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Abstrakt 

Název:  Odraz změny pravidel v herním výkonu vrcholových družstev žen v házené 

Cíle: Cílem práce je provést analýzu hry během oslabení v útočné fázi u vybraných 

družstev na Mistrovství světa žen 2017, která využívají hru bez brankáře. 

Metody: Jedná se o kvantitativní výzkum, kde budu hodnotit počet obdržených a 

dosažených branek během hry družstva v oslabení. Získaná data doplním o poznatky 

zjištěné na základě kvalitativního výzkumu. 

Výsledky: U sledovaných družstev jsem zjistila, že hru bez brankáře v útoku během 

vyloučení lze aplikovat v kterékoliv části utkání a za kteréhokoliv stavu utkání, protože 

riziko obdržení gólu do prázdné branky je zanedbatelné. Tato koncepce hry, tedy způsob 

řešení hry během oslabení ovlivňuje herní výkon a má vliv na výsledek utkání.  

Klíčová slova: Házená, pravidla, sedmý hráč v poli, oslabení, mistrovství světa žen 

v házené, hra bez brankáře 
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Abstract 

Title: Reflection of change of rules in the way of women’s top handbal playing 

performance. 

Objectives: The aim of this thesis is the analysis of playing short-handed during the 

offense in chosen women’s teams at the 2017 World Women’s Handball Championship. 

For the purpose of the thesis I have chosen only parts of matches when a team plays short-

handed with six attacking players against six defenders. 

Methods: I tis a quantitative research, where my focus is on evaluating the number of 

goals while playing short-handed. The data obtained will be enriched with the use of the 

qualitative research. 

Results: I have found out that, in the teams observed, a game without a goalkeeper during 

the attack phase in penalty can be applied in any stage of the match, since the chance of 

conceding a goal into an empty handbal goal is extremely low. Such a game influences 

the game-based performance and also influences result of the match. 

Keywords: Handball, rules, the seventh player in the field, short-handed, World 

Women’s Handball Championship, game without goalkeeper 
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1 ÚVOD 

K psaní své diplomové práce jsem si vybrala téma z házené, které považuji za 

velmi důležité a zároveň hodně zajímavé. Myslím si, že pokud se výzkum povede, mohlo 

by jít o velmi přínosné téma pro házenou. Jedná se o poměrně nové téma, na které jsem 

ještě nenašla žádné studie. Důvodem je, že je necelé tři roky aktuální.  

V roce 2016 došlo totiž k úpravě pravidel a právě jedna podstatná změna mě 

dovedla k zamyšlení, až se z toho vyklubalo téma mé diplomové práce. Jedná se o 

možnost využití sedmého hráče v poli místo brankáře. Při sledování nejrůznějších utkání 

v roce 2017 jsem zjistila, že nové pravidlo některé týmy využívají a některé ne. Postupem 

času ale začalo přibývat týmu, které během oslabení hrály v útoku v šesti a bez brankáře. 

Před změnou pravidel tyto situace byly možné, jen pokud hráč měl rozlišovací dres 

(označen jako brankář) a stejný hráč se musel vracet na střídačku střídat za ́ ´opravdového 

brankáře´´. Nové pravidlo značně tuto situaci zjednodušilo a v této práci se chci podívat 

na tohle téma podrobněji. 

Nejvíce tohle pravidlo využívají týmy na vrcholové úrovni, proto jsem se rozhodla 

provést výzkum u nejlepších týmů na světě v ženské házené, konkrétně na Mistrovství 

světa v Německu v roce 2017. Původně jsem chtěla zkoumat českou ženskou 

reprezentaci, ale zjistila jsem, že ta se řadí k týmům, které hrají během oslabení v útoku 

pouze v pěti hráčích. Proto jsem musela pro výzkum použít jiné reprezentační týmy.  

 Kromě vlivu na herní výkon předpokládám, že tento způsob řešení oslabení v 

utkání je zajímavější a napínavější i pro diváky. Zkoumat herní výkon je obtížné, proto 

se pokusím vytipovat jen důležité části utkání a budu se snažit, aby si tuto práci se zájmem 

a zvědavostí přečetlo co nejvíce trenéru házené, pro které bude v prvotní řadě určena.   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Házená 

Slovík & kol. (1989) píší o házené jako o jednoduché, přitažlivé a populární 

sportovní hře. V každé zemi je její popularita jiná. Nejvíce populární je v Německu.  

V házené je na hřišti za každý tým 6 hráčů v poli a jeden brankář, pokud nemá 

tým vyloučené hráče. Po změně pravidel v roce 2016 je možné mít i 7 hráčů v poli bez 

brankáře. Utkání se hraje na 2 poločasy, které trvají 30 minut tzv. hrubého času, takže 

hrací dobu smí přerušit pouze rozhodčí. Hráči v poli smí ke hře použít kteroukoliv část 

těla, kromě nohy (od kolene dolů), nejčastěji míč ovládají rukama. Pouze brankář smí 

k chytání použít nohy. S míčem mohou hráči udělat pouze 3 kroky, pro překonání větší 

vzdálenosti musí použít driblink. Házená je kontaktní hra, ale je zakázáno soupeře strkat, 

držet, svírat a naskakovat na něj. Vše se trestá napomenutím nebo vyloučením. (Tůma & 

Tkadlec, 2002) 

Každé utkání je jiné a neopakovatelné vlivem času, místa, družstvy, rozhodčími 

apod. Tento sport se neustále vyvíjí ve všech svých oblastech. Konkrétně jde o vývoj 

pravidel. Dále se vyvíjí řídící orgány, technika činností a vybavenost hráčů a hřišť. 

(Jančálek & kol., 1978) 

2.2 Stručný vývoj pravidel 

V mnoha sportech se mění pravidla. Hlavním důvodem je, aby byl sport 

atraktivnější pro diváky. I Házená se všeobecně snaží být atraktivní pro diváky a 

zrychlit hru. Úplně první pravidla v knižní podobě byla vydána roku 1906. (Táborský, 

Historie házené, [online], cit. 2019). Pravidla házené vydává Mezinárodní házenkářská 

federace IHF. 

Při následujícím výčtu pravidel jsem se zaměřila pouze na pravidla týkající se 

družstva (konkrétně hráčů v poli a brankáře). Dostala jsem se pouze k pravidlům z roku 

1973, 1985, 1993, 2005 a poslední změně pravidel z roku 2016. Z těchto pravidel uvedu 

změny, ke kterým v této oblasti v házené docházelo. 
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Nejstarší pravidla, ke kterým jsem se dostala, jsou z roku 1973. V těchto pravidlech 

je uvedeno, že na hřišti smí být nejvýše 7 hráčů jednoho družstva (6 hráčů v poli a 

brankář). Dalším pravidlem je, že brankáři nikdy nesmějí nahradit hráče v poli. Brankář 

smí ale opustit brankoviště a zapojit se do hry v hřišti. Pokud tak učiní, platí pro něj 

stejná pravidla jako pro hráče v poli. (Doležal, 1974) 

Jančálek & Táborský (1973) ve své publikaci doporučoval v některých situacích 

(nejčastěji při osobní obraně soupeře) použít brankáře jako 7. hráče v poli. Od roku 1973 

ale pravidla zakazují vstoupit brankáři na obrannou polovinu hřiště soupeře. Tím dochází 

k redukci taktiky možného využití sedmého hráče v útoku. 

Rok 1985 má v pravidlech, že družstvo musí hrát v každém případě s brankářem a 

na hřišti může být nejvýše šest hráčů v poli. (Pravidla házené, 1985) 

Pravidla v roce 1993 znovu přikazují hrát s jedním brankářem. Dovolují však 

nasadit do hry hráče (jako brankáře), který se může po změně sportovního oblečení (v 

praxi se používaly rozlišovací dresy) zapojit jako hráč v poli. (Konečný, 1993) 

I V pravidlech, která platila od 1. srpna 2005, musel být během celého utkání na 

hrací ploše jeden brankář. Hráč, který je označený jako brankář může kdykoliv 

vykonávat roli hráče v poli nebo roli brankáře. (Konečný, 2005) 

K poslední změně pravidel, která jsou platná od 1. 7. 2016, došlo na základě rozborů 

z mezinárodních a mistrovských soutěží. Po několika jednáních špičkových trenérů byly 

navrženy změny, jak je překládá Konečný (Změny pravidel IHF 2016. [online], cit. 

2019), které po vyzkoušení byly odsouhlaseny, a tím došlo ke změně pravidel. Šlo o 

následující změny: 

1. Hráč v poli místo brankáře 

2. Ošetřování zraněných hráčů 

3. Pasivní hra 

4. Posledních 30 sekund utkání 

5. Signalizace diskvalifikace se zvláštním hlášením (modrá karta) 

Hráč v poli místo brankáře je pravidlo, na kterém byla postavena tato práce. 

Možnost výměny brankáře za hráče v poli v rozlišovacím dresu zůstává.  
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 Novým pravidlem je, že brankář může být vystřídán plnohodnotným sedmým 

hráčem v poli. Sedmý hráč v poli nemůže převzít roli brankáře. Toto pravidlo lze využít 

i v situaci, kdy má družstvo vyloučené hráče.  

V případě, že tým hraje se sedmým hráčem v poli a jakýkoliv hráč vstoupí do 

vlastního brankoviště a tím jednoznačně zmaří jasnou brankovou příležitost, bude mít 

soupeř 7m hod. Hráč navíc bude progresivně potrestán. V případě hodu brankáře je 

jeden hráč z pole brankářem vystřídán. Při volném hodu po závěrečném signálu proti 

družstvu se sedmým hráčem v poli je družstvu povoleno vystřídat hráče z pole za 

brankáře.  

Jedná se zatím o mladé pravidlo, které se ale začíná čím dál více běžně využívat.  

2.3 Systematika házené 

 Systematiku házené dělí Bělka & Salčáková (2014) na herní činnosti útočné a 

obranné (podle vztahu k míči), dále podle počtu hráčů zapojených do plnění úkolu na 

herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. V práci mě bude taky 

zajímat, jaké herní systémy a kombinace zkoumané týmy používají v přesilové hře nebo 

během oslabení a to v situacích, kdy hrají bez brankáře.  

2.3.1 Herní kombinace 

 Útočné herní kombinace jsou s míčem nebo bez míče, zatímco obranné herní 

kombinace jsou realizovány pouze bez míče.  

 Jedná se o oblast mezi herními činnostmi jednotlivce a herními systémy. Základní 

herní kombinace je definována jako prostorově a časově sladěná součinnost dvou hráčů 

při řešení herního úkolu. (Jančálek, Šafaříková & Táborský, 1971)  
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Dělení základních herních kombinací je přehledně vypsáno v následující tabulce. (Bělka 

& Salčáková, 2014) 

Tabulka č. 1: Základní herní kombinace 

Zákl. obranné kombinace založené na Zákl. útočné kombinace založené na 

zajišťování přihrávání 

proklouzávání odlákávání 

přebírání přebíhání 

vícebloku clonění 

 

 Z výzkumu Hianika (2002) plyne, že výsledek družstva v utkání je ve vysoké míře 

závislý na obranné kombinaci zajišťování. V případě vyloučení je to pro družstvo velmi 

náročné, ale potvrdilo se, že taky velmi důležité. 

  Pokud dochází k zřetězování základních útočných herních kombinací, jedná se o 

kombinace vyššího řádu. Ty jsou buď nacvičovány a jejich průběh je předem určen 

(kombinace na signál), nebo jsou realizovány bez nacvičení (náhodné zřetězování). 

Kombinaci na signál nelze realizovat vždy, ale pouze v určitých herních situacích. Signál 

může být podle Jančálka & Táborského (1973) akustický, optický, standardní herní 

situace (vhazování apod.) a u vyspělých družstev může být signálem i typová herní 

situace. Kombinace na signál se používají při postupném útoku, pokud je soupeř 

v oslabení nebo při provádění volného hodu a vhazování. Jančálek & kol. (1978) 

doporučují kombinace na signál nacvičovat tak, aby byl hráčům ponechán prostor i na 

tvůrčí činnost během utkání. Nácvik a zdokonalování kombinací na signál je zdlouhavý. 

Je proto dobré nacvičovat více variant a znát více možností zakončení. Pokud je herní 

kombinace během utkání neúspěšná, důvodem je většinou špatný výběr kombinace pro 

dané družstvo, špatný nácvik, technicky špatné provedení nebo nevhodné použití 

kombinace z taktického hlediska. 

Kecskeméthy (1967) ve svém výzkumu zaznamenal celkem během 58 utkání 1 839 

útočných akcí zakončených střelbou. Z toho 62 % akcí bylo náhodných a 24 % akcí bylo 

zakončeno po nacvičené útočné kombinaci na signál. Zbývajících 14 % akcí byly rychlé 

útoky nebo protiútok.  
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2.3.2 Herní systémy 

 „Herní systémy jsou společně přijatá a realizovaná pravidla, která vymezují 

základní rozestavení, jednotlivé hráčské funkce a z nich plynoucí herní úkoly všech hráčů 

družstva.“ 

 (Tůma & Tkadlec, 2002) 

 Jančálek & Táborský (1973) dodávají, že systém je dokonalejší, pokud nedochází 

k nedorozumění mezi hráči. Vždy musí být každému hráči jasné co má v rámci systému 

plnit. Je potřeba aby každé družstvo ovládalo více útočných a obranných systémů včetně 

jejich variant, protože na každého soupeře nemusí platit to stejné. Máme potom na výběr 

zvolit vhodný útočný systém proti obrannému systému soupeře. 

Jančálek, Šafaříková & Táborský (1974) doporučují jako nejvhodnější prostředek 

zdokonalování herních systému řízenou hru a utkání. 

Dělení herních systémů je přehledně vypsáno v následující tabulce. (Bělka & Salčáková, 

2014) 

Tabulka č. 2: Herní systémy 

Obranné Útočné 

zónové protiútok 

osobní rychlý útok 

kombinované postupný útok 

 

Jančálek & Táborský (1973) doplňují, že protiútok a rychlý útok je realizován proti 

nezorganizované obraně, postupný útok proti zorganizované obraně. 

2.3.2.1 Útočné systémy 

Útočnými systémy rozumíme součinnost všech hráčů, jejíž hlavním cílem je vstřelit 

branku. Tyto systémy týmy používají z taktického hlediska, jsou reakcí na obranu 

soupeře. Vzhledem k tématu této práce nás bude zajímat postupný útok a protiútok, neboť 

s novými pravidly se velmi často objevují situace, kdy hráči zakončují do prázdné branky. 

Postupný útok se dělí na poziční systémy a cirkulační systémy. Perfektně připravená a 

vyspělá družstva využívají vzájemný přechod mezi jednotlivými pozičními systémy. Tato 

schopnost přecházet účelně z jednoho systému na druhý je součástí vrcholové 

improvizace. 
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Jančálek, Šafaříková & Táborský (1974) uvádí, že v soutěži ani během utkání si 

družstvo většinou nevystačí pouze s jedním útočným systémem. Platí, že čím více 

systému družstvo ovládá, tím má větší možnost mezi nimi volit ten vhodný a čím rychleji 

dokáže zvolit nejvhodnější systém, tím bude mít větší šanci na úspěch. Pro přehlednost 

uvedu, o jaké systémy se jedná. 

Poziční systémy 

Systém s jedním postmanem 

 S tímto systémem se začíná u dětí. Dospělí hráči ho moc nepoužívají, proto se 

tímto systémem nebudeme podrobněji zabývat. 

Systém s jedním pivotmanem 

 Tento systém patří podle Tůmy & Tkadlece (2002) mezi nejčastěji používaný 

útočný systém. Tento systém má mnoho variant. Liší se postavením pivotmana, rozsahem 

pohybu apod. 

Systém se dvěma pivotmany  

 Tento systém se hraje bez střední spojky a je daleko méně používaný než 

předchozí. Jeho možné využití je při početní převaze. Tento systém je účinný proti obraně 

soupeře s vysunutým středním obráncem. Je vhodný pro družstva, která nemají střelce 

z dálky, ale zakládají svou hru na tvořivé činnosti. Na MS mužů v házené 2019 ho 

používaly týmy, které hrály se sedmým hráčem v poli, aniž by byli v oslabení.  

Systém s jedním pivotmanem a jedním postmanem 

 Tento systém už se prakticky skoro vůbec nepoužívá. Za 12 let, co se věnuji 

házené, jsem se s ním ještě nesetkala. 

Cirkulační systémy 

Systém s vbíhajícím pivotmanem 

 Funkci pivotmana vystřídá více hráčů. Většinou jsou to hráči ve funkci křídel a 

pivotmana. 

Systém s jedním stálým a dalším vbíhajícím pivotmanem 

 Jeho výhodou je narušení obrany dvěma hráči u brankoviště a více místa pro 

střelbu spojek. 

Systém se dvěma vbíhajícími pivotmany 
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 Ve funkci pivotmanů se pravidelně střídají nejčastěji čtyři hráči. 

2.3.2.2 Obranné systémy 

Dělíme na systémy osobní, zónové a kombinované obrany. Osobní obrana se 

využívá převážně u dětí. Na vyšší házenkářské úrovni pokud se používá, tak po krátkou 

dobu při početní převaze nebo v závěru utkání, kdy se tým snaží na poslední chvíli obrátit 

výsledek utkání ve svůj prospěch. Tyto systémy dělíme na osobní obranu po celém hřišti, 

osobní obranu na polovině hřiště a osobní obranu u vlastního brankoviště. Systémy 

zónové obrany jsou charakterizované, že každý hráč má určený prostor, který brání. 

Obranná formace se ale posouvá za míčem, aby došlo ke zhuštění obránců v blízkosti 

míče, kde hrozí největší nebezpečí. Systémy kombinované obrany jsou realizované 

bráněním některých hráčů osobně a ostatní obránci mají přidělený prostor. Systémy 

kombinované obrany je možné realizovat jen u hráčů s dostatečnou úrovní znalostí a 

dovedností. (Tůma & Tkadlec, 2002) 

 Který systém družstvo zvolí, záleží na mnoha faktorech. Jaké má hráče v týmu, 

taktice týmu a jaký útočný systém hraje soupeř. Družstvo používá v utkání dva druhy 

obrany. Brání možný protiútok a rychlý útok ihned po ztrátě míče a poté i postupný útok 

soupeře, kdy jsou všichni hráči v obranném postavení před čárou brankoviště. Dobrá 

obrana je vždycky ta, která mezi sebou komunikuje. (Hianik, 2005)        

Zónové obranné systémy 

Systém 0:6 

 Obrana je rozestavena dostatečně do šířky. Těžší je pro pivota a pohyb spojek 

směrem k brankovišti. Tento systém je vhodný pro družstva, která mají brankáře 

schopného pokrýt střelbu z dálky z prostoru spojek, nebo když soupeř nemá střelce 

z dálky. Střelbě z dálky se u tohoto systému musí zamezit přistupováním k hráči a bloky. 

Velkou předností tohoto systému je, že hráči kombinují před zraky obránců. Jančálek & 

Táborský (1973) dodávají, že je vhodné je aplikovat proti soupeři, který buduje svou hru 

hlavně hráči na pivotě a křídlech. 

Systém 1:5 

 Jeden obránce je vysunutý před čáru 7m hodu, jehož úkolem je obsazovat vhodný 

prostor pro střelbu z dálky a narušovat rozehrávky soupeře. Podle Jančálka & Táborského 

(1973) se vyplatí tento systém hrát proti soupeři, který stereotypně střílí z jednoho místa 

ze střední vzdálenosti nebo se snaží pronikat na jednom místě obranné formace. 
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Systém 2:4 

 Dva obránci se vysunou na 9 m před branku. Jejich úkolem je zamezit soupeři 

vystřelit z dálky. U čáry brankoviště ale zbývají pouze 4 hráči, pivot má větší šanci se 

uvolnit. U tohoto systému je proto nutná jistá agresivita vysunutých hráčů. 

Systém 3:3 

 Tři obránci se vysunou na vzdálenost 9 m od branky. Tři obránci mají na 

brankovišti spoustu práce, vysunutí obránci jim pomůžou svou agresivitou na 9 m a dále. 

Tento sytém klade největší nároky na technicko-taktické i fyzické schopnosti obránců. 

Systém 1:2:3 

 Vysunutí obránci tvoří trojúhelník. Hlavním úkolem středního vysunutého 

obránce je pokrýt střelbu spojek, které se uvolňují směrem ke středu hřiště 

Kombinované obranné systémy 

Systém 1+0:5 

 Jeden obránce osobně obsazuje určeného útočníka (např. vynikající střelec) a 

snaží se, aby se obsazovaný útočník nedostal k míči. Ostatní hráči brání zónově. 

Systém 2+0:4 

 Dva obránci obsazují nejčastěji dvě spojky. Jsou zde velmi vysoké nároky na čtyři 

zónově bránící obránce. Útočníci mají lehčí se dostat k čáře brankoviště a zakončit. 

Možné realizovat proti družstvům, která nemají moc pohyblivé hráče. Využívá se při 

početní převaze. 

Systém 5+0:1 

 Jedná se o hodně ojedinělý systém, který se prakticky používá jen v početní 

převaze. Pět hráčů obsazuje útočníky osobně a zbývající hráč zajišťuje. (Tůma & Tkadlec, 

2002) 

Hianik (2002) zkoumal frekvenci výskytu jednotlivých obranných systémů během 36 

utkání. Z jeho výsledků plyne, že nejčastěji se používá obranný systém 1:5 (38 %).  Další 

poznatek je, že družstvo si v utkání nevystačí pouze s jedním obranným systémem. Podle 

Hianika (2010) nejlepší družstva mužů na světě využívají obranné systémy 0:6, 1:5 a 

1:2:3. 
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2.4 Hra při početní nerovnováze 

Během přesilovky v útoku družstvo nemusí spěchat, má dost času vytvořit si 

vhodnou střeleckou situaci. V této fázi hry se hlavně na vrcholové úrovni uplatňují 

nejčastěji nacvičené kombinace. Nejčastěji používané systémy v útoku jsou podle 

Jančálka & Táborského (1973) poziční systémy s 1 nebo 2 pivoty. Systémy při vlastní 

početní převaze se snaží uvolnit útočníka pro střelbu z blízkosti čáry brankoviště nebo 

z prostoru pivotmana. (Jančálek & kol., 1978)  

 Jako nejvhodnější obranný systém proti početně slabšímu soupeři Táborský (1996) 

zmiňuje nejagresivnější systém kombinované obrany 5+0:1, tedy pět obránců osobně a 

jeden v prostoru u čáry vlastního brankoviště. 

V útoku při oslabení se snažíme udržet míč pod kontrolou co nejdéle a snížit tak 

dobu strávenu v obraně, pokud se však útočník dostane do výhodného střeleckého 

postavení, tak zakončí. Jančálek & Táborský (1973) dodávají, že útok je obecně zakládán 

v pomalejším tempu, jsou pro něj typické časté náznaky střelby se snahou vyprovokovat 

obránce k nedovoleným zákrokům. Střelba z dálky se při oslabení používá méně než 

normálně. (Jančálek & kol., 1978) V tomto úseku utkání také Jančálek & Táborský (1973) 

doporučují používat zkušené hráče. K této situaci dochází po změně pravidel na 

vrcholové úrovni při vyloučení 2 hráčů, ale během vyloučení 1 hráče pouze zřídka. 

Všechny systémy však mohou být úspěšné pouze po kvalitním a dlouhodobém nácviku. 

 Podle Hianika (2005) patří postupný útok, rychlý útok, protiútok, útočný systém 

v přesile společně s útočným systémem v oslabení mezi systémy, které ovlivňují 

výsledek házenkářského utkání, stejně tak všechny obranné systémy včetně obranného 

systému v oslabení a přesile. Z jeho výzkumu plyne, že družstva v oslabení hodně 

využívala 2-3 útočné kombinace, hodně riskovala, zakončovala převážně z prostoru 

pivota nebo střelbou z volného hodu. Nejsložitější na ubránění byly speciální útočné 

kombinace spojené ze dvou a více základních útočných kombinací. Úspěšnost jejich 

ubránění je nízká (27%). Další jeho důležitý poznatek je, že útočná hra družstva 

v oslabení významně ovlivňuje výsledek utkání. 
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2.5 Sportovní výkon 

Sportovní výkon se objevuje působením sportovního tréninku zvýšením 

trénovanosti sportovce. Sportovec je trénovaný, když je v optimálním stavu připraven se 

přizpůsobit požadavkům dané sportovní specializace. (Dovalil, 2008) 

 

2.5.1 Herní výkon 

O pojmu herní výkon se zmiňuje Táborský (1979), který ho chápe jako specifický 

případ sportovního výkonu ve sportovních hrách a definuje ho (1989) jako realizované 

individuální a skupinové jednání hráčů v ději utkání, charakterizované mírou splnění 

herních úkolů.  

 Herní výkon je v utkání vyjádřený vítězstvím, prohrou nebo remízou. Jiná 

možnost není. Společným cílem celého týmu je zvítězit. (Jančálek & kol., 1978) 

Rozlišujeme individuální a týmový herní výkon, jejichž definice jsou následovné:  

Individuální herní výkon tvoří systém jednotlivých výkonů ve všech herních 

dovednostech, realizovaných ve specifických podmínkách utkání a jejich vzájemných 

vazeb a tvoří zároveň subsystém v systému týmového herního výkonu, a tím i v systému 

sportovního tréninku.  

Týmový herní výkon je otevřený systém tvořený subsystémy individuálního 

herního výkonu s jejich vzájemnými vztahy. 

(Charakteristika individuálního a týmového herního výkonu.[online], c. 2019)  

 V házené probíhá utkání soupeřením dvou družstev, proto je podle Hianika 

(2005) rozhodující výkon družstva, nesmí se však opomenut individuální herní výkon, 

který je důležitý pro herní výkon družstva, protože z definice plyne, že součet 

individuálních herních výkonů s jejich vzájemnými vztahy tvoří týmový herní výkon. 
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Předpoklady herního výkonu podle Hianika (2010): 

Jednotlivce 

1. Morální a psychologické faktory (motivace, postoje, přesvědčení, tvořivost 

apod.) 

2. Technické a taktické faktory (technická zručnost, taktické vědomosti a 

technicko-taktické schopnosti) 

3. Koordinační faktory (schopnost orientace, reakce, spojování do vazeb a 

schopnost přizpůsobit se změnám) 

4. Kondiční faktory (všeobecná a speciální kondiční příprava) 

5. Fyziologické faktory (stavba těla, fyziologická zdatnost tkání a orgánů v těle) 

Družstva 

1. Skupinová a kolektivní taktika (útočné a obranné kombinace, útočné a obranné 

systémy) 

2. Formace družstva (výběr hráčských funkcí, hráčská role a komunikace 

v kolektivu, sociální koheze) 

3. Síla družstva soutěžit (stanovení cíle a jeho plnění, schopnost mobilizovat síly, 

schopnost organizovat a improvizovat) 

Herní výkon je intermitentního charakteru (Apostolidis, Nassis, Bolatoblou & 

Geladas, 2004), to znamená, že se během utkání střídají velmi krátké úseky vysoké a 

nízké intenzity.  (Hůlka & Bělka, 2013) Podle Chelly (2011) se interval zatížení a 

zotavení pohybuje během utkání v poměru 1:2. 

Jako typické pro herní výkon ve sportovních hrách Süss & Buchtel (2009) zmiňují 

nestálost podmínek utkání, velký počet rozdílným herních situací, tvořivá činnost hráčů, 

předvídanost a rozdělení speciálních úkolů pro hráčské funkce v utkání. Pro každého 

trenéra jsou důležité údaje o herním výkonu jednotlivých hráčů, ale mnohem důležitější 

jsou pro ně ukazatelé herního výkonu týmu. Herní výkon jednotlivce může trenér hodnotit 

s každým hráčem soukromě a je to mnohem efektivnější. Pro všechny hráče družstva by 

měla být negativní kritika herního výkonu družstva motivací pro zlepšení komplexního 

herního výkonu družstva. Podle Dobrého & Semiginovského (1988) je nejdůležitější pro 

družstvo vstřelit gól, být schopné v obraně dostat menší počet gólů a úspěšnost brankářů 

v chytání střelby z prostoru křídla. Struktura herního výkonu je v každé sportovní hře jiná 
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a nemůžeme ji brát, že jde o něco stálého a neměnného. Přizpůsobuje se podmínkám a 

neustále se vyvíjí.  

V tréninkovém procesu se snažíme docílit maximálního herního výkonu, proto je 

potřebné neustále hodnocení herního výkonu. Táborský (1989) a Süss & Buchtel (2009) 

dodávají, že spolehlivé hodnocení herního výkonu je možné pouze při utkání. Herní 

výkon v utkání je základní ukazatel trénovanosti. (Hianik, 2005) 

Hianik (2010) nezaznamenal souvislost mezi úspěšným herním výkonem družstva 

při početním oslabení a výsledkem zápasu.  

 Herní výkon je však stále neprobádané téma a existuje spousta otázek, na které 

neznáme odpověď. (Bangsbo 2003, Glaister 2005) 

2.6 Řízení družstva 

Řízení družstva probíhá před utkáním, během utkání a po utkání. (Jančálek & kol., 

1978) 

K této práci nás bude zajímat řízení družstva v průběhu utkání (neboli kaučink) 

z hlediska psychologického a hlavně taktického. Nejdůležitější vlastnosti trenéra během 

utkání jsou rychlý výběr řešení, rozhodnost, sebeovládání apod. Čím je utkání 

vyrovnanější, tím jsou nároky na trenéra větší. 

Řízení družstva v utkání dělí Jančálek & Táborský (1973) do těchto částí: 

1. cíl hry družstva v konkrétním utkání (kde je vhodné volit reálné a dosažitelné 

cíle) 

2. informace o soupeři 

3. plán přípravy a řízení družstva 

4. taktická příprava 

5. psychologická příprava 

6. řízení děje utkání 

7. hodnocení utkání 

Pro dobré vedení družstva v tréninku i v utkání je základní předpoklad znát psychické 

nastavení hráčů. (Táborský, 1971) 
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2.7 Odlišnosti ve sportovní výkonosti mužů a žen 

Výzkum je proveden z MS žen, proto je potřeba zmínit rozdíly mezi muži a ženy 

aby případně výsledky mohly být srovnávány i s mužskou házenou.  

Sportovní výkonnost u žen se v posledních letech významně zvyšuje. Rozdíl mezi 

muži a ženami se za poslední roky snížil asi o 6 %. Tak jak je potřeba respektovat 

zvláštnosti sportovního tréninku dětí tak i sportovní trénink žen by měl respektovat 

odlišnosti mužů a žen a přizpůsobit trénink ženám, aby se nedostavily možné problémy 

u žen. (Dovalil, 2009) 

Nejdůležitější odlišnosti žen od mužů jsem podle Dovalila (2009) sepsala přehledně do 

následující tabulky. 

Tabulka č. 3: Odlišnosti žen od mužů 

Anatomické odlišnosti  - menší výška v průměru o 6% 

- nižší hmotnost v průměru o 19% 

- kratší končetiny 

- užší ramena a širší boky 

- níže postavené těžiště tudíž větší stabilita 

- v dolní části těla více tuku 

- v horní části těla méně tuku 

- menší procento svalů v těle průměrně o 8,8 % 

- větší procento tuku v těle 

- větší podíl pomalu kontrahujících vláken asi o 

15% 

- dosahují kostní dospělosti v průměru o 3 roky 

dříve než muži 

Základní fyziologické rozdíly - jsou méně agresivní 

- více citlivé na vnější podněty 

- role tréninku je nižší 

Základní motorické rozdíly - pohyblivost segmentů je vyšší 

- citlivost na vytrvalostní trénink je vyšší 

- zvládají lépe činnosti s rovnováhou 

- nižší citlivost na rychlostně silový trénink 

 

V technické a taktické přípravě neexistují významnější rozdíly. Můžeme však u 

žen počítat s lepším smyslem pro rytmus a orientaci. Trénink žen by měl být méně 

namáhavý než trénink mužů. Z psychologického hlediska mají větší pochopení, důvěru a 

potřebují častější komunikaci s trenérem. (Dovalil, 2008) 
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2.8 Vrcholová házená 

V této kapitole je shrnutý přehled důležitých poznatků pro téma této práce, které byly 

získány z výzkumů vrcholové házené ve světě v posledních letech. V podkapitole je 

shrnutý současný stav české házené na vrcholové úrovni, tedy reprezentace. 

Z výzkumu Vuleta (2005) plyne, že hráči by měli, být stejně činí ve všech fázích 

utkání. Ve svém výzkumu si rozdělil 60 minut utkání na 4 části po 15 minutách. Zjistil, 

že počet branek v každé čtvrtině utkání je vyrovnaný (6-7 gólů). Mnohem důležitější pro 

nás je vědět, že vliv na konečný stav utkání mohou mít právě góly ve 2. čtvrtině utkání. 

V tomhle úseku utkání jsou góly nejdůležitější a vítězové v této části nejvíce skórují na 

rozdíl od poražených, kteří jsou nejvýkonnější až ve 4 části utkání. Každé utkání je ale 

jiné, žádná nejsou identická. 

Existuje mnoho studií s cílem nalézt statistické odlišnosti mezi vítězi a 

poraženými v utkání. Velmi důležitá je u vítězných týmů dobrá obrana. Statisticky 

významné rozdíly mezi vítězi a poraženými byly nacházeny v počtu dosažených gólů, 

gólů z rychlých útoků, rozhodnost v útoku a obranné ukazatele výkonosti včetně 

rozhodnosti. Týmy, které vyhrávaly, měly lepší průměry ve všech útočných i obranných 

akcích. Při gólech z rychlých útoků byly tyto rozdíly ještě více viditelné. (Gutiérez & 

López, 2011) 

Rogulj, Srhoj & Srhoj (2004) tvrdí, že vítězné týmy mají tendenci provádět útoky 

rychleji a proto u nich bývá dosaženo většího počtu rychlých útoků. 

2.8.1 Vrcholová házená v ČR 

Česká házená má ve světě spoustu významných úspěchů z dob minulých. Naše 

země patřila kdysi mezi špičku světové házené a hráči vozili úspěchy z Mistrovství světa 

i Olympijských her. Od vzniku samostatné České republiky jsme žádných velkých 

úspěchů ve světové házené nedosáhli. Spoustu let jsme měli problémy se vůbec 

kvalifikovat na vrcholové akce. V posledních letech se alespoň o malý krůček 

přibližujeme světové špičce. Největší novodobý úspěch je 8. místo z MS žen v roce 2017, 

z něj bude proveden výzkum. 

(Salčáková, 2018), která je v současnosti také členkou reprezentačního týmu jako 

hráčka uvádí jako hlavní důvod posunu ženské reprezentace odchod mladých 

talentovaných hráček do zahraničí, kde nabírají zkušenosti.  
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Z výzkumu Salčákové (2016) plyne, že mentální předpoklady hráček v naší 

nejvyšší lize vykazují ve všech dimenzích střední či slabé rozvinutí psychických 

dovedností.  (Salčáková, 2018) dodává, že hráčky na vrcholové úrovni mají značné 

mentální rezervy. V případě navýšení by se mohla česká reprezentace žen ještě zvednout 

v herním výkonu. To může být také důvodem, proč ženská reprezentace na Mistrovství 

světa 2017 zatím nehrála během vyloučení hru bez brankáře.  

2.9 Současné tendence házené 

 Házená se stále mění, stejně tak i ostatní sporty. Objevují se pokroky v taktice, 

fyzické přípravě a ve změně pravidel hry. Vše s cílem vytvořit co nejlepší utkání 

v házené. Trenéři dostávají možnost kreativně najít taktické řešení. Házená začala být 

rychlejší, zajímavější a atraktivnější. Z toho plyne mnohem větší počet dosažených 

branek než dříve. Často v utkání padne 35 a více gólů. (Pokrajac, 2010) S ním se shoduje 

i Hianik (2010), který uvádí, že utkání ve kterém družstvo nastřílí 35 gólů a více jsou 

velmi častá. Navíc dodává, že jedna útočná fáze trvá průměrně 26 sekund. 

Stejně jak je rychlá házená, jsou rychlé i změny obranné a útočné fáze hry. 

Vysokého tempa se dá docílit i taktickým střídáním hráčů. Obránci se nesnaží tolik 

přerušovat útočníky, ale snaží se donutit útočníka k chybě popřípadě ho donutit vystřelit 

z nevhodné střelecké pozice. Nejrychlejší vzestup zaznamenal rychlý útok, který je více 

efektivní než postupný útok. (Hianik, 2010) 

Z vrcholových utkání na mezinárodní úrovni během roků 2017 a 2018 můžeme 

vidět u úspěšných týmu Evropy hru v oslabení s šestým hráčem v poli bez brankáře velmi 

často. Jedná se pro házenou o dobrý krok napřed? V této práci se chci podívat na tohle 

téma podrobněji. 
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2.10 Cíle a úkoly práce 

Změna pravidel házené v roce 2016 umožnila využívat sedmého hráče v poli 

místo brankáře. Cílem diplomové práce je kvantitativní i kvalitativní analýza využití 

šestého hráče v poli během oslabení při hře vybraných družstev na MS žen v Německu 

v roce 2017. 

K dosažení cíle je zapotřebí splnit následující úkoly: 

1. Získat záznamy utkání vybraných družstev na MS 2017 

2. Vybrat patřičné ukazatele herního výkonu a připravit metodologii jejich záznamu 

v utkání sledovaných družstev. 

3. Zvolit vhodné metody analýzy získaných údajů 

4. Provést kvantitativní i kvalitativní analýzu údajů 

5. Interpretovat výsledky a případně navrhnout podněty pro přípravu reprezentačních 

družstev ČR 

2.11 Hypotéza 

 Z informací získaných v teoretické části vyvozujeme tuto hypotézu: 

Hypotéza: 

 Během oslabení týmu o jednoho hráče je výhodnější hrát v útoku s šestým 

hráčem v poli místo brankáře. Zvyšuje se šance v útoku dosáhnout branky a riziko, že 

oslabený tým obdrží gól do prázdné branky je zanedbatelné.  
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3 METODOLOGICKÁ ČÁST 

3.1 Výzkum 

Spousta praktiků v České republice zastává názor, že poznatky, které se získají 

z výzkumů, mohou nahradit praktickými zkušenostmi. S tím nesouhlasí Dovalil & 

Chalupecká (2008) hned ze dvou důvodů. Trenér ve své praxi se nikdy nesetká se všemi 

situacemi, které ovlivňují sportovní výkon. Druhým je, že o rostoucí sportovní výkonnosti 

rozhodují principy na úrovni, kterou nelze postihnout ani správně využívat bez poznatků 

z výzkumů. Na druhou stranu, pokud výzkumné poznatky nejsou přeneseny do 

tréninkové praxe, ztrácejí význam. 

Stále častěji se hodnotí herní výkon pomocí počítačů. Výhodou je rychlé grafické 

vyhodnocení. Nevýhodou je časová náročnost, než se naučíte program vůbec ovládat. 

Umožní nám ale hodnotit utkání do největších podrobností i v delším sledovaném období. 

(Hianik, 2010) Tyto analýzy probíhají na nejdůležitějších světových utkáních, tedy i na 

MS žen 2017 v Německu. 

U výzkumu jsem vycházela i z analýz jednotlivých utkání týkajících se vyloučení 

hráčů během utkání dostupných na webových stránkách Mezinárodní házenkářské 

federace IHF. (IHF Women´s World Chamiponship in Germany 2017. [online]. cit. 2019) 

Ve sportovních hrách sledujeme individuální úroveň sportovního výkonu 

(individuální herní výkon), stejně jako kolektivní (týmový herní výkon). Rozhodující je 

ale z hlediska výsledku utkání souhrnný výkon družstva. Družstvo se snažíme sledovat a 

hodnotit v situacích, u kterých se předpokládá, že mají vliv na výsledek utkání. Mezi tyhle 

situace na základě teoretických poznatků patří i hra v početní nerovnováze. (Hianik, 

2005) 

Hianik (2010) doporučuje sledovat herní výkon družstva dlouhodobě. V našem 

případě se jedná o výzkum u reprezentačních družstev házené, které mají tyto utkání nad 

rámec svých v oddíle, proto si budeme muset vystačit s menším počtem utkání v kratším 

časovém úseku. Konkrétně 4 utkání každého týmu během jednoho turnaje. Poslední 4 

utkání byla pro týmy nejdůležitější, protože prohra by pro ně znamenala konec na turnaji 

a v semifinále konec nadějí hrát o zlatou medaili. Proto lze předpokládat, že hru, kterou 

během vyloučení týmy aplikovaly, měly dokonale zvládnutou.  
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3.1.1 Výzkumná metoda 

Nejdříve si určíme, co budeme zkoumat a jakou metodu k tomu použijeme. Jančálek, 

Šafaříková & Táborský (1974) popisují trenéry nejpoužívanější diagnostické prostředky 

a techniky následovně: 

- techniky založené na pozorování (observační technika doplněná záznamem, 

posuzování, testování) 

- dotazovací techniky (rozhovor, anamnéza, dotazník) 

Pro hodnocení herního výkonu hráčů a družstev v utkání se používají různé 

pozorovací techniky. Možné pozorovací techniky Táborský (1979) uvádí následovně: 

1. Pozorování bez pomocného postupu (volné pozorování) slouží k poskytnutí 

okamžité zpětné informace. Toto pozorování provádí trenér, hráči, rozhodčí i 

diváci. Podle Snitzera (1975) jsou odborní pozorovatelé schopní určit příčiny 

vítězství i porážky a určit jak se na tom podíleli jednotliví hráči. 

2. Pozorování s pomocí písemného záznamu se nejvíce používá při sledování 

výkonu hráčů v utkání, kdy pozorovatel připisuje do jednotlivých kolonek 

hráčům různé symboly, které si předem určí.  

3. Pozorování s pomocí grafického záznamu se používá nejčastěji při záznamu 

střelby. 

4. Pozorování s pomocí zvukového záznamu není v dnešní době používaný, 

neboť jsou k dispozici už kvalitnější přístroje. 

5. Pozorování s pomocí obrazového záznamu.  

6. Kombinace uvedených pozorovacích technik nabízí možné kombinace, pro tento 

výzkum vhodné pozorování pomocí videozáznamu, s pomocí písemného 

záznamu. 

 Mezi problémy, se kterými se můžeme podle Táborského (1989) během 

hodnocení herního výkonu setkat patří: 

- složitost herního výkonu  

- nestandartní podmínky utkání a variabilita herních situací 

- různá aktivita a odpor soupeře 

- výběr z velkého množství ukazatelů, které herní výkon charakterizují 
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 Převážná většina používaných metod při hodnocení herního výkonu jsou založeny 

na subjektivních postupech, neboť objektivní jsou velmi složité a časově náročné. 

Trenérovi může poskytnout užitečně informace i metoda, která nemá statistické 

charakteristiky. (Táborský, 1989) 

 Výzkum budu provádět pomocí nejpoužívanější techniky v házené a tou je 

pozorování z obrazového záznamu (videozáznamu). (Hianik, 2010) 

  Podle Táborského (1989) jde o výchozí metodu pro hodnocení herního výkonu. 

Herní výkon nelze hodnotit kompletně, proto se omezíme pouze na kritické případy hry 

v početním oslabení. Zjednoduším ho podle záměru výzkumu. Snažíme se, o co největší 

využitelnost v praxi.  

I Jančálek & Táborský (1973) potvrzují, že se jedná o základní metodu zkoumání, 

kterou lze uplatnit v tréninkovém procesu i v ději utkání. Od sledování utkání diváky se 

liší tím, že má předem určený úkol a cíl. Jedná se o záměrné pozorování, na jehož konci 

získáme potřebné údaje v záznamním archu, který je potřeba dále zpracovat. 

 Při této technice je možné si během hodnocení situace znovu zopakovat. Nevýhodou 

této techniky je absence zpětné informace trenéra hráčům během utkání. (Hianik, 2010) 

Tento nedostatek vzhledem k našemu cíli není podstatný. 

Chyba se při pozorování může stát i u kvalifikovaného odborníka vlivem psychického 

stavu nebo osobního vztahu k hráčům. (Süss & Buchtel, 2009) Osobní vztah k hráčkám 

mohu v tomhle výzkumu zcela vyloučit 

Kromě pozorování použiju v této práci i metodu založenou na dotazování, konkrétně 

rozhovor, který bude součástí diskuze. Tato metoda je založena na přímém dotazování 

vedoucího výzkumu s respondentem, popřípadě s více respondenty. K získání potřebných 

odpovědí použiju individuální rozhovor, kterého se zúčastní pouze výzkumný pracovník 

a jeden respondent. V případě zúčastnění více respondentů by se jednalo o skupinový 

rozhovor. Rozhovor neboli interview můžeme dále dělit na standardizovaný, 

polostandardizovaný a nestandardizovaný. Pokud nezáleží na pořadí otázek a 

respondentovi se nabízí alternativní odpovědi, jedná se o nestandardizovaný rozhovor, 

který použiju v této práci. (Švarcová-Slabinová Iva, 2005) 

Pro stanovení podmínek, za jakých bude výzkum proveden, vycházím stejně jako 

Hianik (2010) z cíle, hypotéz a úkolů práce.  
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 Nejnovější změna pravidel vyvolává tlak na hráče a hlavně na trenéry, zda 

v průběhu utkání zariskovat, či hrát na jistotu. Pro hodnocení použiju pouze momenty 

utkání, kdy hraje tým během oslabení s 6 hráči v útoku proti 6 obráncům. Na základě 

výzkumu bych chtěla ukázat, že v případě vyloučení není šestý hráč v poli a tedy hra bez 

brankáře riskem a je možné jej zařazovat ve své hře během vyloučení v utkání pravidelně.  

3.2 Charakteristika sledovaných souborů 

Výzkumným souborem se stanou nejúspěšnější týmy posledního Mistrovství 

Světa žen, které se konalo v Německu, v termínu 1-17. prosince 2017. Tohoto šampionátu 

se zúčastnilo aktuálně 24 nejlepších týmů světa. Jedná se o první vrcholovou akci žen od 

změny pravidel. Proto využívání při oslabení šestého hráče v poli bez brankáře je úplně 

na začátku. České reprezentantky skončily na tomto turnaji na 8. místě, ale hru s šestým 

hráčem v poli během vyloučení na turnaji nepoužívaly, proto budu zkoumat první 4 týmy 

MS. Tyto týmy šestého hráče v poli během oslabení v útočné fázi hry používaly. Je to 

Francie, Norsko, Nizozemsko a Švédsko. Výzkum bude proveden v utkáních osmifinále 

až finále. Jedná se o vyřazovací fázi turnaje, proto by mělo být během těchto utkání 

využití nového pravidla dobře promyšleno a nejefektivněji použito. 
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Jak probíhala vyřazovací část turnaje, se můžete podívat v následujícím přehledu. 

Tučně označeni jsou vítězové jednotlivých utkání. Žlutě označená utkání jsou ta, ze 

kterých bude výzkum proveden. Jedná se celkem o 12 utkání.  

Tabulka č. 4: Vyřazovací část MS žen 2017 

Osmifinále  Čtvrtfinále  Semifinále  Finále 

       

Švédsko       

Slovinsko       

    Švédsko     

   Dánsko     

Německo        

Dánsko        

      Švédsko   

     Francie   

Maďarsko         

Francie         

    Francie      

   Černá Hora      

Srbsko        

Černá Hora        

      Finále Francie 

       Norsko 

Japonsko        

Nizozemsko        

    Nizozemsko      

   Česko     O 3. místo 

Rumunsko        Švédsko 

Česko        Nizozemsko 

      Nizozemsko   

     Norsko   

Španělsko        

Norsko        

    Norsko     

   Rusko     

Rusko       

Jížní Korea       

 

Zlato získala Francie, stříbro Norsko, bronz Nizozemsko a na čtvrtém místě se 

umístilo Švédsko. 
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3.3 Průběh výzkumu 

Potřebná data získám ze záznamů utkání, které jsou volně dostupná pro veřejnost. 

Záznamy jsou k dispozici na webových stránkách. (worldwidehandball.[online], c. 2019) 

Během utkání se zaměřím pouze na situace, kdy je zkoumaný tým v oslabení. 

Během oslabení mě bude zajímat, ve které minutě k vyloučení došlo. Na základě 

teoretické části víme, že v případě rozdělení utkání na 4 pomyslné čtvrtiny může mít 

největší vliv na vítězství druhá čtvrtina utkání. Dále mě bude zajímat, zda během 

vyloučení došlo ke změně stavu utkání. Proto je potřeba si zaznamenávat za jakého stavu 

k vyloučení došlo a kolik tým vstřelil nebo obdržel branek během vyloučení. Je nutné si 

taky poznamenat, pokud dojde k obdržení branky v momentě, kdy se brankář nenachází 

v brance. K těmto situacím bohužel dochází, když týmy hrají bez brankáře. A u týmů, 

které nevyužívají při vyloučení šestého hráče v poli, to může být jedním z hlavních 

důvodů, proč tuto změnu pravidel nepoužívají. Zaznamenávat si budu i případně další 

důležité momenty, které mohly hru v oslabení značně ovlivnit. Vše zaznamenám do 

předem připravené tabulky, viz vzor tabulka č. 4. Takto získané údaje použiju i pro 

případná doporučení v diskuzi. 

Tabulka č. 5: Záznam z utkání 

tým:   utkání:    výsledek: 

poznámky: 

vyloučení 

za stavu 
minuta 

dosažené 

branky 

obdržené 

branky 
útok obrana 

stav po 

vyloučení 
poznámky 
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3.4 Analýza dat 

Během celého výzkumu použiju kvalitativní i kvantitativní analýzu. 

V kvalitativním výzkumu jsou data nenumerická, v kvantitativním numerická. 

(Ferjenčík, 2000). 

V první fázi vyhodnocení budu zjišťovat na základě kvantitativních údajů, jak 

jednotlivé týmy obstály z hlediska dosažených a obdržených branek během utkání. Pokud 

oslabení vyhrály, ohodnotím je kladným číslem (počtem branek o kolik vyhrály). Pokud 

prohrály, ohodnotím je záporným číslem (počtem branek o kolik prohrály). V případě 

remízy je ohodnotím číslem 0. 

V druhé fázi vyhodnocení využiji tyto získané údaje pro výpočet aritmetického 

průměru. Jedná se o nejznámějšího ukazatele středu souboru získaných údajů. Jeho 

výpočet je jednoduchý, sečteme hodnoty jednotlivých údajů, které se vydělí počtem 

těchto údajů. (Ferjenčík, 2000) To mi umožní vyhodnotit, který tým z výzkumu dosáhl 

nejlepšího hodnocení.  

Ve třetí fázi provedu kvalitativní analýzu nejlépe hodnoceného týmu. Znovu na 

základě videozáznamu provedu pozorování nejúspěšnějšího týmu během vyloučení a 

zjistím, jaké kombinace při hře v útoku během oslabení používali. 
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4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

V této kapitole jsou přehledně prezentovány výsledky jednotlivých týmu, ke 

kterým jsem dospěla na základě výzkumu. Po vyhodnocení jednotlivých týmů provedu i 

celkové zhodnocení mezi zkoumanými týmy, které potřebujeme pro určení 

nejúspěšnějšího týmu pro kvalitativní analýzu hry v útoku během oslabení. 

 Výsledky každého týmu ze získaných kvantitativních údajů viz příloha 1-8 jsou 

uvedeny v tabulce. V prvním sloupci tabulky je vždy uvedeno, o jaké utkání se jednalo. 

Ve druhém sloupci je počet vyloučení v utkání. Jelikož ne všechna vyloučení vyhovovala 

našim parametrům hře v útoku 6 na 6 během vyloučení, jsou v závorce uvedena pouze ta 

vyloučení, ze kterých bylo možné výzkum realizovat. Ve třetím a čtvrtém sloupci je počet 

obdržených a dosažených branek během vyloučení. Pátý sloupec je počet obdržených 

branek do prázdné brány, který vychází z celkového počtu obdržených branek ve čtvrtém 

sloupci. Poslední sloupec je orientační rozdíl mezi počtem dosažených a obdržených 

branek. 

Výsledky jednotlivých vyloučení v každém utkání jsem dále zaznamenala do 

koláčových grafů, kde je možné vidět, zda převažovala prohra nad výhrou a remízou nebo 

naopak. 

Nakonec sloupcový graf udává výsledná data jednotlivých utkání, ke kterým jsem 

dospěla na základě výzkumu výpočtem aritmetického průměru a která pro nás mají 

vypovídající hodnotu pro další vyhodnocení. 
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4.1 Výsledky Francie 

Francie, která vyhrála celý turnaj, měla během posledních 4 nejdůležitějších 

utkání turnaje nejvíce vyloučení ze všech zkoumaných týmů. 

Do prázdné branky obdržela při hře bez brankáře pouze 1 branku z celkem 8 

obdržených během všech vyloučení.  

Tabulka č. 6: Výsledky Francie 

  

počet 

vyloučení 

dosažené 

branky 

obdržené 

branky 

obdržené branky 

do prázdné 

branky 

výsledek 

vyloučení 

osmifinále 4 (2) 3 1 0 2 

čtvrtfinále 3 (1) 0 0 0 0 

semifinále 7 (5) 2 5 1 -3 

finále 4 (2) 2 2 0 0 

celkem 18 (10) 7 8 1 -1 

 

Tabulka č. 7: Aritmetický průměr Francie 

 Aritmetický průměr �̅� 

osmifinále    1,0 

čtvrtfinále    0,0 

semifinále −0,6 

finále    0,0 

celkem    0,1 

 

U následujících grafů můžeme vidět, že nejlépe se jim povedla hra během 

vyloučení při osmifinále, kde obě vyloučení vyhráli. Nejméně pak semifinále, kde stále 

ale převyšuje remíza nad prohrou. 
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Graf č. 1: Francie osmifinále                             Graf č. 2: Francie čtvrtfinále 

 

Graf č.3: Francie semifinále                               Graf č. 4: Francie finále 

Graf č. 5: Aritmetické průměry Francie 

Při porovnání aritmetických průměrů dopadli nejlépe v osmifinále, kdy vyhráli o 

3 branky. Poté čtvrtfinále (3 branky) a finále (2 branky). Nevíce se jim nepovedla hra 

během vyloučení v semifinále, které vyhráli o 2 branky. 
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4.2 Výsledky Norska 

Výzkum byl proveden pouze ve třech utkáních, neboť ve čtvrtfinále nedošlo k 

žádnému vyloučení norského týmu. 

Stříbrný tým z Norska obdržel během 10 vyloučení při hře bez brankáře pouze 1 

branku z celkových 8 obdržených. V tomhle ohledu si vedl úplně stejně jako Francie. 

 

Tabulka č. 8: Výsledky Norska 

  

počet 

vyloučení 

dosažené 

branky 

obdržené 

branky 

obdržené branky 

do prázdné 

branky 

výsledek 

vyloučení 

osmifinále 5 5 5 0 0 

čtvrtfinále 0 0 0 0 0 

semifinále 5 (4) 2 3 1 -1 

finále 1 0 0 0 0 

celkem 11 (10) 7 8 1 -1 

 

Tabulka č. 9: Aritmetický průměr Norska 

 Aritmetický průměr �̅� 

osmifinále    0,0 

čtvrtfinále - 

semifinále   −0,25 

finále    0,0 

celkem −0,1 

 

U následujících grafů můžeme vidět, že nejvyrovnanější vyloučení z hlediska 

výher, proher a remíz bylo semifinále. O něco lépe Norsko dopadlo během osmifinále. A 

žádnou prohranou přesilovku nezaznamenal tým Norska pouze ve finále.  
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Graf č. 6: Norsko osmifinále                              Graf č. 8: Norsko finále  

 

Graf č. 7: Norsko semifinále 

Graf č. 9: Aritmetické průměry Norska 

Pokud se podíváme na výsledné aritmetické průměry v jednotlivých utkáních, 

můžeme vidět, že během oslabení si tým vedl nejhůře v semifinále, kde porazil tým 

Nizozemska o 9 branek. Stejně pak dopadl v hodnocení osmifinále a finále. 
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4.3 Výsledky Nizozemska 

Tým Nizozemska byl jediným ze zkoumaných týmů, který nevyužíval pravidelně 

během oslabení hru s šestým hráčem v poli. Z celkem 14 vyloučení ji použil pouze 

pětkrát. Nezjistila jsem, ale přesně taktiku trenéra za jakých okolností hraje bez brankáře 

a kdy ne. V případě že prohrávali, využili vždy hru se sedmým hráčem v poli. V situaci 

kdy vedli o 1 branku, častěji hráli bez brankáře. V některých útocích se ale objevili jen 

v 5 a brankáře nechali v bráně. V případě že vedli o 2 nebo 3 branky během normální 

hrací doby nebo i během prodloužení nevyužívali hru bez brankáře. Pokud vedli už o 4 

branky, hru bez brankáře používali. Situace, kdy by došlo k vyloučení během remízy, 

během žádného utkání nenastala. 

Tabulka č. 10: Výsledky Nizozemska 

 

Tabulka č. 11: Aritmetický průměr Nizozemska 

 

 

Tento tým, jak můžeme vidět, využil hru bez brankáře ze všech zkoumaných týmu 

nejméně. Do prázdné branky neobdrželi během hry se sedmým hráčem v poli žádný gól.  

U následujících grafů vidíme, že nejhůře pro ně dopadla hra během semifinále. Nejlépe 

pak v utkání o 3. místo. 

 počet 

vyloučení 

dosažené 

branky 

obdržené 

branky 

obdržené branky 

do prázdné 

branky 

výsledek 

vyloučení 

osmifinále 3 (1,5) 0 1 0 -1 

čtvrtfinále 4(1) 0 0 0 0 

semifinále 2 (1) 0 2 0 -2 

o 3. místo 5 (1,5) 2 0 0 2 

celkem 14 (5) 2 3 0 -1 

 Aritmetický průměr �̅� 

osmifinále −0,1 

čtvrtfinále    0,0 

semifinále −2,0 

o 3. místo     1,0 

celkem −0,3 
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Graf č. 11: Nizozemsko čtvrtfinále                    Graf č. 10: Nizozemsko osmifinále 

 

Graf č. 12: Nizozemsko semifinále                   Graf č. 13: Nizozemsko o 3. místo 

Graf č. 14: Aritmetické průměry Nizozemska 

Kvantitativní analýza utkání semifinále týmu Nizozemska dopadla ze všech 

zkoumaných utkání nejhůře (průměrně – 2 branky). Tým v tomhle utkání nakonec 

podlehl Norsku o 9 branek. Nejlepšího hodnocení, tedy průměrně +1 branka během 

oslabení si tým získal během rozhodujícího utkání o 3. místo, kde porazil Švédsko o 2 

branky. 
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4.4 Výsledky Švédska 

 Tým, který se umístil na turnaji ze všech zkoumaných v celkovém pořadí nejhůře. 

Počet vyloučení, u kterých mohl být výzkum proveden, je 8,5. Půl je situace, kdy je 

hodnocena pouze 1 minuta z celkových 2 minut, na které je hráč vyloučen. Švédsko při 

hře s šestým hráčem v poli neobdrželo žádný gól do prázdné branky. 

Tabulka č. 12: Výsledky Švédska 

  

počet 

vyloučení 

dosažené 

branky 

obdržené 

branky 

obdržené branky 

do prázdné 

branky 

výsledek 

vyloučení 

osmifinále 3 (2,5) 4 3 0 1 

čtvrtfinále 2 2 2 0 0 

semifinále 3 (2) 0 3 0 -3 

o 3. místo 2 1 3 0 -1 

celkem 10 (8,5) 7 11 0 -4 

 

Tabulka č. 13: Aritmetický průměr Švédska 

 Aritmetický průměr �̅� 

osmifinále    0,4 

čtvrtfinále    0,0 

semifinále −1,5 

o 3. místo −1,0 

celkem −0,5 

 

 U grafů můžeme na první pohled vidět, že se jim povedla nejlépe hra v osmifinále, 

poté ve čtvrtfinále. Naopak nejhůře si vedli během oslabení v semifinále.  

 

 

Graf č. 15: Švédsko osmifinále                         Graf č. 16: Švédsko čtvrtfinále 

výhra

ŠVÉDSKO OSMIFINÁLE
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Graf č. 17: Švédsko semifinále                          Graf č. 18: Švédsko o 3. místo 

 

Graf č. 19: Aritmetické průměry Švédska 

 Švédsko během utkání, kdy dopadlo nejhůře, prohráli oslabení průměrně o 

1,5 gólu. V tomto utkání prohráli o 2 branky s Francií. I při utkání o 3. místo prohráli 

oslabení průměrně o 1 gól. Toto utkáni prohráli s Nizozemskem o 3 branky. Naopak 

nejlépe si vedli osmifinále, kdy vyhráli o 12 gólů. 
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4.5 Celkové vyhodnocení 

Celkem bylo zkoumáno 33,5 oslabení u 4 vrcholových týmů při hře v útoku bez 

brankáře. Každé vyloučení trvalo 2 minuty, tedy během celkových 67 minut týmy dostali 

30 branek. Z celkových 30 obdržených gólu byly dva do prázdné branky. V útoku padlo 

během oslabení celkem 23 branek.  

V následujícím grafu můžete vidět celkové zhodnocení mezi týmy, jak si vedli 

během vyloučení. Z počtu střelených a obdržených branek byl vypočítán aritmetický 

průměr.  

 

Graf č. 20: Porovnání aritmetických průměrů všech týmů 

Nejlépe se umístil tým Francie, který se jako jediný tým dostal ještě do kladných 

hodnot. V hodnocení druhé se umístilo Norsko, poté Nizozemsko a Švédsko. Rozdíly 

mezi všemi týmy byly jen o pouhé 2 desetiny.  
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4.6 Kvalitativní analýza Francie 

 Na základě kvantitativní analýzy mi vyšel tým Francie během oslabení s šestým 

hráčem v poli místo brankáře jako nejúspěšnější. Proto jsem se rozhodla zkoumat tento 

tým podrobněji a na základě kvalitativní analýzy jsem dospěla k následujícím výsledkům. 

 Hru bez brankáře používali pouze s jedním vyloučeným hráčem. V případě dvou 

vyloučených hráčů hráli ve čtyřech v útoku.  

V případě, že oba týmy měly vyloučeného jednoho hráče, využili šestého hráče v poli 

během útoku. Hráli 6 na 5 bez brankáře. 

 Zaměřila jsem se hlavně na úspěšné kombinace, které tým používal a které 

skončily gólem nebo 7m hodem. 

Nejčastěji, celkem třikrát jim vyšla kombinace, viz obrázek číslo 1. 

 

Obrázek č. 1: Útočná herní kombinace 1 

 

 Kombinaci zahajuje hráčka číslo 4, která provádí křížení s hráčkou číslo 2 

(pivotem). Hráčka číslo 4 zaujímá pozici levé spojky. Hráčka číslo 2 přihrává 

přebíhajícímu křídlu (číslo 6). Přebíhající hráčka číslo 3 dostává míč od hráčky číslo 6 a 

únikem mezi obránci 1 a 2 zakončuje. Konkrétně tento systém jim vyšel dvakrát, jednou 

z něj byl 7 m hod, který dopadl úspěšně. Podruhé z něj dali gól přímo. Ve třetím případě 
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tato kombinace pokračovala přihrávkou hráčky číslo 3 hráčce číslo 4 na pozici levé 

spojky, která úspěšně zakončila střelbou z dálky ve výskoku z čáry volného hodu. 

Další kombinace, která byla úspěšně zakončena brankou, viz obrázek číslo 2. 

 

Obrázek č. 2: Útočná herní kombinace 2 

 

Tuto kombinaci Francie použila v momentě, kdy prohrávaly v semifinále o 1 branku 

v čase 55:50 a byla úspěšně zakončená gólem.  

Kombinaci zahajuje hráčka číslo 4 s míčem, která provádí křížení s hráčkou číslo 5 a 

zaujímá místo ní pozici pravé spojky. Hráčka číslo 5 nabíhá mezi obránce 2, 3 a přihrává 

levé spojce (hráčka číslo 2), která úspěšně zakončuje z výskoku ze vzdálenosti čáry 

volného hodu. Hráčky číslo 3 a 5 provádějí clonu.  

Další úspěšná zakončení následovala z rychlého útoku a při vbíhání spojky mezi obránce 

do druhého pivotu a zakončením střelby z výskoku z dálky, nebo přihrávkou do pivota. 

Důležitým faktorem pro jejich úspěšné útoky během oslabení bylo načasování střídání 6. 

hráče zpět za brankáře. Pro střídání používali hráčku křídla blíže střídačce. Pouze 

v momentě, kdy se dopustili technické chyby, šla střídat hráčka nejblíže střídačce. Křídlo 

běželo střídat v časovém úseku, kdy míč držela hráčka, která bude střílet, v ideálním 

případě až tato hráčka zahájila střelbu.  
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5 DISKUZE 

 V diskuzi shrnu výsledky, ke kterým jsem dospěla na základě výzkumu. Výzkum 

jsem prováděla video analýzou, abych ho mohla realizovat bez problému doma. Nebyla 

jsem časově závislá na nikom a výzkum jsem mohla provádět kdykoliv, což mi po 

zkušenostech z psaní bakalářské práce vyhovovalo. 

 Jelikož ženskou házenkářskou reprezentaci sleduji nejvíce, byl pro mě výzkum 

velmi zajímavý a bavil mě. Abych nemusela sledovat všechna utkání od začátku do 

konce, tak jsem si z důvodu úspory času našla na stránkách Mezinárodní házenkářské 

federace IHF podrobné statistiky z jednotlivých utkání, kde se uvádí i doba utkání ve 

které k vyloučení došlo.  

 Při psaní jsem nenarazila na žádné problémy. V dnešní době jsou videa ze 

světových šampionátů volně dostupná široké veřejnosti.  

 Kdybych výzkum chtěla realizovat s větším počtem týmů, kdy přichází v úvahu 

týmy, které se zúčastnily čtvrtfinále (8 nejúspěšnějších týmů) narazila bych na problém, 

že ne všechny týmy z první osmičky realizovaly hru se šestým hráčem v poli během 

vyloučení, na kterou byl výzkum proveden. 

 Nejlepšího hodnocení dosáhl tým Francie. Francouzská ženská házená patří 

dlouhodobě mezi světovou špičku. Mezi její největší úspěchy patří stříbrná medaile 

z Olympijských her a dvakrát se staly mistryněmi světa, naposledy v Německu 2017. 

Zkoumáno bylo celkem deset vyloučení, což představuje 20 minut, během kterých dali 7 

branek a 8 jich obdrželi. Jako pozitivní hodnotím, že pouze jednu z 8 branek obdržely do 

prázdné branky. U týmu Francie docházelo k dobře načasovanému střídání nejčastěji 

křídla a brankářky. Proto mohl tým efektivně využít všech 6 hráček během útoku. 

Norky sice podlehly ve finále MS v Německu Francouzkám o 2 branky, ale 

mohou se pyšnit lepšími dlouhodobými výsledky než Francouzsky. Dvakrát se staly 

olympijskými vítězky a třikrát se staly mistryněmi světa. Výsledky Norska jsou velmi 

podobné s Francií. Během 10 vyloučení, což je 20 minut dali 7 branek a 8 jich obdrželi, 

z toho pouze jednu do prázdné branky. U týmu Norska ale křídla na rozdíl od Francie 

chodila brzo střídat brankářku. To se mohlo odrazit na minimálním rozdílu ve výsledcích 

a být důvodem, proč Francie dopadla lépe. 



  

45 

 

Tým Nizozemska je poměrně mladým týmem ve světové špičce. Důkazem jsou 

jejich největší úspěchy až od roku 2015. Z MS mají stříbro z roku 2015 a bronzovou 

medaili z Německa 2017. Na posledním evropském šampionátu ve Francii 2018 byly 

bronzové. Poprvé se také zúčastnily olympijských her v roce 2016, kde se umístily na 4. 

místě. Na MS v Německu 2017 vyřadily český tým ve čtvrtfinále. Jejich hra během 10 

vyloučení, tedy 20 minut nebyla v útoku tak efektivní jako u Francie nebo Norska. Během 

20 minut daly pouze 2 branky. Kladně lze naopak hodnotit, že během vyloučení při hře 

se šestým hráčem v poli bez brankáře neobdrželi žádnou branku do prázdné branky. 

Hlavním důvodem by mohlo být, že hru bez brankáře nevyužívaly vždycky během 

vyloučení. Za stavu, kdy vedly o 2 nebo 3 branky ponechaly brankáře v brance, stejně tak 

během prodloužení při osmifinále.  

Poslední zkoumaný tým byly házenkářky ze Švédska. Mezi Švédské největší 

úspěchy patří stříbro na ME 2010 a bronz na ME 2014. V Německu na Mistrovství světa 

skončily po prohře s Nizozemkami o 3 góly na 4. místě. Mají za sebou 3 účasti na OH. 

V porovnání s týmy Francie, Norska a Nizozemska mají méně světových úspěchů. 

Jelikož není tým tak zkušený, obdržel během 17 minut vyloučení celkem 11 branek. 

Naopak se týmu ale povedlo dát během této doby 7 branek, které by s 5 hráči poli dali 

velmi obtížně. Stejně jako tým Nizozemska, neobdržely Švédky žádný gól do prázdné 

branky.  

Celkové výsledky, ke kterým jsem dospěla na základě výpočtu aritmetického 

průměru s počtu dosažených, a obdržených branek během vyloučení při hře s šestým 

hráčem v poli bez brankáře se daly očekávat. Týmy, které byly úspěšnější při hře bez 

brankáře během oslabení, byly úspěšnější i v celkovém pořadí turnaje. Nejlepšího 

hodnocení dosáhla Francie, poté Norsko, Nizozemsko a Švédsko. Na stejném pořadí se 

jednotlivé týmy umístily i na Mistrovství světa v Německu 2017.  

Jako velmi důležité se ukázalo schopnost jednotlivých hráčů vystřídat v pravou 

chvíli. Pokud nezakončuje křídlo, které se nachází blíž ke střídačce (takový případ ve 

zkoumaných utkáních nenastal), chodí střídat právě křídlo nejblíže střídačce. Důležité je 

pro hráče určit ten správný čas. Pokud se rozhodne příliš brzy, obránci na to stihnout 

zareagovat a pro ostatní hráče je méně možností pro zakončení, neboť jsou opět 

v oslabení. Pokud se naopak rozhodne jít vystřídat brankáře příliš pozdě, riskuje při 

neúspěšné střelbě obdržení gólu od soupeře do prázdné branky. U týmů Nizozemska, 

Norska i Švédska šlo v některých situacích vidět, že křídla chodí zbytečně brzo střídat. 
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Dokonce u týmu Švédska nastala situace, kdy dohrávali útočnou kombinaci, kde spojka 

přihrála do křídla, které by mělo spoustu prostoru pro střelbu. Bohužel křídlo už bylo v tu 

dobu na střídačce. V tomhle se výrazně lišil tým Francie, který opravdu střídal až 

v momentě, kdy jejich hráčka střílela. Tento čas jim stačil rychle vystřídat křídlo za 

brankáře i v případech kdy střelba neskončila v brance. 

Dalším rizikem při této hře je, že se tým dopustí v útoku technické chyby, soupeř 

se dostane okamžitě k míči a zakončí do prázdné branky. U profesionálních týmu bývá 

počet technických chyb minimální.  

Hypotéza se nám potvrdila, neboť z celkem 67 minut vyloučení, ze kterých byl 

výzkum realizován, byly pouze dva góly obdržené do prázdné branky a tým Švédska nám 

potvrdil větší šanci na vstřelení gólu, protože během 17 minut dali 7 gólu, což v přepočtu 

na 60 minut utkání vychází 24 gólů za utkání. Ve srovnání s výsledky z Mistrovství světa 

2017 v Německu dosahovaly vítězné týmy v průměru 29, 7 gólů za utkání. Ale našla se i 

během šampionátu utkání, které týmy vyhrály s 24 vstřelenými góly a méně. Jednalo se i 

o finálová utkání, kde týmy vyhrály s 24 a 23 vstřelenými góly. 

Z teoretické části víme, že hra během oslabení ovlivňuje herní výkon, proto na 

základě výsledků můžeme říci, že i vhodná hra během oslabení s šestým hráčem v poli 

bez brankáře ovlivňuje herní výkon, tedy je jedním z faktorů, který má vliv na výsledek 

utkání. Za vhodnou hru během oslabení s šestým hráčem v poli můžeme považovat na 

základě výzkumu, hru s minimem technických chyb a správným načasováním střídání 

hráče v poli za brankáře.  

V Diskuzi bych chtěla také přispět rozhovorem s dlouholetým trenérem české 

ženské reprezentace v házené Janem Bašným, který se Mistrovství světa v Německu 2017 

zúčastnil a zjistit jestli se jeho názory vyplývající z dlouholetých zkušeností trénování 

házené shodují s mými výsledky. Jelikož trenér působí až ve Francii, tak mi své odpovědi 

nahrál a já je uvedla do písemné podoby.  

1. Myslíte si, že nové pravidlo může pomoci házenou zatraktivnit? 

 Podle mého názoru tohle pravidlo nezatraktivnilo házenou. Je jen pro diváky 

možná trochu atraktivnější, když dostanou gól do prázdné brány. 

2. Jak dlouho si myslíte, že je potřeba trénovat hru bez brankáře, než je vhodné ji účinně 

použít během důležitých utkání? 
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Myslím si, že tam určitá účinnost je. Týmu ani až tak moc nevadí, že má 

vyloučenou hráčku, protože si věří na to, že v útoku gól dá.  

 Délka nácviku závisí na třech faktorech. Jestli se jedná o holky nebo kluky, 

individuální úroveň hráčů a věk. Čím kvalitnější jsou hráči (hráčky), pochopí to dřív, jsou 

schopni přečíslení využít dříve a ten čas je kratší. Myslím si, že u žen je to delší než u 

mužů. Starší kategorie se to naučí rychleji než mladé. Nácvik na hru během oslabení trvá 

kratší dobu než nácvik na hru 7 na 6. 

3. Na jaké úrovni (ve které kategorii) byste si dovolil začít tohle pravidlo využívat? 

Já na tohle nemám úplně nějakou přesnou odpověď, protože jsem mládežnické 

kategorie nikdy netrénoval (ani dorostence, ani žáky, žačky) takže nevím. 

4. Na MS v Německu 2017 jste s českou reprezentací jako jeden z mála týmů nevyužíval 

šestého hráče v poli při hře v útoku během oslabení. O rok později na ME ve Francii už 

ano. Z jakého důvodu jste takhle začali hrát až o rok později? Stojí za tím nedostatek času 

na přípravu? 

Nepoužívali jsme to, protože jsem si nemyslel, že to máme tak zaběhlé a hráčky 

jsou na to zvyklé, aby to bylo účinné. Nebyly si v tom tak jisté, bály se ztrát míčů. Myslím 

si, že těch týmu co to nehrálo, pár bylo (nemám to zmapované, ale Rusky to určitě taky 

nehrály). Nehrály jsme to kvůli tomu, protože jsem nemyslel, že ta účinnost bude taková, 

protože ještě ty hráčky nebyly na to zvyklé (kombinace, které jsme měly natrénované, 

nebyly tak účinné). Nebyl jsem přesvědčený, že jsou na to hráčky mentálně připravené. 

Nemám za sebou brankářku, hraju normálně bez jakéhokoliv stresu, neprohraju, 

neztratím míč, když vystřelím vedle, nedostaneme branku. 

Na dalším šampionátu už jsme to využívali, ale otázkou je jestli ta účinnost byla 

lepší než na tom předchozím šampionátu, myslím si, že to vyšlo na stejno. Hru 7 na 6 

jsme nevyužívali. 

5. Přikláníte se ke hře bez brankáře během oslabení za jakéhokoliv stavu utkání, nebo 

pouze v některých případech? 

Myslím si, že to záleží hodně na tom, jak si ten tým věří. Jestliže během jednoho 

konkrétního utkání to vycházelo, tak proč to nehrát i na konci? Ve chvíli, kdy ta účinnost 

nebyla taková a byly tam nějaké chyby a obdrželi jsme nějaký gól, tak potom na konci 
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zápasu kdy třeba bráníme nějaký výsledek, tak tam je to složitější. Tam si myslím, že je 

lepší v některých momentech nechat brankářku v bráně. 
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6 ZÁVĚR 

Z výzkumu v mé diplomové práci vyplývá: 

 Hypotéze byla potvrzena. Během vyloučení hra v útoku s šestým hráčem v poli 

zvyšuje šanci na vstřelení gólu a situace, kdy tým na vrcholové úrovni obdrží gól do 

prázdné branky, jsou zanedbatelné. Jednalo se pouze o 2 góly u dvou různých týmů, které 

neměly vliv na výsledek utkání.  

 Tato diplomová práce může být přínosem pro všechny trenéry, kteří by chtěli hru 

bez brankáře během vyloučení začít využívat ale i pro trenéry, kteří ji využívají a chtěli 

by ji zefektivnit. K tomu jim můžou pomoci výsledky z kvalitativního výzkumu Francie.  

 Je důležité si ale uvědomit, že výsledky, ke kterým jsem dospěla, jsou z výzkumu 

nejlepších reprezentačních týmů ženské házené. Proto je možné je aplikovat jen na týmy 

vrcholové úrovně. V České republice se jedná o reprezentační týmy mužů a žen a nejlepší 

týmy extraligy. V případě užití pro méně zkušené hráče, by bylo zapotřebí provést 

výzkum u stejně výkonných týmů, neboť na nižší úrovni se předpokládá nižší mentální 

připravenost a nižší dovednostní úroveň jednotlivých hráčů.  

 Pro širší využití lze práci rozšířit a výzkum provést na větším počtu týmu na různé 

výkonnostní úrovni. Zajímavé by bylo provést výzkum na využití sedmého hráče v poli, 

pokud tým není v oslabení a představit tak další možnosti využití nového pravidla 

trenérům.  
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