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Abstrakt 

Název práce: Analýza využití přihrávek a jejich druhů ve vrcholovém basketbale 

Document title: Analysis o[an utilize o[passes and theirs kinds in the top 
Basketbal! 

Cil práce: Na základě kvalitativní (popisné) analýzy přihrávek zjistit využití 

přihrávání a jejich vliv na úspěšnost útoku elitních basketbalových týmů a dále zjistit: 

• průměrný počet přihrávek najeden útok (bez ohledu na zakončení), 

• využití přihrávek podle druhu, 

• výskyt množství přihrávek v prostoru (obranné polovině, útočné polovině 

mimo území trestního hodu a v území trestního hodu), 

• množství ztrát míčů po chybné přihrávce v utkání, 

• nejčastější druh chybně provedený přihrávek, 

• porovnaní týmu Miami Heat (NBA) a ČEZ Nymburk (FIBA) na základě 

získaných dat, 

• porovnaní výsledků sledování s výsledky výzkumu Trnky (2004). 

Metoda práce: Metodou práce je přímé pozorování videozáznamu z jednotlivých 

utkání Evropského poháru a play-off NBA sezony 2005/2006. Sleduji přihrávaní 

vyskytující se u družstev ČEZ Nymburk a Miami Heat v jednotlivých utkáních. 

Výsledky: Zjistil jsem, že rozdíly v přihrávaní ve vrcholovém basketbale u týmu 

NBA Miami Heat a FIBA ČEZ Nymburk se vyskytují hlavně ve kvalitě provedení a 

také druhu používaných přihrávek. Rozdíl jsem nezaznamenal u délky a využití 

v prostoru, ale naopak očekávaný rozdíl se potvrdil v průměru četnosti přihrávek na 

útok. 

Klíčová slova: Basketbal, přihrávka, druh přihrávky, ztráty. 
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1. Úvod 

Basketbal je hra, která už několik desetiletí zaznamenává obrovský úspěch a nárůst 

příznivců po celém světě. V dnešní době patří tento krásný sport mezi jeden 

z nejmasovějších sportů na planetě vůbec. Od doby, kdy americký univerzitní učitel Dr. 

James Naismith v roce 1981 vytvořil kultivovanou, zábavní a v té době, skoro 

nekontaktní hru, uběhlo už spoustu času a basketbal si získal miliony lidi, ze začátku 

v USA a brzo také v Evropě a ostatních kontinentech. 

Basketbal je sportem pohybově, technicky a psychicky náročným, ale to je hlavní 

důvod jeho oblíbenosti mezi hráči i mezi diváky. Pár desítek let po vzniku byla založena 

Mezinárodní amatérská federace basketbalu - FIBA v Ženevě 18. června 1932. 

Organizace zastřešující veškerý organizovaný basketbal na světě. Její úlohou bylo a je 

starostlivost o vytváření a dodržovaní pravidel, pořádaní a soutěží a turnajů jako napr. 

ME, MS, atd. Také školení trenérů a rozhodců. U nás zastřešuje basketbal SBA 

(Slovenská basketbalová asociace se sídlem v Bratislave ). V USA, kde basketbal vznikl, 

byl o něj pochopitelně největší zájem , tam se také hrál na nejvyšší úrovni a v roce 

vznikla první profesionální, největší , nejslavnější a dosud nejsledovanější liga světa 

NBA. 

Do současnosti se basketbal už podstatně změnil. Změnili se pravidla, rozhodování, 

technická i fyzická vybavenost hráčů i veškeré vnější faktory, jako technické vybavení, 

fmance, organizace a samotný tréninkový proces. Dnes se už elitní basketbal hraje po 

celém světě a výborné profesionální ligy najdeme na každém kontinentu. Ale i dnes se 

pořád obracíme s očekáváním něčeho nového v basketbale do USA, kde se hraje 

nejlepší basketbal a to v NBA nebo univerzitní NCAA. Jsou to místa největší 

basketbalové slávy, kam se dostanou jen ti nejlepší. 

Také Češi mají svého zástupce v NBA, je jím Jiři Welsh, který je pro české mladé 

hráče inspiraci a motivaci k tomu, aby se snažili a byli lepší. 
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1.1 Zdůvodnění tématu 

Vzhledem k tomu, že se ještě i dnes najdou mezi trenéry tací, kteří se snaží předávat 

svým svěřencům v podstatě jen to co je samotné kdysi dávno naučil jejich trenér, jsem 

se rozhodl věnovat analýze mého tématu, a tím je přihrávaní. 

Jelikož basketbal už urazil svou dlouhou cestu vývoje stejně jak spousta jiných 

známých a oblíbených sportů, tak se i hra samotná rapidně změnila. Rok co rok se kvůli 

zatraktivnění a zrychlení utkání pozměňuje množství pravidel. Dnešní 24 sekundový 

útok dává týmu jedinou možnost, a to využívat výrazně rychlé protiútoky s podstatně 

menším využitím přihrávek a různých útočných statických systému. Ale jak už jsem 

uvedl, je mezi trenéry nemalé množství těch, kteří si nenechají nebo nechtějí nechat 

vysvětlit, že časy, kdy útok začínal na perimetru útočné půlky různými naznačeními 

hraného útočného systému při kterém se 15-20 sekund běhalo a přihrávalo jsou dávno 

pryč. 

Proto jsem si vybral téma analýzy přihrávaní a porovnávaní dnešních dvou elitních 

družstev. Jednoho ze zámořské NBA a druhé účastníka Evropského Poháru pořádaným 

organizaci FIBA. Rád bych zjistil jak důležité místo má druh a četnost přihrávek ve hře 

a následně z toho porovnám jestli je, a když tak jak velký, rozdíl využití přihrávek 

Gejich různých druhů) mezi špičkou v NBA a v Evropě. 

Myslím, že výsledky nám můžou pomoci v dalším směrování výuky přihrávaní jak 

v mládežnickém tak vrcholovém basketbale, pro zlepšení hry a přiblížení se dokonalosti. 
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2. Teoretická východiska 

Basketbal jako hra vysoce dynamická, technická a pestrá představuje jenom jednoho 

zástupce velké řady zajímavých sportovních her, které se vyznačují společným rysem 

všech her a tím je utkání dvou soupeřů se snahou porazit jeden druhého. 

Tedy i u basketbalu stále dochází k současnému boji dvou kolektivů, přičemž obě 

družstva se snaží realizaci základru'ho herního úkolu prokázat převahu nad soupeřem. 

Pravidla přesně vymezují obsah hry, který je velmi pestrý a mnohotvárný, a určují i 

konkrétní herní prostředí, v němž jednající hráči vstupují do kladných či záporných 

vztahů (Dobrý, 1963). 

2.1 Sportovní výkon a jeho týmová a individuální složka v basketbalu 

Základním elementem sportovní výkonnosti je sportovní výkon, který je definován 

jako aktuální projev speciální sportovní výkonnosti, jejímž obsahem je uvědomělá 

pohybová činnost zaměřená na řešení úkolu vymezeného pravidly (Choutka a Dovalil, 

1991). 

Sportovní výkon limituje velké množství faktoru, které v konečném důsledku 

ovlivňují celkový výkon hráčů podaný v utkání nebo tréninku (Slovík, 1989). 

V basketbalu zásadně rozlišujeme výkon družstva a výkon jednotlivce v utkání jako 

dvě odlišné kvality. 

Sportovní výkon družstva 

Sportovní výkon basketbalového družstva je výkon sociální skupiny zvláštního 

druhu, založený na individuálních výkonech hráčů, podléhajících vzájemnému 

regulačnímu působení, jež se projevuje tím, že hráči ovlivňují své jednání i chování 

skupiny jako celku. Jediným vyjádřením výkonu družstva je výsledek dosažený v utkání 

proti konkrétnímu soupeři. 

Na výkon družstva působí jeho vnitřní struktura, tj. určitý systém pozic a rolí hráčů 

v družstvu. K rozhodujícím parametrům, které ovlivňují sportovní úspěšnost družstva, 

patří koheze(soudržnost), participace a autorita. Tyto parametry mají sociálně 

psychologickou a herní dimenzi. Koheze - v sociálně psychologickém smyslu vyjadřuje 
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míru semknutosti hráčů v jeden celek. Participace- je míra účasti jednotlivých hráčů na 

činnosti, hře (výkonu) družstva. Autorita- představuje míru významu družstva pro jeho 

členy (Dobrý a Velenský, 1987) 

Individuální sportovní výkon 

Basketbal bývá označován za vysoce kolektivní hru. Úspěch hry družstva v útoku 

však není pouze výsledkem složitě organizovaných systémů a složitých kombinací. Je 

přímo podmíněn úrovní hry jednotlivce (Dobrý, 1963). 

Sportovní výkon basketbalisty chápeme jako vývojový stupeň způsobilosti 

participovat (podílet se) na hře družstva. Je podmíněn komplexní dispoziční strukturou, 

která se navenek projevuje jako souhrn osvojených herních činnosti integrovaných do 

hry celého družstva (Dobrý a Velenský, 1987) 

Všechno to, co hráč dělá, činí, vykonává v utkání, a všechno to, co Je spjato 

s plněním jeho herních úkolů v utkání, lze jednoduše vymezit jako individuální herní 

výkon nebo také jako herní výkon jednotlivce. Individuální herní výkon tedy 

nepředstavuje pouze výsledek realizace nějaké činnosti, ale proces, který tuto realizaci 

provází. 

Individuální herní výkon je jevem velmi složitým. Toto konstatování umocňuje 

objektivní zjištění, že převážná část průvodních dějů individuálního herního výkonu se 

odehrává uvnitř organismu hráče a není tudíž vnějškově pozorovatelná. Jde o psychické 

procesy a stavy, laickým vyjadřováním běžně označované jako herní či taktické myšlení 

(vnímaní, myšlení, rozhodování, pozornost), a o tzv. bio-energetické procesy, 

naznačující možnosti provedení (provádění) herních činnosti hráčem v průběhu utkání, a 

to různě dlouhou dobu a s různou intenzitou. 

Navenek se hráči projevují pouze kvalitou a množstvím prováděných činností. Podle 

toho jsou také většinou posuzování a hodnoceni, což někdy vede- zejména u diváků a 

vůbec u laické veřejnosti- ke zjednodušenému chápání výkonu. 

Z hlediska rozvoje a zdokonalování, je podle našeho názoru, vhodné označovat 

individuální herní výkon jako výkon dovednostně kondiční. První stránka dovedností 

naznačuje nutnost učení basketbalovým činnostem, a tím požadavek individuálně 

maximálního zvládnutí základů sportovní hry. V tomto směru je ale třeba upřesnit rozdíl 

mezi pojmy "herní činnost" a "herní dovednost". Zatímco "herní činnost" vyjadřuje 
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popisnou charakteristiku nějakého pohybu či pohybového úkonu, přiřazovaného ke 

sportovní hře (střelba, dribling, přihrávka, krytí útočníka s míčem atd.), je "herní 

dovednosti" vždy míněna individuální kvalita (úroveň) provedení takového úkonu, resp. 

takových úkonů. Herní dovednosti se tak stane každá osvojovaná herní činnost a její 

výsledek ve smyslu možností aplikace v utkání (Velenský, 1999). 

2.2 Herní činnosti jednotlivce 

Hrou jednotlivce rozumíme jednaní hráče v utkání od začátku do konce. Je to souhrn 

všech činnosti, které hráč vykonává při řešení různých úkolů a situací při plnění své 

funkce. Podle těchto funkcí pak hovoříme o hře pivotmana, posta, rozehrávače, křídla 

atd. 

Základem hry jednotlivce jsou herní činnosti jednotlivce, tj. nejelementárnější části 

hry, v nichž jsou obsaženy skutečné vztahy ke všem činitelům ve hře. Chápeme je jako 

komplexy pohybových úkonů použitých promyšleným způsobem, jimiž hráč řeší 

konkrétní herní situace. Základním hlediskem při rozlišovaní činnosti jednotlivce musí 

být jejich účel (Dobrý, 1963). 

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 

přítomnosti procesů poznávacích, pozornostních a regulačních. 

Každá herní činnost jednotlivce má herní účel, taktický záměr. Podle tohoto 

taktického záměru rozlišujeme herní činnosti jednotlivce na: 

a) útočné - uvolňovaní bez míče, uvolňovaní s míčem, přihrávaní, střelbu, 

doskakování, clonění; 

b) obranné - krytí útočníka bez míče, krytí útočníka s míčem, krytí prostoru 

proti početní převaze útočníků, krytí útočníka po střelbě a stahování míče. 

(Dobrý a Velenský, 1987) 

Každá činnost má své trvání a je možné v ní rozlišit jednotlivé fáze a pohybové 

prvky, které jsou nedílnou součásti celistvé herní činnosti jednotlivce. Tomuto pojetí 

herních činností jednotlivce musí odpovídat i výklad fyziologických mechanismů 

spočívajících v jejích základech. 
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Fyziologickým základem herních činnosti jednotlivce jsou dynamické stereotypy, tj. 

systémy postupně se střídajících procesů podráždění a útlumů v kůře mozkové, které 

vznikají účinkem komplexu různých podnětů. Složkami dynamického stereotypu se 

stávají nejen procesy podráždění a útlumu, které v kůře mozkové zajišťují pohybovou 

činnost kosterních svalů, ale i procesy řídící činnost dýchacího systému, krevního oběhu 

atd., jinými slovy celý funkční proces, který je základem konkrétní pohybové činnosti 

člověka. 

Souhrn zvládnutých způsobů celistvé herní činnosti, kterou hráč řeší konkrétní herní 

situaci, označujeme jako herní návyk. Ze správného pochopení pohybové složky herního 

návyku se všemi jejími zvláštnostmi (přizpůsobivost, proměnlivost) a jejího vztahu ke 

složce psychické (myšlení, emoce, vůle) a vegetativní (spojení se srdečně cévním 

systémem, dýchacím systémem atd.) můžeme vyvodit správné závěry pro dvě hlavní 

stránky každé činnosti jednotlivce- stránku technickou a taktickou. 

Technickou stránkou činnosti jednotlivce rozumíme způsob provedení v závislosti 

na podmínkách herní situace. 

Taktickou stránku činnosti jednotlivce představují psychické procesy a operace, 

jejichž předmětem je pochopení určité situace a výsledkem výběr řešení (Dobrý, 1963). 

Herní způsobilost chápeme jako navenek se projevující složitou komplexní 

dispoziční strukturu, kterou si hráč osvojuje nácvikem. Tuto strukturu tvoří následovní 

faktory: 

1. Senzomotorické schopnosti zajišťující vykonávaní určité činnosti. 

2. Koordinačně - obratnostní a rychlostní pohybové dovednosti podmíněné 

úrovní řízení pohybu a tvořící spolu se senzomotorickými schopnostmi 

nedělitelný celek. 

3. Pohybové dovednosti podmíněny především úrovní příslušných energetických 

systému (speciální vytrvalost, rychlostně-silová schopnost, silová vytrvalost 

dolních končetin a rychlostní vytrvalost). 

4. Intelektuální dovednosti podmíněné především vědomostmi. 

5. Sociálně-interakční dovednosti podmíněné funkcí a strukturou družstva a 

podmiňující efektivní působení hráče jako člena skupiny. 

6. Somatické charakteristiky. 

7. Psychické charakteristiky (Velenský, 1987) 
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Herní činnosti jednotlivce se v současné době těší velké pozornosti trenérů i hráčů 

samotných. Tvoří totiž pilíř pro skupinové činnosti (pro herní kombinace) i pro činnosti 

plně týmového charakteru (pro herní systémy). Jak kombinace, tak systémy se ničím 

jiným nahradit nedají a efektivita jejích provedení závisí je a jen na hráčích samotných. 

V návaznosti řečeného, závisí na kvalitách a úrovni zvládnutí herních činnosti 

jednotlivce. Tyto činnosti jsou proto v angličtině právem označovány jako 

"fundamentals" (základy) nebo dokonce jako "basic fundamentals" (základy základů) 

(Velenský, 1999) 

2.3 Útočné činnosti jednotlivce 

Pozorujeme-li průběh basketbalového utkání, vidíme, že hráči řeší v útoku úkoly, 

které se opakují a které logicky vyplívají z průběhu hry podle pravidel. Tyto úkoly úzce 

souvisejí s postavením hráče na hřišti. Například po získaní míče předcházejí hráči 

z obranné poloviny na útočnou, uvolňují se pro střelbu, snaží se proniknout pod koš, 

vystřelit, chytit odražený míč, znovu jej rozehrát atd. 

Abychom mohli jednotlivé situace od sebe odlišit, seskupili jsme postavení hráčů do 

tří prostorů, které jsme označili takto: 

a) prostor na obranné polovině, 

b) prostor dlouhé a střední vzdálenosti na útočné polovině, 

c) prostor území trestného hodu. 

Každý z těchto prostorů představuje souhrn jednotlivých postavení v okamžiku zahájení 

nebo během činnosti. Prostory se od sebe také navzájem odlišují úkoly, které musí hráč 

při hře plnit (Dobrý, 1963). 

Herní činnosti jednotlivce se běžně rozdělují na útočné a obranné. Tato klasifikace 

vyplívá ze základního popisu jednotlivých činnosti a z jejich určení v rámci plnění 

herních úkolů, které jsou ve skutečnosti dané podstatou basketbalu (útok- obrana). 

Podle určitého kritéria však můžeme útočné činnosti ještě dále dělit do dvou skupin. 

První skupinu jsme označili jako "útočné činnosti jednotlivce individuálního typu" a 

zařazujeme sem: 
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• uvolňování s míčem na místě Gako činnost předcházející driblingu nebo střelbě); 

• uvolňování s míčem v pohybu (dribling); 

• střelbu z místa, střelbu v pohybu. 

Tyto činnosti směřují do té nejjednodušší herní formy, jakou sportovní hra může 

nabídnout. Jde o řešení situace jeden útočník proti jednomu obránci. 

Do druhé skupiny, kterou jsme označili jako "útočné činnosti jednotlivce vztahového 

typu", zařazujeme: 

• uvolňování s míčem na místě Gako činnost předcházející přihrávce); 

• přihrávaní a chytaní míče (na místě a v pohybu); 

• uvolňování bez míče; 

• clonění. 

Provedení těchto činností předpokládá minimální účast dvou nebo dokonce tří 

spoluhráčů. Ve zjednodušených herních podmínkách se proto tyto činnosti mohou 

objevit v situacích dvou proti dvěma nebo tří proti třem (nepočítáme-li alternativy 

přesilových situací 2-1, 3-2, 3-1). 

Každá z uváděných činnosti je svým způsobem důležitá už proto, že představuje 

základní a nosný prvek sportovní hry. Žádnou z nich nelze zpochybňovat. Každá má své 

opodstatnění, a to jak z hlediska použití v utkáních, tak především z hlediska procesu 

jejich učení a zdokonalování. Připomínáme, že opomíjení nebo úplná eliminace 

kterékoli z nich znamená v souvislosti s tímto procesem "ochuzování" hráče a zejména 

"ochuzování" jeho následně předpokládané participace na týmovém herním výkonu. 

Koneckonců, proto individuální herní činnosti dnes zažívají ve všech výkonnostních 

oblastech realizace basketbalu takovou renesanci (Velenský, 1999). 

Uvolňování s míčem na místě 

Uvolňování hráče s míčem je činnost jednotlivce, při niž hráč získá výhodnější 

postavení nebo postoj a uvolní se pro další činnost s míčem. 

Na místě se hráč s míčem uvolňuje změnami postoje pomocí obrátek, pohybem paží 

s míčem, vhodnou polohou drženého míče a klamavými pohyby. Uvolňování s míčem 

na místě je ve hře málo výrazné a často i málo postřehnutelné, především proto, že se 

vždy těsně spojuje s následující činností a nedá se od ní dosti dobře oddělit. Bývá to 

15 



činnost časově značně omezená a z hlediska pohybového projevu velmi jednoduchá. 

Důležitým prvkem uvolňování s míčem na místě je obrátka neboli pivot. Je to obrat, 

který hráč provádí na jedné noze (tzv. obrátkové) tak, že druhou nohu zvedne a opět 

dokročí na zem, i opakovaně (Dobrý, 1963). 

Uvolňování s míčem v pohybu 

V pohybu se hráč s míčem uvolňuje především driblingem. Tento prvek je z celé 

činnosti hráče nejvýraznější, proto se na něj vždy soustřeďuje pozornost. Kromě 

driblingu má však tato činnost ještě další neméně důležité složky: start (vyražení), 

pohyb hráče, dvojtakt v pohybu a při zastavování, držení míče při dvojtaktu, klamavé 

pohyby (Dobrý, 1963). 

Úroveň driblingové dovednosti, a to i navzdory rozdílům, které ovlivňují použití 

z hlediska hráčských rolí a funkcí, je podle našeho názoru jedním z hlavních měřítek pro 

určení stupně zvládnutí všech základů sportovní hry. I když nechceme zjednodušovat, 

přeceňovat a zobecňovat tvrzení ,jaký dribling, takový hráč", přece jenom si myslíme, 

že právě v tomto směru se dribling stává výborným ukazatelem. Lze totiž z něho vyčíst 

celou řadu věcí: úroveň zvládnutí přirozené lokomoce - běhu, úroveň osvojení vlastní 

činnosti - driblingu , povahové vlastnosti hráče spojované s jeho individuální tvořivostí 

i tvořivosti pro družstvo, způsob herního myšlení atd.(Velenský, 1999). 

Střelba z místa a pohybu 

Střelba je útočná činnost jednotlivce, při níž hráč řeší situace různě provedeným 

hodem nebo odbitím míče na koš. Je výslednicí celé hry v útoku, kdy veškerá snaha 

všech pěti hráčů je zaměřená na přípravu výhodného postavení pro střelbu. U střelby 

zdůrazňujeme především její přesnost či úspěšnost, která se vytváří postupně neustálým 

zdokonalováním techniky "citu pro střelbu" (Dobrý, 1963). 

Pro konečnou fázi útočných akcí je v soutěžích elitního basketbalu asi nejtypičtějším 

úkazem její pestrost, různorodost, a to jak způsoby provedení a vzdálenostmi, tak 

především činnostmi, které vlastní střelbě předcházejí (Velenský, 1999). 
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Přihrávaní 

Přihrávka je jednou z nejdůležitější útočních činnosti hráče, která umožňuje rychlý 

pohyb, přesun hry a pomocí ni si hráči navzájem pomůžou najít pozici pro zakončení. Je 

to důležitý komunikační prvek basketbalu, ale i jiných ne jen míčových her. Víc se 

přihrávkou budu zabývat v následující kapitole (viz. kapitola 2.4). 

Uvolňování hráče bez míče a chytaní míče 

Uvolňování hráče bez míče je činnost jednotlivce, při niž hráč bez míče získá takové 

postavení nebo postoj, které mu umožní chytit přihrávku spoluhráče. 

Správným uvolněním bez míče zakončeným bezpečným chycení přihrávky získá 

hráč možnost k další přihrávce, ke střelbě nebo úniku s míčem. Proto zařazujeme do 

uvolňování bez míče také chytání míče, neboť s touto činnosti bezprostředně souvisí, 

zakončuje ji a vytváří tak předpoklady pro další činnosti hráče s míčem (Dobrý, 1963 ). 

Pohyb hráče při uvolňování bez míče, klamný pohyb, změna rychlosti a směru, to 

jsou základní činnosti při uvolňovaní. Často se využívá pohyb ve tvarech písmen S, L, 

V,C, ale je na konkrétném hráči a jeho technický, motorických a taktických 

dovednostech jak tu kterou situaci vyřeší. 

Clonění 

Clonění Je typická činnost jednotlivce vztahového typu. Clonění jednoduše 

definujeme jako pravidly povolený způsob zadržení či zastavení pohybu nebo 

předpokládaného pohybu obránce. Hovoříme-li v této souvislosti o pravidlech, pak 

proto, že činnost je jimi velmi přesně vymezena. Příslušné články např. určují 

vzdálenost clony postavené jednak uvnitř zorného pole v klidu stojícího obránce, jednak 

mimo zorné pole v klidu stojícího obránce. V prvém případě hráč může postavit clonu 

v těsné blízkosti u obránce, avšak bez dotyku s ním. V druhem případě musí hráč dát 

soupeři možnost udělat jeden normální krok směrem ke cloně, ale bez dotyku 

(Velenský, 1999) 

Doskakování 

Doskakování je útočná činnost jednotlivce, při níž se hráč snaží získat kontrolu nad 

míčem po neúspěšné střelbě, a to vlastní nebo některého ze svých spoluhráčů. 

Doskakovat má především hráč, který nestřílel, avšak i hráč, kterýž střílel, se o to může 

pokusit (Dobrý, 1963) 
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2.4 Přihrávání 

Přihrávání je herní činnost jednotlivce, při níž hráč hází, podává, kutálí nebo odbíjí 

míč spoluhráči. Míč musí být přihrán tak, aby jej spoluhráč chytil. 

Ve srovnání s ostatními činnostmi má přihrávání své zvláštnosti. Z hlediska hráče, 

který přihrává, je to činnost krátkodobá. K přihrávce však počítáme i let míče a chycení 

míče spoluhráčem, neboť teprve v tomto okamžiku je možno považovat přihrávku za 

ukončenou (Dobrý, 1963). 

Včasná, přesná a lehce zpracovatelná přihrávka je snad nejtěžší a nejsložitější útoční 

činnosti jednotlivce. Je projevem ne jen technické, ale i taktické vyspělosti a inteligence 

hráče (Rehák, 1979). 

I když lze v současném vrcholovém basketbalu sledovat odůvodněnou tendenci 

určité minimalizace výskytu přihrávek, představuje táto činnost v basketbalu 

začátečnické a mírně pokročilé úrovně stále základní komunikační prvek mezi hráči. 

K jejímu provedení jsou vždy za potřeby minimálně dva: jeden, který přihrává, a druhý 

který chytá míč. Proto přihrávaní vnímáme jako činnost, mající oproti jiným herním 

činnostem jednotlivce výraznější vztahový charakter. S jeho zařazením si totiž hráč 

začne uvědomovat spoluhráče a spolupráce s ním znamená jeden z prvních krůčků na 

cestě k činnostem skupinového a nakonec týmového typu (Velenský, 1998). 

Nejlepší basketbal je hra, kde pět hráčů přemísťuje míč jako tým. Dobré přihrávky a 

chytaní míče jsou základem týmové hry, dovednosti, které dělají basketbal tak krásnou 

týmovou hrou. Přihrávaní je nejzanedbanějším základem hry: Hráči mají tendenci nemít 

rádo přecvičování (nácvik,zdokonalení) přihrávání. Asi protože pozornost fanoušku a 

médií si získávají hráči, kteří skórují a málo zájmu je dáno hráčům, kteří dělají asistence 

(přihrávky vedoucí k zakončení). Nejlepší hráči dělají svoje spoluhráče lepšími. 

Neustále ohrožují obranu soupeře svoji schopnosti přihrát kdykoli jakémukoli 

spoluhráči. Rozvíjení schopnosti přihrát a chytit míč dělá lepšího hráče a pomáhá také 

k zlepšení spoluhráčů. 

Proč je přihrávaní a chytaní tak důležité? 

Dva základní důvody pro přihrávaní jsou: dostat míč do nejlepší pozice pro střelbu, 

udržovat pozici s míčem a tím kontrolovat hru. Pro dobrou pozici pro střelu se musí míč 
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dostat přihrávkami nebo driblingem až do území z které jde zakončit. Přihrávka je 

mnohokrát rychlejší než-li dribling. Pohyb míče udržuje obránce v pohybu a 

znesnadňuje obranní výpomoc nebo zdvojování hráče s míčem. Tým, který pod 

kontrolou míč dobrým chytáním a přihrávkami poskytuje sobě výhody k zakončení. 

Vědět kdy a kam přihrát pod tlakem, neposkytuje týmu jenom šanci skórovat, ale také 

chrání družstvo před zachycením míče protihráči, což často konči jednoduchým košem. 

Specifické využití přihrávky jsou: 

-dostat míč ven z přeplněného území po doskakování nebo zdvojování; 

- dostat míč rychle na druhou stranu hřiště a zakončit po rychlém protiútoku; 

- postavit útočnou hru; 

- přihrát volnému hráči ke střelbě; 

-přihrát pro uvolnění k vlastnímu zakončení (Wissel, 1994). 

Zásady individuální taktiky přihrávání 

• Za přihrávku je vždy zodpovědný ten hráč, který přihrává. Když si hráč, 

který přihrává není jist, jestli jeho spoluhráč přihrávku zachytí, nesmí mu 

přihrát. 

• Očekávat přihrávku a když hráč stojí měl by udělat aspoň jeden krok směrem 

k přihrávce. 

• Nedívat se přímo na hráče, kterému chceme přihrát. 

• Využívat klamavých pohybů před přihrávkou. 

• Nezahajovat přihrávku ve výskoku. Když je hráč kterému chceme přihrát 

obsazen, pak nemáme komu přihrát v také situaci buď zle přihrajeme nebo 

porušíme pravidlo o krocích. 

• Bohatý repertoár přihrávek je projevem technické vyspělosti hráče. 

• Každá přihrávka musí mít svůj cíl a smysl. Je zbytečné přihrát míč hráči, 

který s ním nemůže nic udělat. 

• Nesledujeme jen hráče, kterému chceme přihrát. Periferně musíme vidět i 

ostane spoluhráče. 

• Využívat podle situace nejvhodnější a nejjednodušší přihrávku. Přihrávka 

musí být efektivní, ne efektní. Zbytečně neriskovat (Rehák, 1979). 
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2.4.1 Chytání míče 

Jedná se o činnost, kterou provádí spoluhráč přihrávajícího a která s přihrávkou 

bezprostředně souvisí, má-li se o ni hovořit jako o smysluplné činnosti. S iluzí přirozené 

dovednosti se na popis a na popis a na provedení techniky často zapomíná. 

Při chytání míče je důležitá především vizuální kontrola míče až do jeho chycení. 

Dále pak vstřícný pohyb paží a rukou proti míči, dlaně jsou mírně vytočený proti míči, 

prsty směřují vzhůru a palce k sobě (při chytání obouruč). Důležitý je rovněž pevný 

úchop míče mezi dlaně a široce (nikoli křečovitě) rozevřené prsty obou ruko v okamžiku 

kontaktu a následné stažení míče před trup nebo vedle jednoho či druhého boku 

(Velenský, 1999). 

2.4.2 Koridor přihrávky 

Přihrávání představuje typicky vztahovou herní činnost. Kjejímu provedení je v herních 

podmínkách vždy nutná přítomnost dvou hráčů. Jakkoli odborná literatura připisuje 

větší zodpovědnost za realizaci hráči, který přihrává, podmínky pro efektivní provedení 

vytvářejí oba , tedy i hráč, který přihrávku chytá. V tomto směru se v poslední době 

stále častěji hovoří o "koridoru přihrávky" (Velenský, 1999). 

Koridor přihrávky, jeden z důležitých faktorů její úspěšnosti, můžeme definovat, 

jako pomyslný prostor kolem dráhy letu míče mezi přihrávajícím a chytajícím hráčem. 

V tomto prostoru by se neměl vyskytovat žádny obránce ani další spoluhráč a bránicí 

hráči by měli mít minimální možnost zasáhnout do dráhy míče. Na tvorbě koridoru se 

tedy podílejí stejnou mírou jak hráči bez míče (hráč chytající míč), tak hráč s míčem 

(přihrávající hráč) (Ježdík, 1996). 

Útočník, potenciálně chytající míč, zdůrazňuje koridor ještě před přihrávkou 

viditelnou polohou jedné z horních končetin v upažení, v předpažení nebo ve vzpažení, 

a to vzdálenější paží od svého obránce. Tím také naznačuje spoluhráči jednak cíl 

přihrávky, jednak připravenost (i s ohledem na svého obránce) zpracovat míč (Velenský, 

1999). 
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2.4.3 Základy techniky 

K základům techniky přihrávaní patří: držení míče, polohy a pohyby paží spojené 

s držením míče a s vlastním hodem, postoj a změny postoje při přihrávce na místě, 

v chůzi, ve skoku, při různem druhu běhu a při obratech, směr přihrávky vzhledem 

k přihrávajícímu, dráha letu míče a let míče vzhledem k hřišti. 

Držení míče 

Míč se drží obouruč vrchem, obouruč spodem, jednoruč spodem. Míč se drží vždy 

jen v prstech, nikdy se jej nedotýkáme dlaní. Pohyby paží, které se při jednotlivých 

způsobech přihrávaní od sebe liší, mají společné zakončení. Vypuštění míče je 

provázeno protažením prstů. Koordinací pohybů se dá přihrávce žádaný směr. 

Postoj a změny postojů 

Obvyklým postojem je mírný podřep rozkročný, při němž jsou obě nohy na úrovni, 

nebo mírný podřep rozkročný levou nebo pravou nohou vpřed. Ramena, boky a kolena 

by měly být náležitě uvolněny. Hmotnost těla se přenáší buď na přední nohu, nebo je 

přihrávka spojená s různě velkým výkrokem až výpadem vpřed, vpřed zevnitř nebo 

vpřed dovnitř. 

Pohyb 

Přihrávka může být spojená s chůzí, s různým druhem běhu, s výskokem, 

s obrátkou, s otočkou. V tomto pohybovém spojení se jedná vždy o chycení míče 

v pohybu a o okamžitou následnou přihrávku v pohybu při dodržení pravidla o krocích. 

Při složitějších pohybových spojeních, kdy útočník chytá míč letící z jedné strany a 

přihrává jej do jiného směru, se setkáváme s jevem označovaným jako pohybová 

anticipace. Úroveň pohybové anticipace svědčí o stupni hráčské vyspělosti a může být 

jedním z kritérií posuzování úrovně techniky. 

Při posuzování techniky přihrávání bereme dále v úvahu a) směr letu míče vzhledem 

k přihrávajícímu (vpřed, vzad, za sebe, stranou, před tělem, za tělem, přes hlavu), b) 

dráhu letu míče (přímá, odrazem o zem, obloukem), c) let míče vzhledejme hřišti 

(podélný, šikmý, příčný) (Dobrý a Velenský, 1987). 

Kromě toho označujeme jednotlivé druhy přihrávek ještě podle délky dráhy (krátké, 

střední, dlouhé). Nejzřetelnější a nejnápadnější při každé přihrávce je však pohyb paží, 

podle něhož také jednotlivé způsoby přihrávek označujeme především (Dobrý, 1963). 
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2.4.4 Situační podmínky (faktory) 

V situacích, v nichž hráči přihrávají, označujeme jako základní tyto faktory: 

• Zaměření činnosti přihrávaní podle prostoru na hřišti - na obranné 

polovině, z obranné na útočnou polovinu, na útočné polovině 

v prostoru dlouhé a střední vzdálenosti, do území trestného hodu, 

v území trestného hodu a z území trestného hodu. 

• Postavení přihrávajícího hráče a soupeře vzhledem ke koši nebo 

koncové čáře na útočné polovině - obránce je mezi útočníkem a 

košem, obránce je blíže koncové čáry než útočník, není však mezi 

ním a košem, obránce je vedle útočníka, útočník je blíže koncové 

čáře než obránce. 

• Směr letu míče vzhledem k soupeři- mimo obránce a přes obránce. 

• Vzdálenost mezi přihrávajícím hráčem a soupeřem- krátká (do 2m), 

střední (od 2 do 6m), dlouhá (nad 6m) (Dobrý, 1963). 

2.4.5 Druhy provedení přihrávek 

Přihrávka jednoruč trčením (od pasu, obličeje, ramen) 

Přihrávka jednoruč trčením patří dnes k nejpoužívanějším přihrávkám. Lze ji použit 

na kratší i delší vzdálenost, na místě, v pohybu, k přihrávání přes soupeře. Protože hráč 

drží míč téměř až do posledního okamžiku v obou rukách, nedá se předem přesně 

odhadnout směr přihrávky, takže je i pro obránce často překvapující. 

Pohyb paží začíná od pasu. Hráč drží míč oběma rukama, a teprve až se začnou obě paže 

napínat, vytrčí ho pravou rukou. Vytrčení je doprovázeno silným sklopením zápěstí a 

prsty ruky se protáhnou v žádaném směru (follow-through). 
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Přihrávka jednoruč trčením (od pasu) 

Přihrávka jednoruč trčením (od ramen) 

Přihrávka jednoruč trčením (od obličeje) 
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Vrchní přihrávka jednoruč- baseball pas s 

I když se vrchní přihrávky jednoruč používá ve hře méně než přihrávky jednoruč 

trčením, je možné ji použit opět v různých situacích a hlavně při přihrávání na delší 

vzdálenost. Jestliže ovšem hráč nechytí míč v poloze výhodné pro tuto přihrávku, 

vyžaduje její provedení úpravu postoje a přípravu. 

Při zahájení přihrávky hráč stojí ve stabilním postoji s jednou vykročenou nohou, 

opačnou přihrávající paži, ruka provede krátký nápřah s míčem a rychlým pohybem 

vpřed s konečným sklopením zápěstí míč přihraje. 

Vrchní přihrávka jednoruč- baseball pas s 

Bočná přihrávka jednoruč 

Této přihrávky se dnes ve hře málo používá, přestože je výhodná hlavně při 

přihrávání přes obránce na střední a dlouhou vzdálenost. Využívají ji častěji pivotmani 

po doskoku. 

Hráč stáhne odražený míč, výkrokem pravé nebo levé nohy se dostane k obránci 

bokem, bližší rameno k obránci zůstává na místě a druhá paže s míčem jde napjatá do 

vzpažení, přitiskne se k uchu a v nejvyšším bode sklopením zápěstí přihraje míč přes 

soupeře. 
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Bočná přihrávka jednoruč 

~hrávkajednoručsuanou 

Tato přihrávka se vyskytuje ve hře poměrně zřídka. Používá se jí hlavně v těsné 

blízkosti soupeře. 

Hráč dává míč po chycení ihned na pravou/levou stranu co nejdále od obránce, 

opačnou nohou na které straně má míč vykročí poněkud vpřed a kryje si tak míč před 

obráncem. Paži s míčem napne a pohybem ve vodorovné rovině míč přihraje. 

Přihrávka jednoruč stranou 

Obrácená přihrávka jednoruč suanou 

Táto přihrávka je dosti neobvyklá a obtížná. Je však účinná zejména při přihrávání 

přes obránce. 
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Při chycení míče obouruč si změní držení tak, že pravá/levá ruka se přesune za míč a 

levá/pravá zůstává pod míčem, takže paže jsou zkřížený, pravá nad levou/levá nad 

pravou, a obě jsou napjaté. Poslední impuls dává přihrávce sklopení zápěstí. Soupeř 

obyčejně takovou přihrávku nečeká, a proto jí ztěží zabrání. 

Obrácená přihrávka jednoruč stranou 

Vrchnípnhrávkajednoručzasebe 

Tato přihrávka patří do skupiny málo používaných , ale velice účinných přihrávek. 

Hráč se zastaví většinou v území trestného hodu, obránce má za zády. Otočením hlavy 

vlevo/vpravo spatří spoluhráče, kterému přihrává nad hlavou soupeře a mezi jeho 

rukama přihrává za sebe přes hlavu. 

Vrchní přihrávka jednoruč za sebe 
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Spodní přihrávka jednoruč 

Této přihrávky se používá poměrně často, zejména na krátkou vzdálenost z místa i 

z pohybu, na vybíhajícího hráče, kolem soupeře nebo pod jeho rukou a po uvolnění na 

místě obrátkou. 

Míč spočívá na jedné ruce napjaté paže, která švihem a sklopením zápěstí přihrává 

míč požadovaným směrem. V některých případech hráč téměř podává míč napjatou paží 

spoluhráči. 

Spodní přihrávka jednoruč 

Spodní přihrávka jednoruč za tělem - behind-the-back pas s 

Tato přihrávka se objevuje ve hře jen u nejzkušenějších hráčů. Je to však škoda, 

protože se jí dá často vhodně použit, např. při zakončovaní rychlého protiútoku nebo při 

přihrávaní na pivotmana. Dnes díky efektním utkáním elitmlm basketbalu se využití této 

formy přihrávky zvýšilo, ale pořád ji v utkání využívají jenom ti, kteří ji mají technicky 

dokonale zvládnutou. 

Přihrávka se provádí švihem natažené ruky za zády a zakončení sklopením zápěstí 

v požadovaném směru a to jak z držení míče oběma rukama nebo přímo s driblingu. 
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Spodní přihrávka jednoruč za tělem - behind-the-back pas s 

Přihrávka jednoruč z driblingu 

V poslední době se ve velké mfře využívá přihrávek provedených přímo z driblingu 

jednoruč, ať už je to za tělem, stranou nebo přihrávka spodnfm obloukem. Je to dáno 

podstatným zrychlením současného basketbalu, což si vyžaduje i rychlé jednoduché 

přihrávky. Z pohledu výuky jsou to přihrávky poměrně náročné, protože se při nich 

nepoužívá dotyk druhé ruku, a každá se provádí jednou rukou přímo z driblingu. 

Hráč sleduje volné spoluhráče při svém driblingu a ve vhodném okamžiku přihrává 

jednoruč švihem mfč přímo z driblingu. 

Přihrávka jednoruč z driblingu 
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Přihrávka obouruč trčením - chest pass 

Přihrávku dvěma rukama trčením od prsou považujeme za základní a pro basketbal 

charakteristickou. Protože úzce souvisí se správním držením míče a je nejrychlejší 

hlavně na krátkou vzdálenost. Je to nejpoužívanější přihrávka ve hře, především proto, 

že hráč většinou drží míč oběma rukama před tělem, takže je tento pro tento způsob 

přihrávky ihned připravený. 

Začíná z polohy míče u pasu. Postoj je stabilní s jednou mírně vykročenou nohou 

(závisí na libovůli hráče). Ruce se rychlým pohybem zápěstí nejprve sklopí k zemi a pak 

při pohybu paží vpřed se vztyčují, aby při napnutí paží opětným, tentokrát důrazným 

sklopením zápěstí míč vypustily. Důležitá je také fáze "follow-through" sledovaní rukou 

a zápěstí vypuštěného míče, tak jako u všech ostatních přihrávek. 

Přihrávka obouruč trčením - chest pass 

Vrchní přihrávka obouruč- overhead pas s 

Tato přihrávka je velmi účinná zejména při přihrávání přes obránce na kratší i delší 

vzdálenost, méně se hodí pro přihrávaní v pohybu. 

Hráč zvedá míč nad hlavu a napnutím paží v loktech a prudkým sklopením zápěstí 

přihrává. Není žádoucí aby přihrávka byla doprovázená pohybem celé paže, naopak 

velmi důležitý je závěrečný pohyb zápěstí. Rychlé provedení této přihrávky umožňuje 

rychlý pohyb paží vzhůru a rychlí pohyb předloktí při vlastní přihrávce. Navíc si hráč 

může pomoci mírným pohybem trupu, který předchází pohyb paží. 
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Vrchní přihrávka obouruč- overhead pass 

Přihrávka obouruč stranou - sidearm pass 

Této pňhrávky se používá, je-li obránce v těsné blízkosti a chce-li hráč ihned po 

chycení míče přihrát. 

Hráč drží míč u pravého/levého ramene, pravá/levá paže je pod míčem, levá/pravá 

nad ním a pohybem obou paží ve vodorovné rovině sklopením zápěstí míč pňhrává. 

Přihrávka obouruč stranou - sidearm pass 

Spodní přihrávka obouruč 

Této pňhrávky se používá v obdobných situacích jako spodní pňhrávky jednoruč. 

Útočník vesměs pňhrává v postoji zády k obránci po uvolnění obrátkou a na krátkou 

vzdálenost. 
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Míč spočívá na obou rukou, pravý/levý loket je u těla, levý/pravý je poněkud 

vysunutý vzhůru od těla. Švihem ruce narovnává a zápěstí dokončují pohyb vypuštění 

(Dobrý, 1963). 

Spodní přihrávka obouruč 

2.4.6 Přihrávaní v současném elitním basketbalu 

Navzdory skutečnosti, že v současném elitním basketbalu pozorujeme sklon k určité 

eliminaci přihrávek (co do počtu), neztrácí táto činnost svůj význam. O tom svědčí i 

pravidelné statistiky z utkání, které nikdy neopomíjejí údaj o tzv. asistencích, o finálních 

přihrávkách, po niž následuje přesné zakončení střelbou. Ne nadarmo si mnozí trenéři 

váží hráče s dokonalou dovednosti přihrávat víc, než vyhraněné "koncovkáře" 

(Velenský, 1999). 

Podle stejného autora můžeme v současném elitním basketbalu nalézt všechny typy 

přihrávek jednoruč i obouruč. S ohledem na délku jsou časté přihrávky na krátkou 

vzdálenost (1-3m), například velmi používané krátké přihrávky kolem obránce jsou 

jednoruč trčením a stranou nebo vrchní přihrávka obouruč. Nejběžnější jsou pak 

přihrávky na střední vzdálenost (4 -7m), zde se objevují například přihrávka jednoruč 

trčením nebo bočná (přes hlavu) a v případě, kdy není útočník s míčem těsně bráněn, 

jsou obvyklé přihrávky obouruč trčením. Při dlouhých přihrávkách (nad 7m) se 

nejčastěji volí vrchní přihrávka jednoruč nad hlavou (baseball-pass). Velmi dlouhé 

přihrávky se ovšem používají jen zřídka, neboť jsou náročné na přesnost a tudíž mohou 

vést ke ztrátám míče. Při utkáních najdeme přihrávky z místa i z pohybu. Poměrně časté 
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JSOU přihrávky jak rovnou z driblingu , bez jeho předchozího ukončení, tak 1 po 

zastavení a chycení míče do obou rukou. 

2.5 Pravidla FIBA a NBA 

Jelikož v moji práci budu sledovat evropská utkání, podléhající mezinárodní 

basketbalové federaci FIBA a také utkání americké profesionální NBA, je nutné shrnout 

podstatné rozdíly v jejich oficiálních pravidlech. Úpravy a změny basketbalových 

pravidel, které se staly v posledních letech, podstatně přispívají k přiblížení pravidel 

NBA aFIBA. 

Jedním z poměrně nových a důležitých změn pravidel FIBA vedoucích ke 

sjednocení obou typů pravidel, bylo zavedení 24 sekundové délky útoku na zakončení 

(dříve 30s na zakončení) a úprava doby přechodu na útočnou polovinu na 8 sekund 

(dříve lOs). V obou případech jsou tedy časové limity stejné jako v zámořské NBA. 

Existuji však určitá odlišná omezení v pravidlech, které mohou zapříčiňovat rozdíly 

mezi evropským a americkým herním pojetím a která se nepřímo dotýkají také mojí 

práce. Mezi nejmarkantnější patří: 

A) Hrací doba (i zde došlo k určitému přizpůsobení pravidel FIBA vůči americkému 

typu) 

FIBA- 4 x 10 min. (dříve 2 x 20 min.) 

NBA- 4 x 12 min. 

B) Počet oddechových časů 

FIBA 

NBA 

- jeden v každé z prvních tří čtvrtin (60s) 

dva v poslední čtvrtině (60s) 

- jeden v každém prodloužení (60s) 

sedm oddechových časů, trvajících 1 OOs, v poslední čtvrtině 

jich nesmí být více nežli čtyři, v poslední dvou minutách 

poslední čtvrtiny jich nesmí být víc jak tři, 

dva trvající 20 s, na každý poločas jeden, 

tři (lOOs) ajeden (20s) v prodloužení, 
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oddechový čas může vzít i hráč mající míč v držení. 

C) Omezení obranných činnosti (v pravidlech NBA) 

zákaz používaní zónové obrany 

tzv. pravidlo "unleagal defence", jenž se uplatňuje v situaci, kdy 

hráči použijí některý z principů zónové obrany. Jedná se o 

omezení obránců vypomáhajících na hráče s míčem: 

1) hráči bránící útočníky stojící mimo vymezené 

území na slabé straně (bez míče), musí být také 

v postavení mimo vymezené území, vypomoci 

mohou až ve chvíli, kdy se útočník s míčem 

dostane do vymezeného území; 

2) hráč bránící útočníka postaveného nad 

prodlouženou čárou trestného hodu musí být také 

v postavení nad touto pomyslnou čárou až do 

doby, kdy se útočník s míčem začne uvolňovat do 

vymezeného území; 

3) pravidlo unleagal defence je také porušeno, když 

se obránce, pokoušející se o zdvojení, zastaví na 

půli cesty, zdvojit útočníka s míčem může 

kdykoliv jakýkoliv hráč, ale musí zdvojení 

dokončit. 
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3. Cíle práce 

Cíl práce: Na základě kvalitativní (popisné) analýzy přihrávek zjistit využití 

přihrávání a jejich vliv na úspěšnost útoku elitních basketbalových týmů a dále zjistit: 

• průměrný počet přihrávek najeden útok (bez ohledu na zakončení), 

• využití přihrávek podle druhu, 

• výskyt množství přihrávek v prostoru (obranné polovině, útočné polovině 

mimo území trestního hodu a v území trestního hodu), 

• množství ztrát míčů po chybné přihrávce v utkání, 

• nejčastější druh chybně provedený přihrávek, 

• porovnaní týmu Miami Heat (NBA) a ČEZ Nymburk (FIBA) na základě 

získaných dat, 

• porovnaní výsledků sledování s výsledky výzkumu Trnky (2004). 

3.1 Úkoly 

1) Stanovení zkoumaného problému. 

2) Shromáždění literatury a videozáznamů. 

3) Studium odborné literatury. 

4) Sledovaní utkání a sběr dat. 

5) Analýza a zpracování zjištěných dat. 

6) Vyhodnocení a určení závěrů. 

34 



3.2 Hypotézy 

1) Předpokládám, že průměrný počet přihrávek na útok bude pod 4 přihrávky u 

týmu ČEZ Nymburk a pod 3 přihrávky u týmu Miami Heat. 

2) Předpokládám, že minimálně 50% přihrávek se vyskytuje v na útočné polovině 

mimo území trestného hodu. 

3) Předpokládám, že mezi nejčastěji využívané druhy přihrávek v utkání bude 

přihrávka obouruč trčením, přihrávka jednoruč trčením, vrchní přihrávka 

obouruč a přihrávka jednoruč stranou. 

4) Předpokládám, že větší procento využití přihrávek provedených odrazem o zem 

bude mít družstvo zámořské NBA Miami Heat než-li ČEZ Nymburk. 

5) Předpokládám, že dle délky přihrávky bude nejčastěji používaná přihrávka 

střední (3 - 7m). 

6) Předpokládám, že minimálně 40 % ztrát míčů v utkání je po chybné přihrávce. 

7) Předpokládám, že při porovnání týmů Miami Heat a ČEZ Nymburk bude 

množství ztrát míčů po chybné přihrávce mírně převyšovat na straně ČEZ 

Nymburk. 

8) Při porovnávání výsledků mého výzkumu s výsledky Trnky (2004), nebude 

rozdíl průměru přihrávek na útok vetší než 0,5 desetin. 
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4. Metodika práce 

4.1 Charakteristika souborů 

Ve své práci jsem pozoroval využití a druhy přihrávek v osmi utkáních elitního 

mužského basketbalu. Konkrétně se jedna o čtyři finálové zápasy zámořské NBA a čtyři 

zápasy ligy Evropského poháru. 

Měl jsem k dispozici čtyři video záznamy z utkání týmu ČEZ Nymburk 

v Evropském poháru ročníku 2005/2006 a to se soupeři: 

1. ČEZ Nymburk- Dynamo Petrohrad: 68 - 85 

2. ČEZ Nymburk- Naharyia: 93 - 86 

3. ČEZ Nymburk- Fenerbachce: 88 - 72 

4. ČEZ Nymburk- BC Kyiv: 87 - 84 

Video záznamy z americké NBA jsem získal z televizního kanálu Galaxie Sport, 

ročníku 2005/2006 NBA a to konkrétně o dva utkání fmále konference a dva utkání 

finálové série play-off týmu Miami Heat: 

1. Dallas Mavericks- Miami Heat: 99- 85 

2. Miami Heat- Dallas Mavericks: 98- 96 

3. Miami Heat- Detroit Pistons: 89 - 78 

4. Miami Heat- Detroit Pistons: 95 -78 

4.2 Organizace výzkumu 

Údaje o četnosti, využití jednotlivých druhu přihrávek, procentu chybných přihrávek 

atd. jsem získal pozorováním osmi basketbalových utkání na videonahrávkách. Zjištěné 

údaje jsem zaznamenával do připraveného záznamového archu (viz příloha č.l). Formu 

záznamového archu jsem zhotovil sám. 
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4.3 Metody získávání výzkumných údajů 

4.3.1 Obsahová analýza pedagogických dokumentů 

S ohledem na současnou úroveň pedagogiky jako vědné disciplíny je potřebné 

vyčlenit metody společné s rozlišováním empirické a teoretické úrovně vědeckého 

poznávání. Této metody zajišťují shromažďování, fixaci, klasifikaci a zobecnění 

výchozího materiálu pro vytváření pedagogické teorie. Pod pojmem pedagogický 

dokument rozumíme materiály, které jsou v psané nebo tištěné formě, 

magnetofonového nebo filmového záznamu. Jde tu o využití hotových dokumentů 

(Skálková, 1985). Podle pramene informace dělíme na pedagogické dokumenty: 

1. primárné dokumenty - sestavují se na základu bezprostřední registrace 

probíhajících jevů a procesů s použitím přímého pozorování, 

2. sekundární dokumenty -jsou již zobecněním, zpracované na základu 

údajů z primárních pramenů. 

Při analýze dokumentů je potřebné formulovat cíl výzkumu, zdůvodnit teoretické 

východiska. Vytvoření určitého systému kvantitativních a kvalitativních charakteristik je 

důležitým předpokladem analýzy. 

4.3.2 Metoda pozorování 

Metoda, kterou jsem použil pro získaní potřebných informací z basketbalových 

utkání bylo pedagogické pozorování. 

Pozorování jako vědecká metoda je cílevědomé, plánovité a soustavní vnímání 

výchovných jevů a procesů, které směřuje k odhalení podstatných souvislostí a vztahů 

sledované skutečnosti (Skalková, 1985). 

Typickým znakem pozorování je, že se uskutečňuje v přirozených podmínkách a 

neovlivňuje ho zásah pozorovatele. Pozorování si vyžaduje hlubokou znalost sledované 

problematiky, myšlení a intuici, rozpracovanost problematiky a techniky tak, aby se 

zmenšila subjektivnost pozorování jevů a faktorů. Podstata této techniky spočívá 

v průběžné registraci výskytu vybraných jevů, vlastnosti, či sledované činnosti hráčů 

(Dobrý, 1988). 
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Nejčastěji zjišťujeme četnost výskytu sledovaných znaků, poměr mezi nimi, znaky 

třídíme a na základě výsledků nakonec dojdeme k diagnóze. 

Předpokladem pozorování je splnění následujících úloh: 

• přesně vymezit úkoly pozorování, 

• stanovit objekt pozorování, 

• určit způsob realizace pozorování, 

• zvolit vhodné způsoby registrace získaných údajů, 

• stanovit metody analýzy a vyhodnocení získaných údajů. 

Šimonek (1989) opisuje dva způsoby registrace faktů získaných pozorováním. 1) 

deskriptivní (opisný)- registruje se frekvence určitého faktu, 2) hodnotící- každý fakt 

se hodnotí bodovou hodnotou na základě dříve vypracovaných hodnotících stupnic. 

V mojí práci jsem použil deskriptivní způsob registrace faktu. 

Druhy pozorování: 

a) dle způsobu jak se pozorování vykonává, se dělí 

1. přímé pozorování - sám výzkumný pracovník bezprostředně sleduje 

výzkumné jevy a procesy, 

2. nepřímé pozorování - vědecký pracovník využívá hotové výsledky 

pozorování získané jinými osobami, 

b) dle délky trvání se pozorování dělí 

1. krátkodobé pozorování výzkumní pracovník vykonává pozorování 

opakovaně krátkou dobu, 

2. dlouhodobé pozorování- pracovník sleduje svůj objekt delší dobu. 

Ve své práci jsem použil přímé krátkodobé pozorování. 

4.3.3 Odborné posuzování 

Používá se v tělovýchovné a sportovní praxi velice často jako významní 

diagnostický prostředek na sbíraní faktů. Dobrý (1988) chápe posuzování jako proces, 

ve kterém posuzovatel přiřazuje jevu hodnotu podle určitého měřítka (škály) z hlediska 

konkrétního stanoveného záměru. Proces odborného posuzování možno rozdělit do tří 

na sebe navazujících etap: 

1. pozorování, 

2. odborné posuzování, kde se na základě zkušenosti a vědomosti posuzovatelů 

porovnávají pohybové projevy vůči nějakému vzoru, 
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3. rozhodování, kde na základě bodových hodnot uskutečňují posuzovatele svoje 

rozhodnutí. 

4.4 Metody zpracování získaných údajů 

K zjištění využití přihrávek, jejich nejčastěji využívaného druhu a výskytu 

v prostoru v utkání bylo třeba protokoly vyhodnotit a zpracovat. 

Vyhodnocení záznamů ze zápasů možno vykonat: 

1. kvantitativními metodami - získané fakta kromě zachycení musíme ještě dále 

zpracovat prostřednictvím statistických metod, 

2. kvalitativními metodami- získané fakta třeba ještě podrobit logické analýze a 

hledat příčiny vzájemné interakce. 

Ve své práci jsem použil kvantitativní i kvalitativní metody. 

4.4.1 Statistická metoda 

Ke zpracování získaných údajů jsem použil matematicko-statistické metody jako 

aritmetický průměr a procentuální vyjádření. Patří mezi základní statistické 

charakteristiky. Aritmetický průměr vypočítáme dle vzorce: 

X=Exi/n 

n- počet pozorovaných ukazatelů 

Exi - hodnoty pozorování 

Pro zpracování výsledku jsem také využil grafické znázornění. 
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4.5 Sledované charakteristiky 

První ze sledovaných charakteristik, byl druh přihrávek podle pohybu paží, který 

jsem jak v zápisu a také pak i v tabulkách a grafech označoval číselně od 1 - 13: 

1. Přihrávka jednoruč trčením (od pasu, obličeje, ramen) 

2. Vrchní přihrávka jednoruč- baseball pas s 

3. Bočná přihrávka jednoruč 

4. Přihrávka jednoruč stranou 

5. Obrácená přihrávka jednoruč stranou 

6. Vrchní přihrávka jednoruč za sebe 

7. Spodní přihrávka jednoruč 

8. Spodní přihrávka jednoruč za tělem- behind-the-back pass 

9. Přihrávka jednoruč z driblingu 

1 O. Přihrávka obouruč trčením - chest pas s 

ll. Vrchní přihrávka obouruč- overhead pass 

12. Přihrávka obouruč stranou - sidearm pass 

13. Spodní přihrávka obouruč 

Druhou sledovanou charakteristikou byl druh přihrávek podle délky, který jsem 

označoval číselně 1 - 3: 

1. Krátká 

2. Středně dlouhá 

3. Dlouhá 

Táto čísla 1-3 jsem přiřazoval vždy před každou přihrávku např. (17,112, 21,311, atd.) 

Další sledovanou charakteristikou bylo provedení přihrávky s odrazem o zem, což 

jsem označoval malým písmenem "z" za každou takto provedenou přihrávkou. 

Například 21z, 211z, 111z, 39z, atd. 

40 



Dále jsem sledoval ztráty míčů a také zaznamenával ztráty po chybně provedené 

přihrávce a přesně zapisoval typ chybné přihrávky stejným způsobem jako v předešlých 

případech. 

Další sledovaná charakteristika byla výskyt a četnost jednótlivých přihrávek 

v prostoru a zapisoval jsem četnost do předem připravené tabulky: 

Přihrávky v obranné Přihrávky v útočné Přihrávky ve vymezeném 
polovině polovině mimo vymezené územíTH 

území TH 

I I I I I ll I I I I /ll /ll ll/ I I I I I I I I I I I I I ll////////////// /////////1 
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5. Výsledky 

5.1 Grafické zpracování 

5.1.1 Kvantitativní ukazatele přihrávání 

Sledoval jsem přihráváni jako činnost jednotlivců i celého družstva, prostřednictvím 

nichž si hráči vytvářeli situace vedoucí k zakončení. 

U družstev ČEZ Nymburk a Miami Heatjsem vyhodnotil celkový počet přihrávek a 

procentuální zastoupení přihrávek : 

a) podle druhu pohybu paží (typ 1-13), 

b) podle délky přihrávky (typ 1-3), 

c) přihrávek provedených odrazem o zem, 

d) podle využití v prostoru (v obranné polovině, útočné polovině mimo vymezené 

území TH a ve vymezeném území TH), 

e) na ztrátách v utkáních. 

Dále jsem vyhodnotil průměrný počet přihrávek na jeden útok, nejčastěji používaný 

druh přihrávky a nejvyšší počet přihrávek v jednom útoku. 

Výsledky pozorování u družstev ČEZ Nymburk a Miami Heat jsem vzájemně 

porovnal a graficky vyjádřil. 

5.1.2 Grafické vyhodnocení 

Legenda ke grafům přehledu "počtu a průměru přihrávek podle druhu(pohybu 

paží a délky)": 

• ll Krátká přihrávka jednoruč trčením (od pasu, obličeje, ramen) 

• 21 Střední přihrávka jednoruč trčením (od pasu, obličeje, ramen) 

• 31 Dlouhá přihrávka jednoruč trčením (od pasu, obličeje, ramen) 

• 12 Krátká vrchní přihrávka jednoruč- baseball pass 

• 22 Střední vrchní přihrávka jednoruč - baseball pass 

• 32 Dlouhá vrchní přihrávka jednoruč- baseball pass 

• 13 Krátká bočná přihrávka jednoruč 

• 23 Střední bočná přihrávka jednoruč 
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• 33 Dlouhá bočná přihrávka jednoruč 

• 14 Krátká přihrávka jednoruč stranou 

• 24 Střední přihrávka jednoruč stranou 

• 34 Dlouhá přihrávka jednoruč stranou 

• 15 Krátká obrácená přihrávka jednoruč stranou 

• 25 Střední obrácená přihrávka jednoruč stranou 

• 35 Dlouhá obrácená přihrávka jednoruč stranou 

• 16 Krátká vrchní přihrávka jednoruč za sebe 

• 26 Střední vrchní přihrávka jednoruč za sebe 

• 36 Dlouhá vrchní přihrávka jednoruč za sebe 

• 17 Krátká spodní přihrávka jednoruč 

• 27 Střední spodní přihrávka jednoruč 

• 37 Dlouhá spodní přihrávka jednoruč 

• 18 Krátká spodní přihrávka jednoruč za tělem- behind-the-back pass 

• 28 Střední spodní přihrávka jednoruč za tělem- behind-the-back pass 

• 38 Dlouhá spodní přihrávka jednoruč za tělem- behind-the-back pass 

• 19 Krátká přihrávka jednoruč z driblingu 

• 29 Střední přihrávka jednoruč z driblingu 

• 39 Dlouhá přihrávka jednoruč z driblingu 

• 110 Krátká přihrávka obouruč trčením- chest pass 

• 210 Střední přihrávka obouruč trčením- chest pass 

• 31 O Dlouhá přihrávka obouruč trčením- chest pas s 

• 111 Krátká vrchní přihrávka obouruč - overhead pass 

• 211 Střední vrchní přihrávka obouruč - overhead pass 

• 311 Dlouhá vrchní přihrávka obouruč- overhead pass 

• 112 Krátká přihrávka obouruč stranou- sidearm pass 

• 212 Střední přihrávka obouruč stranou- sidearm pass 

• 312 Dlouhá přihrávka obouruč stranou -·sidearm pass 

• 113 Krátká spodní přihrávka obouruč 

• 213 Střední spodní přihrávka obouruč 

• 313 Dlouhá spodní přihrávka obouruč 
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5.1.2.1 Sledovaná utkání Evropského poháru FmA (ČEZ Nymburk) 

ČEZ Nymburk vs. Naharyia : 93 - 86 

V tomto utkání se celkem vyskytlo 285 přihrávek ve 76 útocích což dělá průměr 

3,75 přihrávky na útok. 

Počet přihrávek dle druhu (pohybu paží a délky) v utkání 
ČEZ Nymburk- Naharyia 

Počet 

45 

40 
35 3233 

30 

25 

42 

3 

Druh přihrávky 

Nejčastěji používaná přihrávka v tomto utkání byla střední vrchní přihrávka 

obouruč, která byla použitá 42x. 

Přihrávek provedených s odrazem o zem bylo z celkového počtu 285 celkem 32 a to 

je 11,2 %. Nejčastěji prováděná přihrávka o zem v tomto utkání byla střední přihrávka 

jednoruč trčením a to 1 Ox. 

Podle délky bylo v tomto utkání 105 krátkých, 143 středních a 37 dlouhých 

přihrávek. 

Procentuální přehled přihrávek podle délky v utkání 
ČEZ Nymburk- Naharyia 

13% 

o Krátká přihrávka 

1!1 Střednfpřihrávka 

o Dlouhá přihrávka 
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Počet ztrát po chybné přihrávce v tomto utkání bylo 6 z celkových 13 ztrát a to je 

46% což je nepochybně dost vysoké číslo. 

Podle použití přihrávek v prostoru jsem dospěl k číslům 96 v obranné polovině a 

podstatná většina z nich byla po přihrávání ze zámezí po koši, 170 v útočné polovině 

mimo vymezené území trestních hodů, což je možné očekávat a 19 v útočné polovině 

ve vymezeném území trestních hodů. 

Procentuální přehled přihrávek podle využití v 
prostoru v utkání ČEZ Nymburk- Naharyia 

7% 

• Obranná polovina 

o útočná polovina rrirro 
vymezené územfTH 

o Ve vymezeném územfTH 

ČEZ Nymburk vs. Dynamo Petrohrad: 68- 85 

V tomto utkání se celkem vyskytlo 231 přihrávek ve 73 útocích což dělá průměr 

3,16 přihrávky na útok. 

Počet 

Počet přihrávek dle druhu (pohybu paží a délky) v utkání 
ČEZ Nymburk - Dynamo Petrohrad 

70 

60 

50 

40 
27 

30 

20 

10 

Druh přihrávky 

Nejčastěji používaná přihrávka v tomto utkání byla střední přihrávka jednoruč 

trčením, která byla použitá 62x. 
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Přihrávek provedených s odrazem o zem bylo z celkového počtu 231 celkem 35 a to 

je 15 %. Nejčastěji prováděná přihrávka o zem v tomto utkání byla krátká přihrávka 

jednoruč trčením a to 13x. 

Podle délky bylo v tomto utkání 85 krátkých, 123 středních a 23 dlouhých 

přihrávek. 

Procentuální přehled využití přihrávek podle délky v 
utkání ČEZ Nymburk- Dynamo Petrohrad 

10% 

o Krátká přihrávka 

1111 Střední přihrávka 

o Dlouhá přihrávka 

Počet ztrát po chybné přihrávce v tomto utkání bylo 5 z celkových ll ztrát a to je 

45 % to je srovnatelné s prvním utkáním. 

Podle použití přihrávek v prostoru jsem dospěl k číslům 74 v obranné polovině a 

podstatná většina z nich byla po přihrávání ze zámezí po koši, 145 v útočné polovině 

mimo vymezené území trestních hodů, což vzhledem k tomu že se v tom to utkání 

vyskytlo podstatně míň přihrávek srovnatelné a 12 v útočné polovině ve vymezeném 

území trestních hodů. 

Procentuální přehled přihrávek podle využití 
prostoru v utkání ČEZ Nymburk- Dynamo Petrohrad 

5% 
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ČEZ Nymburk vs. Fenerbahce: 88- 72 

V tomto utkání se celkem vyskytlo 244 přihrávek ve 63 útocích což dělá průměr 

3,75 přihrávky na útok. 

Počet 

Počet přihrávek dle druhu (pohybu paží a délky) v utkání 
ČEZ Nymburk- Fenerbahce 

901 84 

80 

70 

60 

30 

20 

10 

o 

Druh přihrávky 

Nejčastěji používaná přihrávka v tomto utkání byla střední přihrávka jednoruč 

trčením, která byla použitá 84x. 

Přihrávek provedených s odrazem o zem bylo z celkového počtu 244 celkem 36 a to 

je 15 %. Nejčastěji prováděná přihrávka o zem v tomto utkání byla střední přihrávka 

jednoruč trčením a to 14x. 

Podle délky bylo v tomto utkání 76 krátkých, 138 středních a 30 dlouhých 

přihrávek. 

Procentuální přehled využití přihrávek podle délky v 
utkání ČEZ Nymburk- Fenerbahce 

12% 

o Krátká přihrávka 

57% • Střední přihrávka 

o Dlouhá pfihrá>ka I 

Počet ztrát po chybné přihrávce v tomto utkání bylo 4 z celkových 9 ztrát a to je 

44 % to je srovnatelné s obojí předchozí utkání. 
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Podle použití přihrávek v prostoru jsem zaznamenal 60 v obranné polovině a 

podstatná většina z nich byla po přihrávání ze zámezí po koši, 170 v útočné polovině 

mimo vymezené území trestních hodů, a 14 v útočné polovině ve vymezeném území 

trestních hodů. 

70% 

Procentuální přehled přihrávek podle využití v 
prostoru v utkání ČEZ Nymburk- Fenerbahce 

6% 

• Obranná polovina 

o útočná polovina rrimo 
vyrrezené územíTH 

o Ve vyrrezeném územíTH 

ČEZ Nymburk vs. BC Kyiv: 87- 84 

V tomto utkání jsem zaznamenal celkem 207 přihrávek ve 72 útocích což dělá 

průměr 2,87 přihrávky na útok a to je nejméně ze všech utkání družstva ČEZ Nymburk. 

Počet 

Počet přihrávek dle druhu (pohybu paží a délky) v 
utkání ČEZ Nymburk- BC Kyiv 

80 75 

70 

60 

50 

~~ ~ 

:j 7 8 5 Jh .14 7 · ~o.!1 o1o_o~o~o1no 2 ooo~o - ooo21lo 
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~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.-N C').- NM .-N C').- NC') 

Druh přihrávky 

Nejčastěji používaná přihrávka v tomto utkání byla střední přihrávka jednoruč 

trčením, která byla použitá 75x. 

Přihrávek provedených s odrazem o zem bylo z celkového počtu 207 celkem 42 a to 

je 20 %. Nejčastěji prováděná přihrávka o zem v tomto utkání byla krátká přihrávka 

jednoruč trčením a to 14x. 
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Podle délky bylo v tomto utkání 59 krátkých, 131 středních a 17 dlouhých 

přihrávek. 

Procentuální přehled využití přihrávek podle délky v utkání 
ČEZ Nymburk - BC Kyiv 

8% 

o Krátká přihráiA<a 

• Střední přihráiA<a 

o Dlouhá přihráiA<a 

Počet ztrát po chybné přihrávce v tomto utkání bylo 8 z celkových ll ztrát a to je 

72 % to je obrovské množství ztrát míčů po chybné přihrávce ještě vzhledem k tomu, že 

to je utkání s nejmenším počtem přihrávek. 

Podle použití přihrávek v prostoru jsem zaznamenal 65 v obranné polovině a 

podstatná většina z nich byla po přihrávání ze zámezí po koši, 128 v útočné polovině 

mimo vymezené území trestních hodů, a 14 v útočné polovině ve vymezeném území 

trestních hodů. To je vzhledem k nízkému počtu přihrávek v utkání celkem očekávané 

množství. 

Procentuální přehled přihrávek podle využití v 
prostoru v utkání ČEZ Nymburk - BC Kyiv 

7% 

• Obranná polovina 

o útočná polovina rrirro 
vymezené územíTH 

I 
o Ve vymezeném územíTH 

1 
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Ve čtyřech utkáních družstva ČEZ Nymburk jsem zaznamenal celkově 967 

přihrávek ve 286 útocích, co je 3,38 přihrávky na útok v utkání. 

Počet 

Počet přihrávek dle druhu (pohybu paží a délky) v utkáních 
ČEZNymburk 

: 1254 
200' 

150 123 

Druh přihrávky 

Z grafu můžeme vyčíst také nejčastěji používaný druh přihrávky - střední 

přihrávka jednoruč trčením, která se vyskytla až 254x. 

Přihrávku s odrazem o zem hráči využili 144x z celkových 967 přihrávek a to je 

15 %ze všech přihrávek, což není nijak překvapující vysoké číslo. Nejvíce používanou 

přihrávkou o zem byla krátká přihrávka jednoruč trčením 45x, ale jenom jednou méně 

44x, byla použitá také střední přihrávka jednoruč trčením. 

Podle délky přihrávek bylo družstvem ČEZ Nymburk použito celkem 325 krátkých, 

535 středně dlouhých a 107 dlouhých přihrávek ve čtyřech utkáních. 

Procentuální přehled využití přihrávek podle délky v 
utkáních ČEZ Nymburk 

11% 

o Krátká přihrávka 

1!!1 Střední přihrávka 

o Dlouhá přihrávka 

Z celkového počtu ztrát družstva za čtyři utkání 44 je počet ztrát po chybné 

přihrávce 23, co představuje 52 % ztrát. To znamená, že průměr ztrát po chybné 

přihrávce je 5,75 ztráty na utkání. Nejčastěji chybně provedená přihrávka byla střední 

vrchní přihrávka obouruč a to Sx. 
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Podle využití přihrávek v prostoru jsem dospěl k výsledku, že ze všech 967 

přihrávek bylo 297 provedeno obranné polovině týmu, 616 v útočné polovině mimo 

vymezené území trestních hodů a 60 ve vymezeném území trestních hodů. V průměru 

na jedno utkáni to je 74,2 přihrávek v obranné polovině, 154 přihrávek v útočné 

polovině mimo území TH a 15 přihrávek v území TH. 

Procentuální přehled přihrávek podle využití v prostoru v 
utkáních ČEZ Nymburk 

6% 

• Obranná polovina 

o útočná polovina rrimo 
vyrrezené územíTH 

o Ve vyrrezeném územíTH 

5.1.2.2 Sledovaná utkaní play-off NBA ( Miami Heat ) 

Dallas Mavericks vs. Miami Beat: 99- 85 

V tomto utkání se celkem vyskytlo 244 přihrávek v 93 útocích což dělá průměr 2,62 

přihrávky na útok. 

~- Počet přihrávek dle druhu (pohybu paží a délky) v utkání 
Dallas Mavericks- Miami Heat 

80 ~ 71 
70 

60 

50 1 
Počet 40 

30 25 

20 

10 ooo 1 oo 
o ':PL?..t?.i?-<7.1 

Druh přihrávky 

Nejčastěji používaná přihrávka v tomto utkání byla střední přihrávka jednoruč 

trčením, která byla použitá 7lx. 
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Přihrávek provedených s odrazem o zem bylo z celkového počtu 244 celkem 62 a to 

je 25 %. Nejčastěji prováděná přihrávka o zem v tomto utkání byla střední přihrávka 

jednoruč trčením a to 22x. 

Podle délky bylo v tomto utkání 76 krátkých, 130 středních a 38 dlouhých 

přihrávek. 

Procentuální přehled využití přihrávek podle délky v 
utkání Dali a s Mavericks- Miami Heat 

16% 

o Krátká přihrávka 

• Střednfpřihrávka 

53% 
o Dlouhá přihrávka 

Počet ztrát po chybné přihrávce v tomto utkání bylo 6 z celkových 16 ztrát a to je 

38 % což je nepochybně dost vysoké číslo. 

Podle použití přihrávek v prostoru jsem dospěl k číslům 85 v obranné polovině a 

podstatná většina z nich byla po přihrávání ze zámezí po koši, 144 v útočné polovině 

mimo vymezené území trestních hodů a 15 v útočné polovině ve vymezeném území 

trestních hodů. 

Procentuální přehled přihrávek podle využití v prostoru v 
utkání Dallas Mavericks - Miami Heat 

6% 

Miami Beat vs. Dallas Mavericks: 98- 96 

• Obranná polovina 

o útočná polovina rrimo 
vyrrezené územfTH 

o Ve vyrrezeném územfTH 

V tomto utkání se celkem vyskytlo 256 přihrávek ve 100 útocích což dělá průměr 

2,56 přihrávky na útok. 
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Počet 

Počet přihrávek dle druhu (pohybu paží a délky) v 
utkání Miami Heat- Dallas Mavericks 

80 1 72 

701 

60 

50 46 

Druh přihrávky 

Nejčastěji používaná přihrávka v tomto utkání byla střední přihrávka jednoruč 

trčením, která byla použitá 72x. 

Přihrávek provedených s odrazem o zem bylo z celkového počtu 256 celkem 40 a to 

je 16 %. Nejčastěji prováděná přihrávka o zem v tomto utkání byla střední přihrávka 

jednoruč trčením a to 14x. 

Podle délky bylo v tomto utkání 79 krátkých, 146 středních a 31 dlouhých 

přihrávek. 

Procentuální přehled využití přihrávek podle délky 
v utkání Miami Heat - Dallas Mavericks 

12% 

o Krátká přihrávka 

~ Střednf přihrávka li 

o Dlouhá přihrávka 

Počet ztrát po chybné přihrávce v tomto utkání bylo 8 z celkových 20 ztrát a to je 

40 % to je srovnatelné s prvním utkáním. 

Podle použití přihrávek v prostoru jsem dospěl k číslům 88 v obranné polovině a 

podstatná většina z nich byla po přihrávání ze zámezí po koši, 155 v útočné polovině 

mimo vymezené území trestních hodů a 13 v útočné polovině ve vymezeném území 

trestních hodů. 
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Procentuální přehled přihrávek podle využití v 
prostoru v utkání Miami Heat- Dallas Mavericks 

5% 

• Obranná polovina 

o útočná polovina rrirro 
vymezené území TH 

o Ve vymezeném územíTH 

Miami Detrit vs. Detroit Pistons: 89- 78 

V tomto utkání se celkem vyskytlo 257 přihrávek ve 84 útocích což dělá průměr 

3,05 přihrávky na útok. 

Počet 

Počet přihrávek dle druhu (pohybu paží a délky) v utkání 
Miami Heat- Detroit Pistons 

70 
70 

60 

50 

40 37 

22 

20 

10 

Druh přihrávky 

Nejčastěji používaná přihrávka v tomto utkání byla střední přihrávka jednoruč 

trčením, která byla použitá 70x. 

Přihrávek provedených s odrazem o zem bylo z celkového počtu 257 celkem 43 a to 

je 17 %. Nejčastěji prováděná přihrávka o zem v tomto utkání byla střední přihrávka 

jednoruč trčením a to 18x. 

Podle délky bylo v tomto utkání 62 krátkých, 140 středních a 50 dlouhých 

přihrávek. 
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Procentuální přehled využití přihrávek podle délky 
v utkání Miami Heat - Detroit Pistons 

o Krátká přihrávka 

• Střední přihrávka 

55% 
o Dlouhá přihrávka J 

Počet ztrát po chybné přihrávce v tomto utkání bylo 2 z celkových 15 ztrát, 

procentuálně 13 % a to je výborná statistika. 

Podle použití přihrávek v prostoru jsem zaznamenal 81 v obranné polovině a 

podstatná většina z nich byla po přihrávání ze zámezí po koši, 161 v útočné polovině 

mimo vymezené území trestních hodů, a 15 v útočné polovině ve vymezeném území 

trestních hodů. 

Procentuální přehled přihrávek podle využití v 
prostoru v utkání Miami Heat- Detroit Pistons 

6% 

Miami Beat vs. Detroit Pistons: 95- 78 

• Obranná polovina 

o útočná polovina rrirno 
vymezené územíTH 

o Ve vymezeném územíTH 

V tomto utkání jsem zaznamenal celkem 226 přihrávek ve 87 útocích což dělá 

průměr 2,59 přihrávky na útok a to je nejméně ze všech utkání družstva Miami Heat. 
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Počet 

Počet přihrávek dle druhu (pohybu paží a délky) v utkání 
Miami Heat - Detroid Pistons ll. 

601 52 
50 I 

40 
29 

30 
20 

20 

10 

o 

Druh přihrávky 

Nejčastěji používaná přihrávka v tomto utkání byla střední přihrávka jednoruč 

trčením, která byla použitá 52x. 

Přihrávek provedených s odrazem o zem bylo z celkového počtu 226 celkem 48 a to 

je 21 %. Nejčastěji prováděná přihrávka o zem v tomto utkání byla střední přihrávka 

jednoruč trčením a to 18x. 

Podle délky bylo v tomto utkání 7 5 krátkých, 107 středních a 44 dlouhých 

přihrávek. 

Procentuální přehled využití přihrávek podle délky 
v utkání Miami Heat - Detroit Pistons ll. 

o Krátká přihrávka 

• Střednr přihrávka 

47% 
o Dlouhá přihrávka 

Počet ztrát po chybné přihrávce v tomto utkání bylo 6 z celkových 12 ztrát a to je 

50 % to je velké množství ztrát míčů po chybné přihrávce ještě vzhledem k tomu, že to 

je utkání s nejmenším počtem přihrávek. 

Podle použití přihrávek v prostoru JSem zaznamenal 85 v obranné polovině a 

podstatná většina z nich byla po přihrávání ze zámezí po koši, 122 v útočné polovině 
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mimo vymezené území trestních hodů, a 19 v útočné polovině ve vymezeném území 

trestních hodů. 

Procentuální přehled přihrávek podle využití v prostoru v 
utkání Miami Heat- Detroit Pistons ll. 

8% 

• Obranná polovina 

o útočná polovina rrimo 
vymezené územíTH 

o Ve vymezeném územíTH 

Ve čtyřech utkáních družstva Miami Heat jsem zaznamenal celkově 983 přihrávek 

ve 364 útocích, co je 2,7 přihrávky na útok v utkání. 

Počet 

Počet přihrávek dle druhu (pohybu paží a délky) v 
utkáních Miami Heat 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

Druh přihrávky 

Z grafu můžeme vyčíst také nejčastěji používaný druh přihrávky - střední 

přihrávka jednoruč trčením, která se vyskytla až 265x. 

Přihrávku s odrazem o zem hráči využili 193x z celkových 983 přihrávek a to je 

20 % ze všech přihrávek. Nejvíce používanou přihrávkou o zem byla střední přihrávka 

jednoruč trčením 72x. 

Podle délky přihrávek bylo družstvem Miami Heat použito celkem 292 krátkých, 

523 středně dlouhých a 168 dlouhých přihrávek ve čtyřech utkáních. 
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Procentuální přehled využití přihrávek podle délky v 
utkáních Miami Heat 

17% 

o Krátká přihrávka 

1m Střední přihrávka 

53% 
o Dlouhá přihrávka 

Z celkového počtu ztrát družstva za čtyři utkání 63 je počet ztrát po chybné 

přihrávce 22, co představuje 34 % ztrát. To znamená, že průměr ztrát po chybné 

přihrávce je 5,5 ztráty na utkání. Nejčastěji chybně provedená přihrávka byla střední 

vrchní přihrávka obouruč a to 8x. 

Podle využití přihrávek v prostoru jsem dospěl k výsledku, že ze všech 983 

přihrávek bylo 339 provedeno obranné polovině týmu, 582 v útočné polovině mimo 

vymezené území trestních hodů a 62 ve vymezeném území trestních hodů. V průměru 

na jedno utkáni to je 84,7 přihrávek v obranné polovině, 145,5 přihrávek v útočné 

polovině mimo území TH a 15,5 přihrávek v území TH. 

Procentuální přehled přihrávek podle využití v 
prostoru v utkáních Miami Heat 

6% 
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5.1.2.3 Souhrnné výsledky a grafy FIBA a NBA 

Průměrný počet přihrávek dle druhu (pohybu paží a 
délky) v utkáních ČEZ Nymburk 

Počet 

Druh přihrávky 

Přehled celkového počtu druhů přihrávek podle pohybu 
paží v utkáních ČEZ Nymburk 

::1· Počet 300 
200 

100 

o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Druh pfihávky 

Legenda 
1. Přihrávka jednoruč trčením (od pasu, obličeje, ramen) 
2. Vrchní přihrávka jednoruč -baseball pass 

3. Bočná přihrávka jednoruč 
4.Přihrávkajednoručstranou 

5. Obrácená přihrávka jednoruč stranou 

6. Vrchní přihrávka jednoruč za sebe 

7.Spodnípřihrávkajednoruč 

8. Spodní přihrávka jednoruč za tělem- behind-the-back pass 

9. Přihrávka jednoruč z driblingu 

1 O. Přihrávka obouruč trčením - chest pass 

ll. Vrchní přihrávka obouruč- overhead pass 

12. Přihrávka obouruč stranou - sidearm pass 

13. Spodní přihrávka obouruč 

Ve čtyřech sledovaných utkáních družstva ČEZ Nymburk v Evropském poháru 

FIBA, český tým využíval v průměru nejvíce "21"- střední přihrávku jednoruč trčením 
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63,5x, druhou nečastěji používanou byla "ll"- krátká přihrávka jednoruč trčením a to 

v průměru 33,3x. 

Průměrný počet přihrávek dle druhu (pohybu paží a délky) v 
utkáních Miami Heat 

Počet 

Druh přihrávky 

Přehled celkového počtu druhů přihrávek podle pohybu 
paží v utkáních M iam i Heat 

Legenda 

500 
400 

Počet= 
100 

o 

497 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Druh přihávky 

I. Přihrávka jednoruč trčením (od pasu, obličeje, ramen) 

2. Vrchní přihrávka jednoruč- baseball pass 

3. Bočná přihrávka jednoruč 

4. Přihrávka jednoruč stranou 

5. Obrácená přihrávka jednoruč stranou 
6. Vrchní přihrávka jednoruč za sebe 

7. Spodní přihrávka jednoruč 

8. Spodní přihrávka jednoruč za tělem - behind-the-back pass 

9. Přihrávka jednoruč z driblingu 

I O. Přihrávka obouruč trčením - chest pass 

ll. Vrchní přihrávka obouruč - overhead pass 

12. Přihrávka obouruč stranou- sidearm pass 

13. Spodní přihrávka obouruč 

Nejčastěji vyskytující se přihrávkou u týmu americké NBA Miami Heat byla "21" 

střední přihrávka jednoruč trčením v průměru 66,3x. 
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Přehled průmerného využití přihrávek podle délky v 
utkánich ČEZ Nymburk 

27 

o Krátká přihrávka 

• Střednf přihrávka 

o Dlouhá přihrávka 

Co se týče délky přihrávek tak nejčastěji družstvo ČEZ Nymburk použilo středně 

dlouhé přihrávky a to celkem 535x v průměru 134x. 

Přehled průmerného využití přihrávek podle délky 
v utkánich Miami Heat 

42 

o Krátká přihrávka 

• Střednfpřihrávka 

L 131 

-----
o Dlouhá přihrávka 

U týmu Miami Heat se nejčastěji vyskytovala středně dlouhá přihrávka v průměru 

131x na utkání z celkových 523. 

Přehled průměrného využítí přihrávek v prostoru v 
utkáních ČEZ Nymburk 

15 

61 

• Obranná polovina 

o útočná polovina rrirro 
vymezené územíTH 

o Ve vymezeném územíTH 



Nejvíce přihrávek v útoku u družstva ČEZ Nymburk jsem zaznamenal v útočné 

polovině mimo vymezené území trestních hodů a to v průměru 154 přihrávek na utkání. 

Přehled průměrného využítí přihrávek v prostoru v 
utkáních Miami Heat 

16 

• Obranná polovina 

o útočná polovina rrirno 
vyrrezené územfTH 

o Ve vyrrezeném územfTH 

l 

V útocích týmu Miami Heat jsem zaznamenal nejvíce přihrávek v útočné polovině 

mimo vymezené území TH, v průměru 146 na utkání. 

48% 

Procentuální přehled ztrát v utkáních ČEZ 
Nymburk 

11 A:> chybné 
52"/o pfihrávce 

I!J Ostatní ztráty 

U družstva ČEZ Nymburk bylo až 52 % ztrát zapříčiněno chybnou přihrávkou. 

Procentuální přehled ztrát v utkáních 
Miami Heat 

• A:> chybné I 
pfihrávce I 

L EJ Ostatní ztráty I ------
Tým Miami Heat měl ze všech ztrát celkem 34 % po chybné přihrávce. 
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5.2 Souhrn všech výsledků sledovaných charakteristik 

5.2.1 Množství přihrávek 

Vzhledem k tomu, že v minulosti nebylo možné přesně porovnat počet přihrávek 

v útoku mezi evropským basketbalem a americkou NBA kvůli nestejné délce útoku se to 

už dnes dá díky tomu, že došlo ke změně pravidel FIBA, která sjednotila trvání útoku 

na 24 sekund. Je tu ovšem ještě jeden rozdíl, který přetrvává a to je délka hrací doby, 

která je v NBA ( 4x 12 minut) a ve FIBA ( 4x 10 minut), což má vliv zejména na počet 

útoků v utkáních. 

K porovnání četnosti útoků si ale můžeme pomoci jednoduchým matematickým 

způsobem, vynásobením průměrné četnosti útoků v utkáních FIBA x1,2 a pak je možné 

této hodnoty porovnat. 

Takže v utkáních ČEZ Nymburk bylo v průměru 71,5 útoků x 1,2 = 85,8 a tým 

zámořské NBA Miami Heat měl v průměru 91 útoků, což je o málo víc a je to dáno 

jiným stylem hry v NBA. 

Průměrné množství přihrávek na útok je v týmu FIBA - ČEZ Nymburk 3,4 

př./útok a u týmu NBA- Miami Heat 2,7př./útok. 

V porovnání s výsledky práce Trnky (2004), který uvádí u týmů FIBA z mistrovství 

světa 3,0 př./ útok a týmů NBA 2,9 př./útok (sezony 2002/2003) je pozorovatelný vyšší 

průměr mnou zjištěných údajů u týmu NBA o 0,2 desetiny, ale naopak nižší průměr u 

družstev FIBA a to o 0,4 desetiny, to je možno přičítat vyšší kvalitě týmů z mistrovství 

světa oproti týmu české nejvyšší basketbalové ligy. 

5.2.2 Využití přihrávek podle druhu (pohybu paží) a přihrávek provedených 

odrazem o zem. 

Ve využívaní různých druhů přihrávek podle pohybu paží v utkáních jsem dospěl 

k výsledkům, že nejčastějším typem byla přihrávka jednoruč trčením a to jak u týmu 

ČEZ Nymburk - 427x tak u týmu Miami Heat - 497x. Druhou nejpoužívanější 

formou provedení byla vrchní přihrávka obouruč, ta se vyskytla u ČEZ Nymburk -
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185x a u týmu Miami Heat - 201x. Tyto dva druhy přihrávek představuji u družstva 

ČEZ Nymburk- 63 %a u Miami Heat až 71 %všech přihrávek. 

Ve využití přihrávek provedených odrazem o zem "bounce passes" jsem zjistil, že 

více takovéto formy provedení využívali družstvo Miami Heat - 20 % ze všech 

přihrávek nežli tým ČEZ Nymburk - 15 %. Podobně jako u předešlé statistiky se 

využívala především přihrávka jednoruč trčení. 

5.2.3 Využití přihrávek podle délky 

Podle délky jsem rozdělil přihrávky do tří skupin, 1. krátké (1 -3 m), 2. středně 

dlouhé (3 - 7m), 3. dlouhé (nad 7m). Z vysledovaných dat můžu říci, že nejvíce 

používané byly přihrávky středně dlouhé a to v průměru jak u ČEZ Nymburk - 134 

př./utkání tak u Miami Heat -131 př./utkání. Procentuálně: 

Krátké: 

Středně dlouhé: 

Dlouhé: 

ČEZ Nymburk- 34 % 

Miami Heat- 30 % 

ČEZ Nymburk- 55 % 

Miami Heat- 53 % 

ČEZ Nymburk - ll % 

Miami Heat - 17 % 

5.2.4 Využití přihrávek v prostoru 

Z hlediska využití přihrávek v prostoru se nejvíce přihrávek vyskytovalo v prostoru 

útočné poloviny mimo vymezené území trestních hodů. U družstva ČEZ Nymburk 

v průměru 154 př./utkání a družstva Miami Heat 146 př./utkání. 
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5.2.5 Podíl chybných přihrávek na ztrátách 

Vzhledem k počtům ztrát v utkáních ČEZ Nymburk celkově 44, Miami Heat 63, 

byl podíl ztrát po chybných přihrávkách překvapivě vysoký zejména u družstva ČEZ 

Nymburk 23 co je až 52 %. U týmu Miami Heat jsem zaznamenal 22 chybných 

přihrávek a to je 34% ze všech ztrát družstva. 
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6. Závěry 

6.1 Diskuse 

Když se zaměříme na vývoj basketbalu v minulosti zjistíme, že co do velkých 

strukturálních a kvalitativních změn se nejvíce událo v posledních 20 letech. Veškeré 

styly v organizování, trénování a hraní basketbalu se v této době často vytvářeli i 

zanikali. Všechno se mění za cílem co největší atraktivity. V dnešní době došlo 

obrovskému zrychlení basketbalu. Zkracování různých časových limitů v pravidlech 

udělalo dnešní basketbal rychlý, agresivní, technicko a kondičně vyspělý a divácky 

atraktivní bez velkých prostojů v průběhu utkání. Změnil se také přístup k herní 

činnostem jednotlivce na který se zvětšují nároky. 

Pro udržení rychlého kvalitního basketbalu a dobrého výkonu se kladou maximální 

nároky na herně technickou, fyzickou a taktickou dovednost hráče. Také v oblasti 

přihrávání, jako jedné z důležitých herních činností jednotlivce, se udály podstatné 

změny. Zkrácení časového limitu na zakončení v útoku se také omezila možnost častého 

přihrávání a tím také zvýšila důležitost přesné, vhodné a technicky dokonalé přihrávky. 

Při porovnaní výsledků své práce s výsledky výzkumu Trnky (2004), který se 

podobnému tématu věnoval před dvěma lety, je možné pozorovat určité změny. 

V četnosti přihrávek na útok zaznamenal u týmů MS 3,0 př./útok jsem já u týmu ČEZ 

Nymburk hrající českou nejvyšší ligu, ale taky se účastní Evropského poháru, 

zaznamenal 3,4 př./útok. Vyšší průměr je také ovlivněn kvalitou týmu. Družstvo české 

nejvyšší ligy není možné kvalitativně srovnávat s účastníky mistrovství světa. Ale i to 

ukazuje, že při zvyšování kvality hry se zákonitě zmenšuje četnost přihrávek a narůstá 

kvalita. Na to vhodně poukazuje fakt, že ze všech ztrát ve sledovaných utkáních českého 

týmu bylo přes 50 % zaviněno nepřesnou, chybnou přihrávkou a je skoro o 20 % víc 

nežli u týmu Miami Heat u kterého bylo naopak ještě o 20 ztrát celkově víc, ale neměli 

na ně až v tak velké míře zkažené přihrávky. Při srovnání průměrného počtu přihrávek 

na útok u týmu NBA zjištěný v prácí Trnky (2004) a mými výsledky, je možné opět 

zaznamenat rozdíl, který je jen 0,2 desetiny přihrávky na útok, ale je to zase posun ke 

snížení četnosti přihrávek. Jsou ale i součásti přihrávání ve vrcholovém basketbale jak 

v NBA tak v Evropě, které se výrazně neliší. Třeba využívaní přihrávek podle délky. 

Tady jsem ve své práci zjistil jenom malý rozdíl. Nejčastěji používané jsou středně 
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dlouhé přihrávky, které představují víc jak polovinu u týmu ČEZ Nymburk i Miami 

Heat. To je dáno z častí faktem, že přes 60 %všech přihrávek se uskutečňuje v území 

útočné poloviny mimo vymezené území trestních hodů. V tomto prostoru je střední 

přihrávka nejideálnější k tomu aby bylo možné přenášet hru v prostoru, ale nevystavovat 

velké riziko ztrátě po chycení přihrávky soupeřem. Využití krátkých přihrávek se 

pohybuje hodnoty cca 30 % ze všech přihrávek a tento druh přihrávky se nejčastěji 

vyskytuje ve vymezeném území trestních hodů a také často při přihrávání ze zámezí. 

Většina přihrávek po koši je krátká. Dlouhé přihrávky jsou jediný typ, kde je vidět rozdíl 

a to zhruba 1 O %. To můžeme přičítat hlavně tomu, že v utkáních Miami Heat se 

vyskytovalo mnohem více rychlých protiútoků, kde jsou dlouhé přihrávky více 

využívané. Při zaobíraní se různými formy a druhy přihrávek, nesmíme také 

zapomenout i na správný výběr vhodné přihrávky. Ne vždy se hodí provedení na které je 

hráč do jisté míry naučený a upřednostňuje ji. Podle pohybu paží se využívají různé 

druhy přihrávek v určitých situacích. Z výsledků sledování sice není vidět markantní 

rozdíl ve využívaní různých druhů přihrávek mezi týmy ČEZ Nymburk a Miami Heat. 

Nejpoužívanější je přihrávka jednoruč trčením a to ve všech formách od pasu, od ramen, 

od obličeje i odrazem o zem. Malý rozdíl jsem zaznamenal u využití vrchní přihrávky 

obouruč, která je v NBA více využívaná než-li v evropských poměrech. Ve statistikách 

ze sledovaných utkání to není vidět takovým rozdílem, ale skoro všechny vrchní 

přihrávky obouruč u českého družstva ČEZ Nymburk byly provedené právě dvojicí 

amerických hráčů. Míč se u téhle přihrávky pohybuje v úrovni méně nebezpečné ke 

ztrátě jako u přihrávek prováděných v oblasti pasu a hrudníku. Ale obecně k úspěšnosti 

přihrávky pořád platí a bude platit, že při provádění přihrávek jsou vždy odpovědní dva 

hráči a to přihrávající tím, že přihrávka musí být co nejpřesnější, z hlediska situace 

nejvhodnější a technicky nejdokonalejší, a přijímající hráč tím, že přihrávku si musí 

správně vyžádat, sledovat a zaujmout co nejlépe možný postoj pro chycení. 

K zlepšování basketbalu a jeho dílčích části jako přihrávání je nutné sledovat vývoj 

v kvalitativně lepších basketbalových úrovních, ligách a soutěžích jako například NBA 

nebo i univerzitní NCAA, kde působí množství odborníků, ale také i v kvalitních 

evropských ligách. Pro zdokonalení v jakýchkoliv složkách basketbalové činnosti je 

potřeba si určit priority, které co možno nejvíce pomohou vylepšit herní basketbalový 

výkon a projev v utkání. 
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6.2 Závěr 

Hypotéza č.J: Předpokládám, že průměrný počet přihrávek na útok bude pod 4 

přihrávky u týmu ČEZ Nymburk a pod 3 přihrávky u týmu Miami Heat. - byla 

potvrzená v plném rozsahu. 

Hypotéza č.2: Předpokládám, že minimálně 50 % přihrávek se vyskytuje v na 

útočné polovině mimo území trestného hodu. -byla potvrzená v plném rozsahu. 

Hypotéza č.3: Předpokládám, že mezi nejčastěji využívané druhy přihrávek v utkání 

bude přihrávka obouruč trčením, přihrávka jednoruč trčením, vrchní přihrávka obouruč 

a přihrávka jednoruč stranou. -byla potvrzená z 50 %. 

Hypotéza č.4: Předpokládám, že větší procento využiti přihrávek provedených 

odrazem o zem bude mít družstvo zámořské NBA Miami Heat než-li ČEZ Nymburk.

byla potvrzená v plném rozsahu. 

Hypotéza č.5: Předpokládám, že dle délky přihrávky bude nejčastěji používaná 

přihrávka středně dlouhá (3 - 7m). -byla potvrzená v plném rozsahu. 

Hypotéza č.6: Předpokládám, že minimálně 40% ztrát míčů v utkání je po chybné 

přihrávce.- byla potvrzená z 50%. 

Hypotéza č. 7: Předpokládám, že při porovnání týmů Miami Heat a ČEZ Nymburk 

bude množství ztrát míčů po chybné přihrávce mírně převyšovat na straně ČEZ 

Nymburk. -byla potvrzená v plném rozsahu. 

Hypotéza č.B: Při porovnávání výsledku mého výzkumu s výsledky Trnky (2004) 

nebude rozdíl průměru přihrávek na útok vetší než 0,5 desetin. - byla potvrzená v plném 

rozsahu. 
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8. Příloha 

Vzor záznamového protokolu pro sledování videozáznamu 

Utkání: CEZ Nymburk -
Naharyia 

Cetnost druhu přihrávek podle pohybu paží Cetnost druhu 
přihrávek podle 
výskytu v prostoru 

U tok 1. čtvrtina 2. čtvrtina 3. čtvrtina 4. čtvrtina V obranné polovině 
1 
2 
3 
4 
5 V útočné polovině 

mimoTH 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 VúzemíTH 
17 
18 
19 
20 Ztráty 
21 
22 
23 
24 Ztráty po přihrávce 
25 
26 
27 
28 
" z " - za číslem znamená přihrávku provedenou odrazem o zem 
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