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ÚVOD
Cílem této diplomové práce je sestavit seznam kritických situací a
dokázat, jak tyto situace, které mohou nastat v basketbalovém utkání,
na

hráče

hráče

vzhledem k dalšímu

hráče

jinak a každý

hráč

různé

utkání, a které situace jsou pro

ovlivňující. Předpokladem

nejvíce

každého

průběhu

působí

je, že podobné situace

působí

na

se s nimi také jinak umí vypořádat.

Druhým cílem práce je ukázat, jaký má v kolektivním sportu vliv psychiky
jednotlivce, vzhledem ke kritickým situacím, na výkon celého týmu a jak tým
dokáže psychiku jednotlivce ovlivnit.
Třetím

hráčů

cílem je zjistit, jaký význam má výkonnost a zkušenost

v kritických situací.
K dosažení
v praktické

části

s konkrétními

cílů

a druhou dotazníkový průzkum mezi

rozdělena

Každá z nich obsahuje
V teoretické
i u nás. Je zde

různé

metody popsané

diplomové práce. První metodou je rozbor kritických situací

hráči

Práce je

dvě

práce byly použity

tři

části

nastíněn

částí

do dvou základních

různými hráči.

- teoretické a praktické.

kapitoly a několik podkapitol.

je v první kapitole popsána historie basketbalu ve

světě

vývoj pravidel, vznik profesionálního basketbalu a vývoj

basketbalu ve světě a v Česku. Základními prameny pro tuto kapitolu byly
publikace NBA Historie a
Košíková

autorů

současnost autorů

Pavla Petery a Petra

používané v praktické
autorů

Slepičky,

části.

některé

pojmy z tohoto oboru

Prameny byly publikace Psychologie sportu

Václava Hoška a

Běly

autorů

Hátlové a Psychologie sportovních her

Bohumila Svobody a Miroslava

Vaňka. Třetí

z pravidel basketbalu, sloužící k pochopení
v praktické

a

Lubomíra Dobrého a Emila Velenského. Ve druhé kapitole jsou

popsány základy psychologie sportu a vybrané
Pavla

Koláře

některých

kapitolou je

výňatek

situací pozorovaných

části.

V praktické

části

je nejprve uveden seznam kritických situací, metody

zkoumání a objekty zkoumání. V dalších kapitolách jsou uvedené situace
zkoumány dvěma metodami, z jejichž výsledků jsou uvedeny závěry
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1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1 HISTORIE BASKETBALU
1.1.1 VZNIK
Původ

Springfield

basketbalu sahá do poslední dekády 19. století do
státě

v americkém

Massachusetts.

Existují

sice

města

důkazy

o

indiánských kmenech v Jižní Americe, které provozovaly hru, jejímž úkolem
míč

bylo prohodit

kruhem vysoko nad zemí, ale autorství basketbalu, který se

vyvinul až do dnešní podoby je po právu
výchovy z
Kanaďan

přisuzováno

Dr. James Naismith.

přemýšlel,

jak

úspěšný

zpestřit

vyžití ostatních

zimní

studentů

venkovní sporty jako je

školní tým amerického fotbalu a v zimě roku 1891

přípravu hráčů

v zimních

právě

svého mužstva, ale také sportovní

měsících,

při

fotbal, ale nebude
amerického fotbalu něj pěstí.

napětí

něj

tělesný

byl

kontakt, zakázal

způsob,

umístěné

na jistou

jak dosáhnout

což se ukázalo jako

dětskou

na vyvýšeném

místě

náměty.

kvůli

svěřencům

pobíhat s

míčem

vítězství,
umístěním

nepříliš

a podle ní ho napadlo
sobě dvě

a

udeřit

Posledním

tedy základní princip
míče

do kruhu na

vhodné. Poté si Naismith

hru, jejímž principem bylo srazit kameny

do výšky 10 stop (3,05 m) proti
Naismithovým

volně

Vypustil tedy základ

pravděpodobnosti zranění hráčů.

každé hry. Prvním nápadem bylo bodovat
soupeřově straně hřiště,

a nasazení jako americký

nebezpečí častých zranění.

ní

Tím dosáhl snížení

problémem pro

kdy nebylo možné provozovat

americký fotbal, atletika nebo baseball. Snažil se

vymyslet hru, která bude poskytovat podobné

vzpomněl

učiteli tělesné

YMCA Training School (dnešní Springfield College). Byl jím

Naismith vedl

do

mladému

zavěsit

na zdi

soupeře

tělocvičny,

bedýnky na broskve. Nová hra se

rychle zalíbila a

během

první zimy nalezli nové

Také díky nim mohl Naismith v roce 1892 sepsat první pravidla, která

zájmu

studentů

jiných škol vydal 15. ledna 1892 v

Název "Basket Ball" vynalezený jedním z Naismithových
populárním.

8

časopise

studentů

Triangle.

se rychle stal

Původní

pět

pravidla zahrnovala zejména

1. Hraje se s kulatým

míčem

Hráč nemůže běžet

2.

3. Každý

hráč může

principů.

a rukama.

míčem.

s

zaujmout jakékoli místo kdykoli na

umístěn horizontálně

nad

hřištěm.

odstavců,

Tyto základní principy sepsal do 13

hřišti.

hráči.

4. Nesmí být fyzický kontakt mezi
5. Koš je

základních

ze kterých se dodnes zachovalo

jen pravidlo 5 vteřin na vhazování z autu.

Všechna ostatní pravidla se v
vytvářela

nová, a tak se

děje

průběhu

vývoje

měnila,

po celou dobu od samých

rušila nebo

počátků

prakticky

dodnes.
"První oficiální zápas se odehrál 20. ledna 1892 v tělocvičně YMCA
s devíti hráči a
poloviční

skončil poměrem

1:0 střelou z 25 stop (=7,6m). Hrálo se na

velikosti než dnes. Týmy o

pěti hráčích

hřišti

se staly standardem od roku

1897.
V roce 1892

učitelka tělesné

výchovy Senda Berensonová na Smith

Col/ege modifikovala Naismithova pravidla pro ženy. První ženský zápas se
uskutečnil

21.

března

1893. Tato pravidla byla poprvé vydána v roce 1899 a o

dva roky později Berensonová vydala "A.G. Spalding's first Women's Basketbal/
Guide", která přispěla k dalšímu rozšíření její verze basketbalu pro ženy. "1
"Hráči

nastupovali k utkáním

úborech, "uniformách" s dlouhými

před hráči

a naopak.

odrážel od stěn klece a

těsnými

drátěné

Zápasy se odehrávaly v jakési
diváky

Zároveň

zůstával

ve

později

1

zaměstnání působil

sporlovních

rukávy a v sametových šorlkách.

kleci, která uzavírala

hřiště

a chránila

to i zrychlovalo hru, protože

míč

se

hře.

První klec vyrobil v Trentonu
Vedle svého

v klasických jednotných

tesař

tento muž

postavil Fred Cooper mnohem

Fred Paderatz z drátěného pletiva.
zároveň jako

pevnější

klec z ocelových ok. V Bristolu

Basketba//,[online].URL:< http://en.wikipedia.org/wiki/Basketball>
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manažer týmu. O něco

pak nahradí/i kov sítí z provazů, a tato forma se sta/a v Pensylvánii a okolních
státech populární až do 20. let. rf2
přednost právě

"A není se co divit, že basketbalisté dávali

tomuto

materiálu. často se totiž stávalo, že se po nárazu na drátěnou stěnu zranili. O
zdraví a

bezpečnost účastníků

otázka tehdy
připomínala

také nosili
obličeje,

ještě

nepatříla

opravdu nebylo

kolen,

postaráno, protože tato
Některá

ve sportu k prioritám.

šarvátky a Ia americký fotbal než

chrániče

příliš

loktů

současný

i holení. A než se

basketbal, a

začaly

nebezpečné

hráči proto

objevovat i

nebyl zlomený nos, což bylo považováno za minimální

neobvyklým. Velmi

utkání spíše
chrániče

zranění, ničím

byly také rozskoky po každém dosaženém

koši. Nejen pro hráče, ale i pro muže s píšťalkou. "3

1.1.2 ROZVOJ PROFESIONÁLNÍHO BASKETBALU A VZNIK
NBA
První profesionální liga -

"The National Basketbal! League" byla

založena v roce 1898, ale fungovala pouhých

pět

let.

"Jelikož "otec basketbalu", Dr. James Naismith,

působil

na Young Men's

Christian Assotiation (YMCA) ve Springfieldu, bylo celkem logické, že všechna
prvotní basketbalová klání se
nějakém čase

Po

pořádala

bylo naprosto

pod ochrannými

běžné,

křídly

této organizace.

že všude tam, kde byla YMCA, byl i
začaly

basketbalový tým. A všude, kde byly basketbalové týmy,

vznikat

basketbalové ligy.
Obrovský divácký
představitelům

YMCA

úspěch těchto soutěží

dělat

začal

však

starosti. Došlo to tak daleko, že

konzervativním

začali

proti tomuto

"basketbalovému šílenství" ostře vystupovat. Dr. Naismith byl tažením proti své
hře

tak znechucen, že

přestával věřit,

že se basketbal

někdy

stane divácky

atraktivním sportem.
Dny basketbalu na YMCA však byly
přitahovala
23
'

stále více a více lidí,

sečteny.

kteří začali

Hra pod bezednými koši

doslova

nenávidět tradiční,

na

PETERA P., KOLÁŘ P.: NBA Historie a současnost. Praha: Jan Vašut 1998, ISBN 80-7236-

067-1 , str. 12
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německém

způsobu

cvičební

založený

program, který byl

páteří tělesné

výchovy na YMCA. Vedení organizace však bylo neústupné a bitvu proti
basketbalu dovedlo až do

vítězného

konce. Tento mladý sport byl nucen

tělocvičny YMCA opustit. "4

Netrvalo však dlouho a první basketbalisté si našli nové zázemí pro
rozvoj své hry i pro své

"Jako první

pokračovatele.

začaly

basketbal

zařazovat

do svého programu univerzity -

Chicago University, University of lowa nebo Geneva Col/ege byly mezi prvními

a brzy je následovaly další.
Pak tu ovšem existovala ještě další nemalá skupina
nebo z nejrůznějších
vytvořili

si proto

důvodů nechtěli, pokračovat

svůj

vlastní,

hráčů, kteří

nemohli,

ve studiu na univerzitách, a

ryze sportovní program do budoucna -

profesionální basketbalové ligy.
Právě

s odchodem basketbalu od YMCA se pojí historie

profesionálního utkání.

Předem

vůbec

však je nutné upozornit, že existují

prvního

neověřené

zprávy o tom, že už v roce 1893 si celek Herkimer New York pronajal budovu
místní Fox Opera House, pozval si k utkání družstvo Utica a všichni
podělili

přebytek peněz

o

hráči

se

vybraných na vstupném. Onen první a historicky

doložený zápas v Trentonu je však pro profesionální basketbal tak

důležitým

mezníkem jako pro Spojené státy třeba Den nezávislosti.
severovýchodě

Na
celá

řada

amatérských

New Jersey z nich

oblíbenou hrou
pronajali

tělocvičnu

Trentonu nikdy

90. let minulého století objevila
přičemž

v YMCA,

k nejlepším. Po již

hráči

skončit.

uprostřed

celků působících

patřil

z této organizace se

USA se

zmíněném

nesmířili

Trenton ve

vypuzení basketbalu

s tím, že by

měli

raději

v místní Masonic Hall, za což byli ovšem nuceni zaplatit.
při očekávaném počtu diváků

uhradili výdaje za

pronájem. Jejich popularita byla však tehdy už tak velká, že zápas
návštěvníků

výši pronájmu

se svojí

Než by zrušili rozpis dalších utkání, tak si

Stanovili vstupné tak, aby

daleko více

státě

tělocvičny

než se

původně čekalo.

za jeden

večer. Hráči

Celkový

příjem

tak

přilákal

přerostl

se tedy dohodli a zbytek

peněz

si rozdělili mezi sebe.
4

PETERA P., KOLÁŘ P.: NBA Historie a současnost. Praha: Jan Vašut 1998, ISBN 80-7236-
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týmů

z prvních

Jedním

náležících

k prehistorii

basketbalového

profesionalismu bylo bezesporu družstvo Buffalo Germans. Vzniklo v roce 1895
části města,

ve východní

čtrnáctiletí

jako

turnajů,

amatérských
v roce 1901,

čtvrti,

kde vedle amerických

z Německa. K basketbalu zde

přistěhovalci
začínali

ve

při

přičichli

chlapci. S přehledem

žili i

kteří

s ním

jejich synové,

později

Panamerické výstavy

níž se hrálo na travnatém povrchu.

Pod vedením Al Heerdta a Eddie Millera se Germans velice
mezi profesionály. Zaznamenali

neuvěřitelných

111

vítězství

dobře dařilo

26:21. Do roku 1929, kdy se celek rozpadl,
pouhých 86 porážek. Za

oběť jim

působí/legendární atlet Jim

York,

New

poměrem

celek

především

nejlepšího pivota

před

řadách

tehdy

Troy

Trojans.

Pravděpodobně

rovněž

patřil

k

stát

vůbec

éry. Založil ho Lew Wachter a družstvo

kolem jeho bratra Eda, který byl považován za

první

světovou

válkou. Ed

mocně přispíval,

měřil

šest stop a šest

jak k jeho

úspěchům

palců

pod koši,

slávě.

"Trojanům

Zázraky), ale
totiž

792 výher a

týmem té doby, jehož domovem byl

(198 cm), což byl faktor, který
tak ke

kontě

padli i Cars/ie lndians, v jejichž

nejprogresivnějším celkům předválečné

se formovalo

na svém

Thorpe.

nejznámějším

byl

měl

i

za sebou, než je

porazilo družstvo Herkimer New York vedené Frankem Basloem,

Druhým

řadě

dominovali celé

době pořádaly, včetně

které se v té

občanů

začali

se též neoficiálně říkalo Watcher Wonders (Watcherovy

zároveň

jsou považováni i za

používat jednak

z jednoho konce

hřiště

přihrávku

průkopníky

o zem a

na druhý. Položili tak

basketbalu. Jako první

rovněž

vlastně

přihrávku

i dlouhou

základ rychlého protiútoku,

prvku, bez kterého si dnes už moderní basketbal ani neumíme představit.
Rozšíření

basketbalu a vznik dalších profesionálních

zápasy domlouvaly
soutěž,

nepravidelně,

přivedl

týmů,

které si svoje

basketbalisty k myšlence založit

která by tyto týmy sdružila a umožnila jim pravidelné konání

tedy pravidelné

zápasů,

příjmy.

"První z těchto ligových

soutěží

vznikla v roce 1898 a její velice

ambiciózní organizátoři jí hrdě nazvali Národní liga - National League.
šest

týmů

a

Tvořilo

jí

z bezprostředního okolí Philadelphie - Trenton, Camden, Millville,

12

Pennsy/vania Bicycle C/ub, Hancoc Athletic C/ub a Gerrnantown Club. První
dva tituly si na svoje konto připsalo družstvo Trentonu.
Po

pěti

zaměstnání

letech National League

skončila

a mnoho jejích

hráčů

našlo

v nové Philadelphia League. Z ní později vznikly Eastern League a

Centra/ League. Celek Troy Trojans
River League, a když byla tato

měl

zase dominantní postavení v Hudson

soutěž rovněž rozpuštěna,

hrál stejnou roli

v New York State League.
Všechny tyto první profesionální ligy byly poznamenány velkou
nestabilitou. Tehdy ještě neexistovaly závazné smlouvy hráčů s jedním týmem.
Místo toho sportovci prodávali svoje služby tam, odkud jim kynula nejlepší
finanční

nabídka. To sice vedlo k obrovským

hráči začali

hrubé,

k sobě chovat mnohem

někdy

až

zákeřné

Nikdo totiž nemohl

zmatkům,

slušněji. Postupně začaly

zákroky, tak typické pro

vědět,

zda

ale na druhé

můj

dnešní

počáteční

soupeř

straně

se

z hřišť mizet

basketbalová léta.

nebude zítra mým

spoluhráčem. ,.s

"První

pokus

baseballových

vytvoření

o

skutečné

soutěží, představovala

národní

ligy

podle

vzoru

American Basketbal/ League. Založili jí

George Preston Marshall, jeden z předních

byznysmenů

ve Washingtonu,

George Halas, majitel celku Chicago Bears a Max Rosenblum, clevelandský
obchodní magnát. Ligu v jejím prvním roce existence (1925-1926) hrálo
týmů

a bylo to za podmínek, které se už v mnohém blížily

podepisovali exkluzivní smlouvy, což

dosud

nesmírně

populární

především

na

východě

povinné byly zavedeny desky za košem. Ve
rozdělena

podle geografických

pozměněnou
dramatičtější

5

formu. Cílem

a

především

z jednoho klubu

předchozí soutěže.

Klece,

USA, byly zrušeny a jako

třetím

regionů. Závěrečné

tvůrců

současnosti. Hráči

zabraňovalo "přebíhání"

do druhého, tak jak to bylo charakteristické pro

devět

roce existence byla liga
už

poněkud

nového systému bylo zajistit

divákům

p/ay off

delší podívanou v bojích o titul.

mělo

Vítězové

obou divizí

PETERA P., KOLÁŘ P.: NBA Historie a soutasnost. Praha: Jan Vašut 1998, ISBN 80-7236-

067-1, str. 13
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se tedy nejprve utkali s mužstvy na druhém

místě

na

utkání a

dvě vítězná

teprve poté následovalo vlastní finále na tři vítězné zápasy. ·.6
"Na

začátku třicátých

hospodářská

let postihla ABL jako

Postupně začaly

krize.

zkrachovala i celá liga. Poté

opět

většinu

krachovat jednotlivé týmy, až nakonec

fungovaly pouze týmy, které jezdily po USA

se svou show, byly mezi nimi Celtics, The Rens a
Globetrotters, jejichž

členem

institucí v USA

hlavně

The Harlem

byl i legendární atlet Jesse Owens, a

kteří

fungují

dodnes."7
některých

"Navzdory úsilí o reorganizaci ABL a výsadnímu postavení
"kočujících" týmů,
především

úroveň měly

rozhodla

vytvořit

úspěšné

ABL.
řadě

působících

tyto

hospodářské

krize v centru pozornosti

univerzitní družstva. Popularita vysokoškolského basketbalu a jeho

velice dobrá

V první

byla v době velké

nesmírný vliv na skupinu lidí, která se v roce 1937
nepříliš

National Basketbal/ League (NBL), coby nástupce
Organizátorům soutěže

se jim

podařilo

uzavřít

veledůležité

kroky.

smlouvy s řadou vynikajících

hráčů

se povedly dva

do té doby na amerických univerzitách.

hvězdy přitáhnou

v historii basketbalu

Správně počítali

s tím, že

diváky i na zápasy NBL. A za druhé získali, poprvé

vůbec,

vlivné americké firmy coby sponzory. Goodyear,

Firestone, Rubber Companies a General Electric, to byly firmy, které se
rozhodly nejen
na

výběru

podpořit

vybrané basketbalové týmy, ale dokonce se podílely i
hráčů,

mladých talentovaných

kterým nabízely práci ve svém

managementu. Naopak stinnou stránkou prvního
organizace. Do

soutěže

vstoupilo 13

týmů,

ročníku

NBL byla její

které byly rozděleny do Východní a

Západní divize. O tom, kdo s kým bude hrát, však rozhodovaly samy kluby.
Výsledkem takovéto volnosti byl naprostý chaos. Následující
brzy a

jasně

demonstroval, že se

komisionář převzal odpovědnost

přičemž

6

za

organizátoři poučili
časový

ročník

však velice

ze svých chyb. Ligový

rozpis všech utkání

příští

bylo jednoznačně stanoveno, že každé družstvo odehraje 26

sezony,

zápasů.

PETERA P., KOLÁŘ P.: NBA Historie a současnost. Praha: Jan Vašut 1998, ISBN 80-7236-

067-1, str 14-15
7
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značně přibrzdila

Velice dynamicky se rozvíjející NBL

druhá

světová

válka. Řada výborných hráčů odešla do armády. Období po skončení druhé
světové

války

bezprostředně předcházelo

státech vládla v poválečné

době

Profesionální basketbal byl ale i
zájmu.

Příčin

většinou

vzniku samotné NBA. Ve Spojených

euforie a ohromná

chuť

lidí se bavit.

přes některé dílčí úspěchy

stále na okraji

bylo více, ale jednou z hlavních byla ta, že se zápasy konaly
tělocvičnách.

v malých

Na zcela

opačném

pólu popularity byl naopak

v těch to letech profesionální hokej. Liga s pevnou a jasnou
městských

strukturou hraná ve velkých
příkladem

toho, jak by mohl a

měl

organizační

jednoznačným

halách se stala

fungovat profesionální basketbal.

Záměr byl

zcela jednoduchý: využít velkého zájmu o univerzitní basketbal a jeho
nekonečné

produkce velice kvalitních

hráčů

a

přenést soutěž

jejichž majitelé jen z hokeje vyžít nemohli. Den "D" nastal 6.

téměř

do velkých hal,

června

1946, kdy

byla v New Yorku založena Major League Basketbal/ Assotiation of America
(BAA). Od roku 1946 tedy vývoj profesionálního basketbalu v USA postupoval
po dvou liniích. Na jedné straně BAA a na druhé konkurenční NBL. ,iJ

ale ta

"Hned v dalších sezonách

začaly některé

ještě stačila

přibírat

týmů

nejlepších

oslovovat a

týmy

náhrady.

přecházet

Jenže BAA dokázala vedle

podepisovat i nejlepší univerzitní

Minneapolis Lakers s nejlepším

hráčem

z NBL do BAA,

hráče

hlavně

a

té doby Georgem Mikanem. V
hráči,

tým
létě

1949, kdy s BAA podepsali smlouvy další

univerzitní

definitivně

k BAA a 3. srpna 1949 došlo ke

připojila

ze scény. Zbylá družstva se

zmizela NBL

spojení obou organizací a vznikla National Basketbal! Assotiation- NBA."9
soutěž

Tato
z

nejsledovanějších

od té doby funguje dodnes. Dnes
sportovních

čítá

30

týmů

a je jednou

soutěží vůbec.

1.1.3 ROZŠÍŘENÍ BASKETBALU VE SVĚTĚ
Po vydání pravidel se hra
především
8

začala

rychle

šířit

po celých Spojených státech

díky univerzitám a také díky vojenským akademiím. A

právě

pomocí

PETERA P., KOLÁŘ P.: NBA Historie a současnost. Praha: Jan Vašut 1998, ISBN 80-7236-

067-1,str. 18-19,22
9

PETERA P., KOLÁŘ P.: NBA Historie a současnost. Praha: Jan Vašut 1998, ISBN 80-7236-

067-1, str. 23
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studentů

a vojáků, kteří odcházeli do ciziny se basketbal začal rozšiřovat i do
částí světa.

ostatních

Již v roce 1904 byl basketbal ukázkovým sportem na

olympijských hrách v St. Louis.

"Mezinárodní basketbalová federace FIBA (z francouzského Fédération
lntemational de Basketbal/ Amateur) byla založena v roce 1932 a zakládajícími
zeměmi byly Argentina, Československo, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Portugalsko,

Rumunsko a Švýcarsko.
Na olympijských hrách se basketbal objevil jako oficiální sport v Berlíně
v roce 1936. Spojené státy porazily ve finále hraném pod širým nebem Kanadu
soutěži

a dominovaly této

až do kontroverzní první porážky se

Sovětským

svazem v Mnichově 1972.
První mistrovství

světa mužů

se

uskutečnilo

v roce 1950 v Argentině a

ženský šampionát o tři roky později v Chile. ženský basketbal byl přijat na
olympijské hry v Montrealu 1976.
FIBA definuje mezinárodní pravidla basketbalu, specifikuje vybavení a
zařízeni,

reguluje

mezinárodních

přestupy sportovců

rozhodčích.

mezi

zeměmi

Dnes má FIBA 213

a kontroluje nasazení

členských států,

které se od

roku 1989 rozdělují do pěti zón: Afrika, Amerika, Asie, Evropa a Oceánie.
FIBA také organizuje Mistrovství
světa

světa mužů

od roku 1950 a Mistrovství

žen od roku 1953. Oba turnaje se konají každé

čtyři

roky

alternativně

k olympijským hrám.
V roce 1989 FIBA umožnila
hrách. V roce 1991 založila FIBA

účast profesionálů

Síň

z NBA na olympijských

slávy, do níž byli první

členové

uvedení

během Mistrovství Evropy 2007. "10

1.1.4 BASKETBAL U NÁS
"Podle
význam je
učitelem

líčení učitele

pravděpodobné,

Jaroslava Karáska v jeho knížce Sport a jeho
že první

veřejné

utkání u nás bylo

na slavnosti školní mládeže ve Vysokém

mýtě

10

výchovy na

české

reálce v Praze 1 a

(číslo

ředitel

3) Josef K/enka,

Spolku ku

pěstování

lntemational Basketbal/ Federation/,[online].URL:< http://en.wikipedia.org/wiki/FIBAI>
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tímto

v roce 1897.

V roce 1898 popsal basketbal v časopise Sokol
učitel tělesné

pořádáno

her

české

mládeže v Praze, který hru také propagoval zejména pro dívky na

kurzech pro výcvik
začal

a

učitelů

učitelek. Přes

tyto první pokusy se však basketbal

světové

válce. V roce 1919 bylo na podzim

u nás rozvíjet až po první

v žižkovské
lehkých

sokolovně

atletů

v Praze sehráno první

skutečné

utkání mezi družstvy
začal

zásluhou profesora J. A. Pípala. Basketbal se

letních táborech

pořádaných

později

YMCA, na školách a

hrát na

v řadách

členů

Sokola.
organizačního

V roce 1921 vstoupil basketbal do

svazu s tehdejším

svazem odbíjené ve společný Český volleyballový a basketbalový svaz, jehož
prvním

předsedou

byl profesor J. A. Smotlacha.
měl určitou

tehdejšího vysokoškolského sportu

a materiálními prostředky, které
V roce 1922 se
v basketbalu. V rámci
byla

věnoval

uskutečnilo
účasti

původně zaměřena

Ten jako

představitel

možnost disponovat

finančními

i rozvoji basketbalu.

první mezinárodní vystoupení

českých

žen

na druhých ženských hrách v Monte Carlu, která

na ukázky

české

házené, musely ženy hrát i utkání

v basketbalu proti družstvům Francie a Itálie.
V letech 1922-1923 se basketbal
dalších

měst, především

Hradce Králové, Kladna,

Znojma, Banské Bystrice a
Přesto,

rekreačně,

začal šířit

z Prahy a Bratislavy do
Rozdělova,

Kolína, Brna,

Lučence.

že basketbal si již razil

úspěšně

cestu

a tak v roce 1924 měl asi 100 registrovaných

vpřed,

hráčů

hrál se

většinou

v přibližně deseti

oddílech. Začala se však přidávat další střediska, jako například v českých
Budějovicích,

Liberci, Rakovníku a Plzni.

Basketbal se začal hrát sporadicky i v ČD.$, avšak hráči Sokola nebyli
zahrnuti mezi registrované

členy

svazu. Také první

větší soutěž,

která byla u

nás pořádána, byl v roce 1927-1928 přebor ČOS v košíkové, který se konal
v rámci příprav na Všesokolský slet.
Rok 1928 znamenal velký přelom v rozvoji basketbalu u nás. Basketbalu
otevřely dveře

nejen nové

tělocvičny

YMCA v Praze, ale i další. Vznikala

vysokoškolská družstva (Strakovka, Marathon), družstva sokolská

(například

Sokol Pražský, Dejvice a Žižkov) i družstva sportovních klubů (například SK
Kladno).
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V roce 1929-1930 byla jíž také vypsána první

přebornická soutěž

-

mistrovství Prahy, které bylo později změněno na mistrovství Čech a v roce
1933 na mistrovství ČSR. Od té doby bylo s výjimkou druhé světové války
pořádáno každým rokem jako největší přebornická soutěž ČSSR.

V roce 1930 byl v Brně uspořádán první přebor ČOS v košíkové mužů.
V Sokole se tehdy basketbal hrál již v 58 jednotách, kde ho provozovalo 418
mužů

a 331 dorostenců. V témže roce byl v Bratislavě uspořádán i první přebor

ČOS v košíkové žen. O tehdejší síle sokolského basketbalu svědčí i to, že

v září 1932 porazilo družstvo ČOS vybraný celek svazu 32:27.
V roce 1934 došlo k dohodě mezi svazem košíkové a ČOS a od roku
1935 se sokolská družstva

zúčastňovala

byly dány základy masového

i všech svazových mistrovství. Tím

rozšíření

basketbalu

u nás.

K dalšímu

všestrannému rozvoji, zejména výkonnostnímu, dochází po roce 1945. Byl
ovlivněn především soutěžením

rozvije/

během

mužů

v roce

světové

druhé
1946

se slovenským basketbalem, který se nezávisle

války, a

v Ženevě.

nečekaným

V roce

získáním titulu

1946

byl

založen

mistrů

Evropy

samostatný

Československý basketbalový svaz, jehož prvním předsedou se stal F. M.

Marek. "11
Po rozpadu Československa se Československý basketbalový svaz
přeměnil na Českou basketbalovou federaci, která dnes zastřešuje mužský i

ženský basketbal na celém území České republiky.
"Nejlepším

českým

mužským klubem

současnosti

na mezinárodním poli

je Čez Basketbal Nymburk, který se probojoval do čtvrtfinále ULEB Cupu. Mezi
ženami je historicky
sezóně

nejúspěšnějším

klubem Gambrinus Brno který se stal v

mistrem ženské Euro/igy. Historicky to jsou Sparta Praha která se

probojovala 7x do finále Euroligy z

čehož

jedenkrát

Praha, který se do finále probojoval 3x, ale ani jednou

zvítězila

a S/ovian Orbis

nezvítězil.

Olympijských her se mužská basketbalová reprezentace
nejlepšího

umístění,

účastnila

7x a

5. místa, dosáhla v roce 1960. Napos/edy se však

olympijského turnaje zúčastnila v roce 1980. Ženy se olympijského turnaje
zúčastnily

11

1 x, v roce 2004 a umístily se na 5.

místě.

DOBRÝ L., VELENSKÝ E..: Košíková/Teorie a didaktika/ Praha: SPN 1980
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Mezi
hráčů,

momentálně nejúspěšnější české hráče patří především

dvojice

Jiřímu

Zídkovi

která si zahrála slavnou NBA. Jako prvnímu se to povedlo

juniorovi a jako druhý se objevil v zámořf Jiří Welsch. Oba
tříleté

kontrakty a poté se vrátili

zpět

svou kariéru. Mezi nejlepší české

do Evropy, kde Welsch

hráčky patř/

Basketba/,[online].URL:< http://cs.wikipedia.org/wiki/Basketbal>
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si v NBA odbyli

úspěšně pokračuje

Hana Machová, Ivana

Jana Veselá a Eva Vítečková. 12

12

hráči

Večeřová,

1.2 PSYCHOLOGIE SPORTU
"Předmětem
vztahů

psychologie sportu je zkoumání vzájemných, oboustranných

mezi sportem (sportovní

vzájemně působící

činností)
značně

okruhy jsou

a psychikou

široké a z toho vyplývá

vymezení oblasti aplikované psychologie sportu. Proto se
sportu vymezuje oblast psychologie pohybových
vztah

průpravných cvičení

výchovy, kde jsou
tělesná

cvičení,

někdy

Oba dva
nezřetelné

v psychologii

kde je

předmětem

a psychiky. Také se mluví o psychologii tělesné

předmětem

výchova. V řadě

člověka.

psychologické otázky

přístupů

vyučovacího předmětu

je tendence zúžit sport jen na

soutěžní

a

vrcholový a psychologii sportu uvažovat především jako využití psychologických
prostředků

ke

zvýšení výkonnosti

sportovců.

Nejfrekventovanější

pojetí

psychologie sportu je to nejširší, kdy je sport chápán jako všechna srovnávací
průpravná

a zábavná motorika zkoumaná na

vědy především

osobnost

základě prostředků

z hlediska otázek, jak sport

člověka

na jedné

straně

ovlivňuje

a jak je na druhé

psychologické

psychické procesy a

straně průběh

sportovních

činností ovlivňován psychikou člověka. "13

1.2.1 PSYCHOLOGIE SPORTOVNÍCH HER
V této práci se

zaměřuji právě

zužuje sport pouze na

soutěžní

na tu oblast psychologie sportu, která

a využívá metody sportovní psychologie ke

zvýšení výkonnosti jednotlivce a potažmo týmu.

"Sportovní hra je

činnost ohraničená

pravidly, která zahrnují

relativně

stejné podmínky pro všechny účastníky i časové omezení hry. Žádná sportovní
hra není nepřerušenou fyzickou aktivitou, naopak přerušení jsou

a

vlastně rozdělují

většinou častá

hru do velkého počtu herních situací.

Každá situace je vlastně řešením vnějších i vnitřních podnětů hry. Celý
sled situací

tvoří

ohraničený

celek (zápas). Situace mohou být unikátní

(neopakovatelné), standardní (dané pravidly) a typické (útok, obrana).

13

Právě

SLEPICKA P., HOŠEK V., HÁTLOVÁ 8.: Psychologie sportu. Praha: Karolinum 2006, ISBN

80-246-1290-9, str 19
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tyto situace se stávají podkladem pro analýzu hry

ať

už celého týmu nebo

jednotlivce.
Většina
napětí

z řešení a

vyústění

obou

situací ve

-

teorie situací
psychiku

otevřená

vzhledem k výsledku, což je zdrojem

zájem. Každá herní situace má i svoji gradaci a

situace. Zdrojem

napětí

příliš

i zájmu je vyrovnanost šancí

slabý, hra ztrácí na

přitažlivosti

pro

Pro psychologickou analýzu sportovních her představuje

důležitou

hráče,

je

je- li jeden z nich

zúčastněné.

všechny

zátěže,

podněcuje

zakončení

soupeřů,

hře

koncepci. Umožní nám rozebrat vliv

vnějších faktorů

na

jeho aktuální psychický stav, celkový proti/, adaptabilitu na

interpersonální reakce.

Výrazně

hráče

se v chování

potřeb.

situacích projevuje jeho vztah k cíli, uspokojení jeho
situace má dynamický charakter,

hráči

v konkrétních
Každá herní

do ní vstupují v určitém stavu a

v určitých vztazích, které se mohou v průběhu procesu vývoje situace měnit. "14

1.2.1.1 ANALÝZA HERNÍCH SITUACÍ

"Systémový

přístup

nám umožní proniknout k jednotlivým psychickým

komponentám hry, aniž bychom ztratHi souvislost a vztah k celku uzavřenosti

a

ohraničenosti

Neboť

utkání.

výsledkem

každé hry a k

oběma

hra je nejen pravidly vymezeným

působení

mnoha, a to

přípravě

hlavním formám, tj.
řetězem

tj.

a

herních situací, ale i

protikladně působících faktorů

a

řešení

rozporů.

Utkání si pak musíme

systémově představit odlišně

ustupuje do pozadí. Na systém se díváme proto tak, jak
Jsou tu

čtyři

než trénink. Trénink

naznačuje

hráčem (hráči)

základní prvky. Hlavní interakce probíhá mezi

soupeřem (soupeři), kteří

mají nějaký plán svých

činností

obrázek 1.

(taktiku) a vše se

v určitých podmínkách. Průběh interakce ovlivňuje i rozhodčí. "

15

14

SVOBODA B., VANĚK M. : Psychologie sportovních her. Praha: Olympia 1986, str. 20-21
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SVOBODA B., VANĚK M.: Psychologie sportovních her. Praha: Olympia 1986, str. 22
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Obrázek 1 - Interakce v utkání (Sportovní hry 22)
můžeme

"V každé herní situaci
jak ukazuje obrázek 2. O
vstupní faktory,

vnější

i

determinující možnosti
přípravy věnovala
začíná

situace

řešení

vnitřní.

analyzovat

Z hlediska aktuální situace jsou

řešení

(proto se

nejprve pozornost

zcela obdobná

mediačních faktorů.

omezeném

těmto

ostatně

může

v důsledku

a

relativně

řadě

dané a

ve vývoji psychologické

vstupním

faktorům).

Vlastní situace

bezprostřední

roli. Ovšem

vyústit v odlišné hodnocení v

Hodnocení probíhá také

prostoru

situace,

každé herní situace rozhodují v prvé

rozpoznáním všech okolností, které hrají
herně

systémově průběh

odlišně

zpětnovazební

důsledku

v časové tísni nebo na
signalizace

výsledků

předchozích akcí. Řešení má pochopitelně vždy relativní a subjektivní či

objektivní úspěšnost či neúspěšnost. Čím vyšší úroveň hry, tím větší počet
motorických

projevů hráče

přihrávka zpět

na volného

je považováno za

spoluhráče

alibistické vyhýbání se aktivnímu
dílčích úspěchů či neúspěchů

samozřejmé.

vzadu, zcela

řešení

úspěšná,

herní situace.

Potom

například

je považována za

Důsledky

v řešení herních situací mají svoje

postupných,

bezprostřední i

kumulativní vlivy- pozitivní i negativní. "16
16

SVOBODA B., VAN~K M.: Psychologie sportovnfch her. Praha: Olympia 1986, str. 22
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Obrázek 2 Systémový rozbor činností

hráče

(Sportovní hry 23)

1.2.1.2 VARIABILITA V PRŮBĚHU HRY
"Hráč řeší

herní situace, které mají sice

jeden na jednoho, kop z rohu,
ač

které,

mají

zjevně herně

psychickými nároky.
utkání,

při

příjem

servisu,

střelba

stereotyp;;

trestných

(např.

hodů

útok

apod.), ale

stejnou podobu v každém utkání, se liší svými

Například střelba

trestných

vyrovnaném bodovém stavu a

shodná, ale v prvém

určitou

při

hodů

na

začátku

a na konci

vysokém vedení je sice

vnějškově

má, vzhledem k vývoji hry a jeho hodnocení,

případě

odlišné důsledky pro hráčův psychický stav. Tak se herní situace, jejichž
typologie je v různých hrách trochu odlišná, vnějškově sice nemění, ale svými
nároky na psychický stav hráče doznávají značnou variabilnost. Fáze
hry, které,

kromě samozřejmě

situací, jsou
1.

hlavně

začátek

2. pole

či

stavu utkání, hrají roli pro relativní

či

stránky

proměnlivost

následující:

a blížící se konec utkání (časový faktor)

prostor vlastní a pole

soupeře

(prostorový faktor)

3. útok a obrana (charakter činnosti)
4. ohrožení vlastní šance ohrozit soupeře (výsledek

5. jednoduchá a složitá

činnosti)

činnost (náročnost činnosti)

6. divergentní a kongruentní součinnost (jen minimálně u dvojic)"17

17

SVOBODA B., VANĚK M.: Psychologie sportovních her. Praha: Olympia 1986, str. 24
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1.2.2 PSYCHOLOGIE HRY V KOLEKTIVU
úspěšné

"Co je podstatou

hry v kolektivu? Z hlediska jedince, jako
předpoklady

družstva, je podstatné chtít a mít schopnost a
Předpokladem

porozumění.

spolupráce je tolerance,

člena

spolupracovat.
hráč,

Respektován je ten

který respektuje druhé. Vrcholová družstva jsou složena ze silných individualit,
které však musí najít k

sobě

vztah pochopení specifických
úrovně.

spolupráce vybudovat do nejvyšší
přehled.

Pro spolupráci je

důležitá

situace v akci, ale i celkový

hráčům

vnitřně

se snadno

naopak

i

důvěry

důležitá, hráč,

který se

že nad

nedělá

spoluhráčů

soupeře

zaměřenost,

umožňuje

něho

spoluhráčů. Důvěra

ve schopnosti

je pro spolupráci
hráči věřit sobě

cesty k porážce. Výhoda her spočívá v tom, že jsou

která pramení ze ztráty vzájemné

uvědomí-li

způsobem přirozeným důsledkem rozdílů

třeba

i

pak

vlastně

nezaviněně, začne

sebedůvěru

takové

pomalu vytrácí a

svými

aby byl,

spoluhráči

a jeho výkon

případy
byť

být pomalu a

části

skutečně

v

hráč,

jistě

či

ne zdarů je

činnost

vidí. Opakuje-li se

který dvakrát,

třikrát neuspěje,
případě

izolován. V extrémním

klesá. V dobře spolupracujícím družstvu
člen

útočných

družstva na

činnostech,

hřišti je příliš

cenný, než

eliminován. Je

poskytnout čas na konsolidaci a znovu jej plně zapojit, povzbudit, a to
herně.

Hra je plná

zdařilých

i

je

psychologicky rozleptán natolik, že ztrácí

probíhají jinak. Každý

jen z

hráči

v kritériích, ale i jen v postavení

v dané situaci a zorném úhlu, pod kterým
důvěra

si

důvěry.

Problémem však je hodnocení. Nesoulad v hodnocení chyb

situace, pak se

že

Mají dostatek

není. Jakmile si však v utkání přestanou

konsolidace spolupráce je možná,

hráčů

namísto

prosadí lépe než ostatní, snadno propadá

řetězem

svým

volný

přizpůsobiví,

obtíže. Jsou natolik pružní a

několikrát

soupeře,

alternativu spolupracovního charakteru.

začátek

nebezpečí,

i

apod. Není to jen

která

navzájem, bývá to
situací,

bezprostřednost

vnímat nejen

vyrovnávají s požadavky spolupráce.

zodpovědnosti

domnění,

či

výhodnější

toto vše

hráče

má-Ji se

patří především

Ke schopnostem

utkání, únavu

schopnost, ale i celková herní

slepého sólování zvolit
Mnohým

průběh

spoluhráče,

prostor, neobsazeného
percepční

kapacita

potřeb,

nezdařených

24

třeba

mu

verbálně

i

akcí a situací, síla spolupráce

při

družstva se proJeVt prave zeJmena

drobných krizích, jimiž družstvo

v průběhu utkání prochází, a které dokáže překlenout. "18

1.2.2.1 SOCIÁLNÍ ROLE VE SPORTOVNÍM DRUŽSTVU

"Za sociální roli se považuje schéma
které mají charakterizovat
ostatních

členů

představitele určité

hodnot a

činností,

očekávání

pozice z hlediska

družstva. Ve sportu lze tyto role chápat jednak ve smyslu

normativního vymezení chování ljako
společenské

cílů, názorů,

očekávání)

a jednak jako realizace

určité

pozice ljednání). Vymezení pozic a rolí přispívá k efektivní činností

a efektivní skupinová

činnost je

zdrojem uspokojení potřeb

členů.

Ve sportu lze

z hlediska trvání role vyskytují tři základní časově vymezené role.
Role krátkodobé,
patří například

k nimž

například vyloučený či zraněný hráč,

role kapitána, role vrozené

například

role dlouhodobé,
muž, žena. Vedle

toho lze ve sportovním družstvu nalézt tyto role:

a. role spjaté s činností družstva
b. role pojící se k
vůdce ovlivňující

vytváření

(různé

herní role, role

dobrého klimatu skupiny

(emoční

ostatní během hry)

c. role spojené s uspokojováním vlastních
zlého muže)"

vůdce)

potřeb členů

(role

19

1.2.2.2 VŮDCOVSTVÍ VE SPORTOVNÍM DRUŽSTVU

"Za

vůdce

je považována osoba kontrolující aktivity skupiny,

přispívající

k udržování skupinové atmosféry, reprezentující skupinu navenek a
činnost

ovlivňující

a cíle skupiny. Je to osoba, která má dobrou sociální pozici ve

vysoký sociometrický status a z něho plynoucí vliv na
Obecně

se

uvádějí

tyto základní faktory

členy

skupině,

skupiny.

vůdcovství:

a. uznání a porozumění potřebám skupiny
b. iniciativa,
životě

organizační

schopnosti

podpořené

vlastní

účastí

na

skupiny

18

SVOBODA 8., VANĚK M.: Psychologie sportovnfch her. Praha: Olympia 1986, str. 117-118

19

SLEPIČKA P., HOŠEK V., HÁTLOVÁ 8.: Psychologie sportu. Praha: Karolinum 2006, ISBN

80-246-1290-9, str. 126
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c. výkonnost v souvislosti s motivací členů skupiny
d. sociální citlivost

vůči dění

ve

skupině

spojená se starostlivostí

o členy skupiny
Všechny faktory nemají vždy stejnou váhu,
družstvech vystupuje do
sociální citlivost

popředí především

vůči dění

činnost,

potenciálních
fakt je

vůdce

pak ve

vůdců,

ve sportovních

sportovní výkonnost

vůdce

a jeho

kteří

nejvíce

v družstvu.

Pokud budeme za
ovlivňují

přičemž

ve sportu považovat jedince,

sportovních

protože každý

zřetelný především

družstvech je

člen ovlivňuje

svou

značné

činností

vůdcovství

ostatní. Tento

členové

ve vrcholovém sportu, kde mnozí

mají určitou mlru potencionálního

množství

družstev

a zálež! na osobnosti jedince a na
vůdcovstvl vůči

situaci, ve které se družstvo ocitne, aby se zvýšila míra
ostatnlm.
Vůdcovství může

nominováni na

být formálnl nebo neformálnl. Formální

základě

vůdcem

ovlivňuje členy

výsledkem
ostatních

členů

dění

ve

skupině.

skupiny. Neformální

vůdcovskou

Jsou dosazováni

vůdce je

Zaujetl pozice neformálního

vůdce

je konfrontován s hodnocenlm

skupiny a chce-li se v této pozici udržet, musl respektovat

skupinové hodnocení a svou činností ho
vůdce

Každý

aprobace.

se rozumí jedinec, který má vysoký sociometrický status,

skupiny a

mínění

společenské

jsou

a ve sportovních družstvech jimi bývá trenér.

administrativnl cestou
Neformálním

určité

vůdcové

má

několik

ovlivňovat.

uplatňovat

možností, jak vést ostatní, jak

moc, jak realizovat

vůdcovskou

roli.

Obecně

se

hovoří

o

svou
třech

základních stylech vedení, za které se považuje autoritativní, demokratické a
liberální

vůdcovství.

Autoritativní

vůdce

rozhoduje

sám

a

očekává

bezpodmínečnou

poslušnost a respektování svých rozhodnutí ze strany ostatnlch
pro sportovní družstva
přímo

k

účelným

Na druhé

straně

alternativních

může

být, že

autoritářský vůdce

aktivitám souvisejícím s
takové

vytyčeným

vede

cílem

situací a v případě odstoupení

družstvo potíže v motivaci pro další

činnost,

vykonával.

26

Výhodou

členy

družstva

(vítězství

vůdcovství neumožňuje uplatňování

způsobu řešení

členů.

jiných

v utkání).
názorů

vůdce může

protože necítí tlak, který

a

mít

vůdce

vůdcovství

Opakem autoritativního
vůdce

výraznějšího

vede družstvo bez

členům při

Spíše asistuje jednotlivým

vůdcovství

je

liberální. Liberální

zasahování do skupinového života.

jejich rozhodování,

činnosti,

organizovat nebo motivovat družstvo jako celek. Tento typ
přijímán zpočátku kladně, neboť dovoluje

bez omezování ze strany
vůdce

vůdce.

jednotlivým

Pokud je však

členům

uplatňován

bez

pokusů

vůdcovství

bývá

projevit svůj talent

stále,

často

takový

selhává při směřování družstva k jednomu cíli.
Demokratické

styly. Demokratický

vůdce

je na pomezí mezi

oběma

výše uvedenými

se snaží o angažovanost ostatních

členů při

zřetel

jejich názory, i když rozhoduje a

prosazuje svá rozhodnutí. Demokratické

vůdcovství může přinášet určité

stanovování

cílů

vůdcovství

družstva, bere na

přijímat

problémy, zejména jestliže je nutné
nepříznivé

rychlá rozhodnutí pro

vyřešení

situace.
vůdce nemůže

Ve sportu platí, že efektivní
vedení, ale

situačně

využívat všech uvedených

užívat pouze jeden styl

stylů

podle podmínek, ve

kterých se družstvo ocitne. '120

1.2.3 POZORNOST VE SPORTU
"Pozornost, chápaná jako
funkcí na

ohraničený děj,

zaměřenost

Posturální, tj. reakce

o

difusní

soustředěnost

kognitivních

samozřejmým předpokladem

objekt, situaci, je

sportovní činnosti. Sama pozornost má

Jde

a

tři úrovně:
střehu,

spojená se svalovým

očekávání

neuvědomovanou zaměřenost,

významných

napětím.

podnětů

a

spojenou s polohou a stabilitou

těla.
Bezděčná,
podnět

tj.

nepodmíněný orientační

reflex na významný

zpravidla intenzivní ve smyslu absolutním nebo

relativním, pátrací reakce po zdroji nečekaného podnětu.

20
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Záměrná

neboli

úmyslná,

ovládána

volními procesy

a

považována za základ práceschopnosti a výkonnosti člověka.
Intenzita

neboli

v soustředění na
dovedností

koncentrace

prováděný

nekřečovitá

střelba,

více

činností

sportovních her, kdy je
protihráče

automatizací

důležitou

Ve sportu je

čas

delší

mentální

šerm) je koncentrace na

prováděný

výkon

pozornosti, neboli distribuce je schopnost sledovat, nebo
najednou. Je

požadavkem a ve sportu je

sledovat

(činnost).

úkol

setrvávat

dobrého výkonu.

Rozdělení
provádět

schopnost

koncentrace a odolávání nežádoucím oscilacím.

V některých sportech (napf
předpokladem

je

v protikladu s předchozím

důležitá například

se pohybovat po

spoluhráče.

a

některých

sekundárně bezděčné

třeba

poněkud

činností,

v pestré

hřišti,

Rozdělení

které jsou

podnětové

situaci

míčem

a ještě

driblovat s

umožněno

pozornosti je

vlastně převedeny

na

úroveň

pozornosti.

Stálost neboli trvalost pozornosti je ve
ni jsou především ve vytrvalostních

vazbě

na koncentraci a nároky na

činnostech.

Rozsah neboli kapacita pozornosti

určuje

možnost vnímat více

najednou. Experimentace ukazuje, že jde asi o 6 až 12
krátkodobých expozicích, které je

člověk

schopen

prvků

následně

prvků

najednou

při

reprodukovat.

Záleží na komplikovanosti vjemové situace a zkušenosti vnímajícího. Školené
oko

rozhodčího postřehne
Bdělost

vyskytujících
podnětové

přichází

změn

najednou mnohem více

v úvahu

v relativně

při

detailů

než oko laika.

sledování jemných,

dlouhých

intervalech

nepravidelně

v dost

se

monotónní

situaci.

Některé

požadavky

na

pozornost

ve

sportu jsou

Koncentrovaná pozornost má zpravidla menší rozsah.

Rozdělená

v protikladu.
pozornost je

povrchní. únava pozornost narušuje, zájem pozornost provokuje. "21

21
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1.2.4 EMOCE VE SPORTU
"Sport je emociogenní,
nejemociogennější

jen hazard, sex a
vyvolávající

zájmové

Patrně

tj. je zdrojem emocí.

činnosti člověka.

umění. Příčinou

bouřlivou emoční

je

patří

mezi

Prakticky mu mohou konkurovat

především soutěživost

sportovních aktivit,

dynamiku, nejistota sportovního výsledku a

zastoupení herních prožitků.
Kulturní vývoj
spíše

tlačen

nepřeje

silným

emočním projevům.

uzdě",

k tomu, aby své emoce "držel na

člověk

Výchovou je

kontroloval je a

příliš

neprojevoval. Říká se tomu emoční imploze, která může mít z hlediska
psychohygieny
citová

dlouhodobě

oploštělost,

situace, kdy

může

účinky

negativní

(neschopnost projevit emoce,
člověka důležité

úzkostnost aj.). Proto jsou pro moderního
svoje emoce

svobodně

projevit, dát jim

průchod

a využít

jejich energii k aktivitě. "22
1.2.4.1 ČASOVÝ SLED EMOCÍ VE SPORTU

-

"Předstartovní stavy

Sportovní

soutěž

předchází jí napětí

je
z

zpravidla

vereJnym

očekávání. Obecně

známé i z jiných oblastí

vystoupením,
příznaky

trémy,

veřejné činnosti. Emoční průběh

záleží

jde o

na důležitosti závodu a na osobnosti sportovce. Ve sportu je
vyhraněných "trémistů" relativně

labilní prožívají

předstartovní

značnou stupňovanou

málo, přesto osoby emočně

stavy dlouho

intenzitou.

Předstartovní

k nadcházejícímu závodu a zpravidla
příští soutěže.

Z hlediska

častější,

napětí

z očekávání,

předstartovních

typologie

předstartovní

začíná

horečce

a

předstartovní

je spojená s neklidem,

a se

stav se váže

konkretizací data

příznakem předstartovního

Hlavním

obavy o výsledek,

předem

stavu jsou

předstartovní
stavů

se

apatii.

zimničními

úzkost.

mluví

o

Horečka

je

stavy,

třesem,

nervozitou a výbušností. Apatie se projevuje jako lhostejnost,

~
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rezignace

předem,

pasivita, poraženectví.

dokonce tyto

protichůdné

Předstartovní

stavy gradují

příznivě
rušivě

Soutěžní

střídat

poznamenat

počátek

především

a

se mohou

i u jednoho

člověka.

zahájením

soutěže,

těsně před

ně působí rozcvičení

na

negativní vliv je
před

stavy

Někdy

někdy může

jejich vliv

sportovního vystoupení. Jejich

ve zhoršení kvality života sportovce

startem, v rušivém zásahu do životosprávy před soutěží.

stavy
činnost

od zahájení

do konce. Má povahu usilování, boje, zvládání a

kvalitativně

Je to emotivita, která doprovází sportovní

průběhu

velmi záleží na
frustracích.

činnosti,

soutěž,

Nemusí vždy jít o

závod,

podobnou organizační jednotku. K obdobným
může

či

jejím zdaru

dílčích
či

turnaj

emočním stavům

docházet i v průběhu tréninkové aktivity. Sport vždy

znamená srovnání s

určitým

standardem výkonu, porovnávání

intraindividuálního,

nebo

srovnání

prováděcího

kdy se

daří,

s představou.

Metou

stavu ve sportu je stav maximálního zaujetí, stav,

kdy je sportovec fascinován, stržen

činností.

Pozávodní stavy
Jsou

zásadně

ovlivněny

výsledkem

s předchozí

aspirační

neúspěchu,

tj. radosti a smutku.

určeny

pocitem

úrovní, která

splnění

platí, že pocit únavy (,,dostat do
je prožíván
rozvoje

libě,

úspěchu

emoce

a

potréninkové stavy jsou

stupněm

těla'}

souladem

únavy.

Paradoxně

má eustresové

účinky

a

jako uspokojení z tréninkové investice do
Úspěšnost je

výkonnosti.

charakter endogenní
sebedůvěry.

určuje

Běžné

úkolu a

činnosti,

Euforie

například vyčerpání

odměny,

cílem sportování,

sebepotvrzení a následné

vítěze překrývá

všechno ostatní

z vytrvalostního výkonu.

únavu, aby mohl prožít triumf.

má

Sociálně

Vítěz

včetně

"odkládá"

psychologicky prožívá

v těchto situacích sportovec libost ze zlepšení své sociální
pozice, v případech kolektivního triumfu se

30

přidávají

momenty

citové nákazy a pNky hromadného chování. Výsledkem je
gradace extatického veselí.
Smutek v případě
frustrace,

tj.

k popsanému
může

neúspěchu

stavu

zmaru,

úspěchu

má psychologicky povahu

kdy byl zablokován postup

(cíli sportovního snažení). Frustrace

mít řadu následků v chování sportovce:
Emočně

je

nejmarkantnější

Může

reakcí vztek.

činnosti.

k agresi a k vzestupu motivace k

vést

Vzestup

motivace v důsledku frustrace je jev pozitivní. Vztek
může

energetizovat volní úsilí k

překonání překážky,

bezprostřednímu

nebo pro další trénink.

Pasivní reakcí na frustraci je rezignace. Znamená
apatii, lhostejnou
Vede k

netečnost,

dočasnému,

osamocené

smutnění.

nebo i k úplnému zanechání

sportovní činnosti. Často má racionalizační povahu
reakce "kyselých

hroznůtl- "vždyť to

zdůrazňuje

Psychoanalytická teorie
důsledek
dřívější

nestojí za totl.
regresi jako

frustrace. Myslí se tím věková regrese na
Dospělý

vývojové stadium.

se v důsledku

frustrace může chovat jako dítě

(napf

pláče,

podvádí primitivně apod.). Ve sportu

můžeme

v této

situaci

určité

souvislosti pozorovat ve
zprimitivnění

způsobům

činností,

frustrační

návrat k

chování,

dříve

k dřívější

nebo

osvojeným
sportovní

technice.
častou

reakcí na frustraci je kompenzace,
neúspěch

náhrada za
(denní
výběr

snění,

jiné

hlediska
hořkosti

může

buď

na úrovni fantazijní

zpravidla heroického obsahu), nebo

činnosti,

která má mít z psychologického
chutitl,

odčinění

neúspěšný

sportovec

povahu "spravení
frustrace.

ve

Tak se

veřejném

disciplínu, ve které

31

tj.

si

závodě

očekává,

přihlásit

že dosáhne

na

další

úspěšnější

výsledek

a tím bude kompenzovat

předchozí

frustraci.
- časově se posoutěžní stavy překrývají s regenerací, která je
v našich podmínkách chápána spíše fyziologicky a z hlediska
psychologického by se

měla

využít

rovněž

k regulaci

emočních

posoutěžních stavů. "23

1.2.5 SPORTOVNÍ MOTIVACE
ovlivňován řadou motivačních

Každý sportovec je

překrývajících

vedlejších, navzájem se
Hlavním vlivem,

určujícím

vývoj

motivační

často

i

seskupení, hlavních,

vzájemně

struktury je

protichůdných.

kromě věku

i výkonnost

sportovce.

1.2.5.1 ASPIRACE VE SPORTU

"Ve známé a vyzkoušené sportovní činnosti má sportovec poměrně
přesné

nároky na

vyjadřujícím

svůj

sportovcovo

očekávání

subjektivitou a vztahem k

motivačním

ovlivňuje

aspiraci je prožíván jako

říkáme

sebehodnocení,

prostého odhadu nebo

Aspirace

Těmto

každý další výkon.

úspěch.

subjektivním
aspirační

výkonu se aspirace liší

nárokům,

úroveň.
právě

Od
svou

a volním procesům
Následný výkon

úspěch (splněné

a

převyšující

překročené

předchozí

aspirace) a naopak

výkon nižší znamená frustraci. Úspěch další aspirace zvyšuje a frustrace
zpravidla
patří

aspirační úroveň

hyperaspirativnost, tj.

poslední výkon v
přesně

to

činnosti.

aspirační úroveň

přístupu

permanentně

k

určité

napětí,

činnosti

vyšší, než byl

Tj. sportovec má neustálou tendenci se zlepšovat,

v logice sportovního zdokonalování. Je to výraz motivovanosti a

předpokladem

23

snižuje. K podstatě sportovního

vytváří

obavy z toho, zda aspirace budou dosaženy a je to i

následných frustrací. K charakteristice sportovních aspirací patří
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také to, že sportovci své aspirace po

úspěchu

daleko

ochotněji

zvyšují, než po

neúspěchu snižují. "24

1.2.5.2 POTŘEBY A MOTIVY

"Sportovní
činnost

činnost

chtění

je z hlediska snažení,

a jednání sportovce

mají více stránek. Z těchto
činnosti,

příčinách

tj. o

důvodů

činnosti.

vymezit motiv sportovní

je

značně

podrobně

obtížné

Proto mluvíme

raději

určitého

a pochopit faktory, které se podllejí najejím

Potřeby

fyziologické

dále

potřeba bezpečnosti,

potřeba

uznání a nakonec potřeba

činnosti

vyplývá, že sportovní

potom

jsou jakéhokoli

sebeuplatnění.

činnost

je

silně

dobrovolnou a zájmovou.

Při

činnosti

je

nejdříve

potřeba

třeba

si

základní

sounáležitosti,

Z rozboru motivace sportovní

motivována sama o

vychází přímo z různých základních tendencí a biogenních
činností

ať

vytváření.

postupně,

sportovce jsou uspokojovány

potřeby,

přesně

sportovce má pro pochopení tohoto jednání

velký význam. Z hlediska sledování motivace sportovní
uvědomit

a

o motivaci sportovní

a podmínkách jednání ve sportu,

druhu. Sledování motivace

je

činnosti

mnohostranná. Také podmínky vzniku jednání ve sportovní

sportovní

sobě, neboť

potřeb. Kromě

činnosti

se však

toho
silně

uplatňují i nejrůznější vnější pobídky. "25

1.2.6 SEBEVĚDOMÍ VE SPORTU
"Sebevědomí
sebevědomí,

je obrazem

současné

úrovně

naší sebeúcty. Jsme

když se máme rádi, když jsme spokojení s tím, kým jsme, jací

jsme, co dokážeme. Když jsme
lásky druhých. Stabilní vysoká

přesvědčení

o tom, že jsme hodni uznání a

úroveň sebevědomí

je

důležitá

jak pro trénink,

tak pro závod.

24
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Není ovšem neobvyklé, že se sportovec nachází v situaci, kdy jeho
sebevědomí

Proto je

kolísá a

třeba

může

změnit

se dokonce

znát zdroje vlastního

v silné pocity

sebevědomí

sebeobviňování.

a s jejich pomocí takovéto

situaci čelit. '<2 6

1.2.6.1 JAKÝ JE SEBEVĚDOMÝ SPORTOVEC

1. "Sebevědomý sportovec si myslí, že může a snaží se o to. Je
stále motivován dosáhnout cíle a být nejlepším, jakým jenom
může

být.

Při

sledování svého cíle se kontroluje a cítí se sám se

sebou spokojen.
2.

Sebevědomý

sportovec používá pozitivní

vnitřní

vyhýbá se tomu, aby své schopnosti shazoval.
kreativní
sama

představy

úspěšného.

sebe sama radujícího se z

Rád a

často

sní o tom,

čeho

instrukce a
Dopřává

si

vítězství,

sebe

by mohl a

chtěl

dosáhnout.
3. Vždy se

zaměřuje

na

úspěšné

zvládnutí tréninku nebo závodu a

neztrácí energii strachem z toho, že bude závodit
přílišným

hloubáním

nad negativními následky

špatně,

nebo

případného

neúspěchu.

4.

Sebevědomý

sportovec rád poznává své limity a možnosti

zlepšení. Má odvahu přenést se přes to, že bude zklamán.
5.

Sebevědomý

sportovec se

připravuje

pouze na

úspěšné

závody.

Každý závod je pro něj úspěchem, protože je příležitostí učit se. '<2 7
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1.2.6.2 ZDROJE SEBEVĚDOMÍ

"Zdrojem

sebevědomí

mohou být vlastní schopnosti, zkušenosti, úsilí,

které se do pfípravy investují, závazky, stav kondice, vedení dobrým trenérem,
podpora blízkých lidí, pocit fyzické atraktivnosti i cokoliv jiného. Pokud
sportovec na závod nebo trénink takto pfipraví, bude se mu lépe bojovat - se
sebou samým i se soupeň. '128

28
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1.3 VÝŇATEK Z PRAVIDEL BASKETBALU
články,

Z pravidel basketbalu jsou zde uvedeny pouze ty
s kritickými situacemi pozorovanými v následující praktické

části

které souvisí

této práci.

"Čl. 23 Hráč v zámezí a míč v zámezí
23.1 Definice
Hráč

23. 1. 1

je v zámezí, když se dotýká kteroukoli

podlahy nebo jakéhokoli jiného

předmětu kromě hráče

částí

svého

těla

na, nad nebo

vně

hraniční čáry.

23.1.2 Míč je v zámezí, když se dotýká:
Hráče

nebo jiné osoby v zámezí.
předmětu

Podlahy nebo jiného

na, nad nebo

vně

hraniční čáry.

-

Konstrukce nebo zadní strany desek nebo jakéhokoli
předmětu

nad hřištěm.

23.2 Pravidlo

23.2.1

Míč jde

do zámezí vinou

hráče,

který se jej dotkl poslední předtím,

než se dostal do zámezí, dokonce i v

případě,

něčeho

že se dotkne

jiného než hráče.
23.2.2 Je-li

míč

v zámezí, protože se dotkl nebo byl

který je na nebo za

hraniční čarou,

pak tento

hráč

tečován hráčem,

zavinil to, že je

míč

v

zámezí.
23.2.3 Jestliže se

hráč (hráči) při

drženém

míči

pohne do zámezí nebo

do své zadní poloviny, pak nastane situace rozskoku.
Čl. 24 Dribling

24. 1 Definice

24. 1. 1 Dribling

začíná,

když

hráč

mající živý
míč

hází, odráží, kutálí nebo dribluje
dříve

než se ho dotkne jiný

dotkne

hráč.

míče současně oběma

nebo obou rukou.
předpokladu,

Během

že se

míč

míč

pod kontrolou na

na podlaze a dotkne se jej

Dribling

končí

v okamžiku, kdy se

rukama nebo nechá

driblingu

může

být

míč

míč spočinout

opět
hráč

v jedné

hozen do vzduchu za

dotkne podlahy nebo jiného
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hřišti,

hráče před

tím, než

se jej hráč, který míč hodil, znovu dotkne rukou. Počet kroků hráče není

omezen, jestliže

míč

není v dotyku s jeho rukou.

24.1.2 Hráč, který náhodně ztratí a pak opět zlská kontrolu živého míče
na

hřišti,

je považován za

hráče,

kterému

náhodně

vypadl

míč.

24.1.3 Následující není driblingem:
Úspěšné hody na koš

Náhodné vypadnutí

z pole.
míče

začátku

na

nebo na konci

driblingu.
Pokusy získat kontrolu

míče

vypíchnutím z blízkosti

hráčů.

jiných

Vyražení míče z kontroly jiného

hráče.

Zachycení přihrávky a znovuzískání míče.
Přehazování míče

z ruky do ruky a zachycení před tím,

než se dotkne podlahy za
-

předpokladu,

že neporuší pravidlo o krocích.

24.2 Pravidlo
Hráč

nesmí driblovat podruhé, co byl

ukončen

to není potom, co ztratil kontrolu živého

míče

jeho první dribling, pokud

na

hřišti

v důsledku:

Hodu na koš z pole.
Vyražení míče
Přihrávky

nebo náhodného vypadnutí míče z rukou poté,

míče

co se

soupeřem.

dotkl jiný hráč.

Čl. 25 Kroky

25. 1 Definice

25. 1. 1 Kroky jsou nedovolený pohyb jedné nebo obou nohou, mimo
omezení vymezená v tomto
živý míč na

článku,

v jakémkoli směru, zatímco

drží

hřišti.

25.1.2 Obrátka (pivot) je dovolený pohyb, který vzniká, když
má v držení živý

míč

nohou v kterémkoli
zůstává

hráč

na témž

místě

na

hřišti,

směru,

jednou nebo vícekrát

hráč,

vykročí

který

stejnou

zatímco druhá noha, zvaná obrátková,

ve styku s podlahou.
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25.2 Pravidlo
25.2. 1 Stanovení obrátkové nohy

hráče,

který chytne živý

míč

na

hřišti:
Hráč,

stojící

oběma

nohama na podlaze: V okamžiku,

kdy zvedne jednu nohu, se druhá stává obrátkovou.
Hráč,

který chytí

míč

v pohybu nebo driblingu: Když se

jedna noha dotýká podlahy, pak tato noha se stává
obrátkovou.
hráč

Když se žádná noha nedotýká podlahy a
současně oběma

dopadne

nohama, pak v okamžiku, kdy zvedne

jednu nohu, se druhá stává obrátkovou.
Když se žádná noha nedotýká podlahy a

hráč

dopadne

na jednu nohu, pak se tato stává obrátkovou. Jestliže z
vyskočí

této nohy

a dopadne na

obě

nohy

současně,

pak žádná noha není obrátková.
25.2.2 Postup

hráče

má živý míč na
•

s

míčem,

který zvolil obrátkovou nohu, zatímco

hřišti pod kontrolou:

Zatímco stojí oběma nohama na podlaze:
Při

zahájení driblingu nesmí být obrátková noha

zvednuta

dříve

Při přihrávce
hráč

než

míč

opustí ruce.

nebo pokusu hodu na

z obrátkové nohy

vyskočit,

se nesmí vrátit na podlahu

koš,může

ale žádná noha

před

tím, než

míč

opustí ruku (ruce).
•

V pohybu:
Při přihrávce
hráč

nebo pokusu hodu na

z obrátkové nohy

jednu nebo

obě

nohy

vyskočit

současně,

a

koš,může

doskočit

na

ale potom se

žádná noha nesmí vrátit na podlahu před tím, než
míč

Při

opustí ruku (ruce).
zahájení driblingu nesmí být obrátková noha

zvednuta

dříve
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než

míč

opustí ruku (ruce).

•

Po zastavení, když žádná noha není obrátková:
Při

zahájení driblingu, žádná noha nesmí být

zvednuta

dříve

Při přihrávce

nebo

obě

než míč opustil ruku (ruce).

nebo pokusu hodu na koš, jedna

nohy mohou být zvednuty, ale nesmí se

vrátit na podlahu

předtím,

než

míč

opustil ruku

(ruce).

25. 2. 3

Hráč,

který padá, leží nebo sedí na podlaze:

Je dovoleno, když

hráč,

držící

míč,
míč

ležící nebo sedící na podlaze zlská
Je

přestupkem,

když potom

spadne na podlahu, nebo když

hráč

pod kontrolu.

klouže, válí se nebo se pokusí vstát,

zatímco drží míč.
Čl. 26 Tři vteřiny

26. 1 Pravidlo

26.1.1

Hráč

soupeřově

nesmí

zůstat

déle než

tři

(3) za sebou jdoucí

vymezeném území, má-li jeho družstvo živý

kontrolou v přední častí hřiště a
26.1.2 Ohled musí být brán na
Učiní pokus

vteřiny
míč

v

pod

čas běží.

hráče,který:

opustit vymezené území.

Je ve vymezeném území v okamžiku, kdy on nebo jeho
spoluhráč

hází na koš z pole a

míč

opouští nebo

právě

opustil ruku (ruce).
Byl v území

méně

než

tři vteřiny

a dribluje v

něm

s

úmyslem hodit na koš.
26.1.3 Aby se
se

oběma

hráč

dostal mimo vymezené území, musí

nohama dotknout podlahy

území.
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vně

vymezeného

Čl. 27 Těsně bráněný hráč

27. 1 Definice
Hráč,

který drží živý

míč

hřišti,

na

těsně bráněn,

je

když

soupeř

je v

aktivním obranném postaven ve vzdálenosti méně než jeden (1) metr od
něho.

27.2 Pravidlo
Těsně bráněný hráč

musí

přihrát,

míč

hodit

nebo driblovat do

pěti

(5)

vteřin.

Čl. 28 Osm vteřin

28. 1 Definice

28. 1. 1 Zadní část hřiště družstva zahrnuje vlastní koš,
a tu

část hřiště,

která je omezena koncovou

postranními čarami a středovou
28.1.2
část

Přední část hřiště

hřiště

postranními

čarami

a

soupeřův

koš,

čarou

za

koncovou

vnitřním

desky

za vlastním košem,

čarou.

zahrnuje

ohraničenou

čarou

přední část

okrajem

přední část

desky a tu

soupeřovým

středové čáry

bližší

košem,

soupeřově

koši.
28.1.3

Míč

se dostane do přední části hřiště družstva když:
Se dotkne

přední části hřiště.

Se dotkne

hráče

nebo

rozhodčího,

který se dotýká

částí

těla přední části hřiště.

28.2 Pravidlo

28.2.1 Získá-li
družstvo

hráč

během

kontrolu živého

osmi (8)

vteřin

28.2.2 Období osmi (8)
družstvo, které
části jako

mělo před

míče

v zadní

zahrát míč do své

vteřin pokračuje

tím

míč

části hřiště,

přední části hřiště.

ve zbývajícím

v zámezí.

Zranění hráče

stejného družstva.

Situace rozskoku.
Oboustranné chyby.
Zrušení stejných

trestů
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čase,

když

pod kontrolou, má vhazování v zadní

výsledek:
Míče

musí jeho

obou družstev.

ČJ. 29 Dvacet čtyři vteřin

29.1 Pravidlo
29.1.1 Získá-li

hráč

míče

kontrolu živého

na

hřišti,

družstvo pokusit hodit na koš z pole do dvaceti čtyř (24)
K provedení hodu na koš z pole

během

dvaceti

čtyř

musí se jeho

vteřin.

(24)

vteřin

musí být

splněny následující podmínky:

Míč

při

musí opustit ruku (ruce) házejícího
vteřin,

signálu 24

a poté, co

míč

hodu z pole

před zazněním

opustil ruce házejícího při hodu na koš z

pole, se míč musí dotknout obroučky nebo padnout do koše.
29.1.2 Když je hozeno na koš
vteřin

těsně před koncem

a signál zazní, zatímco

míč

období dvaceti

čtyř

letí na koš poté, co opustil ruce

házejícího:
Padne-li míč do koše, není přestupek, koš se počítá.
Dotkne-li se
nedojde k
pokračuje

obroučky,

ale nepadne do koše,

signál bude zanedbán a hra

přestupku,

bez přerušení.

Dotkne-li se
obroučku

míč

míč

pouze desky (ne

mine, dojde k

obroučky)

přestupku,

nezíská okamžitou a jasnou kontrolu
případě

soupeř

pokud
míče

nebo

- v tom

bude přestupek zanedbán a hra pokračuje.

Všechna ustanovení o srážení

míče

a

směřování

ke koši jsou

aplikována.

29.2 Postup
29.2.1 Jestliže je hra zastavena
s

některým

družstvem

(zařízení

rozhodčím

24

spojeno s družstvem, které nemá

vteřin

míč

pro

nějaký důvod

bez spojení

chybně,

atd.), nebo

nastaveno

pod kontrolou, nových 24

držení míče bude přiznáno družstvu, které

mělo míč

mínění rozhodčího

měření

bude pokračovat od doby, kdy byla hra přerušena.

24

vteřin

vystaven do nevýhody,

29.2.2 Když signál zazní omylem, zatímco má družstvo
kontrolou nebo žádné družstvo nemá
zanedbán a hra pokračuje.
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míč

a

pod kontrolou.

Ale když podle

byl

soupeř

vteřin

míč

pod

pod kontrolou, signál bude

Ale když podle

mínění rozhodčího

zazněním

kontrolou, postaveno
zastavena.

Zařízení

družstvu, které

bylo družstvo, mající

pod

signálu do nevýhody, musí být hra

bude opraveno a držení

mělo míč

míč

míče

bude

přiznáno

pod kontrolou v okamžiku signálu.

29.3 Trest
Míč

je

přiznán soupeři

byla hra zastavena

pro vhazování v nejblíže položeném

rozhodčími

místě,

kde

s výjimkou přímo za deskou.

Čl. 30 Zahrání míče do zadní části hřiště

30. 1 Definice

30. 1. 1 Míč se dostane do zadní části hřiště družstva, když:
Se dotkne zadní části hřiště.
Se dotkne
těla

30.1.2

Míč

hráče

nebo

rozhodčího,

který má

část

svého

v dotyku se zadní částí hřiště.

se považuje za

nedovoleně

vrácený do zadní části, když

hráč

družstva mající živý míč pod kontrolou, je:
Poslední, který se

poté co se tento

míče

hráč

dotkl v jeho

nebo

spoluhráč

přední polovině,

první dotkne

míče

v zadní části.
Poslední, který se
míč

dotkl

spoluhráč,

míče

přední části

dotkl v zadní

a pak tento

který je v zadní

části,

části, následně

hráč

nebo

hřiště včetně

některý

se první dotkne

Toto omezení platí pro všechny situace v

se

míče.

přední části

vhazování ze zámezí.

30.2 Pravidlo
Hráč,

jehož družstvo má živý

míč

pod kontrolou v

přední části hřiště,

nesmí nedovoleně zahrát míč do zadní části. "29

29

Pravidla basketbalu,[online].URL:< http://www.stccbf.com/cabr/pravidla2006.pdf >
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2. PRAKTICKÁ ČÁST
2.1 VYTVOŘENÍ SEZNAMU KRITICKÝCH SITUACÍ

Následující seznam kritických situací, které budou pozorovány a
rozebírány byl

vytvořen

pomocí

tří zdrojů.

1. Literatura: VELENSKÝ E. a kol.: Basketbal. Praha: Olympia 1987
2. Vlastní zkušenosti autora z basketbalových utkání (nejvýše 2. liga
mužů)

3. Rozhovory se

třemi

basketbalovými trenéry, na jejichž

bylo vybráno 34 situací

rozdělených

základě

do 3 kategorií

2.1.1 SEZNAM KRITICKÝCH SITUACÍ
1. Herní situace
a. Technické

přestupky

-

Hráč

míč

-

Kroky

-

Nepovolený (tzv. dvojitý) dribling

-

3 vteřiny

-

5 vteřin

-

8 vteřin

-

24

-

Zahrání

nebo

v zámezí

vteřin

míče

do zadní

části hřiště

b. Individuální chyby
přihrávka

-

Zkažená

-

Ztráta

-

Neúspěšná střela

z jasné pozice

-

Neúspěšná střela

z obtížné pozice

-

Zblokovaná

-

Neubránění protihráče

míče

střela
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(tzv.

přes půl)

c. Ostatní

2.

Vnitřní

a.

-

Špatný výkon rozhodčích

-

Nepřízeň diváků

-

Špatná kvalita hřiště (haly)

-

Špatný výkon spoluhráčů

-

Špatná atmosféra v týmu při utkání

-

Chování trenéra a

-

Vlastní reakce na

-

Klíčové

realizačního

týmu

vystřídání

momenty v utkání

vlivy
Před

zápasem
-

Fyzické vlivy aktuální pocit

zranění,

těsně před

nemoc, špatná kondice,
utkáním (dlouhé cestování

apod.)
-

b. V

3.

Vnější

Osobní problémy - škola,

průběhu

zaměstnání,

rodina apod.

zápasu
soustředěnost

-

Malá

-

Nízká

-

Zranění při

-

Aktuální pocity (únava - fyzická i psychická)

-

čas zápasu

-

Důležitost

-

Špatné předchozí výsledky

-

Neznalost hry

-

Nízká kvalita

-

Špatná atmosféra v týmu při přípravě

sebedůvěra

zápase

vlivy

zápasu

soupeře

přípravy před
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zápasem

2.2 METODY ZKOUMÁNÍ
V této práci jsou použity

dvě

rozdílné metody zkoumání a pozorování

kritických situací v basketbalu.
První z nich je samotné pozorování vybraných
následný rozbor vybraných a vypozorovaných
rozhovoru s pozorovaným

hráčem.

hráčů přímo

okamžiků

v utkání a

a situací pomocí

K pozorování jsem si vybral

tři hráče,

jejichž

herní styl i osobnost jsou rozdílné a mohl jsem tak porovnat rúzné typy
v podobných situacích. Všichni
v

některých případech

hráčů

tři

jsou

hráči

hráčů

jednoho klubu, a proto jsem

mohl využít pozorování jediného zápasu u všech

tří

a porovnat jejich reakce na podobné nebo dokonce naprosto totožné

situace.
Druhou metodou je výzkum provedený pomocí dotazníku. V
zaměřeny

otázky
na

hráče největší

třetí

vliv, za druhé jaký dopad mají na
hráč vypořádává ať
vyplněn hráči

další. Dotazník byl

Mattoni NBL, tedy nejvyšší
druhé

hráčů, kteří

jsou

jednak na to, které situace z pozorovaných v této práci mají

jak se s nimi

přebor

něm

třídy,

s

už v

různou

průběhu

již svou aktivní kariéru

tyto dané situace a za

utkání nebo v

přípravě

na

výkonností od vrcholových (hrající

českou soutěž)

tedy naopak nejnižší

hráče

až po amatérské hrající krajský

soutěž.

Mezi dotazovanými je i

několik

ukončili.

2.2.1 METODA ČÍSLO 1
První metodou je výše

zmíněné

pozorování vybraných

hráčů

a následné rozhovory s nimi. Cílem této metody bylo zjistit jak
situace na konkrétní

hráče

v utkáních

působí

kritické

v daném utkání.

2.2.2 OBJEKTY ZKOUMÁNÍ

Všichni

hráči

použití jako objekty zkoumání jsou

klubu Kladno, se kterým v letošní

sezoně

hráči

Basketbalového

postoupili z Krajského

přeboru

do

Druhé ligy ČR (tedy třetí nejvyšší soutěže), což se klubu podařilo po šesti
letech. Všechna sledovaná utkání jsou tedy z této sezony a z této soutěže.
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2.2.2.1 Hráč číslo 1
Věk:

271et

Pozice: pivot

Charakteristika: Tento

hráč

je dlouholetým

v žádném jiném klubu, a proto je na

něj

členem

klubu, nikdy nehrál

velmi vázaný a na výsledcích mu

Prakticky od začátku svého působení v mužské kategorii

záleží.

hráčům

k nejlepším

nejen týmu, ale i celé

soutěže

(Krajský

přebor

první

patřil
třídy).

Proto se také stal kapitánem a vůdčí osobností klubu, který usiloval o postup do
Druhé ligy ČR. Podle mého názoru tato role nebyla určena přímo pro něj, ale
později

mi tento názor dokonale vyvrátil. Stylem hry je tento hráč spíše menší

pivot na pozici 4, ale dokáže hrát i na pozici klasického pivota, což mu
umožňuje

relativní univerzálnost a výhodu proti

stránkou je ale zarputilost a touha po
bojovností, dobrou hrou v

obraně

slabé stránky jednak pramení
o

občasnou

zbrklost

ať

už ve

obráncům.

vítězství,

Jeho hlavní silnou

což se projevuje velkou

a solidní hrou jeden na jednoho v útoku. Jeho

právě

z velkého nasazení a bojovnosti a jedná se

střelbě,

driblingu nebo

přihrávkách

a z nasazení

pramení i poměrně velké množství zbytečných faulů. Druhou slabou stránkou
jsou situace, kdy bere veškerou

odpovědnost

za výsledek utkání na sebe a

zbrkle se pouští do zakončení. Právě z tohoto důvodu mi nepřišlo vhodné volit
ho za kapitána a uvalit na
začátkem

touhy po

něj

hlavní

zodpovědnost

za výsledky týmu, což

před

sezony sám říkal. Nakonec ale tuto roli přijal a to právě z důvodů své

vítězství

2.2.2.2
Věk:

a zarputilosti.

Hráč číslo

2

221et

Pozice:

Křídlo

Charakteristika: Druhý

hráč

je také odchovancem klubu, ale ve svém

dorosteneckém věku působil i v klubu Sokol Pražský, za který hrál nejvyšší
dorosteneckou soutěž a poté i 1. ligu mužů (druhá nejvyšší soutěž v ČR), což
mu

přineslo

obrovský výkonnostní skok a nemalé zkušenosti, díky
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čemuž

se

mohl po svém návratu

zařadit

klíčové

mezi

osobnosti týmu. Není to sice

který by dokázal rozhodovat zápasy, ale svou
činnosti

zejména v obranné

příliš

při

tréninku, tak

při

právě

v

působení

zápasech.

Právě

přístupu

spoluhráčům.

přehled

být

nepříliš

pro tým je i ve

příkladem

kvalitní

což mu

střelba

ostatním
a

hlavně

rozehrávač

podobně

dříve hráč číslo

jako

Pražského v extralize. Do

velmi talentovaného
rozehrávač

zakončoval.

hráče

hráč

2

mateřského

start, ale nikoli do dorostu, ale do

sám

může

kde

přínos

hřišti,

3

Charakteristika: Tento mladý

typický

Jeho

na

18

Pozice:

ale

v Sokole Pražském,

zraněním.

Hráč číslo

2.2.2.3
Věk:

k tréninku,

Jeho slabými stránkami jsou

náchylnost k častým

že

to je jeho hlavní silnou stránkou. Další

rozehrávače.

alternovat i na pozici

zmiňovaném

říci,

talentovaný a vše musel vynahrazovat tvrdou prací jak

silnou stránkou je schopnost týmové hry a dobrý
umožňuje

a bojovnou hrou

je týmu velice platný, skoro by se dalo

nenahraditelný. Tuto vlastnost získal
protože nikdy nebyl

pečlivou

hráč,

je

rovněž

působí

v dorosteneckém týmu Sokola
sezoně přišel

klubu v této

mužů.

To

nasvědčuje

střídavý

na

tomu, že se jedná o

s dobrou perspektivou do budoucna. Stylem hry je

a režisér hry, který vždy radši

Jeho doménou je

především

plynoucí

umění překvapivých přihrávek.

činnost,

zejména

poziční

odchovancem BK Kladno,

hra a

čtení

přihraje spoluhráči,

dobrý

přehled

na

hřišti

než by

a z toho

Další silnou stránkou je dobrá obranná
hry

soupeře.

Ke slabinám

patří

menší

postava a tím horší pozice v osobních soubojích a také malé množství
zkušeností, z

čehož

pramení chyby zejména ve vypjatých zápasech.
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2.3 ROZBOR KRITICKÝCH SITUACÍ
2.3.1 HRÁČ ČÍSLO 1
ZÁPAS ČÍSLO 1
Datum: 27.2. 2008
Soupeř:

Kaučuk Kaučuk

BK

Kralupy nad Vltavou (doma)

Kolo: 20.
Výsledek: 64:57
poměrně tradiční

Jednalo se o
dobře

velice

nepřátelství.

důležité

Proto se

hráč

hráč

mu. V první

čtvrtině

cítil velice

klíčového hráče

části

zápasu, k čemuž

přispěl

čtvrtiny

dopustil

se

dobře, neměl

hráč

hráč říkal

hry se

soupeř

i sledovaný

hlavně

přítomnost poměrně

manželka a

rodiče.

soustředěnější

se domácí za

na

svůj

přispění

čtvrtiny.

situace zvládl bez
vedením, které ale
hřiště zpět

hráč několika

uklidnit a více se

velkého množství
soupeř,

problémů.

hráče

odehrál
Do

soupeř opět
hráč

Na

dařilo

se

domácí, a proto

a poté v

vývoj
druhé

a nechal ho

faul. Reakce trenéra

poločasové přestávce

soustředit

diváků,

otočil

polovině

protihráče

si

na hru. Motivovala ho

mezi kterými byla i jeho

se kterým nechce prohrát byla další

nastoupil v základní

sledovaného
hráč

chybami. V

neubránil

lavičce

výkon než ve druhé

i sledovaný

měli

rozehrál k dobrému výkonu a

Na

poločasu

Sledovaný

i když šlo o

vyřazovací části soutěže.

přidal zbytečný útočný

Navíc atraktivní

motivace. Do druhého

těšil,

žádné zdravotní problémy a

kroků, následně

hráče vystřídal.

že se musí

navzájem

stáhl a nedošlo tedy k žádným kritickým situacím.

snadno skórovat a navíc v útoku
byla jednoznačná a

do

velice

byl zápas velice vyrovnaný, ale navrch

Naopak ve druhé

konce

týmů

soupeři

velká rivalita, ale nikoli

přípravě

na utkání už v

utkání vzhledem k nasazení

trenér svého

poměrně

znají a panuje mezi nimi

tréninku se

také

derby, ve kterém se

čtvrtině.

sestavě

Hned po

a zdál se

začátku třetí části

dostali do vedení, které udrželi až do

téměř

celou

čtvrtinu

závěrečné čtvrtiny

a všechny kritické

vstupoval tým s jasným

zlepšenou hrou dotahoval. Proto musel na

a pomohl týmu držet vedení.
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Dvě

minuty

před

koncem se ale

opět

několika

dopustil

vedení udržel. Po utkání nebyl
vstřelených bodů

dvacet

zejména do play off
potlačit

se svým výkonem i
vědom,

spokojen. Byl si

kvalitně

přes důležité vítězství

a

příštích zápasů

a

že musí do

trénovat a koncentrovat se na svou hru a zejména

zbrklost ve vypjatých okamžicích.

Závěr

- zápas

číslo

chyby, které se s
hráč

Hráč

1:

si velice

dobře uvědomuje,

že je

klíčovou

něm

hra postavená. Na druhou stranu z toho vyplývají

přibývajícími

kritickými situacemi kumulují. Pozitivním faktem

postavou týmu a že je na

je, že

hráč

chyb za sebou a musel být vystřídán. Tým

nemá problémy s motivací a

zaváháních. K tomu

přispívá

i plná

sebedůvěrou

důvěra

i po

několika

takovýchto

trenéra a spoluhráčů.

2.3.2 HRÁČ ČÍSLO 1
ZÁPAS ČÍSLO 2
Datum: 2.3. 2008
Soupeř: TJ AŠ Mladá Boleslav (venku)

Kolo: 22.
Výsledek: 51:76
části mělo

Poslední kolo základní

play off z výhodnější první pozice.
kvůli

utkáním absolvoval s týmem

Hráč

rozhodnout, který ze

soupeřů půjde

jel na utkání s tím, že v

přípravě před

pracovním povinnostem pouze jeden trénink

a navíc s vědomím, že na palubovce Mladé Boleslavi se mu
nepodařilo zvítězit.

čehož

Hráč opět

vysoká motivace.
jasné, že

Z

soupeř

plynulo sice nižší

sebevědomí,

nastoupil v základní

je na utkání daleko lépe

sestavě,

připraven.

dopouštěl čím

dál více chyb pramenících z dobré hry

se snižujícího

sebevědomí (zbytečné

jednoznačný

pro

spoluhráči, kteří

pošetří

soupeře

už

nikdy

ale naopak také

ale od

začátku

Sledovaný

soupeře,

fauly a ztráty). V

ještě

bylo

hráč

se

ale i z jeho stále

poločase,

kdy byl stav

se dostal do lehkého konfliktu s trenérem a

znatelně

do

několika

dávali najevo, že utkání je rozhodnuté a radši

síly. Nakonec sledovaný

hráč,
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jako kapitán dokázal tým

přesvědčit

k bojovnosti a tým
poločas,

druhý

Závěr

prohru uhrál s favorizovaným

což se ukázalo jako
číslo

- zápas

přímo

nevyplývají

přes

klíčové

2: Na

s trenérem a spoluhráči), a to snížením

vyrovnaný

sezony.

silně působí

velice

součástí

ze hry ale jsou její

průběh

pro další

hráče

soupeřem

situace, které

(nedostatek tréninku, neshody

sebevědomí.

2.3.3 HRÁČ ČÍSLO 2
ZÁPAS ČÍSLO 1
Datum: 2.3. 2008
Soupeř: TJ AŠ Mladá Boleslav (venku)

Kolo: 22.
Výsledek: 51:76

Tento zápas je totožný s druhým zápasem
byl

před

před

z

nějakou

dobu

zraněný

play off. Sice byl již v plné

čehož

velké
z

utkáním

důležitosti

počátku

několika

ale zápasová praxe mu

hráč

vstupoval jako

kteří

se dostali do konfliktu s

hráčem číslo

nízké motivace a i koncentrace. Na
poločasu

si ale

uvědomil,

velkém množství
bylo nedostat v
týmu i

přes

chyběla,

přihrávka),

poločase,

které

byl jedním

1, což byla známka velice

střídačce těsně

zdánlivě nedůležitý

a hned

po

zápas

začátku

může

druhého

rozhodnout o

Proto se snažil znovu se zkoncentrovat a jeho motivací

obraně

ani jeden bod. Jak již bylo

zmíněno,

druhý

poločas

se

celkovou porážku týmu povedl.

Závěr

rozhodnuté a
přesto

věcí.

že i

střídající

chyb v útoku (kroky, zkažená

nenapravil ani svou doménou, tedy hrou v obraně. V
z těch,

hráč

ale i nízká motivace, vzhledem k nepříliš

zápasu. Do utkání

se dopustil

1. Sledovaný

a tento zápas bral spíše jako zkoušku

přípravě,

sebevědomí,

plynulo nízké

hráče číslo

- zápas

číslo

zdánlivě

koncentrovat na

1:

Hráč

snadno podlehne situacím, které jsou již

bezvýznamné (porážka v tomto utkání), ale dokáže se i
svůj

výkon, který mu
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může

pomoci v dalších zápasech.

2.3.4 HRÁČ ČÍSLO 2
ZÁPAS ČÍSLO 2
Datum: 5. 4. 2008
Soupeř:

Kaučuk

BK

Kralupy nad Vltavou

Kolo: semifinále (1. zápas)
Výsledek: 93:76
opět

Zápas
němu

věnoval

přípravě

v základní

Hráč

sestavě,

přesto

plná hala. Už
na zápas, v

předzápasového

hráče
před

byl

hlavě

úkoly trenéra v obranné
nedařila střelba

spoluhráčů

obrannou fází.

části,

Několikrát

že si sám

najevo svou

důvěru

druhé

hráč

a

dva

ale

věděl

na co se má

o

i druhá

první

plně

přispěla

i

se koncentrovat
sebevědomí

se mu

dařilo

plnit

chyb v útoku (zejména se

stále cítil

do jeho hlavní

čtvrtina,

v Sokole

a radil se s trenérem o

čtvrtiny

několika

přesto

sebevědomí

důvěru

trenéra i

činnosti,

tedy do

i když ne s tolik

úspěšnou

neubránil a to natolik poškodilo jeho

střídání.

sám si byl

V

přestávce

vědom

mu trenér i

své lepší fyzické

fáze hry, ve které si tolik

několikrát dobře

tříbodové

se snažil

soupeře

průběhu

soupeře

maxima a výsledkem bylo 22
soupeře,

V

zůstávala útočná

čtvrtiny

podařilo proměnit

řekl

O této taktice

zbavit se nervozity a získat

ale dopustil se

scénář měla

Jediným problémem

hřiště

ze snadných pozic,

sebevědomí,

začátku

podařilo

a to mu dodávalo

obrany. Podobný

Nastoupil

společného působení

zná ze

akce svého

začátkem.

samotným

problémů.

hráče soupeře.

tréninku, proto

ze šatny na

přehrával

si

dobře

plně

sledovaného zápasu

zápasem neobvykle nervózní, k čemuž

před příchodem

nejlepší taktice. Tím se mu
těsně před

velmi

zná a proto proti

o fakt, že šlo o první zápas

předchozího

se již od

s úkolem bránit nejlepšího

(navíc onoho

pražském). I

případě větší

hráč dobře

s týmem bez jakýchkoli zdravotních

už od posledního

připravit

mu

jehož sledovaný

má velkou motivaci. V tomto

semifinále play off.

věděl

soupeřem,

se

pokusy v

zasáhl v

řadě.

Tím jeho

nastřílených bodů

kterého bránil.
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obraně

a

spoluhráči

připravenosti.

nevěřil.

Hned na

a navíc se mu

sebevědomí

vystřídání

dali

dosáhlo

nejlepšího

hráče

Závěrpři

výkonu

zápas

číslo

2: V tomto

hráče sebevědomí

bylo, že byl

hráč

a

případě

se jasně ukázalo, jakou roli hraje

důvěra spoluhráčů
dopředu

seznámen s taktikou již

a trenéra. Velkou výhodou
připravit.

a mohl se na ní

2.3.5 HRÁČ ČÍSLO 3
ZÁPAS ČÍSLO 1
Datum: 27 .2. 2008
Soupeř:

BK

Kaučuk

Kralupy nad Vltavou (doma)

Kolo: 20.
Výsledek: 64:57

Jedná se o stejné utkání jako první utkání u
hráč

utkání byl rozdíl jednak v tom, že tento
utkání tolik

prestižně

hráč číslo

jako

příprava

před

nezná tolik

jedna.
před

utkání vzhledem k postavení v tabulce

spoluhráči,

Do utkání nenastoupil v základní
vypozorovat
hřiště

útočné

čtvrtině

polovině

důležitost

Pravděpodobně

zkušenostem se ve

a na

důvodu měl
něj

jako

lavičce

obavy zda bude

rozehrávače klíčové.

se snažil koncentrovat a
čtvrtině

kvůli

čtvrté čtvrtině

a stáhl ho ze hry. Nakonec byl ale

a zapadl do dobrého výkonu týmu, což ho

hřiště

se na

velice motivovaný. Hned od

1.

si pouze

play off. Druhým rozdílem byla

což je pro

sestavě

dobrým výkonem k obratu v utkání
číslo

takže nebere

signály, které nenatrénoval s týmem. V první

zhruba v

uklidnilo. Ve druhé
čtvrtiny

Před začátkem

utkáním, kterou absolvoval s týmem Sokola Pražského a

fungovat jeho spolupráce se

se dostal na

1.

soupeře,

Uvědomuje

s Kladnem nebyl ani na jednom tréninku. Z tohoto

hlavně

hráče číslo

nedostal a proto byl na

začátku

hlavně

vědomí

začátku třetí

se dostal do herní pohody a

ve spolupráci se sledovaným
dobrého výkonu a

kvůli

přispěl

hráčem

menším

zdálo že ztrácí koncentraci, což vycítil i trenér
hráč

s výkonem spokojen.
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Závěr

číslo

- zápas

Hráč

1:

si byl

vědom

začátku

ale nahradil to maximální koncentrací na
nekoncentrovanost po dobré

třetí čtvrtině,

možné nesehranosti s týmem,
utkání. Nedostatkem byla

kdy si myslel, že má tým utkání pod

kontrolou.

2.3.6 HRÁČ ČÍSLO 3
ZÁPAS ČÍSLO 2
Datum: 15.3. 2008
Soupeř:

Kolo:

BK Brandýs nad Labem (doma)

čtvrtfinále

(1. zápas)

Výsledek: 90:81

Tento zápas byl jedním z
přispěl

K tomu

i fakt, že první

nejdůležitějších

rozehrávač

rozehrávač

minut velice
strávil na
stav v

dopustil

dobře,

hřišti

půlce

měl hráč

zraněním

a

mírné obavy, ale

mu dodal fakt, že tentokrát mohl celý týden trénovat s týmem a

také, že se cítil po fyzické i psychické stránce
jako první

kariéře hráče.

v týmu se potýkal se

nebylo jasné, zda bude moci nastoupit. Z čehož
sebevědomí

v dosavadní

v základní

k čemuž

několika

nucen sáhnout ke

přispěl

při něm

a nedošlo

zápasu

sestavě.

výborně.

Do utkání nastupoval

Utkání se pro tým vyvíjelo od prvních

i sledovaný

hráč,

který celý první

poločas

k žádným kritickým situacím. Také proto byl

poměrně jednoznačný.

Ale ve

třetí čtvrtině

se

hráč opět

chyb pramenících z nekoncentrovanosti a trenér byl
střídání.

Na

lavičce

si

hráč uvědomil,

opět

že celé utkání musí hrát

se stejným nasazením a zaujetím, což zvýšilo jeho motivaci a po návratu na
hřiště

se vrátil k

Závěr

původnímu

- zápas

příznivém průběhu

číslo

výkonu.

2:

Hráč opět

ukázal sklon k poklesu koncentrace

zápasu a z toho pramenící nezvládnutí kritických situací. Na

rozdíl od minulého zápasu si to ale
koncentrací vrátit

při

zpět

na

motivace na pozici prvního

původní

uvědomil

úroveň.

rozehrávače.
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a dokázal se zlepšenou

K tomu

přispěla

také vysoká

2.3.7 HRÁČ ČÍSLO 1, 2 a 3
ZÁPAS ČÍSLO 3
Datum: 19 .4. 2008
Soupeř: TJ AŠ Mladá Boleslav (venku)

Kolo: finále (1. zápas)
Výsledek: 103:102 po prodloužení

V posledním zápase jsem se
také hodnocení uvádím najednou.
Byl to

zaměřil

Zaměřil

pravděpodobně nejdůležitější

na všechny sledované

utkání. Jak již bylo

zápas celé sezony. Cílem

Mladé Boleslavi

zvítězit,

zmíněno,

týmu se dlouho

vítěz.

ta navíc byla suverénem základní

soupeře.

hráče číslo

Zejména pro

motivací a proto se snažil už od semifinále tento
na své

spoluhráče.

Oba dva další sledovaní

motivováni, ale ne v takové
nevraživost domácích

míře. Před začátkem

diváků,

začátek

zápasu. Hned na

připraveni

začátku

hráčů postupně

dvě

na palubovce

části soutěže,
vítězství

pocit

hráči

byli

přenést

na

a

hřišti

v tréninku i

samozřejmě

také

utkání byla v hale znát velká
hráč číslo

se snažil

se pouze na

měl

2, který

pokřiky

rozcvičení

a nadávky
a samotný

se ukázalo, že domácí jsou velmi

a dostali se do vedení, které jim vydrželo až do

sledovaných
číslo

svůj

diváků. Hráč

soustředit

na svou osobu nevnímat a

sezonou

1 byl tento fakt obrovskou

což pocítil zejména

v minulém zápase konflikt s jedním z

před

Hrálo se na

nepodařilo

proto velkým favoritem. Proto byl motivací nejen postup, ale i
neoblíbeného

proto

jsem se zde také na tým jako celek.

totiž byl postup do Druhé ligy, který si vybojoval pouze
vítězná

hráče,

dobře

poločasu.

nastoupili všichni a prosazoval se

Ze

hlavně hráč

1, který svou obrovskou motivaci dokázal zkrotit a vyvaroval se svých

obvyklých chyb plynoucích z

přemotivovanosti.

Sám potvrdil, že se celou dobu

snažil myslet jen na svou hru a nerozptyloval se myšlenkami na diváky,
rozhodčí

podlehl

a další

věci

atmosféře

jako obvykle.

Hráč číslo dvě

a tlaku, který na

něj

a navíc se dostal do konfliktu s

vystřídal

se na

sledovaný

hráč

hráč

lavičce

snažil

rozhodčím.

opět soustředit

byl pod velkým tlakem obrany
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začátku pravděpodobně

byl vyvíjen a dopustil se dvou

zbytečných faulů

a

na

soupeře

Proto ho trenér

pouze na hru.

a z toho

důvodu

Třetí

plynulo

několik

neproměněných střelách

dva body a to všem
vzpomněli
ještě

se

z jasných pozic. V

hráčům

Na

soupeřem,

lavičce

si

nejdříve říkal,

ale potom co

sebevědomí

skvělý

nastartoval

viděl,

hodů

a rozhodující

poločase

také

začal

výsledkem byly pouze

dvě

hráč

sledovaný

měl

- zápas

číslo

a byl

a v té chvíli si
nepřišla.

Po

hřiště

na

vyrovnávajících
se ve druhém
rozhodčí

nepatrně

hřišti příliš

kontě čtyři

hráč

a

snížily jeho

se na

na svém

osobní

naprosto bez

Nakonec se tak ale stalo a

několika

vteřinách

ale hned první

problémů

v podobném duchu i v následujícím
a postoupil tak do Druhé ligy.

zřejmé,

3: Z tohoto utkání je

některých hráčů, kteří

ho dokáží

přenést

na své

že

sebevědomí

spoluhráče

se

a

může

prvkem v rozhodnutí vyrovnaného utkání, tím se ukázalo, že volba

1 kapitánem byla zcela správná. Navíc i

hlavně

zpět

včetně

Hráč číslo tři

rozehrávač

pokračoval

nebyli, nebo po svých nezdarech
a to

sobě

získal sebevědomí zpět a v tomto trendu pokračoval až do

domácím utkání, které zvládl bez

hráče číslo

druhý

hřiště.

konce zápasu. Celý tým pak

klíčovým

což

třetí čtvrtiny

na sebe než na diváky a

rozcvičovat

musel na

1

navzájem hecují a

Hráč číslo dvě

v prodloužení.

aby ta pátá chyba

proměněnou střelou

Závěr

lavičce

na

chyby (kroky a ztráta), které

neukázal, ale na konci, když

sebevědomí říkal,

protože na začátku

stouplo a poté, co nastoupil

které ale dokázal nabýt zpátky.

chyby, ho trenér poslal

poločas vyrovnaně,

ve dvou útocích po

hráči

jak se

střely

hráči číslo

že zápas asi dopadne jako obvykle s tímto

soustředit

více

tým prohrával pouze o

Navíc si díky

výkon, který korunoval 40 body

trestných

sebevědomí,

příliš,

kroků

jedna dopustil dvakrát

povzbuzují, jeho

motivace

poločase

sebevědomí.

dodalo

zvýšilo jejich motivaci. Ale možná až

střídán.

což se projevilo na dvou

na poslední utkání, ve kterém hráli druhý

hráč číslo

stát

sebevědomí,

chyb a také mu kleslo

díky svým

sebevědomí

spoluhráčům.

hráči, kteří

tak

sebevědomí

ztratili, ho dokázali získat zpátky

To dokazuje, že v kolektivních sportech je

výkon jednotlivce závislý nejen na vlastní psychice, ale i na psychice
spoluhráčů

a dalších okolnostech.

Hráč číslo
ovlivňovat

1 by se

měl

koncentrovat na vlastní výkon a nenechat se

okolními vlivy (neshody s trenérem apod.), dále by
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měl

využít své

vysoké motivace a
situacích, ale
některé

sebedůvěry

neměl

k eliminování snížení koncentrace v kritických

by svou motivovanost

chyby. K tomu by mu

měla

přehánět,

dopomoci i

protože z toho pramení

důvěra spoluhráčů

a dobrá

atmosféra v týmu.
Hráč číslo

2 se

potřebuje

bezvýznamné a rozhodnuté. I na

oprostit od
něj

velice

podcenění

situací, které jsou

pozitivně působí

dobrá atmosféra

v týmu.
Hráč číslo

3

měl

problémy s poklesem koncentrace

utkání. Pokud si to ale sám
neměl

uvědomí,

k čemuž

by v budoucnosti mít podobné problémy.
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přispějí

i

při příznivém

přibývající

vývoji

zkušenosti,

2.4 METODA ČÍSLO 2
Druhou metodou zkoumání je níže uvedený dotazník. Objektem
různí hráči

zkoumání byli
hrají v

různých

vrcholoví
soutěží

hráči

(i

hráčky),

zejména

různých

klubech, na

hráči

BK Kladno, ale i jiní,

úrovních. Mezi dotazovanými byli jak

z širšího kádru mužské reprezentace, tak

a dokonce i

hráči, kteří

kteří

již basketbal

aktivně

hráči

z nejnižších

neprovozují. Základem

dotazníku, je seznam kritických situací, který byl sestaven pro tuto práci.
Cílem

průzkumu

dotazníkového

hráče

pozorované v této práci jsou pro
největší

bylo

především

zjistit, které situace

nejvíce kritické, a které na

vliv. Druhým bodem bylo získání informací, jak se
vypořádají

situacemi a zejména jejich následky
neopakovaly.

Třetí

a co

hráči právě

dělají

ně

mají

s těmito

pro to, aby se

hodnotou byly další situace, které nejsou uvedeny

v seznamu, ale které

hráči

vnímají a jsou pro

ně

významné v utkáních a

přípravě.

2.4.1 POČET A VÝBĚR RESPONDENTŮ
Výběr

respondentů

byl

založen

na

podmínce,

zastupovali jak vrcholovou (profesionální), tak amatérskou
byly zastoupeny

různé věkové

společně

respondentem. Z 32

respondenti

úroveň

a

zároveň

skupiny.

Celkem odpovídalo 32
emailem

aby

respondentů,

s instrukcemi
respondentů

pomocí dotazníku zasílaného

případně

osobním

rozhovorem

bylo 8 hrajících mužskou nejvyšší

s

soutěž

v ČR, 1O hrajících třetí nejvyšší soutěž (včetně 3, kteří už aktivní činnost
ukončili,

přebor

ale jejich maximem byla

první nebo druhé třídy.

právě

tato

Věk respondentů
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soutěž)

a 14 hrajících krajský

se pohyboval mezi 18-34 lety.

2.4.2 DOTAZNÍK
ROZBOR KRITICKÝCH SITUACÍ V BASKETBALU
projděte

V následujícím krátkém dotazníku si nejprve
situací sledovaných v mé práci a poté prosím
pokynů

vyplňte

seznam kritických

jedenáct otázek podle

u každé z nich.

SEZNAM KRITICKÝCH SITUACÍ

-viz výše
OBECNÉ INFORMACE O DOTAZOVANÉM

1. Jméno (dobrovolné)
2.

Věk

3.

Soutěž

(aktuální)

4. Nejvyšší
5. Pozice

soutěž (alespoň

jedna kompletní odehraná sezona)

(nejčastější)

VLASTNÍ DOTAZNÍK

Vybírejte
z basketbalových
6. Které

z výše

uvedených

situací

podle

Vašich

zkušeností

zápasů.

situace z výše

uvedených jsou

v jednotlivých kategoriích (vyberte
vlivu na Váš výkon)
1. Technické

přestupky

1.
2.
3.
2. Individuální chyby

1.
2.
3.
3. Ostatní

1.

2.
3.
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tři

a

pro Vás

nejkrizovější

seřaďte sestupně

podle

4.

Vnitřní

vlivy

1.

2.
3.
5.

Vnější

vlivy

1.

2.
3.
7. Které situace z výše uvedených jsou pro Vás
nezáleží na kategoriích (vyberte

pět

a

nejkrizovější

seřaďte sestupně

-

podle vlivu

na Váš výkon)

1.

4 ..... .. .

2.

5....... .

3.
8. Jak na Vás vybrané situace v otázce 6
k nim

číslo

většinou působí? (doplňte

z níže uvedeného seznamu)
1. Ztráta koncentrace
2. Zvýšení koncentrace
3. Ztráta

sebedůvěry

4. Ztráta motivace v konkrétním utkání
5. Zvýšení motivace v konkrétním utkání
6. Ztráta motivace i v dalších utkáních a

přípravě

7. Zvýšení motivace i v dalších utkáních a
8. Pokles výkonu i bez ztráty motivace

či

přípravě

koncentrace

9. Jiné

9. Jak se s danými následky situací vypořádáte

10.Jak se s danými následky situací

přímo

vypořádáte

v

v utkání?

přípravě

na další

utkání?

11. Máte v utkáních

nějaké

další kritické situace neuvedené v tomto

dotazníku?
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2.4.3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

2.4.3.1 SYSTÉM HODNOCENÍ

V dotazníku jsem vyhodnotil každou otázku
výsledek
seřadili

pořadí

měl

co

největší

jak se liší

odpovědi

pěti

z hlediska

častěji

tří

do jednoho bodu v otázce 7.

kolikrát byla každá reakce
které body se

tak aby

vypovídací hodnotu. Situace, které dotazovaní

v otázkách 6 a 7 jsem obodoval na škále od
v otázce 6 a od

samostatně,

věku

a

úrovně hráčů.

přiřazena

objevovaly u

do jednoho bodu podle
Zároveň

jsem sledoval,

V osmé otázce jsem

k jednotlivým situacím a

různých hráčských

hráči

opět

sečetl,

sledoval

úrovní a věkových skupin.

V otázkách 9, 10 a 11 jsem sečetl všechny odpovědi, které respondenti uvedli.
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2.4.3.2 VLASTNÍ HODNOCENÍ

Otázka 6 v dotazníku

Ta bulka 1 -Výsledky otázky
Kategorie
Technické

přestupky

číslo

6a7

Situace

Body ot. 6

Body ot. 7

Kroky
3 vteřiny
24 vteřin

62
26
26
24
18
18
14
6

6

Míč/hráč

v zámezí

Přes půl

5 vteřin
8 vteřin
Dvojitý dribling
Individuální chyby

Zkažená

přihrávka

Neúspěšná střela

54

z jasné pozice

Ztráta
Neubránění protihráče

Zblokovaná

střela

Neúspěšná střela

Ostatní

z obtížné pozice

Atmosféra v týmu
Výkon rozhodčích
Chování trenéra
Špatná kvalita haly
Klíčové momenty v utkání
Výkon spoluhráčů
Nepřízeň diváků

Vnitřní

vlivy

Fyzické vlivy
Osobní problémy
Aktuální pocity
Zranění

Nízká sebedůvěra
Malá soustředěnost
Vnější

vlivy

Důležitost

zápasu
Atmosféra v týmu při
čas zápasu
Kvalita přípravy
Znalost hry soupeře
Předchozí výsledky
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přípravě

40
38
32
14
10

o
o
o
o
o
o
o
26
50
26
28
10
8

80
62
26
20
14
10
8

54
58
10
18
4
2

66
16
28
22
12
8

86
16
14
20
16
4

44
42
34
34
20
14

o

o

8
2
14

o
o

1. Herní situace
a. Technické
-

přestupky
jednoznačně nejčastěji

V této kategorii byly
kroky, jako
bodů

přestupek

s nejvyšším vlivem na
místě

z 96 možných). Na druhém

polovinou

bodů

hráč

míč

nebo

vteřiny

3

a 24

vteřin.

vybírány
hráče

(62

s necelou

Další

pořadí:

v zámezí, 5 vteřin, 8 vteřin, nepovolený

dribling
b. Individuální chyby
-

Zde byla situace
zkažená

vyrovnanější,

přihrávka

ale na prvním

neubránění protihráče

bodů)

(32

je

neúspěšná střela

s 54 body, dále

z jasné pozice se 40 body, ztráta

místě

míče

(38

bodů)

a

s malým odstupem,

ostatní položky získaly zanedbatelný

počet hlasů.

c. Ostatní
-

V této kategorii byl
špatné

atmosféře

nejčetnější
místě

největší počet bodů
při

v týmu

(80)

přiřazen

utkání, která byla

zároveň

situací vybranou v této otázce. Na druhém
rozhodčích

výkon

s 62 body. Ostatní body

získaly zanedbatelné množství
2.

Vnitřní

Zde byla situace

podstatně vyrovnanější,

vlivů před

fyzických

zápasem, které byly
seřadily

s 66 body. S odstupem se
v

pořadí:

aktuální pocity,

problémy, nízká
Vnější

bodů.

vlivy
-

3.

opět

zranění při

sebedůvěra,

malá

s výjimkou
nejčetnější

další položky
zápase, osobní

soustředěnost.

vlivy
-

V této kategorii byl výsledek
neznalosti
výsledků

hry

soupeře

nejvyrovnanější, kromě

a špatných

získaly ostatní položky podobný

od 44 do 34.
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předchozích

počet bodů

Závěr:

překvapivá odpověď.

V této otázce nenastala žádná

hráči

osobní problémy vybrali na první pozice pouze starší
počet bodů

pro špatnou atmosféru v týmu dokazuje

Zmínit lze fakt, že
a ženy. Nejvyšší

důležitost

týmové psychiky

na výkony a psychiku jednotlivce.

Otázka 7 v dotazníku
hráči

V této otázce

vybírali situace bez ohledu na jejich

kategorií. Nejvyšší

počet bodů

z čehož vyplývá, že

většina

těsně před

hráčů

více vnímá

nepříznivé

utkáním, než v samotném zápase, ve kterém se více

zhruba polovinu

bodů

odpovědi

- výkon

do

(86 ze 160 možných) získaly fyzické vlivy,

dotazovaných

vlastní výkon . Opakem byly

rozdělení

soustředí

na

na dalších dvou místech, které získaly

rozhodčích

utkání (54). To jsou situace, kde se

situace

(58) a špatná atmosféra v týmu

hráči přestávají soustředit

při

na výkon a

rozptylují se okolními vlivy (rozhodčí). častá volba špatné atmosféry v týmu při
utkání

opět

dokazuje, že v kolektivních sportech mimo výkonu a psychice
prostředí

jednotlivce velice záleží i na
z technických

přestupků

se v tomto

Z hlediska věku a úrovně se zde

v celém týmu. Zajímavé je, že

výběru

odpovědi

objevil pouze jeden a to kroky.

nijak výrazně nelišily.

Otázka 8 v dotazníku
Graf 1 ·Výsledky otázky

číslo

8
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V této otázce se
rozdílné. Byly to, podle

nejčastěji

čtyři

objevovaly

počtu hlasů,

možnosti a to

poměrně

zvýšení koncentrace (74}, snížení motivace

v daném utkání (70}, ztráta koncentrace (62) a pokles výkonu bez ztráty
motivace

či

koncentrace (52). Zde se nejvíce projevil rozdíl mezi
hráčům působícím

výkonností oproti
skupiny

hráčů

nejčastější odpovědi

byly

soutěžích.

v nižších

hráči

s vyšší

Zatímco u první

zvýšení koncentrace a motivace

v daném utkání, u druhé se objevovaly velice
motivace v daném utkání. Podobný rozdíl byl

často

vidět

i ztráta koncentrace a

i mezi staršími

hráči

oproti

mladším. Naopak podobné zastoupení u všech skupin hráčů měl pokles výkonu
bez ztráty koncentrace
objevily ztráta
že

hráči

na

přípravu

na

ně

se

či

či

motivace. Pouze

zvýšení motivace v dalších utkáních a

soustředí především

přičemž

přípravě,

rozboru situaci s

kritické situace z

předchozí

mají zanedbatelný vliv. Spíše
při

se mezi

na aktuální utkání a po jeho

a následující utkání,

bylo dokázáno

několikrát

hráčem číslo

odpověďmi

což dokazuje,

skončení

již pouze

předchozího

utkání

utkáni vnímaji jako celek, což
1.

Otázka 9 v dotazníku
Graf 2 ·Výsledky otázky
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'

. ·i
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5

10

V této otázce se

téměř

15

polovina

20

respondentů

(15 z 32) shodla na tom, že

jim pomáhá zvýšení koncentrace na dalši fáze utkání. Dále je pro hráče důležité
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snažit se povzbudit a motivovat sebe i

spoluhráče.

V grafu je více

odpovědí

než

byl počet respondentů , protože někteří uvedli v odpovědi více možností.

Otázka 1Ov dotazníku

Graf 3 - Výsledky otázky
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~ Zlepšeni práce vtréninku
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5

Zde se

téměř

20

15

v 19 z 32

odpovědí

v tréninku. Nezanedbatelné jsou také
motivace do dalších utkání.

Opět

zde

objevila snaha o zlepšení práce

odpovědi poučení

někteří

se z chyb a zvýšení

respondenti uvedli více

odpovědi.

Otázka 11 v dotazníku
Většina hráčů

žádné další kritické situace neuvedla, s výjimkou například

taktických chyb (4x), špatného vybavení (2x), oplácení (1x) nebo vstupu do hry
po dlouhém

časovém

úseku stráveném na
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střídačce

(1x).

ZÁVĚR

předpoklad,

sledování

Při

rozboru kritických situací v basketbalu se potvrdil

že

různé

hráčů

jako na

působí

různé

na

hráče

rozdílně.

Metodou

a rozboru kritických situací s nimi se ukázalo, že kritické
především

situace mají vliv
s rozdílným

situace

původní

účinkem

hráče číslo

(na

sebevědomí

na koncentraci a

hráče číslo

1

nemělo

nižší

hráčů,

sebevědomí

avšak

tak fatální vliv

3).

Dále se ukázalo, že v kolektivních sportech, jakým je basketbal, se
psychika i výkon jednotlivce
(příkladem

je

třetí

může

utkání u všech

a vysoká motivace

některých

zlepšit

tří

přispěním

sledovaných

hráčů

může

dobré atmosféry v týmu

hráčů)

přispět

a naopak dobrý výkon

ke zlepšení výkonu a

atmosféry celého týmu.

Na druhou stranu druhá metoda dokázala, že špatná atmosféra v týmu je
příčinou

snížení motivace, koncentrace

dokazuje, že psychika
z

nejdůležitějších

jednotlivců

složek

úspěšnosti

či

výkonnosti jednotlivých

hráč

sportovních

se s nimi

týmů.

hráčů,

hráčů

oproti

hráčům

většina

z nižších

jiným

jiné

způsobem. Třetím

situací je

soutěží.

protože podobné rozdíly byly i u různých

66

hráče působí negativně

vypořádává

hlavním výsledkem této metody byl fakt, že
vrcholových

To

i celého týmu je úzce spjatá a je jednou

Tato metoda také ukázala, že na každého
kritické situace a každý

hráčů.

řešena rozdílně

u

Je to dáno zkušeností

věkových

skupin

hráčů.
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