obrana očima), obránce dává příležitost 

vystřelit hráči na koš 

2) Krytí útočníka s míčem v pohybu (při driblinku) 

Obecně platí zásada, že obránce má být mezi hráčem a košem, a tím mu 

zabránit v úniku. Domnívám se, že i zde je nutné vycházet z taktických záměrů 

družstva, kdy úmyslně nabízíme útočníkovi volný prostor, či jednodušší 

možnost úniku, abychom ho přiměli driblovat tam, kam potřebujeme, 

eventuelně do připravené pasti. 

Dalším prvkem je zastavování driblujícího hráče skokem či zcela záměrné 

postavení obránce přímo do cesty útočníkovi- zde jde již o složitější činnosti 

a předpokladem je vynikající schopnost bránícího hráče, jak po fyzické, tak 

technické stránce. 

Snaha obránce: 

-vymezení silné a slabé strany (důležité pro obranu družstva) 

- přinutit útočníka driblovat či unikat slabší rukou 

- zastavit nebo přibrzdit pohyb útočníka (rychlý přechod do útoku- omezit) 

-donutit ho k úniku podle scénáře obrany 

Časté chyby: 

-vysoký postoj- menší pohyblivost obránce, horší reakce na jeho činnost 

- zvyšování těžiště při změně směru útočníka 

- vypichování míče - promáchnutí a následný únik či střela 
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Útočník s míčem by měl být kryt velmi těsně v každém postavení, odkud 

může útočník střílet a dosáhnout koše (tedy i v trojkové vzdálenosti). 

Agresivně kryjící obránci zaujímají široký nízký postoj co nejblíže k soupeři, 

nedovolují soupeři držet míč před tělem. Současný náš problém je ten, že se 

obránci nedostávají včas (v okamžiku chycení míče soupeřem) do správného 

postavení i postoje, že se tohoto těsného postavení bojí a nejsou zvyklí 

uvedený široký postoj zaujímat. Riziko obejití obránce je zde pouze zdánlivé. 

Ve skutečnosti, při dobré práci nohou, je minimální (Velenský E., 1988,s.20-

21). 

2.5.6. KRYTÍ ÚTOČNÍKA PO STŘELBĚ 

Krytí útočníka po střelbě a stahování míčů je obranná činnost jednotlivce, 

jejímž cílem je zabránit soupeři v doskočení míče a získat odražený míč tak, 

aby byl bezpečně v rukou obránce. Tato činnost se provádí v čase, kdy nemá 

míč pod kontrolou žádné družstvo a kromě úspěšné střelby není jasné, kdo 

získá kontrolu nad míčem. 

Tato činnost má dvě části: 

3) Krytí útočníka po střelbě 

V okamžiku střelby přikročí obránce k útočníkovi a pokusí se zablokovat 

střelu. Provádí obrátku vzad, dostává se do kontaktu s útočníkem a bojuje o 

výhodné postavení pro následné doskočení. 

b) Obranné doskakování 

Skládá se z výskoku, chycení míče a jeho stažení. Úspěšné doskočení míče 

tvoří základ pro použití rychlého protiútoku. 
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2.5. 7. KRYTÍ PROSTORU PROTI POČETNÍ PŘEVAZE 

ÚTOČNÍKŮ 

Cílem této činnosti je při návratu na zadní polovinu hřiště nebo těsně po 

něm zabránit útočníkům ve střelbě na koš na co nejdelší dobu, případně jim 

vypíchnout míč. I když pravděpodobnost úspěchu je velmi nízká, je nutno se o 

činnost pokusit. 

2.6. HERNÍ KOMBINACE 

Herní kombinace představují cílesměmé jednání dvojice až pětice hráčů při 

řešení herních úkolů. Pokud je tato spolupráce hráčů v obraně, mluvíme o 

kombinacích obranných. 

Hra v obraně klade vysoké nároky na kolektivní úsilí obránců. Základem je 

dobře koordinovaná a časově i prostorově sladěná spolupráce. Obránci musí 

přesně vědět, v jakých situacích mají spolupracovat, jaká bude jejich úloha i 

úloha jejich spoluhráčů, kdo má dát podnět k zahájení akce, jakým způsobem 

se má akce zakončit a ve kterém okamžiku se určená činnost provést. Tím se 

vytváří mnohem kvalitnější forma obrany, která je schopna nejen pasivně čelit 

útočným akcím soupeře, ale předem je i znemožňovat, popřípadě donutit 

soupeře bojovat o udržení kontroly nad míčem. 

Obranné kombinace dělíme: 

1) Kombinace proti clonění soupeřů 

2) Kombinace při zesílení krytí 

3) Kombinace proti početní převaze útočníků. 

Obranných kombinací agresivního způsobu bránění nejvíce odpovídají aktivní 

přebíraní a zdvojování. Principy aktivního přebírání Gump switch) jsou vcelku 

velmi známé. 
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Proklouzáváníje obranná činnost, jejímž cílemje čelit clonění útočníků tím, že 

obránce proti němuž je clona postavena, probíhá mezi clonícím útočníkem a 

jeho obráncem. 

Přebírání je obranná činnost, jejímž cílem je čelit clonění soupeřů nebo 

vyrovnat situací, při níž se jeden z útočníků uvolní do nebezpečného postavení 

dočasnou výměnou soupeřů. 

Charakteristické znaky současných obranných koncepcí: 

1) Dokonalé zvládání technické a taktické stránky jednotlivých obranných 

činností (spojení s převažující kladnou motivací- vztahem hráčů k těmto 

činnostem,jejich kondicí a vůli') 

2) Vysoce týmové (kolektivní) pojetí v jakémkoli obranném systému. Každý 

obránce zodpovídá nejen za svého soupeře či určitý prostor, ale spolu s 

ostatními i za celou situaci, na jejímž řešení se co nejaktivněji podílí 

3) Obrovská agresivita, která se projevuje především při krytí hráče s míčem, 

při krytí útočníka uvolňujícího se pro míč (boj o postavení), v soubojích o míč 

pod oběma koši, v kombinacích (zesilování krytí a zdvojování) a konečně i v 

systémech. Ve změnách, a zejména- vystupňování agresivity, se projevuje 

vůle družstva po vítězství, snaha zvrátit stav, úsilí nevzdávat se za žádných 

okolností. 

Určitou renovaci či renesanci doznala osobní obrana, kterou jsme jako 

systém nazývali s odstupováním. Systematické odstupování (floating) mělo v 

našem pojetí, i když nesprávně pasivní zabarvení. V současném podání však 

jde o zcela záměrné zesilování krytí s typickým odstupováním od útočníků bez 

míče (zejména na slabé straně) a s pomocí spoluhráči, který kryje útočníka s 

míčem. V americké terminologii je tato činnost označována jako "help and 

recover" tedy "pomož a vrať se ke krytí svého útočníka". Tento termín je v 

tomto systému mnohem výstižnější. Spolupráce mezi obránci založená na 

"help and recover" patří v současnosti k nejvíce charakteristickým znakům 

těchto systémů. Odstupování od útočníků ze slabé strany se často uskutečňuje i 
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na větší vzdálenost a nutí tak útočníky k "nepohodlným" přihrávkám přes 

obranu. Zásadní zesilování krytí (útočníka s míčem nebo příslušného prostoru) 

včetně nutného, stále aktivního pohybu, vytváří z tohoto systému kvalitativně 

zcela novou obranu, která v sobě slučuje nejlepší prvky osobního a zónového 

krytí. 

Zónové obranné systémy přecházejí průběžně a pružně z jednoho 

základního rozestavení do druhého, resp. dochází k jejich kombinacím během 

jednoho útoku soupeře (např. z 1-2-2 

3-2 a 2-3) a snaží se uplatňovat zásady free lance, která jsou příznačnější pro 

útočné koncepce. V takových případech pak v zónových systémech nezáleží na 

základním rozestavení obránců (může být od 1-2-2 až k 1-3-1), ale ne tam, kde 

jsou základní pravidla určená pro jednotlivé herní situace. Tyto pravidla pak 

přesně stanovují rozsah pohybu jednotlivých obránců, způsoby krytí útočníka s 

míčem ve vzniklých situacích i pohyb útočníka bez míče. 

Zónová presinková krytí obvykle začínají krytím při vhazování míče ze 

zázemí za koncovou čarou (po docíleném koši) a jejich podoba je rozmanitá 

(zaznamenali jsme základní rozestavení 1-3-1, 1-2-2, 3-2 a některé další). 

Zajímavé je,že jejich úspěšnost je poměrně dobrá (V elenský E. a Velenský M., 

1995). 
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2.7. POJEM AGRESIVITA V BASKETBALE 

Neustále mluvíme o tom,jakje zapotřebí být v obraně velice agresivní, tak 

teď si řekneme, co to ta agresivita vlastně je. Pro obecné povědomí nezní 

obecný termín "agresivita" příliš příjemně a evokuje zejména představy 

ozbrojených konfliktů, svévolného zabírání cizích území, válečných útrap, 

osočování lidských práv apod. V teorii a praxi sportovních her (včetně 

basketbalu) získal výraz "agresivita" zcela jiný význam, než jaký mu přisvojuje 

sféra politiky. S jistou dávkou nadsazenosti lze v dosahu sportovních her 

dokonce hovořit o běžném vyjadřování, důležité podmínce, nutnosti či 

požadavku. Rozvoj agresivity se stal v mnoha směrech téměř organickou 

součástí herního vzdělávání jednotlivců i družstev. Pojem "agresivita" či 

stylizace "být agresivní", "hrát agresivně"- nebo "agresivní obranné 

systémy", "agresivita útoku" apod., však mohou být i v současném pojetí 

basketbalu chápány a vysvětlovány různě. Pokusme se proto o stručnou 

interpretaci. 

Hned v úvodu je třeba důrazně připomenout, že agresivita v žádném 

případě ne znamená přehnanou nebo nepřiměřenou tvrdost, záludnost, hrubost, 

úmyslné vyvolávání šarvátek, úmysl někoho zranit apod. Zásluhou svých 

pravidel a základních ustanovení, naštěstí basketbal ani takové projevy 

nepřipouští, přestože je chápán jako úpolová sportovní hra. 

Poměrně zajímavý názor na agresivitu v basketbalu předkládá známý 

americký trenér R.B. Knight, který s pomocí definice Webstera míní 

agresivitou "připravenost ovládat." "Abychom vítězili", říká Knight, "naše 

obrana musí ovládnout útok soupeře. Chceme, aby útočníci dělali, co chceme 

my, nikoli to, co chtějí oni. Proto je naše obrana založená na agresivitě, tak 

jako některé obrany jsou založeny na rychlosti, výšce hráčů nebo síle. Tato 

myšlenka proniká všemi našimi úvahami a lu:áči si jí musí být dobře vědomi. 

Myslíme si totiž, že zatímco ne každý může být rychlý, vysoký nebo silný, není 

důvod, proč by všichni naši hráči nemohli být maximálně agresivní." (Knight, 

1998). 
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Věcnějším způsobem se u agresivity pozastavuje (Velenský E., 1976), 

který uvádí: "Žádaným výsledkem agresivního herního výkonu, je spíše 

dezorganizace útoku soupeře, rozplétání jeho nacvičených kombinací a z toho 

vyplývající ztráta míče, např. při dlouhých a zbrklých přihrávkách nebo 

porušení pravidel (přestupky při driblinku, při přechodu ze zadní na přední 

polovinu hřiště, braní míče zpět přes středovou čáru, porušení povolené doby 

pěti sekund pro držení míče). 

Nelze proto zaměňovat agresivitu s tvrdou hrou proti pravidlům, jejímž 

důsledkem je nadměrný počet osobních chyb. Agresivní hra klade nároky spíše 

na tělesnou, morální, technickou a taktickou připravenost obránců, než na 

jejich zvýšenou tvrdost". Obdobně, i když s určitými náznaky odlišností, které 

ale spíš pramení z formulace myšlenek, pohlíží na problém agresivity a její 

rozvoj řada dalších- domácích i zahraničních autorů. Zdá se, že v jejich 

podání mohou výraz či pojem "agresivita" nahradit synonymní tvary nebo 

vazby jako "vysoký stupeň aktivity", "tvrdost v mezích pravidel", "útočnost", 

"umění ovládat soupeře", "vnucování či vynucování chyb soupeře", "úsilí 

nedopustit" apod. Tyto jazykové tvary pak přesně určují jeden z 

charakteristických znaků výkonu hráčů a družstev NBA. Jsou však vlastní i 

popisu herních skutečností dalších družstev a jako známka nejvyšší kvality, 

jsou příznačné pro veškerý basketbal světové úrovně. 

Protože se o agresivitě ví a hovoří delší dobu, a protože v basketbalu 

nepředstavuje nějaký nový jev, stal se požadavek jejího rozvoje (v tom 

nejlepším, ale z procesuálních hledisek i v tom méně příjemném slova smyslu) 

nezbytnou součástí basketbalového vzdělávání hráčů všech věkových kategorií 

už dříve (V elenský E., 1976). Zvláštní význam však získal a stále ještě má (a 

asi bude mít i nadále) v didaktickém procesu dětí a mládeže, kde spolu s 

požadavkem automatizace - efektní motorické učení a vysoký stupeň 

osvojení se týká i herních dovedností v obraně- a tvořivosti přináší nedílný 

prvek v utváření hráčské osobnosti současného i budoucího basketbalu. 

Správné návyky, které přitom mladá generace získá, jsou pro dospělý věk 

nejenom přínosné, ale nanejvýš žádoucí. 
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V plné míře se to vztahuje na tyto individuální a skupinové činnosti: 

- těsné, aktivní krytí útočníka s míčem 

- těsné, aktivní krytí útočníka, který se uvolňuje pro míč nebo který se uvolňuje 

pod koš (bez míče) 

- aktivní krytí útočníků po střelbě a obranné doskakování (zejména 

"odstavování" útočníků a stahování míčů ze slabé strany) 

-aktivní řešení útočných kombinací založených na clonění (aktivní pro 

klouznutí, aktivní přebírání, dočasné přebírání - výpomoc) 

- krytí útočníků bez míče v postavení mezi nimi a útočníkem s míčem (podle 

R.B. Knighta- princip "plochých trojúhelníků") a s tím spojenou snahu o 

neustálou výpomoc ze slabé strany (pomocné strany- help si de) směrem k 

míči (na silnou stranu- ball side). 

Nácvik a zdokonalování těchto činností musí doprovázet ovlivňování hráčů 

ve smyslu získávání pozitivní motivace (vztahu) k obranným činnostem a 

potřebných či žádoucích povahových (hráčských) vlastností, ne zcela odlišných 

od vlastností vedoucích k tvořivosti (bojovnost, odvaha, soustředěnost, 

pozornost, předvídavost apod.). Zvláštní místo zde rovněž zaujímá rozvoj 

kondičních schopností. 

Ačkoli většina autorů (trenérů) přibližuje agresivitu výhradně k obranným 

činnostem, jsem přesvědčen, že se může uplatnit a také se uplatňuje (u 

některých hráčů a družstev) i v útočné fázi hry. Tím ale nedochází k omezení či 

úplnému potlačení tvořivosti. Naopak, agresivita, jako praktický výraz 

vysokého stupně aktivity (činorodosti, útočnosti, údernosti), ji v maximální 

míře podporuje, podněcuje a zároveň vyzdvihuje do světla samozřejmé 

nutnosti a přitažlivosti. Týká se především: 

- potřeby neustálého poutání pozornosti soupeře činnostmi s míčem i bez míče 

- odvahy pronikat s míčem ke koši soupeře 

-odvahy ,jít" 
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2.7.1. PRVKY AGRESIVNÍHO BRÁNĚNÍ 

V současné době se produkuje velmi tvrdý, rychlý, ale hlavně agresivní 

basketbal. Uveďme si několik základních prvků agresivního bránění podle 

Velenského E.( 1988, s.l8- 29). 

Agresivní obrana se dá realizovat jen za určitých předpokladů. Podle 

našeho názoru jsou to mj. např.: volní úsilí. Každý hráč a kolektiv musí mít 

vůli, snahu i chuť agresivně bránit. A však často vidíme dostatečně schopné 

obránce, kteří obranu vypouštějí. Buď se šetří na útok (tam více vymknou i z 

hlediska publicity), nebo spoléhají na to, že soupeř nedá. Snahu dobře bránit je 

třeba vychovávat. S tím souvisí i překonání bariéry strachu, která je až 

neuvěřitelně silná u dospělých hráčů. 

Hráč má strach z toho, co se stane, když mu např. hráč s míčem unikne -

jako by měl obavy z těsné blízkosti u útočníka, z jeho útočných možností. Pro 

agresivní krytí musíme u hráčů pěstovat nutnou odvahu. Ta musí být založena i 

na přesvědčení, že úsilí v obraně je základem úspěchu. Často se říká, že obranu 

dělá 50% hlava. Myslí se tím praktické uplatňování vědomostí,kterým se hráč 

postupně, ale stále učí, a které postupně nabývá. jsou to vědomosti o situačních 

faktorech vytvářejících herní situace, v nichž se obranné činnosti vyskytují. 

Hráč se musí naučit např. posuzovat a vybírat své postavení u soupeře s míčem 

(blíže postranní či koncové čáry či středu hřiště), bez míče (v těsné či volnější 

vzdálenosti a jakým směrem), musí znát kritická místa spolupráce s dalšími 

obránci, způsoby domluvy atd. 

Technická, pohybově koordinační stránka obranných činností je 

neobyčejně obtížná. Hráč svým pohybem, postojem, resp. držením těla musí 

umět okamžitě reagovat na pohyb soupeře i na vývoj herní situace. Včasná 

reakce je podmíněna jak pohybem, tak i předvídáním. Nutnými kondičními 

předpoklady, jsou především rozvojem speciálních silových a rychlostních 

schopnosti. Trénink obrany je ze všech uvedených hledisek náročný. Často se 

traduje úmorné opakování (drily); maximální zatěžování potřebnými 

adaptačními podněty za plného soustředění i volního úsilí hráčů. 
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2.8. KOMUNIKACE V OBRANĚ 

Abychom mohli agresivně bránit, musíme si osvojit ještě jednu činnost, 

kteráje pro hraní dobré obrany naprosto nezbytná. Tou činností je dobrá 

komunikace. Určitě každý trenér ví, jak je důležité, aby hráči na hřišti mezi 

sebou nezapomínali mluvit, a to nejen v útočné, ale zejména v obranné fázi. 

Když si sedneme do hlediště a slyšíme jen hlasy trenérů a píšťalky rozhodčích, 

víme, že družstva tuto základní činnost osvojenou nemají a můžeme tvrdit, že 

jejich obrana není příliš dokonalá. 

Komunikace -jediná cesta k udržení vaší obrany na "stejné notě" 

"Přestože se za poslední roky obrana posunula výrazným krokem kupředu, na 

jednu velmi důležitou věc se zapomnělo a tou je komunikace", tvrdí americký 

trenér Chris O 'Donnell. Dále pokračuje: "Můžeme tvrdit, že v současné době 

se bez dobré komunikace neobejde žádná z kvalitních obran. Když si člověk 

sedne na chvíli ke hřišti, nejčastěji slyší nadávky nebo výrazy typu přihraj, 

vystřel atd., ale pravá komunikace mezi hráči je slyšet málokdy. Dvě 

nejdůležitější věci při komunikaci v obraně jsou, aby hráči nepřestávali mluvit 

a za druhé, aby používali stejné výrazy, které udržují celé družstvo "na stejné 

notě". Toto by se mělo zdůrazňovat při každém tréninkovém cvičení 

zaměřeném na obranu, správná komunikace by se měla odměňovat a ty hráče, 

kteří na ni zapomínají, napomínat (případně trestat). Hráči si musí uvědomit, že 

nedostanou při utkáních více prostoru, nebudou-li v obraně komunikovat. 

Pokud se jim nelíbí vysedávání na lavičce náhradníků, tak tuto podstatnou věc 

do sebe musí trvale zabudovat. Ve skutečnosti nemáme mnoho tréninkových 

metod na procvičování komunikace. Musíme ji neustále zdůrazňovat, až se z 

toho stane pozitivní návyk a sami hráči na ni budou pyšní" (O 'Donnel, 1999). 

Jak jsme již řekli dříve, všichni hráči by měli používat v obraně stejné 

výrazy, na které dovedou okamžitě zareagovat. Stejná a správná komunikace 

dosahuje zásadního významu. 
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem mé práce bylo analyzovat, charakterizovat a srovnat efektivitu 

v obranné fázi vytipovaných středních rozehrávaček I.ligy žen, zjištění 

nejčastějších chyb v obranné fázi v různých fázích utkání naší nejvyšší 

basketbalové soutěže. 

1) statisticky vyhodnotit obranné činnosti hráček v průběhu utkání 

2) zjistit pravděpodobné příčiny těchto chyb 

POSTUP PRÁCE 

1) pořízení videozáznamů z utkání 

2) pomocí vlastního pozorování videozáznamu vytvoření písemného záznamu 

obranných činností vytipovaných rozehrávaček 

3) vypracování číselné charakteristiky z hlediska četnosti výskytu jednotlivých 

případů během utkání 

4) vypracování číselné charakteristiky z hlediska četnosti výskytu jednotlivých 

případů souhrnně v několika utkáních 

5) kvalitativní hodnocení efektivity obranných činností hráček. 

Statistické zpracování získaných dat 

Údaje budu zpracovávat do předem připravených tabulek. Ve výsledkové části 

budou uvedeny základní tabulky a grafy, z kterých jsem vycházela při 

charakteristice a srovnání efektivity obranných činností vytipovaných středních 

rozehrávaček. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1. METODOLOGIE VÝZKUMU 

Pro výzkum bude použito metody přímého pozorování ( analýza 

videozáznamu). Zaměřím se na obranné činnosti jednotlivců. Naše analýza se 

opírá o způsob evidence, který byl navrhnut a publikován Velenským E., 1977, 

a zároveň s pomocí něj hodnotil výkonnost družstev v obraně v několika 

utkáních finále poháru mužů v roce 1977. Autor uvádí, že vyzkoušel určitý 

způsob evidence obranných činností, založený na přímém pozorování 

kritických míst v utkáních, které dále popisuji. Při tomto způsobu se u obou 

soupeřících družstev evidují všechny obranné akce, které byly hlavní příčinou, 

proč soupeř dal koš, respektivě byl faulován, respektivě se změnila kontrola 

nad míčem. 

Jsou to tyto: 

1) Obránce kryje rozehrávače či křídelního útočníka, který má míč a je v klidu 

nebo se pohybuje: útočník vystřeli na koš a hod promění. 

Používaná značka zápisu - M v kroužku, 

2) Stejný případ, útočník je však před střelbou faulován. Používaná značka

Mf. 

3) Obránce kryje rozehrávače či křídelního útočníka, který nemá míč; útočník 

se uvolňuje od obránce do výhodného postavení, dostává míč, střílí na koš a 

hod proměňuje.Používaná zj zápisu - B v kroužku. 

4) Stejný případ, útočník je však faulován před střelbou na koš. Používaná 

značka- Bf. 

5) Obránce kryje středního útočníka, hrajícího jako pivotman; dovoluje mu 

chytit míč, vystřelit na koš. Soupeř hod promění.Používaná značka - P v 

kroužku. 

6) Stejný případ. Pivotman je faulován před střelbou na koš. Používaná značka 

-Pf. 
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7) Obránce kryje špatně útočníka po střelbě, útočník doskakuje odražený míč, 

střílí na koš a hod proměňuje, 

Používaná značka- st. v kroužku 

8) Stejný případ, ale útočník po stažení míče přihrává zpět pod koš. Používaná 

značka - St. 9) Obránce špatně provádí kombinaci při návratu na zadní 

polovinu hřiště po ztrátě míče, útočníci dávají koš z rychlého protiútoku. 

Používaná značka- Kn v kroužku. 

1 O) Obránci se dopouštějí chyby při obranné kombinaci proti clonění, útočníci 

se uvolňují po vzájemném clonění a dávají koš. Používaná značka- Ke 

v kroužku. 

Všechny uvedené případy (1-1 O) jsou klasifikovány jako negativní. 

Další případy jsou klasifikovány jako pozitivní z hlediska efektivity obranné 

hry. 

Jsou to: 

ll) Úspěšné stažení míče po střelbě soupeře. Používaná značka- ST. 

12) Soupeř ztrácí míč, který měl pod svou kontrolou- a to jakýmkoliv 

způsobem (i s přestupky proti pravidlům), kromě přímého vypíchnutí míče 

obránci. Používaná značka- z. 

13) Obránci vypichují útočníkům míč a dostávají jej pod kontrolu. Používaná 

značka-V. 

14) Používaný obranný systém (včetně doby, po kterou by použit a skóre na 

začátku a 

konci jeho použití) 

Při celkovém hodnocení obranné hry družstev vycházel V elenský ze dvou 

indexů: 

1. z indexu záporných případů (ukazuje, že vítězná družstva mají v podstatě 

stejné rezervy v obranné hře, jako družstva poražená a v čem jsou tyto rezervy) 
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2. z celkového indexu vzájemného poměru záporných a kladných případů 

(ukazuje 

celkovou efektivitu obranné hry v určitém utkání) 

Aplikovaný způsob evidence: 

Má analýza má charakter interpretativního etnografického výzkumu, který 

má volnější strukturu a jehož záměrem je získat hloubkovou analytickou studii. 

Sběr dat jsem prováděla metodou přímého neparticipantního pozorování 

videozáznamu vybraných zápasů 1. ligy žen v sezóně 2005/2006. 

Výsledkem statistického zpracování jsou údaje o obranných činnostech 

jednotlivce, resp. středních rozehrávaček. Cílem bylo sestavit tabulku pro sběr 

dat. 

Situací, které jsem sledovala bylo celkem 1 O. 

Jsou to tyto: 

1) Obránce kryje rozehrávače či křídelního útočníka, který má míč a je v klidu 

nebo se pohybuje: útočník vystřeli na koš a hod promění. 

Používaná značka zápisu- M 

2) Stejný případ, útočník je však před střelbou faulován. Používaná značka

Mf. 

3) Obránce kryje rozehrávače či křídelního útočníka, který nemá míč; útočník 

se uvolňuje 

od obránce do výhodného postavení, dostává míč, střílí na koš a hod 

proměňuje. Používaná značka zápisu - B. 

4) Stejný případ, útočník je však faulován před střelbou na koš. Používaná 

značka- Bf. 
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5) Obránce kryje špatně útočníka po střelbě, útočník doskakuje odražený míč, 

střílí na koš a hod proměňuje, 

Používaná značka- ST. 

6) Stejný případ, ale útočník po stažení míče přihrává zpět od koše. Používaná 

značka- st. 

7) Obránce špatně provádí kombinaci při návratu na zadní polovinu hřiště po 

ztrátě míče, útočník dává koš z rychlého protiútoku. Používaná značka- Kn. 

Všechny uvedené případy (1-7) jsou klasifikovány jako negativní. 

Další případy jsou klasifikovány jako pozitivní z hlediska efektivity 

o branné hry. 

Jsou to: 

8) Úspěšné stažení míče po střelbě soupeře. Používaná značka- DO. 

9) Soupeř ztrácí míč, který měl pod svou kontrolou - a to jakýmkoliv způsobem 

i přestupky proti pravidlům), kromě přímého vypíchnutí míče obránci. 

Používaná značka - z. 

1 O) Obránci vypichují útočníkům míč a dostávají jej pod kontrolu. Používaná 

značka -V. 

Dále se pak uvádí: Používaný obranný systém 

Při celkovém hodnocení obranné hry družstev vycházíme ze dvou indexů: 

1. z indexu záporných případů- (udává četnost chyb a v čem jsou tyto 

rezervy) 

2. z celkového indexu vzájemného poměru záporných a kladných případů 

celkovou efektivitu obranné hry v utkání. Takovéto rozdělení jsem provedla, 

abych mohla posléze zhodnotit jejich jednotlivou četnost používání v závislosti 

na druhu obranného řešení. Nad tabulkou se uvádí jaký to byl zápas a 

výsledek. 
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Pro úplnost je třeba uvést, že bylo shlédnuto 20 utkání, přičemž bylo 12 

z nich zanalyzováno, tak aby každá vytipovaná střední rozehrávačka odehrála 

alespoň 2 utkání. 
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4.2. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

Charakteristika jednotlivých vytipovaných rozehrávaček I. 
ligy žen 

Komžíková - 173cm vysoká rozehrávačka družstva Hradec Králové, která má 

zkušenosti z juniorské reprezentace. Vyniká svou rychlostí a hbitostí v obranné 

fázi hry. Hráčku vždy nabírá hned po ztrátě míče nebo po úspěšném zakončení. 

Agresivně se snaží tlačit na míč a od trojkové čáry v obraně většinou odstupuje 

pro výpomoc na silné straně. Snaží se zajišťovat obranu proti rychlému 

protiútoku soupeře. Většinou nastupuje jako 2 rozehrávačka v průběhu hry. 

Prausová- 169 cm vysoká rozehrávačka družstva Hradec Králové, nastupuje 

většinou v základní pětce, kdy jejími přednostmi jsou rychlost a čtení útočníka, 

tak aby jí ihned po přechodu půlící čáry donutila k přihrávce. Agresivně nabírá 

hráčku ihned po ztrátě míče nebo po úspěšném zakončení. Hráčka,která má 

důležitou roli při zajišťování obrany proti rychlému protiútoku soupeře. 

Mišurová - 163 cm vysoká rozehrávačka družstva Sparty Praha, která vyniká 

rychlostí, hbitostí a mrštností, což činní soupeři problémy nejen v obranné fázi 

hry, ale patří k nejlepším střelcům ligy a je klíčovou postavou svého družstva. 

Většinou nastupovala na pozici křídelního útočníka, což nečiní této flexibilní 

hráčce vůbec problémy. 

Townsend- 172 cm vysoká rozehrávačka, která má značné zkušenosti 

z Kanadské univerzitní soutěže, kde patřila vždy k oporám svého týmu. 

Nevyznačuje se agresivní obranou, ale nabírá hráčku až na vlastní obranné 

polovině, kdy nevyvíjí zvýšený tlak na hráčku s míčem a tak nečinila útočnici 

problémy při řízení hry. 

Machová - 182 cm vysoká rozehrávačka družstva Gambrinusu Brno a hlavní 

opora ženské reprezentace na ME, MS. Dovedla svůj brněnský tým k vítězství 
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v evropské lize a dokazuje v poslední době obrovský herní potenciál. Vyniká 

velmi dobrým a úspěšným napadáním hráčky s míčem, kdy podle jejího 

pohybu se řídí obrana celého družstva. Její vyšší výška ji oproti ostatním 

hráčkám ji nečiní problémy v obraných činnostech v utkáních. Její obrana bývá 

v důležitých utkáních často klíčovou, jelikož její zisky a donucení hráčky ke 

ztrátě kontroly nad míčem pro tým velice povzbuzující. 

Petrovická- 175 cm vysoká rozehrávačka týmu Trutnova, která má dlouhé 

zkušenosti z naší nejvyšší soutěže. Patří k vůdčí osobnosti svého týmu hlavně 

v útoku, ale dokáže perfektně číst hru v obranně a tak je pro svůj tým velice 

nezbytná. Dokáže hodnotit situaci, kdy vyrazit na míč a pressinkovou obranou 

zpomalit hráčku při přechodu do útoku a kdy zajistit v obraně proti rychlému 

protiútoku a pomoci tak svým spoluhráčkám nabrat v čas jejich hráčky. 
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llodnoceníobrany 

Komžíková - 2 střední rozehrávačka družstva: Hradec Králové 

Výsledky utkání: Hradec Králové: Valosun Brno 
55 :81 

Sparta Praha : Hradec Králové 
79:72 

Utkání Hradec Sparta 
Králové VS. 

VS. Val. Hradec 
Brno Králové 

St. 1 2 
st. 1 1 
St. Celkem 2 3 
M. 2 4 
Mf. 3 2 
M. celkem 5 6 
B. 1 6 
Bf. o 1 
B celkem 1 7 
Kn 2 2 
DO 1 o 
z. 1 1 
v o 4 

Celkem 
za2 

utkání 

3 
2 
5 
6 
5 
ll 
7 
1 
8 
4 
1 
2 
4 

Tabl. Hodnocení četnosti jednotlivých situací v utkáních 

Záporné případy: - 52 
Kladné případy: 7 
Celkový index obrany: - 45 
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Mišurová - Střední rozehrávačka družstva Sparta Praha 

Výsledky utkání: 
Sparta Praha: Trutnov 

63:70 
Hradec Králové: Sparta Praha 

72:79 

Utkání 

St. 
st. 
St. celkem 
M. 
Mf. 
M. celkem 
B. 
Bf. 
B celkem 
Kn 
DO 
z. 
v. 

Sparta 
VS. 

Trutnov 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
4 
2 
3 

Hradec Celkem 
Králové za2 

VS. utkání 
Sparta 

2 3 
o 2 
2 5 
2 3 
1 3 
3 6 
2 4 
2 3 
4 7 
2 4 
5 9 
3 5 
4 7 

Tab2. Hodnocení četnosti jednotlivých situací v utkáních 

Záporné případy celkem za 2 utkání: - 40 
Kladné případy celkem za 2 utkání: 21 
Celkový index obrany: - 19 
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Petrovická - Střední rozehrávačka družstva: Kara Trutnov 
Výsledky utkání: 
Sparta Praha: Trutnov 

79:72 
Valosun Brno: Trutnov 

64:71 

Utkání 

St. 
st. 
St. celkem 
M. 
Mf. 
M. celkem 
B. 
Bf. 
B celkem 
Kn 
DO 
z. 
v 

Sparta 
VS. 

Trutnov 
1 
2 
3 
3 
1 
4 
4 
2 
6 
o 
o 
5 
2 

Val. Celkem 
Brnovs. za2 
Trutnov utkání 

1 2 
1 3 
2 5 
3 6 
2 3 
5 9 
3 7 
1 3 
4 10 
1 1 
8 8 
4 9 
1 3 

Tab3. Hodnocení četnosti jednotlivých situací v utkáních 

Záporné případy celkem za 2 utkání: - 49 
Kladné případy celkem za 2 utkání: 20 
Celkový index obrany: - 29 
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Townsend- střední rozehrávačka družstva: Valosun Brno 
Výsledky utkání: 
Hradec Králové: V alosun Brno 

55:81 
Valosun Brno: Trutnov 

64:71 

Utkání 

St. 
st. 
St. celkem 
M. 
Mf. 
M. celkem 
B. 
Bf. 
B celkem 
Kn 
DO 
z. 
v 

Hradec 
Králové 
VS. Val. 

Brno 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
o 
5 
3 
6 

Val. Celkem 
Brnovs. za2 
Trutnov utkání 

1 3 
1 2 
2 5 
2 3 
1 2 
3 5 
3 5 
o 1 
3 6 
3 3 
3 8 
2 5 
1 7 

Tab4. Hodnocení četnosti jednotlivých situací v utkáních 

Záporné případy celkem za 2 utkání:- 35 
Kladné případy celkem za 2 utkání: 20 
Celkový index obrany:- 15 
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Machová - střední rozehrávačka družstva: Gambrinus Brno 
Výsledky utkání: 
Hradec Králové: Gambrinus Brno 

46: 111 
Gambrinus Brno: Sparta Praha 

97:57 

Utkání Hradec 
Králové 
VS. 

Gambrinus 
Brno 

St. 1 
st. o 
St. Celkem 1 
M. 1 
Mf. 2 
M. celkem 3 
B. 2 
Bf. 1 
B celkem 3 
K.n o 
DO 3 
z. 4 
v 3 

Gambrinus Celkem 
Brno vs. za2 
Sparta utkání 

1 2 
o o 
1 2 
2 3 
o 2 
2 5 
2 4 
o 1 
2 5 
1 1 
2 5 
3 7 
3 6 

Tab5. Hodnocení četnosti jednotlivých situací v utkáních 

Záporné případy celkem za 2 utkání: - 25 
Kladné případy celkem za 2 utkání: 18 
Celkový index obrany: - 7 
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Prausová - střední rozehrávačka Družstva - Hradec Králové 
Výsledky utkání: 
Hradec Králové: V alosun Brno 

55:81 
Sparta Praha: Hradec Králové 

79:72 

Utkání 

St. 
St. 
St. celkem 
M. 
Mf. 
M. celkem 
B. 
Bf. 
Bcelkem 
Kn 
DO 
z. 
v. 

Hradec 
Králové 
VS. Val. 

Brno 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
o 
1 
3 
1 
2 
2 

Sparta Celkem 
VS. za2 

Hradec utkání 
Králové 

1 2 
2 5 
3 7 
2 3 
1 2 
3 5 
3 4 
o o 
3 4 
1 4 
o 1 
o 2 
I 3 

Tab6. Hodnocení četnosti jednotlivých situací v utkáních 

Záporné případy celkem za 2 utkání:- 36 
Kladné případy celkem za 2 utkání: 6 
Celkový index obrany: - 30 
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M- index 

B- index 

10 

~ Petrovická 

f!IKomžíková 

O Machová 
OTownsend 
IJMišurová 

DPrausová 

C Petrovická 

fil Komžíková 

O Machová 
OTownsend 
IJMišurová 

CIPrausová 

grafl, graf2. M a B - index nám částečně ukazuje, jakým způsobem hráčka 

brání. Čím více Ma B bodůnám udává, že hráčky dávají někdy až moc 

prostoru ke střelbě, což bych přisuzovala mladistvé nevyzrálosti a nevybraností 

jednotlivých hráček. Provedených faulů na střílející hráčky nebo na hráčky 

před střelbou se objevovalo velmi málo. 
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7 

6 

graf3. ST index 

ST- index 

O Petrovická 

ll Komžíková 

O Machová 

OTownsend 

liJ Mišurová 

CJPrausová 

Krytí útočníka po střelbě je jednou ze základních obranných činností 

jednotlivce. Pokud dojde ke špatnému krytí, útočník doskakuje míč a pak má 

několik možností. Sledovala jsem zvláště tyto dvě: 

a) Po doskočení míče hráč vystřelí na koš a skóruje 

b) Po doskočení míče hráčka přihrává ven od koše 

Jelikož střední rozehrávačky nepatří ne hřišti k nejvyšším, tak celkový index 

(který není u žádné z nich příliš vysoký) je uspokojivý. 
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Kn index 

I [J Petrovická 
ll Komžíková 
O Machová 
DTownsend 
•Mišurová 
DPrausová 

graf4. Kn index udává špatný návrat do obrany a neubránění hráčky v rychlém 

protiútoku. Jelikož střední rozehrávačka je většinou poslední a tím i nejblíže do 

obrany, patří zajištění k jejím základním úkolům. Můžu po vysledování těchto 

kritických míst v utkání říci, že tento úkol hráčky plní vehni zodpovědně a 

uspokojivě, i když se tam někdy projevil vliv nedostatečné zhodnocení situace, 

kdy hráčka vyrazila po ztrátě míče agresivně na útočnici s míčem, ale špatným 

zhodnocením se nechala lehce překonat a uvolnila tak hráčce dostatek prostoru 

a ta mohla v klidu skórovat. 
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V index 

bl Petrovická 
ll Komžíková 
O Machová 
OTownsend 
IIMišurová 
DPrausová 

graf5. V index nám udává efektivitu obrany, co se týká v tomto případě počtu 

získaných míčů, který se po dobré obraně dostává pod kontrolu bránící hráčky. 

Jelikož střední rozehrávačky se ve větsině případů bránily navzájem byla 

vysoká možnost zisku míče, protože hráčka jako hlavní tvořitel hry má 

většinou nejdelší dobu míč v útoku pod svou kontrolou. 
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DO index 

graf6. DO index 

I tl Petrovická 

tll Komžíková 

O Machová 
DTownsend 

fmMišurová 

DPrausová 

Úspěšné stažení míče po střelbě. Ačkoliv střední rozehrávačky nemají výškové 

přednosti vhodné pro doskakování je jejich role v této činnosti u některých 

družstev velice důležitá. Jak jsem mohla vypozorovat některé týmy mají 

obranný doskok zajištěný většinou právě střední rozehrávačkou, jelikož ostatní 

hráčky mají úkol odstavit útočnice po střele a zamezit jim tak útočný doskok a 

právě rozehrávačky sbírají volný míč a zahajují rychlý protiútok. U tohoto 

ukazatele vidíme veliké rozdíly u jednotlivých hráček, právě díky systému, 

který jejich trenér upřednostňuje. V jednotlivých utkáních většinou patří 

doskok k zásadním bodem úspěšné či neuspěšné hry celého družstva. 
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9 

8 

7 
""' 

6 I ~ 
5 ~ 

4 

3· 

211: 
1 li 

o .;., 

graf7. z index 

z index 

Petrovická 

lil Komžíková 

O Machová 
OTownsend 

mtMišurová 

OPrausová 

Udává ztrátu míče soupeře bez přímého zásahu míče obráncem. Často dobrou 

obranou se útočníci dostávají do tlaku, kdy vlastní chybou (přestupky proti 

pravidlům) ztrácí míč ve prospěch bránícího družstva. Je zde viditelný rozdíl, i 

když někdy šlo pouze o chybu útočníka aniž by tomu byl nucen dobrou 

obranou. 
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5. Hodnocení efektivity 

30------------------------~ 

20.JI-----

10.JI----~ 

o 
-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

-60~----~--~-----.----~ 

graf 8.Celkový index 

celkový 
index 

Komžíková 
Mišurová 

O Petrovická 
DTownsend 
• Machová 
DPrausová 

Při celkovém hodnocení obranné hry jednotlivých středních rozehrávaček 

můžeme vycházet ze dvou indexů: jednak z indexu záporných případů, který 

ukazuje, že i zkušené hráčky vítězných týmů mají v podstatě stejné rezervy 

v obranné hře, jako hráčky z poražených družstev, a v čem jsou jejich rezervy, 

a jednak z celkového indexu vzájemného poměru záporných a kladných 

případů, který ukazuje na celkovou efektivitu obranné hry v určitém utkání. 
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Toto je rozbor údajů pouze ze dvou utkání. Při dlouhodobějším sledování se 

pořadí chyb zákonitě ustálí a stálé slabiny jednotlivých hráček se stanou 

zřetelnější. 

Hráčky ve srovnání mezi sebou mají indexy: 

1. Machová -7 

2. Townsend -15 

3. Mišurová -19 

4. Petrovická -29 

5. Prausová -30 

6. Komžíková -45 

I když všechny hráčky mají zápornou hodnotu ve výsledném indexu, objevuje 

se zde obrovský rozdíl mezi nimi a to i po rozboru pouhých 2 zápasů. Nejvíce 

rozdílů vzniklo v řešení soubojů 1 na 1, kde se ukazovaly právě ty největší 

rezervy všech hráček v obraně. Nejlepší hráčkou z hlediska hodnocení je 

Machová z týmu Gambrinusu Brno, za níž ostatní hráčky zaostávají o znatelný 

rozdíl. 
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6. ZÁVĚR 

Nechci, aby má tvrzení byla brána dogmata. I když jsem obranných 

zákroků v soubojích středních rozehrávaček 1 na 1 shlédla mnoho a mohu 

posoudit plnění jednotlivých obranných činností i z vlastní zkušenosti. U každé 

z nich, ať už se jedná o zkušenější ostřílené hráčky nebo nováčky v I. lize, se 

objevovaly znatelné rezervy v obranných činnostech. Validitu může srážet fakt, 

že každý trenér si vybírá podle hráčského potenciálu určitý druh obrany, kde 

hráčky plní dané úkoly na který se během utkání zaměří. 

Vždy se ale v utkání objevovalo několik typů osobní obrany, jelikož 

basketbal je hra značně variabilní a zahrnuje interakci hráčů i se soupeři. 

Nejvíce co se týká zvládnutí taktických úkolů na tom byla Machová z družstva 

Gambrinusu Brno, kde oproti ostatním byly značné výkonnostní rozdíly a u 

této hráčky se objevovalo minimum chyb v jakékoliv části jednotlivých utkání, 

i když v I. lize žen se zrovna nedá její výkon zhodnotit, jelikož její tým patří o 

několik úrovní výš a pro tento typ hráčky není u nás žádná konkurence. 

Hráčka by měla zvládat co nejvíc typů řešení a umět je variabilně a 

bezproblémově používat. Když jsou k dispozici kvalitní hráčky, což by v této 

soutěži měly být, čtení obrany a schopnost předvídat danou situaci měly 

zvládat všechny hráčky, i když mají k proti sobě silného soupeře. Rychlý 

útočník s dobrým driblinkem se k zakončení velice často dostával, ale otázkou 

bylo, zda nabídnutou šanci skórovat využije a hod promění. 

V mých vysledovaných soubojích docházelo velice často k převaze 

útočníků, jelikož skoro všechny hráčky se nechaly lehce překonat, ale útočník 

svým únikem ani neohrozil koš a tak při hodnocení obrany se to do záporného 

indexu nevkládalo. 

Hodně se u hráček vyskytoval problém chtít bránit a ubránit, myslím se, že 

obrana je hodně o vůli a mnohým středním rozehrávačkám, které patří 

k velikým oporám týmu, často chyběla. Dalším problémem, kterého jsem si 

všimla byla i otázka sebevědomí, protože měla-li hráčka proti sobě silnějšího 
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soupeře, dělala někdy až začátečnické a banální chyby, které se jí v ostatních 

utkání vůbec nestávaly. 

Chtěla bych zmínit i problém tzv. hráčského alibismu, kterému jsem byla 

svědkem už mnohokrát. Většinou se to týká hráček, které se chtějí prosadit 

zejména v útočné fázi hry. Jejich jedinou snahou je být nejlepším hráčem z 

hlediska hodnocení okolí, protože se většinou mluví pouze o nejlepších 

střelcích a ne o nejlepším obránci, proto se některé hráčky v obranné fázi šetří. 

I když v I. lize by se toto mělo vyskytovat minimálně, bývají hráčky nastaveni 

pouze na útok už z mládežnických kategorií. Pak je na trenérovi jak to vyřeší. 

Myslím si, že už i v nižších kategorií měli hráčky být vedené tak, aby si 

uvědomovaly, že obrana i útok mají stejnou váhu. K tomu by se mělo 

přistupovat i v tréninku, kde by se k dobré obraně v utkání mělo naučit těmto 

dovednostem ve speciálních cvičení zaměřených právě na obranu,dokud to 

hráčky nebudou perfektně zvládat. 

Důležité je pro hráče, aby byli schopni ubránit hráče v souboji 1 na 1, 

jelikož začít s nějakým obraným systémem bez tohoto základu nemůže být 

v dlouhodobějším růstu úspěšný. 
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