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ABSTRAKT 

Název: Modifikované hry a jejich vliv na kvantitu herních kombinací ve florbalu  

u florbalistů mladšího školního věku 

Cíle: Cílem práce bylo zjistit, zda se aplikace upraveného tréninkového programu 

pozitivně projeví na kvalitě útočné herní činnosti jednotlivce – přihrávce. 

Kvalitu přihrávky jsme sledovali v připraveném testu na přesnost přihrávky 

po vedení míčku v časovém limitu. Dalším cílem práce bylo zjistit, zda se 

aplikace upraveného tréninkového programu pozitivně projeví na kvantitě 

přihrávek. Cílem bylo také změřit počet dosažených střeleckých pokusů, 

které ohrozily branku, nebo vstřelením branky skončily. Kvantitu přihrávek 

a střeleckých pokusů jsme sledovali v tréninkovém utkání 3 proti 3 a v 

soutěžním utkání 5 proti 5. 

Metody:  V této práci jsme zvolili výzkum prostý (Reichl, 2009), kdy jsme s časovým 

odstupem sledovali zvolený jev a výsledky mezi sebou porovnali. Tím, že 

jsme během práce působili na skupinu hráčů předem připravenými podněty, 

v našem případě cvičeními a hrami, šlo o experimentální přístup  

ve výzkumu. Sběr dat proběhl během zúčastněného pozorování. 

Výsledky: Bylo zjištěno, že upravený tréninkový program měl pozitivní vliv na herní 

činnost jednotlivce přihrávky na přesnost. Výsledek byl statisticky 

významný. V tréninkovém utkání na menším hřišti v počtu 3 proti 3 došlo 

k navýšení počtu přihrávek, ale výsledek nebyl statisticky významný.   

V soutěžním utkání na standardním hřišti v počtu 5 proti 5 došlo k navýšení 

počtu přihrávek a tento výsledek byl statisticky významný. V tréninkovém 

utkání na menším hřišti v počtu 3 proti 3 došlo k navýšení počtu střeleckých 

pokusů na branku, ale výsledek nebyl statisticky významný. V soutěžním 

utkání na standardním hřišti v počtu 5 proti 5 došlo k navýšení počtu 

střeleckých pokusů na branku, ale výsledek nebyl statisticky významný. 

Klíčová slova: hra, modifikace, florbal, kombinace, trénink, přihrávka, střela 

 



ABSTRACT 

Title: Influence of modified games on the quantity of game combinations of 

primary school age floorball players. 

 

Objectives: The aim of this work was to find out the effect of prepared training 

programme on quantity of passing, team cooperation and quantity of shots. 

The research was aimed on passing accuracy (passing quality) after ball 

carrying, quantity of passes in training match on smaller pitch. The number 

of the players was 3 on 3 there. It was also aimed on quantity of passes in 

league match on standard pitch. There were 5 players against 5. At the end 

of the training programme, we made revisory tests to assess a positive 

effect of the programme.   

 

Methods:  We used a method of an experiment. At first, there were preliminary tests 

before an adjusted training program so that we got input data. Then we 

applied adjusted training programme and then there were another control 

tests to get output data. The programme included both modified games and 

game-like drills. During the tests, we used participant observation. 

 

Results: The results showed an increase of quantity in all tests. But only in passing 

accuracy after ball carrying test and in quantity of passes in league match 

the results were statistically significant. The other test showed no statistical 

significance. 

 

Keywords: game, modification, floorball, combination, training, pass, shot 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ČFbU Česká florbalová unie 

HC  Herní cvičení 

HD Herní dovednost 

HČJ  Herní činnosti jednotlivce 

HK  Herní kombinace 

IHV Individuální herní výkon 

PC  Průpravné cvičení 

PD  Pohybová dovednost 

PH  Průpravná hra 

PS  Pohybová schopnost 

ŠFL Školní florbalová liga 

THV Týmový herní výkon 

TJ Tréninková jednotka 

RVP Rámcový vzdělávací program 

PV Předškolní vzdělávání 
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1 ÚVOD 

K volbě tématu závěrečné práce mě přivedla snaha zapojit moderní trend v tréninku 

sportovních her mládeže i dospělých, do tréninku mnou vedeného florbalového 

družstva. Směr jde cestou většího využití herních cvičení a průpravných  

a modifikovaných her. 

K tomuto směru se přikláním i já a opírám se o při tom o vlastní hráčské zkušenosti 

z několika menších i větších florbalových klubů, trenérských zkušeností u mládeže  

a dospělých, včetně náhledů na tréninkové jednotky jiných trenérů a diskusí s nimi. 

V době dospívání jsem se věnoval poměrně dlouhou dobu také lednímu hokeji  

a softballu. Z mojí průpravy v těchto sportech, převážně té z ledního hokeje, jsem čerpal 

a čerpám. Nabyl jsem přesvědčení, že dobře řízenou hrou lze hráče lépe připravovat  

pro situace, které se objevují v různorodém a proměnlivém herním ději, než pomocí 

průpravných cvičení a drilů. Schválně zmiňuji spojení slov „dobře řízená hra“, protože 

naplnění podstaty tohoto slovního spojení by mělo položit dobrý základ situacím  

pro sledování, rozvoj, kontrolu a usměrňování učené herní dovednosti hráče, nebo 

hráčů. 

Dalším důvodem pro volbu tématu byl můj přechod ke školnímu florbalovému 

družstvu. To pravidelně hraje utkání mezi školami. Poslední dva ročníky jsem u tohoto 

týmu působil jako asistent staršího kolegy v roli konzultanta. Na několika trénincích  

a utkáních jsem kolegu „zaskakoval“. K družstvu jsem se naplno dostal začátkem 

školního roku 2018/2019. Ve hře převládal spíše individualismus, velmi špatná 

spolupráce hráčů v útoku i v obraně. Využití přihrávek, pohybu hráče bez míčku  

a využívání volných prostorů nebylo u hráčů na dobré úrovni. S touto skupinou jsem se 

pokusil aplikovat několik modifikovaných her v průběhu jednoho pololetí s výsledkem, 

který přinesl optimistický výhled k další práci. Protože se jednalo o poměrně obměněný 

tým se spoustou hráčů, kteří se florbalu věnovali pouze rok, dva, ale někteří jen pár 

měsíců, první tréninkové jednotky byly o vzájemném poznávání a práci na základních 

dovednostech a herních činnostech jednotlivců.  
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Relativně nízká zkušenost s florbalem těchto mladých hráčů mne motivovala k aplikaci 

herních cvičení a modifikovaných her za účelem rozvoje herního myšlení hráčů, 

spolupráce i osvojení a rozvoje různých individuálních herních činností a pochopení  

a osvojení základních herních kombinací, a to jak útočných, tak i obranných. Viděl jsem 

zde možnost pracovat s „tabula rasa“ a sledovat změny, které tréninkový proces přinese.  

Cíle a hypotézy, které jsme stanovili v této diplomové práci, vycházejí ze současného 

pojetí herního tréninku v přípravě nejen dětí, ale i dospělých. Aplikace těchto zásad, 

motivace hráčů k tréninku, jejich aktivní účast během herních cvičení a průpravných her 

byly základem pro rozvíjející tréninkové prostředí.  

Věřili jsme, že během analýzy dat získáme výsledky, které poukáží na smysl využívání 

modifikovaných her a herních cvičení a ukáží na zlepšení ve sledovaných herních 

projevech hráčů. Zároveň jsme si slibovali od zařazení těchto cvičení zlepšení herních 

dovedností, zlepšení v týmovém pojetí herních situací a jejich řešení nikoli 

individuálně, ale ve spolupráci. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 FLORBAL 

2.1.1 Charakteristika florbalu 

Florbal je sportovní hra, spadající do skupiny heuristicko-kolektivních her brankového 

typu. Z podstaty hry, kdy se protihráči dostávají do kontaktu, protože pronikají z obrané 

poloviny na útočnou a opačně, spadá dále do her invazivních. 

Florbal probíhá v intermitentním režimu. To znamená, že se střídá doba na hřišti se 

zátěží a na střídačce, kdy dochází k zotavným procesům. Charakteristické je opakování 

krátkodobé činnosti explozivního rychlostně-silového charakteru vysoké intenzity, 

střídané činnostmi mírné až střední intenzity. Poměr doby zatížení k době odpočinku je 

zhruba 1:1, nebo 1:2. Z pohledu energetického zajištění výkonu hráče se uplatňuje 

převážně ATP – CP, anaerobní glykolýza a částečně aerobní fosforylace (Kysel, 2010). 

Srovnání sportovních her, podle zapojení zón energetického krytí výkonu, uvádí 

Sharkey (2006). Lední hokej, svojí povahou intermitentní zátěže, je florbalu blízký. 

Charakterizuje ho poměr 70 % anaerobních energetických procesů proti 30 % aerobním. 

U pozemního hokeje uvádí hodnoty zhruba 50 % anaerobního krytí a 50 % aerobního 

krytí, což dále odpovídá i košíkové. Bernacíková a kolektiv (2010) uvádějí graf,  

ze kterého vychází velikost zatížení ve florbalu v poměru 80 % anaerobní krytí k 20 % 

aerobnímu. S tímto údajem ne zcela souhlasím a přikláním se k hodnotám pro lední 

hokej. 

2.1.2 Systematika florbalu 

V české florbalové literatuře uvádějí publikace Martinkové (2009), Skružného (2005), 

Kysela (2010; 2014), Karczmarczyka (2006) rozdělení činností, kombinací a systémů 

více či méně shodně. Jejich pojetí je ale spíše teoretické, stroze oddělují jednotlivé 

komponenty herního výkonu a herních dovedností od sebe. Uvádíme jejich rozdělení 

také proto, abychom jej mohli porovnat s pohledem zahraničního autora. 
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Herní činnosti jednotlivce a brankáře 

HČJ ve florbalu jsou konkrétní herní dovednosti s odlišným motorickým obsahem  

a herním účelem. Herní činnosti lze sice rozdělit a odlišit, ale v průběhu herního děje 

probíhají závisle na sobě, nebo přímo současně (Křiček, 2007). 

Herní činnosti jednotlivce, řazené dle posloupnosti nácviku, který doporučuje ČFbU 

(Vojáček, 2017): 

Útočné herní činnosti jednotlivce: 

• Základní postoj a držení hole  

• Driblink / Kontrola míčku  

• Vedení míčku  

• Uvolnění s míčkem (klička, otočka atd.)  

• Přihrávka a zpracování míčku  

• Uvolnění hráče bez míčku  

• Střelba 

• Clonění, dorážení, tečování 

Obranné herní činnosti jednotlivce: 

• Obsazování hráče s míčkem 

• Obsazování hráče bez míčku 

• Obsazování hráče v prostoru a obrana prostoru 

• Blokování střel 

• Hra tělem 

Herní činnosti brankáře (Skružný, 2008): 

• Základní postoj 

• Pohyb 

• Chytání a vyrážení střel 

• Zmenšování střeleckého úhlu 

• Činnost při hře za brankou 

• Činnost při přečíslení a situaci jeden na jednoho 

• Výhozy a zakládání útoku 
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Paavilainen (2007) se s našimi autory v rozdělení některých HČJ shoduje, v jiných  

na ně nahlíží komplexněji než jak lze najít v české literatuře. Podle této autorky by měla 

být střelba na branku jednou z prvních HD, které by měly být trénovány. Nemluví  

o způsobu zakončení, ale o využití nejvýhodnějšího způsobu, jak míček dostat  

do branky soupeře, tedy splnění jednoho z hlavních cílů hry. Stejně tak i o dalších 

dovednostech pojednává šířeji. Větší důraz klade na myšlení hráčů, na herní souvislosti 

než na striktní technické provedení. Techniku považujeme samozřejmě za důležitou, ale 

čeští trenéři čerpající striktně z českých pramenů by tímto mohli inklinovat k nácviku 

elementární dovednosti, které se sami o sobě v utkáních vyskytují vzácně. 

Útočné herní činnosti jednotlivce: 

• Manipulace s holí 

• Přihrávání a zpracování 

• Střelba 

• Čtení hry a rychlé rozhodování 

• Pohyb po hřišti s míčkem – hledání vhodnějšího prostoru pro přihrávku, nebo 

střelbu 

• Pohyb po hřišti bez míčku – vytváření lepší pozice a podmínek pro hráče 

s míčem 

Obranné herní činnosti jednotlivce: 

• Blokování nahrávek a střel 

• Připravenost k útoku a k obraně 

• Uzavírání prostoru 

• Aktivní pokrytí soupeře a jeho záměrné zpomalení 

Herní kombinace 

Tabulka 1 - Seznam útočných a obranných herních kombinací 

Útočné herní kombinace: Obranné herní kombinace 

HK založené na „přihraj a běž“ 

HK založené na „křížení“ 

HK založené na „clonění“ 

HK založená na „zpětné přihrávce“ 

HK založené na „zajišťování“ 

HK založené na „přebírání“ 

HK založené na „zdvojování“ 

HK založené na „odstupování“ 
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HK založená na „nahození“ 

HK založená na „vhazování“ 

HK založená na „standardní situaci“ 

HK založené na „osobním bránění“ 

 

 

 

Herní systémy 

Tabulka 2 - Seznam útočných a obranných systémů 

Útočné herní systémy: Obranné herní systémy 

HS postupného útoku 

HS rychlého útoku 

HS protiútoku 

 

HS osobní obrany 

HS zónové obrany 

HS kombinované obrany 

HS zónového presinku 

 

2.1.3 Vybrané důležité herní činnosti jednotlivce z pohledu této práce 

Přihrávání a zpracování 

Autoři (Paavilainen, 2007 a Skružný 2005) shodně uvádějí cíl přihrávání, který vidí 

v jednoduchém, relativně rychlém získání kontroly nad míčkem svým spoluhráčem. 

Přesnost je kriticky důležitá, tvrdost přihrávky úměrná požadavkům herní situace. 

Přihrávající má mírně rozkročený postoj, dochází ke snížení těžiště, mírně je 

přednožena noha a chodilo na opačné straně, než na kterou má přihrávající držení hole 

(hůl drží nalevo – přednožená je pravá noha opačně), narovnaná záda a oči sledují cíl 

přihrávky. 

Základním rysem při dělení přihrávek je strana čepele, kterou je míček odehrán. Podle 

toho rozlišujeme forhendovou a bekhendovou přihrávku. Dalším rysem pro dělení 

přihrávky je doba, kterou působí přihrávající hráč na míček. Přihrávky lze ještě 

rozlišovat, zda je provedena při držení hole oběma rukama, nebo jednou rukou. 

Přihrávka jednou rukou je prováděna rukou držící hůl na horní části. Hráč hrající nalevo 

drží hůl nahoře pravou rukou a opačně. 
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Tabulka 3 - Popis individuální herní činnost přihrávky 

Strana čepele Typ přihrávky Rysy/použití přihrávky 

Forhendová 

Tažením 

Dlouhé působení na míček, začíná až 

za zadní stojnou nohou/tělem, pohyb 

horní části těla pokračuje ve směru 

přihrávky 

S přiklepnutím 

Kratší působení na míček, výrazné 

využití zápěstí, přesná, rychlá, ve hře 

často využívaná 

Úderem 
Nejkratší doba působení na míček, 

vysoká razance, rezerva v přesnosti 

Jednou rukou 

Při snaze dostat se mimo dosah 

soupeřovy hole, po vedení míčku 

jednou rukou, důležitá práce zápěstí 

Vzduchem 

Dlouhá přihrávka za soupeře, při 

pokrytí dráhy přihrávky po zemi, 

náklon čepele a razance provedení 

určují výšku přihrávky 

Bekhendová 

Tažená 

Dlouhé působení na míček, může začít 

až za zadní stojnou nohou/tělem, 

pohyb horní části těla pokračuje ve 

směru přihrávky 

Úderem 
Čepel by se měla dotknout pouze 

míčku – ne podlahy, možná razance 

Jednou rukou 

Při snaze dostat se mimo dosah 

soupeřovy hole, při vedení míčku 

jednou rukou, důležitá práce zápěstí 

Vzduchem 

Dlouhá přihrávka za soupeře, pokud je 

kryta dráha přihrávky po zemi, náklon 

čepele a razance provedení určují 

výšku přihrávky 

 

Pro příjem přihrávky je klíčové její ztlumení. Toho se docílí jak správným náklonem 

čepele, tak pohybem rukou, potažmo těla směrem od míčku. Toto „tlumení“ míčku 

začíná na úrovni přední nohy a ve chvíli, kdy dochází ke kontaktu čepele s míčkem, 

musí dojít k pohybu čepele ve směru pohybu míčku a poté postupnému zpomalení,  

až zastavení pohybu. 
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Ke zpracování přihrávky lze v rámci pravidel využít i vlastní tělo. Přihrávky vzduchem 

lze ztlumit na hruď nebo nohou. Poté hráč čepelí zpracuje míček, který po ztlumení 

tělem dopadne na hrací plochu. Přihrávku po zemi může hráč zastavit chodidlem,  

či vnitřním nártem. 

Pohyb po hřišti s míčkem 

Paavilainen (2007) uvažuje o činnosti komplexně z pohledu herního děje. Zároveň 

uvádí pro úplnost i dílčí činnosti při pohybu hráče po hřišti s míčkem, ale také 

zdůrazňuje, že v herním ději se jen zřídka vyskytují potřebné HČJ izolovaně. 

U této komplexní herní činnosti hráč využívá driblink, vedení, pokrytí a kontrolu míčku. 

Autorka zmiňuje ještě použití tzv. „fakes“. Toto anglické slovo lze přeložit jako 

klamání, naznačení, nebo fingování, které pomohou zmást soupeře. 

Skružný (2005) uvádí činnosti izolovaně. Driblink dělí na hokejový, při kterém je míček 

ovládán střídavě forhendovou a bekhendovou stranou čepele a na florbalový, u něhož 

hráč míček ovládá pouze forhendovou stranou čepele. 

Vedení míčku dělí autor podle držení florbalové hole na jednou rukou a oběma rukama. 

Dle způsobu kontroly míčku pak dále rozlišuje vedení míčku tažením, tlačením  

a driblinkem. U tažení je míček vedle těla hráče a využívá se u obíhání hráče,  

při pronikání po křídle, nebo při navedení míčku do střely. Tlačení míčku probíhá  

před tělem hráče a většinou je využíváno při rychlém úniku mimo dosah protihráče. 

Vedení driblinkem je využíváno k obcházení a klamání protihráčů v situacích, kdy jsou 

protihráči blízko hráče s míčkem.  

Uvolňování hráče s míčkem dělí Skružný (2005) dle způsobu na uvolnění driblinkem, 

obtočením se okolo protihráče a obhození a prohození protihráče. První způsob byl již 

zmíněn při vedení míčku, lze jej dělit na kličku forhendovou, nebo bekhendovou 

stranou. U obtočení okolo protihráče je míč tažen a pokryt tělem hráče s míčkem, 

provádí se buď forhendovou, nebo bekhendovou stranou čepele a v těsné blízkosti 

soupeře. 
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Pohyb po hřišti bez míčku 

Dle Velenského (2007) jde o nejčastější činnost jednotlivce v útoku. Hráč v držení 

míčku má několik možností, co s ním může udělat a pohyb ostatních spoluhráčů bez 

míčku mu jeho herní rozhodování může ulehčit. Tito hráči aktivním a účelným 

pohybem ztěžují obrannou činnost soupeři.  

Cílem je získat ideální postavení, postoj a čas pro přijetí přihrávky, také poutat dobře 

zvoleným pohybem soupeřovu pozornost, „rozhýbat“ bránící hráče a „otevřít“ nebo 

„zvětšit“ prostory a rozestupy bránícího družstva pro lepší vedení útoku. Buzek (1986) 

zmiňuje výhodné vzájemné zaujímání pozic hráčů do trojúhelníku (hráč s míčkem a dva 

bez míčku). Hráči bez míčku pro uvolnění volí nabíhání do volných prostor, odpoutání 

se od soupeře, klamavé pohybové manévry kvůli zisku prostoru. Čím více hráčů činnost 

provádí v časové a prostorové součinnosti, využívajíce hloubku i šířku hřiště, tím je 

míra nalezení optimálního řešení herní situace vyšší.   

Základem této činnosti je běh. Hráči musí rozvíjet rychlostně silová cvičení na rozvoj 

pohybu s akcelerací, zastavením, běh v různých rychlostech a do různých směrů. Během 

samotných herních cvičení, průpravné hry i utkání je důležité všechny výše uvedené 

komponenty této herní činnosti dovést propojit do záměrných pohybových celků. 

Hráči, kteří se rozhodují pro výběr místa a načasování svého uvolňování během hry, 

rozvíjí svoji herní inteligenci a vnímání prostoru a pohybu jednotlivých hráčů.  

V tréninku starších kategorií a u dospělých již tato herní činnost významně podléhá 

hernímu systému jak útočícího, tak i bránícího družstva. 
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2.2 VÝKON VE SPORTOVNÍCH HRÁCH 

Jansa a Dovalil (2009) uvádějí faktory ovlivňující a tvořící sportovní výkon: 

• somatické faktory – tělesné (somatické) znaky, vztahující se ke sportovnímu 

výkonu, 

• kondiční faktory – soubor pohybových schopností jedince, 

• faktory techniky – specifické sportovní dovednosti a jejich technické provedení, 

• faktory taktiky – součást kreativního jednání jedince, 

• psychické faktory – kognitivní, motivační a emoční procesy, uplatňované  

v řízení a regulaci jednání jedince, a které vycházející z jeho osobnosti.  

V obrázku I. jsou zobrazeny faktory a jejich propojení vzhledem ke sportovnímu 

výkonu jedince. 

Obrázek 1 - Schéma struktury sportovního výkonu (Dovalil a Choutka, 2012, s. 142) 
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V kolektivních hrách se herní výkon rozděluje na týmový a individuální (Votík a kol. 

2011).  

Individuální herní výkon se projevuje herními činnostmi hráče v utkání, které jsou 

výsledkem komplexu herních dovedností, schopností a somatickým a psychickým 

charakterem hráče. 

Týmový herní výkon nelze považovat za pouhý součet IHV všech hráčů do hry 

zapojených. Pro realizaci cílů družstva je stěžejní úroveň spolupráce a kvalita 

spolupráce mezi jednotlivými hráči při plnění jejich herních činností. THV je také 

podmíněn sociální soudržností družstva, úrovni komunikace a mírou motivace 

jednotlivých hráčů. Pro splnění cílů je důležité optimalizování rolí hráčů, organizace 

jejich činností a také vztahu mezi hráči. 
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2.3 SPOLUPRÁCE V TÝMU A ÚTOČNÉ KOMBINACE 

BĚHEM HRY 

Kindersley (2011, s. 138): „Podstatou kombinace je přihrávka mezi dvěma hráči.“ 

Na základě čtení hry má hráč možnost vzniklé situace řešit individuálně nebo  

ve spolupráci s ostatními spoluhráči. Samotné čtení hry souvisí s herní inteligencí, 

kterou různí autoři označují za geneticky danou dispozici, která má jistou míru 

trénovatelnosti. Lze ji ovlivňovat a rozvíjet (Pavliš, 2002). 

Termínem herní inteligence nebo smysl pro hru se zabývá také Launder (2001). Více 

méně se shoduje s Pavlišem v tvrzení, že jde o genetickou dispozici. V souvislosti 

s rychlým a správným řešením situací používá slovo „intuice“. Tu definuje jako: 

„Schopnost okamžitě vyvolat vzpomínku na již proběhlou herní zkušenost k použití  

pro řešení nového akutního problému.“ (Launder, 2001, s. 85) 

Spolupráce dvou hráčů lze chápat jako komplex činností, které probíhají velmi často 

provázaně, někdy samostatně. Jsou odpovědí na aktuální herní situaci. Velmi častou 

formou spolupráce je uvolňování pro přihrávku a přihrávka. Problém pro realizaci 

správně provedené přihrávky, kromě techniky provedení, představují protihráči.  

Ti svým postavením vytvářejí tlak jak na hráče s míčkem, tak hráče bez míčku. 

Podmínkou pro úspěšný průběh kombinace je tedy pohyb spoluhráčů týmu, který je 

v držení míčku, čímž ztěžují soupeři snahu je obsazovat.  

„Každý hráč musí mít na hřišti na paměti tyto věci: najít si prostor, aby mu mohli 

spoluhráči přihrávat; podpořit své spoluhráče, kdykoli jsou u míče; uhlídat si držení 

míče; po přihrávce spoluhráči se přesunout do nové pozice.“ (Dorling Kindersley, 2011, 

s. 138) 
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Hráč s míčem má čtyři možnosti, co bude dělat. Může s míčkem driblovat, přesunout se 

na jiné místo, vystřelit anebo přihrát. Pro hráče je vždy výhodné, když rozhodnutí,  

co s míčem udělá, až jej získá, udělá co nejrychleji, případně toto rozhodnutí udělá ještě 

před přijmutím míčku. Aby měl hráč možnost udělat po přijmutí míčku rozhodnutí, 

potřebuje určitý čas. V tuto chvíli musí zároveň pokrýt míč, který má v držení. Hráč, 

který se uvolňuje pro přihrávku svému spoluhráči, získá velkou výhodu tím, pokud si 

vybere prostor dostatečně volný pro příjem přihrávky a s časovou rezervou pro další 

rozhodnutí. „Prostor rovná se čas.“ (Green, 2014, 2:11) 

Rovnici, použitelnou ve sportovních hrách, uvádí také Launder (2001, s. 99): „Prostor 

rovná se čas, čas rovná se použití dovedností (lze provést dobré rozhodnutí a dobré 

provedení).“ 

Pavliš (2000) uvádí, že v praxi by mělo k nácviku herních kombinací docházet až  

ve chvíli, kdy budou mít hráči osvojené základy individuálních herních dovedností. 

Tvořivost hráčů se tímto bude rozvíjet a nebudou svazováni striktními herními vzorci. 

Má ovšem na mysli šablonovité jednání s minimem vlastní kreativity hráče, například 

při rozehrávání útoku. 

Drilování herních vzorců v procesu učení u začátečníků, ale i pokročilých hráčů, je 

obecným problémem. Pod tlakem soupeře hráč využívá emoční rozhodování, které je 

samovolné, neřízené přímým vědomím. „Opomíjení mentalizace herního dění a nácvik 

způsobů řešení herní mozek debilizuje, spoutává hráčskou náturu, potlačuje 

emocionální zápal a snižuje sebedůvěru. Výsledkem ztráty sebedůvěry je alibistický 

výkon.“ (Bukač, 2014, s. 37) 

Hráč pro svůj herní výkon využívá vědomé rozhodování a rozhodování založené na 

emocích – kladných i negativních. Vědomé rozhodování je důležité v relativně klidných 

pasážích herního děje nebo v situacích, kde má hráč pocit, že je herní děj pod kontrolou. 

Naopak pod tlakem soupeře, v situacích se zvýšeným rizikem ztráty míčku, těžko 

předvídatelném vývoji situace, potažmo obecně ve stresových momentech, vstupuje do 

herního projevu emoční vědomí. Reakce na podnět na základě citu probíhá rychleji než 

na základě rozumové analýzy situace. A právě herní trénink aktivuje tzv. emoční 

mozek. „Funkcí emočního mozku jsou bezprostřední odpovědi na aktuální podněty 

(tady, teď, takhle, tohle a tudy).“  (Bukač, 2014, s. 22) 
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Rozvoj individuálních herních činností jednotlivce a herních kombinací lze však 

realizovat současně. K učení slouží kromě průpravných cvičení a herních cvičení také 

správně volené modifikované hry. Je nutné, aby hry respektovaly technické osvojení 

potřebných herních činností hráčů. Obtížnost úkolů postupně narůstá a tím hry více 

působí na taktické vědomí a podvědomí. O herním podvědomí, kdy vznikají reakce  

na momentální situace, díky zapamatovaným předchozím zkušenostem, pojednává 

v několika kapitolách Bukač (2014). 
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2.4 SPORTOVNÍ TRÉNINK 

Tělo sportovce disponuje schopnostmi a učí se dovednostem. K tomu potřebuje 

stimulaci z vnějšího prostředí. Od narození jedince jsou jeho reakce na podněty 

z okolního světa jistou formou učení a rozvoje. První pohyby slouží člověku 

k sebeuvědomění, poznávání prostředí. Mladý člověk zvládne do jednoho roku  

od narození základní lokomoční a nelokomoční pohyby, spolu s nimi i primitivní 

manipulační dovednosti. Rozvoj mladého člověka skrze hry a pohybové aktivity je 

prokazatelný, proto je tělesná výchova zasazená v RVP PV již v mateřské škole. Během 

těchto let se formuje pohybový potenciál pro budoucí sportovní trénink. (Dvořáková, 

2002). 

„Sportovní trénink lze chápat jako složitý proces, na jehož konci je dosažený sportovní 

výkon. Jeho podstatou je rozvíjení techniky a taktiky dané sportovní disciplíny 

prostřednictvím rozvoje pohybových schopností a dovedností.“ (Perič, 2012, s. 11) 

Jedná se o komplexní proces, ačkoli složky, které tréninkem můžeme ovlivňovat, jde  

od sebe, na základě jejich podstaty, oddělit. Výsledný sportovní výkon bude sumou 

všech složek a jejich procesů. „Sportovní trénink je nutné posuzovat jako jistý druh 

biologicko-sociální adaptace.“ (Dovalil a Choutka, 2012, s. 70)  

Tréninkový proces je složen z několika složek. Mezi ně patří obsah cvičení, objem  

a intenzita, velikost zatížení a funkce zatížení. 

Z pohledu tréninku pohybových schopností charakterizuje adaptaci na podněty zvětšení 

výkonnostních rezerv a schopnost tyto rezervy efektivněji využívat (Lehnert, 2012). 

Tento komplex adaptačních procesů lze dále dělit na trénink morfologicko-funkční 

adaptace. Podstata tréninku a trénovanosti spočívá ve změnách na buněčné a systémové 

úrovni sportovce. Projevem je zvyšování energetického potenciálu, zlepšení koordinace 

činnosti, svalová atrofie a další fyziologické změny. (Dovalil a Choutka, 2012). 
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2.4.1 Efekt zátěže na lidské tělo 

Podle rychlosti promítnutí reakce organismu na trénink, lze jeho efekt rozdělit na tři 

úrovně: 

Efekt okamžitý nastupuje velmi brzo po začátku cvičení a odráží reakci těla  

na tréninkové podněty. Projevem jsou rychlost srdečního tepu, zvýšená spotřeba 

kyslíku, změna hladiny laktátu v krvi, únava a další. Pro efekt tréninku lze použít 

označení „katabolický“. 

Efekt reziduální se projevuje po samotné zátěži, kdy tělo odbourává odpadní látky 

vzniklé zátěží. Procesy v těle reagují na stresory, které během zátěže vyprovokovaly 

reakci organismu. Tělo se těmto stresorům brání zvýšením úrovně své adaptace, čímž 

dosáhne stavu, kdy při dalším autentickém zatížení nebude okamžitý efekt tak vysoký. 

Plyne z toho stav, kdy bude tělo připraveno na příští náročnější zatížení. O efektu 

tréninku hovoříme jako o anabolickém. 

Efekt kumulovaný může být patrný až v horizontu několika měsíců, případně let. Jedná 

se o postupnou změnu v organismu skrze adaptaci na zátěž (Dick, 2002). 

2.4.2 Etapy sportovního tréninku 

Martínková (2009) označuje tréninkový proces za dlouhou, několikaletou cestu.  

V průběhu prochází dítě několika etapami tréninku. Tři základní etapy jsou: 

• Etapa základního tréninku (10–13 let) 

• Etapa specializovaného tréninku (12–15 let) 

• Etapa vrcholového tréninku 

Pro naši diplomovou práci připadají v úvahu etapy základního tréninku  

a specializovaného tréninku. Uvádíme pouze jejich charakteristiky. 

Etapa základního tréninku 

Prvořadý úkol této etapy spočívá v působení na celkový harmonický rozvoj osobnosti, 

upevnění jeho zdraví, podporu přirozeného vývoje psychického i fyzického. Důležité je 

vytvoření návyku na pravidelný trénink a vypěstovat k němu kladný vztah (Dovalil a 

Choutková, 1988). 
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Kvůli kompenzaci vlivu specializace je třeba do tréninku zařazovat dostatečný podíl 

všestrannosti. V této etapě lze pestrost a rozmanitost pohybové činnosti považovat  

za prioritní (Třískala, 2017). 

Etapa specializovaného tréninku 

Nastává přibližně na konci staršího školního věku. Hlavní úlohy spočívají v rozvoji 

základních a speciálních PS, rozšíření zásoby PD, pochopení základních zásad taktiky, 

formování motivace k podávání co nejvyššího výkonu a přijmutí zásad správné, výkon 

podporující, životosprávy (Perič, 2008). 

Zařazovaná cvičení se dle shody se samotným herním dějem dělí do skupin. Cvičení 

všeobecně rozvíjející – malá shoda. Působí převážně na kondiční složku herního 

výkonu hráče. Jde o cvičení atletického charakteru, plavecký trénink apod. Speciální 

cvičení jsou charakteristická vysokým stupněm shody se samotným herním dějem.  

U cvičení je kladen důraz na technické zvládnutí herní činnosti, zároveň jsou zaměřena 

na taktickou přípravu a na rozvoj volby během herního děje. (Perič, Dovalil, 2010) 
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2.5 POJMY HRA A SPORT 

Hra může probíhat při pohybových aktivitách, slovní tvořivosti, nebo například 

námluvách. Protože hra je součástí lidského konání v dětství i dospělosti, biologické 

označení homo-sapiens bývá někdy nahrazeno termínem z pohledu sociálně-

psychologického. Ten zní homo ludens, kde ludus znamená hra (Táborský, 2004).  

Z hlediska fylogeneze i ontogeneze jsou hry důležitou součástí lidské kultury po tisíce 

let. Slouží nejen k pobavení a relaxaci, ale také k učení. Především děti mohou svoje 

tužby a sny skrze hru realizovat, učit se a rozvíjet se (Perič, 2004). 

Definovat pojmy „sport“, „hra“ a „pohybová hra“ není kvůli šíři oblasti lidského 

konání, kterou pokrývají, jednoznačné. „Sport je fenomén, který nás provází po celý 

život a lze jej charakterizovat jako účelnou pohybovou činnost, která se vyznačuje 

úsilím o co nejlepší výkon a touhou vyhrát nad soupeřem“ (Hogenová, 1998). 

Jansa a Dovalil (2007) charakterizují sport jako pohybovou činnost zaměřenou 

především na výkon a tělesnou výchovu na pohybovou činnost, jejíž primární úlohou je 

kultivace a harmonizace vývoje osobnosti se současným rozvojem tělesné zdatnosti  

a výkonnosti. Oba tyto pojmy obaluje pojmem „tělesná kultura“. Dále vysvětlují, že 

význam slova sport v západních zemích sdružuje jakoukoli tělocvičnou pohybovou 

činnost. 

 „Pohybová hra je uvědomělá zábavná činnost, jejíž program určuje předem dohodnutý 

cíl a pravidla. Převážná většina her má charakter kolektivního soutěžení a proměnlivého 

děje“. (Zdeněk, 1965, s. 28) 

Autor dále porovnává náhled na hru napříč epochami lidské historie. Zmiňuje 

představitele osvícenství a humanismu, marxismu-leninismu i idealismu. Slova, která 

protínají většinu definic a vysvětlení, jsou „radost“, „tvořivost“, uvolnění“, „zotavení“, 

„oproštění se od vážných aktivit“, „rozvoj těla a ducha“. 
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2.5.1 Participace mladých hráčů ve hře 

Launder (2001) zmiňuje závěry jeho zjištění ohledně sportovního učení dětí, v podobě 

odpovědí na tři pedagogické otázky. Patří k nim: „Co mladí lidé chtějí od sportovního 

prožitku?“, „V jakých podmínkách se lidé nejlépe učí“ a „Které kompetence potřebují 

mladí lidé, aby se efektivně a s pozitivním prožitkem zapojili do sportování?“.  

Po konfrontaci závěrů Laundera (2001, s. 45) a svých dosavadních trenérských  

a hráčských zkušeností, uvádím tato zjištění: 

• Svěřenci chtějí být v tom, co dělají úspěšní.  

• Upřednostňují hraní hry (sportovní) před nácvikem a cvičeními.  

• Chtějí plnit úkoly, jež jsou pro ně výzvou, ale zároveň přiměřené současným 

dovednostem.  

• Nechtějí prohrát nebo být neúspěchem zahanbeni.  

Touto problematikou a volbou vhodných her se zabývá ve svém díle taktéž Butler 

(2010). 

Různé formy pohybových her jsou součástí velké většiny dětských her. Malé děti mají 

silnou potřebu si hrát. Čím mladší jsou, tím silnější tato potřeba je. Opravdu malé děti, 

které jsou ve věku mezi pěti a devíti lety, si chtějí hrát, zatímco o něco málo starší děti 

již chtějí hrát (Perič, 2004). 

2.5.2 Herní trénink 

V herním tréninku převládá specifická herní činnost, tedy taková, která ve svém obsahu 

požaduje použití míčku a florbalových holí. Během nácviku jsou rozvíjeny herní 

dovednosti a současně pohybové schopnosti. Během herního tréninku je rozvíjena 

technika a taktika herních činností a zároveň se působí na kondiční složku výkonu. 

Současná tendence v tréninku sportovních her je převládání herního tréninku 

využívajícího průpravné hry. Při respektování věkových kategorií a úrovně svěřenců je 

doplněn herními, kondičními, či průpravnými cvičeními (Votík, 2011). 

U dětí by se tréninky měly skládat převážně z her a soutěží, ve kterých by měla být 

zastoupena široká škála dovedností (Skružný et al., 2005). 
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Bukač (2014, s. 52) zmiňuje: „Vzpomínky a herní prožitky hráče dělají tím, čím je. 

Mozek je živou schránkou herních zkušeností. Paměť je základním zdrojem výkonu. 

Herní paměť se tvoří herním tréninkem a herní praxí; čím dramatičtější prožitek, tím 

hlubší uložení příběhu.“ Z výše uvedeného plyne, že vyvinutá a dobrá paměť je 

důležitým předpokladem k hernímu myšlení a jednání. 

Utkání, ať už soutěžní, které má vyšší vypovídající hodnotu, tak i tréninkové utkání, 

slouží trenérovi k diagnostice výkonu družstva jako celku a také individuálních 

dovedností hráčů. Díky získaným poznatkům a jejich vyhodnocení připravuje 

tréninkový plán a program jednotlivých tréninkových jednotek. Pro nácvik 

požadovaných herních činností a herního chování lze využít různé metodicko-

organizační formy.  

Obměny neboli modifikace pravidel her lze využít, a v této práci se o to snažíme, 

k přizpůsobení sportovní hry (florbalu), svěřencům různé výkonnostní úrovně a jinou 

úrovní chápání hry (florbalu). Zásahy do pravidel můžou být jak mírné, tak mohou 

podstatně změnit charakter hry. Obojím můžeme dosáhnout zaměření této hry  

na osvojení konkrétních požadovaných herních činností a herního projevu, případně 

objevením možných řešení herních problémů. Mezi intervence lze zařadit změnu 

velikosti hrací plochy, změnu počtu hráčů, ustanovit časové, případně jiné limity, přidat 

více cílů, branek, úkolů, jež mají hráči ve hře splnit a tyto různě kombinovat (Velenský, 

2005). 

Slovo přenos v tréninkovém procesu označuje schopnost organismu použít naučenou 

dovednost „a“, a díky ní ovlivnit rychlost osvojení a způsob provedení dovednosti „b“. 

„Přenos lze definovat jako efekt využití naučení a provádění jedné dovednosti  

na naučení a provádění jiné dovednosti.“ (Davis, 2005, s. 340) 

Klíčové je, aby konstrukce her a cvičení podporovala přenos učeného do skutečného 

herního prostředí. Je proto více než žádoucí nastavit pravidla hry a její průběh takovým 

způsobem, že bude připomínat co nejvíce průběh hlavní hry, kvůli které se takový 

trénink připravuje. Čím blíže budou mít aktivity ke skutečné hře, tím více si z ní hráč 

může přenést do svého herního výkonu (Launder 2001, s. 21).  
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Honeybourne (2006) místo slova přenos používá termín „asociace“, avšak prakticky 

pracuje s tímto slovem stejně jako Launder s termínem „transfer“. „Sportovci se učí 

novým technickým dovednostem a taktice s větším efektem, staví-li nově učené  

na dovednostech a znalostech podobných a již osvojených.“ (Davis, 2005, s. 340). 

Stejný autor ovšem mluví i o nežádoucím transferu. Tzv. „negativní transfer“ může 

nastat, jsou-li již naučené dovednosti podobné těm nově učeným, ale mají některé 

podstatné odlišnosti. Původně učené mohou negativně ovlivnit, nebo zpomalit učení 

nové dovednosti, nebo činnosti. 

Problematikou využití transferu ve sportovní hře se zaobírá Bukač (2014, s. 90)  

a používá pojmem „game-like“ - podoba hernímu ději. Zásadní myšlenku spatřuji v jeho 

tvrzení, aby každá činnost hráče naplňovala herní podstatu, musí být dokončená. Slovo 

dokončená (dokončování) ve vztahu k herní činnosti spočívá v získání míčku, 

zakončení, rozvíjení hry přihrávkou, jinými slovy kontrolou herního děje. S tím je třeba 

v přípravě tréninkových jednotek počítat. 

Launder (2001) v kapitole „Traditional approaches to teaching games“ kriticky nahlíží 

na pouhé hraní hry bez intervence trenéra / vyučujícího. Souhlasím s tím, že přínos pro 

učení a pochopení hry je nízký, pokud v určitých situacích trenér do herního děje 

nezasáhne – ať už dotazem, nebo ukázkou. Jde hlavně o situace, kdy hráči nedostávají 

zpětnou vazbu, hra se v určitých situacích nezastaví kvůli diskusi o možných řešeních, 

případně objevují-li se opakovaně chybná řešení. 

Nechat hráče chybovat je správné, důležité je dle mě do herního děje vstupovat až 

v případě, že z chyb nepřichází poučení, jsou opakovány, případně ignorovány.  

Přínosné není ani zařazování drobných pohybových her, které mají malou souvislost 

s hlavní hrou. Vůbec nejkritičtěji pohlíží na štafetová cvičení, ve kterých je často nízká 

aktivita, dlouhé čekání, nebo mají pro herní výkon pod tlakem soupeře jen pramalý 

přínos. Jak jsem uvedl výše, s autorem v jeho pohledu na volbu aktivit v tréninku 

souhlasím, štafety i drobné pohybové hry sám volím z pravidla k psychickému 

občerstvení a podporu soutěživosti hráčů.  

Bukač (2014, s. 90) problém shrnuje v tvrzení: „Složitá cvičení na ledě autenticitu 

herního děje obvykle vlastní. Jednoduchá cvičení a kondiční prostředky tento 

požadavek více či méně postrádají.“ 
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Jak Launder (2001), tak i Butler (2002) vidí klíč k rychlému učení hry mimo jiné 

v pochopení hry. Zmiňují jak samotná pravidla hry, tak také průběh a cíl, potažmo 

taktiku. Tu vidí ale opět v pochopení principu hry, kde je cílem dát více branek než 

dostat, tedy vytvářet takové situace, kdy můj tým může zakončit na branku soupeře  

a zároveň přicházet s protihrou k útočnému snažení druhého družstva. Roli 

trenéra/učitele spatřují jako průvodce kritickými místy učení. Využívá k tomu jak styl 

příkazový, tak spíše styl s řízeným a samostatným objevováním. Honeybourne (2006) 

varuje před přetížením paměti hráčů. To vzniká přemírou informací před cvičením, 

nebo utkáním, které hráč dostává. Při přetížení dochází ke zmatení hráče. 

Upřednostňování her v nácviku před drilovými cvičeními zvedá motivaci samotných 

účastníků – vzniká prožitek z herního děje. Během hry jsou mysl a tělo zaměstnávány 

současně po fyzické i psychické stránce, a to vše díky povaze hry a stále se měnícím 

podmínkám herního děje, které hráči musí analyzovat, anticipovat a řešit.  

Ve cvičeních i hrách lze dosáhnout zvýšení motivace i změnou spoluhráčů, ať už jde  

o změnu ve dvojici při cvičení, nebo více hráčů při hře, nebo utkání. Pozor je třeba dát 

na vyrovnanost nově utvořených družstev / dvojic, aby nedošlo k opačnému efektu. 

Spolu s tímto je vyšší pozornosti a motivace dosaženo, pokud hráči dostanou možnost 

z nabízených cvičení zvolit to, které bude prováděno. Zpětná vazba hráčům by měla 

být, i v případě výběru nevhodného cvičení, laděna pozitivně (Frank, 2001). 

V kolektivních sportech lze herní situace rozložit do rovnovážných situací jednoho 

hráče proti jednomu. „Primárním adaptivním požadavkem herního tréninku jsou cvičení 

na rovnovážné a přesilové situace na malém prostoru.“ (Bukač, 2014, s. 90)  

Přesilové situace by měly zpočátku převažovat nad situacemi rovnovážnými. Hráči se 

seznámí s hrozbou v podobě soupeře, podmínky zvýhodňující útočníky dávají možnost 

snadnější adaptaci na tlak, uvědomění využití prostoru, vnímání pohybů spoluhráčů  

a soupeřů. Postupným navyšováním náročnosti, za což lze považovat více míčků ve hře, 

zvyšování počtu soupeřů, a dalších se hráči pomalu přibližují standardním podmínkám 

hry a přenos učiva je vysoký a efektivní (Launder, 2001). 
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Křiček (2009) je toho názoru, že základní schéma činnosti by měla být žákům 

předloženo v celku. Například hráčům vysvětlit záměr modifikované činnosti simulující 

hru na útočné polovině a hráči jej vyzkouší prakticky. Během vykonávané činnosti 

pozoruje trenér herní výkon v herním ději. Při dostatečné efektivitě nemusí dojít  

k redukci na části a pokračuje se metodou v celku. V opačném případě lze celek rozložit 

do menších částí, které budou nacvičeny samostatně, v jednodušších podmínkách  

a teprve později do celku spojeny do celku. 

Obrázek 2 – Vztah podobnosti prováděných cvičení a samotné hry a míry transferu naučených dovedností  

(Launder, 2001, s. 21) 

 

Uvedený příklad pro kopanou lze upravit i pro florbal. Hry v početní převaze lze 

nahradit 3 proti 1, 2 proti 1, 4 proti 2, a podobně postupovat dále. Je nutné brát ohled  

na zvládnutí požadovaných dovedností. Pravidla i podstatu hry lze kvůli zaměření 

tréninku na konkrétní činnosti a dovednosti upravovat (Launder, 2001). 

Upravené hry a herní cvičení, které v této práci používáme, vycházejí ze tří 

fundamentálních otázek a následných odpovědí, jež uvádí Butler (2010, s. 199). 

Všechny tři se týkají tvorby cvičení a jejich zařazení tak, aby: 

• vedla k rozvoji herní kreativity, řešení problémů pod tlakem a rozvíjela herní 

rozhodování 
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• dala hráčům možnost rozvíjet motorické schopnosti a specifické pohybové 

dovednosti potřebné k dané sportovní hře a zároveň rozvíjela jejich taktické 

vědomosti 

• přinesla hráčům situace, podporující a zlepšující jejich rozhodování 

Z otázek vyplývají doporučení a poznatky: 

• zařazovat hry a cvičení, které simulují rozvoj taktické povědomí a dovednosti; 

dovednosti neprocvičovat samostatně, ale měly by na sebe navazovat, jako  

při herním ději 

• hry a cvičení zaměřená na komplexní dovednosti nutí hráče k holistickému hernímu 

konání – využití motorických funkcí i funkcí psychických a poznávacích 

• trenér by neměl dávat svěřencům jen odpovědi, ale spíše podpořit hráče tázáním  

a diskusí k hledání odpovědi na problémy, které během hry vyvstanou; konečné 

rozhodnutí učiní trenér, ale hráči k tomuto rozhodnutí přispěli svými postřehy  

a připomínkami, tím se umocní pocit společné participace ve hře 

2.5.3 Anticipace a sportovní výkon 

Beilock (2014, s. 178): „V hlavách profesionálních sportovců se akce odehrají ještě 

dříve, než se odehrají ve skutečnosti.“ 

Bukač (2014, s. 58): „Do řešení taktického vzorce Já-My proti On-Oni vstupují 

zkušenosti, soutěžní vzpomínky a předvídání.“ 

„Zkušenostmi schopnost anticipace roste.“ (Dovalil a Choutka, 2012, s. 13) 

Z psychologického hlediska lze anticipaci charakterizovat jako součást lidských emocí, 

která se objevuje, pokud stojí jedinec před neznámou situací. Pro oblast sportu  

a sportovních her je vhodnější definovat ji jako předpoklad pro rozhodování o činnostní 

odpovědi uskutečněné v rámci myšlenkových procesů.  
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Projevuje se obvykle při zachycení přihrávky, v pozičním postoji a postavení na hřišti, 

při snaze zmást soupeře, nebo při reakci na soupeřovo klamání a dalších situacích. 

Rozhodnutí pomocí anticipace jsou založena na vlastní zkušenosti hráče, dále  

na znalosti návyků soupeře a vzorových řešeních. Pomocí předjímání řeší hráč akutní 

situaci, kdy je v časovém a prostorovém tlaku. Klíčem ke správnému řešení je rychlé 

dešifrování herní situace a včasné provedení příslušného výkonu. V tom momentu jde  

o tzv. „anticipační reakci“, která je dle Bukače (2005) typická pro lední hokej. Tento 

poznatek je možné uplatnit ale pro další brankové invazivní hry, tedy i na florbal. 

Dobrý a Semiginovský (1988) pojednávají o anticipaci jako předpovídání podnětů, které 

nastanou v budoucnosti, už v přítomných poznávacích procesech. Vidí ji jako 

předpoklad pro rozhodnutí o činnostní odpovědi v rámci taktických myšlenkových 

procesů. Pracují s termínem herně situační anticipace. 

Hráč může anticipovat nejen vlastní cíl a program herních jednání útočných  

a obranných, ale také stejná jednání soupeřů, spoluhráčů, pohybů míče ve spojení  

s vlastním pohybem hráče bez míče při očekávání přihrávky, po přihrávce, ve spojení  

s pohyby spoluhráčů a protihráčů apod.  

Trénovatelnost anticipace potvrzuje Savelsbergh a kol. (2010) výzkumem, který 

poukazuje na prokazatelné zlepšení předvídání provedení pohybového aktu. Ke zlepšení 

došlo na základě získání informací a relativně dostatečném opakování situace, ve které 

k pohybovému aktu došlo. Podobný výzkum provedli McMorris a Hauxwell (1997) 

s totožným výsledkem. I zde došlo ke zlepšení díky instrukcím, které vedly 

k rozpoznání klíčových bodů při provádění pohybového aktu a dostatečnému množství 

pokusů k získání vlastní zkušenosti. 
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Vickers (c2007) tvrdí, že taktické změny a manévry jednotlivce jsou podmíněny 

plánováním a hledáním ideálního řešení během kontaktu s protihráčem, nebo skupinou 

protihráčů. Během herního děje vyžadují taktické úlohy dobrou zrakovou kontrolou 

situace a pozornost vizuomotorických funkcí mozku. V komplexních hrách, kam spadá  

i florbal, nestačí jen umět jeden motorický úkon, nebo úkol. Za příklad vezměme 

střelecký pokus na branku, zachycení pohybujícího se míčku, nebo třeba přihrání míčku 

na nabíhajícího hráče. Hráčův mozek musí dovést pochopit komplexní herní situaci, 

dokázat najít prostor, kde takové dílčí úkony provede. K tomu potřebuje rozvinutou 

vizuálně-prostorovou inteligenci a dobrou předvídavost herního děje. 

2.5.4 Věkové a vývojové zákonitosti u dětí věku 9–11 let. 

Toto období mladého člověka spadá do mladšího školního věku. Děti jsou v tomto věku 

velmi hravé, energické, optimistické a z pohybu a pohybových aktivit mají již 

z podstaty radost. Doporučuje se proto v tomto věku zařazovat do tréninků množství 

soutěží a her, které v dětech vzbuzují vysoké emoční prožívání daných úkolů a situací 

(Pavliš, 2000). 

Na konci mladšího školního věku, tedy okolo desátého roku, se dítě nejlépe učí novým 

pohybovým dovednostem. Toto období nese název „zlatý věk motoriky“. Paměť je 

silnější a nedochází k výrazným ztrátám jako na začátku mladšího školního věku (Perič, 

2008). 

Tabulka 4 - Poměr času vyjádřený v % věnovaný rozvoji PS a hře (Pavliš, 2000) 

Věková 

kategorie 

Rychlost Obratnost Síla Vytrvalost Hra 

9-11 let 20 % 20 % 10 % 10 % 40 % 
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2.5.5 Věkové a vývojové zákonitosti u dětí věku 11–13 let. 

Pavliš (2002) popisuje toto období jako přechod od dětství k počínající dospělosti. 

Charakteristické jsou změny psychické, sociálního chování a cítění a tělesné změny. 

V tomto věku jsou svěřenci schopni stále většímu abstraktnímu myšlení a logickému 

uvažování, což může při vhodně volených cvičeních nebo hrách, vést k lepšímu 

pochopení herních dějů a následná orientace v nich.  

 

Tabulka 5 - Poměr času vyjádřený v % věnovaný rozvoji PS a hře (Pavliš, 2002) 

Věková 

kategorie 

Rychlost Obratnost Síla Vytrvalost Hra 

11-13 let 15 % 20 % 15 % 15 % 35 % 
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2.6 ŠKOLNÍ FLORBALOVÁ LIGA 

Školní florbalová liga je určená pro školy z jednoho města ve Středních Čechách a první 

ročník ŠFL proběhl ve školním roce 2011/2012. Účastnilo se ho 8 školních družstev 

z onoho města a okolních obcí. Od té doby se počet účastníků měnil. Ve školním roce 

2015/2016 se jí účastnilo 14 škol, ale ve školním roce 2017/2018 to bylo už jen 10 škol 

a ve školním roce 2018/2019 bylo v soutěži 8 účastníků. Školní družstvo, se kterým 

jsem pracoval, se ŠFL účastní od jejího prvního ročníku. Tréninkové jednotky probíhají 

dvakrát týdně v odpoledních hodinách v rozsahu 60 a 75 minut. 

Cílem ŠFL bylo a je zapojit žáky z 3.-7. ročníku neboli věkovou kategorii 8-13 let. 

Soutěž je určena pro žáky přihlášených škol bez rozdílu pohlaví, družstva jsou případně 

smíšená. Účast v soutěži je pro školy bezplatná, členové družstev neplatí žádné 

příspěvky. To umožňuje nabídnout bezplatný přístup ke sportu a tím podpořit i děti  

z finančně slabších rodin. Nejen pro tyto děti je to možnost vyzkoušet si působení  

ve sportovním družstvu v dlouhodobé soutěži, získat kompetence k učení, řešení 

problémů, kompetence komunikativní, sociální, personální a pracovní. To vše díky 

soustavné práci během 8 měsíců ve školním roce. Podmínkou škol pro účast bylo,  

od úplného začátku, vyhrazení dvou tréninkových jednotek týdně, dlouhých 60-90 

minut pod dohledem pedagogického pracovníka školy, případně dospělé osoby 

z místního florbalového oddílu. 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 VÝZKUMNÁ OTÁZKA 

Má během tréninku časté zařazování herních cvičení a průpravných her, s důrazem  

na spolupráci hráčů a přihrávání, pozitivní vliv na týmové herní pojetí florbalu s vyšší 

četností přihrávek na obranné i útočné polovině družstva? Má časté zařazování herních 

cvičení a průpravných her, s důrazem na spolupráci hráčů a přihrávání, pozitivní vliv  

na počet střeleckých pokusů? 

3.2 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce bylo zjistit, zda se aplikace upraveného tréninkového programu pozitivně 

projeví na kvalitě (přesnosti) útočné herní činnosti jednotlivce – přihrávce. Kvalitu 

přihrávky jsme sledovali v připraveném testu na přesnost přihrávky po vedení míčku 

v časovém limitu. Dalším cílem práce bylo zjistit, zda se aplikace upraveného 

tréninkového programu pozitivně projeví na kvantitě (vyšším počtu) přihrávek. Cílem 

bylo také změřit počet dosažených střeleckých pokusů, které ohrozily branku, nebo 

vstřelením branky skončily. Kvantitu přihrávek a střeleckých pokusů jsme sledovali 

v tréninkovém utkání 3 proti 3 a v soutěžním utkání 5 proti 5. Zajímalo nás, zda změna 

v kvantitě přihrávek v tréninkovém a soutěžním utkání ovlivní zároveň kvantitu 

střeleckých pokusů. 
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3.3 HYPOTÉZY PRÁCE 

H1: Zavedený tréninkový program pozitivně ovlivní dosažené skóre hráčů 

v jednoduchém testu na přesnost přihrávky. 

H2: 

 

H3: 

Na konci tréninkového programu dojde ke zvýšení celkového počtu úspěšných 

přihrávek družstev v tréninkovém utkání (3 hráči proti 3). 

Na konci tréninkového programu dojde ke zvýšení celkového počtu 

střeleckých pokusů družstev v tréninkovém utkání (3 hráči proti 3). 

H4: 

 

H5: 

Po absolvování tréninkového programu dojde ke zvýšení počtu úspěšných 

přihrávek našeho družstva v soutěžním utkání (5 hráčů proti 5). 

Po absolvování tréninkového programu dojde ke zvýšení počtu střeleckých 

pokusů našeho družstva v soutěžním utkání (5 hráčů proti 5). 
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3.4 ÚKOLY PRÁCE 

• prostudovat dostupnou literaturu týkající se dané problematiky 

• poznatky zpracovat v teoretické části 

• stanovit hypotézy práce 

• sestavit baterii průpravných cvičení, herních cvičení a průpravných 

modifikovaných her – vytvořit tréninkový program 

• vytvořit záznamové listy pro test na přesnost přihrávky po vedení míčku,  

pro tréninkové a soutěžní utkání 

• aplikovat test na přesnost přihrávky po vedení míčku předtím, než bude zahájen 

upravený tréninkový program 

• pomocí kamery zaznamenat tréninkové utkání (3 hráči proti 3) předtím,  

než bude zahájen upravený tréninkový program 

• pomocí kamery zaznamenat soutěžní utkání (5 hráčů proti 5) předtím, než bude 

zahájen upravený tréninkový program 

• z nahrávek obou utkání zapsat do záznamových listů sledované údaje 

• aplikovat tréninkový program po dobu 8 týdnů v 22 tréninkových jednotkách 

• po skončení tréninkového programu aplikovat test na přesnost přihrávky  

po vedení míčku 

• po skončení tréninkového programu pomocí kamery zaznamenat tréninkové 

utkání (3 hráči proti 3) 

• po skončení tréninkového programu pomocí kamery zaznamenat soutěžní utkání 

(5 hráčů proti 5) 

• z nahrávek obou utkání zapsat do záznamových listů sledované údaje 

• provést analýzu výsledků  
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 VÝZKUMNÝ SOUBOR 

Výzkumný soubor byl sestaven ze 17 žáků základní školy z města ve Středních 

Čechách. Ti navštěvují kroužek ŠFL, ve které reprezentují tým své ZŠ. Věkové rozmezí 

testovaných hráčů je od 9 do 13 let. Tréninkové jednotky se konaly 2krát týdně, přičemž 

jedna tréninková jednotka trvá 60 a druhá 75 minut. Pro potřeby této práce bylo 

zařazeno ještě dalších 5 jednotek, které byly vloženy jednou za čtrnáct dní během 

pátečních nultých hodin a trvaly 50 minut. Speciální tréninkový program, který jsme 

sestavili trval 8 týdnů. V ideálním případě tak hráči absolvovali 22 tréninkových 

jednotek. Součtem jsme za tyto tréninkové jednotky odtrénovali necelých 24 hodin. 

Družstvo je vzhledem k věkovému rozmezí děleno na mladší a starší. V mladším 

družstvu bylo 7 žáků, ve starším družstvu 10 žáků. 

Testované osoby a jejich zákonní zástupci si přečetli a podepsaly informovaný souhlas, 

který schválila Etická komise FTVS UK v Praze. Žáci i jejich zákonní zástupci byli 

seznámeni se záměrem diplomové práce a průběhem výzkumu. Vzor informovaného 

souhlasu je zařazen v přílohách pod číslem 2. 
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4.2 METODY VÝZKUMU 

Pro tuto práci byla zvolena výzkumná metoda prostá (Reichel, 2009), kdy v časovém 

odstupu zkoumáme předem stanovený jev a porovnáváme výsledky z počátku výzkumu 

a s výsledky z konce výzkumu. Z podstaty naší práce, kdy jsme nejprve získali původní 

data, poté došlo k aplikaci tréninkového programu, tedy záměrným a aktivním změnám 

podnětů v herních situacích, plyne, že jde o experimentální přístup výzkumu (Hendl, 

2008). Pro sběr dat u přesnosti přihrávky během tréninku bylo použito pozorování 

zúčastněné.  

4.2.1 Test 1: Test na přesnost přihrávky z pohybu 

Vycházeli jsme z testu na přesnost přihrávky z pohybu, který publikoval Český florbal. 

Test je konstruován tak, aby ověřil úroveň vedení míčku, zacílení a přihrávku na určené 

místo a v časovém limitu (Český Florbal, 2017). Popis testu je v příloze č. 3. 

4.2.2 Test 2: Záznam kvantity přihrávek a střeleckých pokusů v 

tréninkovém utkání 3 proti 3 

Tréninkové utkání proběhlo na hřišti o velikosti 24 m x 13 m v počtu 3 + brankář. 

Mantinely byly na krátkých stranách hřiště vytvořeny pomocí na bok položených 

švédských laviček. Výška takto vytvořených mantinelů byla 0,3 m. Po delších stranách 

tělocvičny jsou výklenky na vyvýšené podlaze. Tuto vyvýšenou podlahu bylo možné 

použít jako mantinely s výškou 0,35 m. Vzdálenost od konce hřiště k zadní tyči branky 

činila 1,3 m. Vzdálenost od brankových čar tedy činila 19,5 m. Popis testu je v příloze 

č. 4. 
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4.2.3 Test 3: Záznam kvantity přihrávek a střeleckých pokusů v soutěžním 

utkání 5 proti 5 

Dle pravidel ŠFL hrají proti sobě dvě družstva, která jsou rozdělena na skupinu 

mladších a starších hráčů. Mladší hráči spadají do třetího až pátého ročníku a starší žáci 

jsou v šestém a sedmém ročníku. Hraje se v počtu 5 hráčů plus brankář na hřišti  

o standardních rozměrech 40 x 20 metrů a hrací čas je stanoven na 2x 12 minut.  

Při utkáních se používají certifikované florbalové mantinely, které jsou vysoké 0,5 m. 

Popis testu je v příloze č. 5. 

4.2.4 Statistické metody 

Do předem připravených vytištěných formulářů byla zaznamenávána sledovaná data.  

Ta byla v počítači zpracována s využitím tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel 

2013. V tomto software byla data analyzována základními matematickými  

a statistickými postupy a funkcemi. Pro přehlednější prezentaci výsledků jsou v této 

práci použity grafy. Pro grafické hodnocení naměřených hodnot se v práci objevují 

skupinové sloupcové grafy, skládaný sloupcová graf a krabicový graf, tzv. „boxplot“. 

Posledně jmenovaný typ grafu znázorňuje minimální a maximální hodnotu, spodní  

a horní kvartil a medián. Určuje také mezikvartilový rozsah, který mezi těmito 

hodnotami vznikne (Pavlík, 2013). 

Jako matematické a statistické funkce byly použity prostý součet, aritmetický průměr, 

modus a medián. Pro porovnání výsledných hodnot naměřených při vstupních  

a výstupních testech a záznamech utkání byl použit párový Studentův t-test, kterým jsou 

testovány nulové hypotézy. Jeho prostřednictvím lze prokázat, nebo vyvrátit nulovou 

hypotézu. Tak lze odpovědět, zda byly změny v tréninkovém programu prokazatelně 

úspěšné (statisticky významné), či nikoli. 

Součet 

Jedná se o matematickou funkci, která postupně sčítá jednotlivé prvky množiny, 

v případě této diplomové práce množiny přirozených čísel.  
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V aplikaci Microsoft Excel 2013 byla pro součet použita funkce 

„=SUMA(adresy buněk sčítaných hodnot)“. Pro anglickou verzi by bylo nutno použít 

funkci „SUM“. 

Obrázek 3 - Struktura sumačního vzorce (Matematika.cz,2019) 

 

Aritmetický průměr 

Aritmetický průměr je statistickou funkcí. Obecně je značen �̅� a je výsledkem součtu 

všech xi, který je posléze vydělen n. Malé n zastupuje počet sčítaných hodnot a xi 

reprezentuje celkový součet hodnot množiny. 

Pro výpočet aritmetického průměru byla v aplikaci Microsoft Office Excel 2013 použita 

funkce „=PRŮMĚR(oblast buněk s hodnotami)“. V anglické verzi aplikace se používá 

funkce „AVERAGE“. 

Obrázek 4 - Struktura vzorce aritmetického průměru (Matematika.cz, 2019) 

 

Medián 

Medián �̃� je prostřední hodnota statistického souboru. Dělí soubor hodnot na dvě stejně 

velké části, přičemž platí, že nejméně 50 % hodnot je větších než medián a 50 % hodnot 

je větší než medián a z hlediska výpočtu záleží na tom, zda je soubor hodnot sudý, nebo 

lichý. 

Vzorec pro výpočet mediánu v případě, že množina hodnot je lichá: 

Obrázek 5 - Vzorec pro výpočet mediánu - lichý počet (Matematika.cz, 2019) 

 

Vzorec pro výpočet mediánu v případě, že množina hodnot je sudá: 
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Obrázek 6 - Vzorec pro výpočet mediánu – sudý počet (Matematika.cz, 2019) 

 

Pro výpočet mediánu byla v aplikaci Microsoft Office Excel 2013 použita funkce 

„=MEDIAN(oblast buněk s hodnotami)“. V anglické verzi má funkce totožný název. 

Modus 

Modus �̂� představuje v souboru proměnných takovou hodnotu, která se v něm vyskytuje 

nejčastěji. Modus tedy vždy odpovídá vrcholu křivky rozdělení. Pro zjištění modu je 

třeba proměnné nejprve podle četnosti výskytu srovnat do řady. 

Pro jeho výpočet byla v aplikaci Microsoft Office Excel 2013 použita funkce 

„=MODE.SNGL(oblast buněk s hodnotami)“. V anglické verzi má funkce totožný 

název. 

Párový T-test 

Pro porovnání úvodního a závěrečného měření na stejném souboru testovaných hráčů 

bylo párové pozorování podrobeno párovému t-testu (Holčík a Komenda, 2015). 

T-test porovnává rozdíly v hodnotách obou měření. Rozdíl je definován jako di = xi – yi, 

kde xi je hodnotou prvního měření a yi hodnotou následného měření téhož prvku. 

Následně se testuje, zda je průměr hodnost d1, d2,…, dn různý od předpokládané 

hodnoty d0, kde d0 je testovaná střední hodnota. Ta se v naprosté většině případů rovná 

nule. 

Po získání průměru z rozdílu naměřených hodnot se vypočítá směrodatná odchylka. 

V čitateli je umocněný součet rozdílů jednotlivých měření a průměru rozdílu,  

ve jmenovateli pak hodnota velikosti testovaného souboru. 

Obrázek 7 - Vzorec pro výpočet výběrové směrodatné odchylky 

 

Směrodatnou odchylku lze po vypočtení dosadit do jmenovatele vzorce pro T-test. 
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Obrázek 8 - Vzorec párového t-testu 

 

Výsledek t-testu je poté porovnán s tabulkovými hodnotami, uvedenými v tabulkách 

kritických hodnot Studentova t rozdělení. Hodnota v tabulce se hledá podle vztahu v = n 

– 1 (v – počet stupňů volnosti, n – velikost souboru). Před vyhledáváním v tabulce 

kvantilů je nutné stanovit chybu α (hladina významnosti testu), která je zpravidla rovna 

0,05 (nebo 0,01). Tím se získá 95% (nebo 99%) jistota správného rozhodnutí při 

potvrzení, nebo vyvrácení nulové hypotézy. 

Nulová hypotéza H0 je definována vzorcem H0: μ1 – μ2 = d0. 

Výpočet párového T-testu 

Výslednou hodnotu t-testu jsme počítali v softwarovém nástroji Microsoft Excel 2013  

a to ručním zadáváním hodnot s tím, že k vyhledání kvantilů Studentova t rozdělení 

byla použita online tabulka1 kritických hodnot t Studentova rozdělení. 

Vedle srovnaných naměřených hodnot byly do sloupce vypočítány rozdíly těchto 

hodnot s použitím zápisu znaménka „-“, tedy prostého rozdílu (=“BUŇKA-BUŇKA“). 

A z něj byl získán průměr pomocí funkce „=PRŮMĚR(oblast.všech.rozdílů“). 

Pro potřebu směrodatné odchylky bylo třeba získat di - �̅� a z těchto hodnot následně 

umocněné (di - �̅�)2.  

Při výpočtech di - �̅�, se od jednotlivých rozdílů v měření odečetl předchozí vypočtený 

průměr rozdílů (hodnoty) za použití prostého rozdílu (=“BUŇKA-BUŇKA“).  

Následně byly do sousedního sloupce tyto hodnoty jednotlivě umocněny s využitím 

funkce „=POWER(odkaz.na.cislo;2)“, kde číslo „2“ značí druhou mocninu. Po získání 

druhých mocnin byly tyto hodnoty sečteny využitím funkce 

„=SUMA(oblast.buněk.s.mocninami)“ 

 

                                                 
1 dostupná na: https://pf.ujep.cz/~hnizdil/AntropoA_skripta_kvalitativni.pdf 
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Po získání všech důležitých proměnných pro výpočet směrodatné odchylky byly 

hodnoty dosazeny do vzorce „=ODMOCNINA(suma.buněk.s.mocninami / 

počet.testovaných.hráčů)“. 

Vzorec pro výpočet výsledku t-testu byl v buňce sestaven v podobě: 

„=(ABS(průměr.rozdílů)*ODMOCNINA(počet.test.hráčů))/směrodatná.odchylka“. 

Tato hodnota potom byla porovnávána s hodnotami v=n - 1 v tabulce kritických hodnot 

t Studentova rozdělení na hladině významnosti testu α=0,05 
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4.3 SBĚR DAT 

Sběr dat probíhal ve dvou etapách. Vstupní testy a záznamy z utkání probíhaly v týdnu 

od 21. do 27. ledna 2019, na který navázal upravený tréninkový program. Po uplynutí 8 

týdnů následovalo výstupní testování, které konkrétně proběhlo v týdnu 25. až  

31. března 2019. Oba testovací týdny měly stejný průběh. V úterní TJ proběhl test  

na přesnost přihrávky, ve čtvrteční TJ odehráli hráči tréninkové utkání a během víkendu 

se konalo soutěžní utkání. 

Získání dat proběhlo během zúčastněného pozorování. Data byla v každém testu 

zaznamenávána do předem připravených listů. Aby se předešlo možné chybě, 

tréninkové (průpravné) i soutěžní utkání nebyly zaznamenávány do listu okamžitě 

v průběhu utkání, ale byly nahrány pomocí kamery GoPro HERO 6. Následně byla 

z nahrávek data přepsána do vytištěného záznamového listu. S odstupem jednoho dne 

proběhl nový kontrolní zápis z utkání do nového listu a oba záznamy byly porovnány – 

protože vyšly stejně, data byla dále zapsána do tabulek v softwarovém nástroji 

Microsoft Excel 2013. 

Test na přesnost přihrávky i tréninkové utkání se konaly v tělocvičně při ZŠ  

ve Středočeském kraji. Tato tělocvična má rozměry hřiště 24 m x 13 m. Testování  

a tréninkového utkání se účastnilo všech 17 hráčů. Utkání zde proběhlo ve 30 střídáních 

po 90 vteřinách v počtu 3 + brankář. 15 střídání proti sobě odehráli hráči 3. – 5. tříd a 15 

hráči 6. a 7. tříd.  

Soutěžní utkání se odehrála ve sportovní hale na rozměrech hřiště 40 m x 20 m. Počet 

hráčů ve hře byl 5 + brankář a utkání trvalo 2 x 12 minut čistého času. Prvního utkání se 

účastnilo 12 hráčů, ostatní omluveni. Na druhé utkání bylo nominováno znovu jen 

těchto 12 hráčů, aby nebyly výsledky měření zatíženy chybou – jiní hráči. V družstvu 

soupeře došlo oproti prvnímu měřenému utkání ke změnám v sestavě. Kromě hráčů 

z prvního utkání do střetnutí zasáhli ještě dva další hráči. 

 

  



 

50 

 

4.4 VYTVOŘENÍ BATERIE CVIČENÍ A PRŮPRAVNÝCH HER 

Velká většina průpravných her, herních cvičení a průpravných cvičení, byla čerpána 

z mé vlastní sportovní a florbalové historie. Cvičení a hry, které byly čerpány z jiného 

zdroje, jsou uvedeny u cvičení u jejich názvu. Cvičení a hry, které byly čerpány 

z vlastních zkušeností, citaci neobsahují. Všechny ilustrace u cvičení byly vytvořeny 

pomocí online aplikace ExerciseDrawer2.  

Popisy a grafické znázornění všech zařazovaných průpravných cvičení, herních cvičení 

a průpravných her z této baterie jsou přiloženy v přílohách č. 6-25. 

  

                                                 
2 dostupné na: http://www.floorballcoaches.com/exercisedrawer 
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4.5 ANALÝZA A ZPRACOVÁNÍ DAT 

1) Během testu na přesnost přihrávky byla zaznamenávána úspěšnost jednotlivých 

pokusů do připraveného vytištěného formuláře. Z něho byla data přepsána  

do tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel 2013. Data byla analyzována pomocí 

matematických a statistických funkcí. Výsledky byly interpretovány v komentáři, 

doplněny tabulkami a grafy. 

2) Tréninkové utkání bylo zaznamenáno na kameru GoPro HERO 6, která byla 

umístěna v rohu tělocvičny tak, že širokoúhlý záběr pokryl celou hrací plochu a zároveň 

v takové výšce, že byla hra na záznamu přehledná. Ze záznamu byly údaje týkající se 

počtu přihrávek zapsány do vytištěného formuláře. Data byla poté zanesena  

do tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel 2013. Analýza proběhla s využitím 

matematických a statistických funkcí. Výsledky byly interpretovány v komentáři, 

doplněny tabulkami a grafy. 

3) Obě soutěžní utkání byla také zaznamenána na kameru GoPro HERO 6, která byla 

umístěna v hale na vyvýšeném místě tak, že široký záběr pokryl přehledně celou hrací 

plochu. U obou utkání byla umístěna na stejném místě a zabírala plochu téměř pod 

stejným úhlem. Záznam byl poté přehrán v počítači a analyzován. Sledované prvky ze 

zápasu byly zapsány do vytištěného formuláře. Z formuláře byla data přepsána  

do tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel 2013, ve kterém se číselná data 

analyzovala pomocí matematických a statistických funkcí. Výsledky byly 

interpretovány v komentáři, doplněny tabulkami a grafy. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 VYHODNOCENÍ TESTU NA PŘESNOST PŘIHRÁVKY 

Tabulka 6 - Vstupní test na přesnost přihrávky po vedení míčku 

Test na přesnost přihrávek – vstupní test 

prob. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PR MO ME ∑ 

1 1 1 2 1 0 3 1 1 1 1 1,2 1 1,0 12 

2 0 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1,6 2 2,0 16 

3 2 1 0 0 1 0 1 1 3 1 1,0 1 1,0 10 

4 1 1 2 3 0 2 1 0 2 2 1,4 2 1,5 14 

5 3 1 1 3 2 3 1 3 1 2 2,0 3 2,0 20 

6 2 2 1 1 1 0 2 1 1 2 1,3 1 1,0 13 

7 0 2 0 0 2 3 0 1 1 2 1,1 0 1,0 11 

8 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1,7 1 1,5 17 

9 1 2 2 1 2 0 1 0 1 1 1,1 1 1,0 11 

10 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0,9 1 1,0 9 

11 1 1 0 2 1 2 2 1 1 0 1,1 1 1,0 11 

12 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0,9 1 1,0 9 

13 0 0 3 0 1 2 0 1 1 0 0,8 0 0,5 8 

14 0 1 0 2 1 2 0 1 1 - 0,8 0 1,0 8 

15 1 0 0 2 1 2 0 1 1 1 0,9 1 1,0 9 

16 2 1 1 2 2 0 1 2 3 1 1,5 2 1,5 15 

17 1 0 0 2 2 3 1 1 0 3 1,3 1 1,0 13 

Poč.:17 

Průměr skupiny 1,2 - - 12,1 

Modus skupiny - 1 - - 

Medián skupiny - - 1,0 - 

Suma skupiny - - - 208 

Prob. – označení probanda číslem, 1–10 – očíslování pořadí provedených pokusů, PR – aritmetický průměr, MO – Modus, ME – 

Medián, ∑ - suma hodnot všech pokusů, Poč. – počet testovaných probandů, červená hodnota v části zaznamenaných bodů – 

nesplněný pokus (časový limit); červená hodnota v části výsledků – nejnižší hodnoty, zelená čísla v části výsledků – nejvyšší 

hodnoty 

V tabulce 6 můžeme vidět převedená data ze záznamového listu do tabulky. Obsahuje 

dosažené skóre z jednotlivých pokusů, vyhodnocení výkonů jednotlivců v řádcích i celé 

skupiny ve sloupcích. Tabulka je seřazena podle pořadí, v jakém hráči test prováděli. 
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Celkově skupina absolvovala 169 pokusů, jeden pokus nebyl kvůli vypršení časového 

limitu proveden, ale byl započítán výkonem s nulovou hodnotou a tato hodnota je 

zahrnuta v analýze výkonu jednotlivce i skupiny. Z možných 510 získaných bodů bylo 

celkové skóre skupiny 208, což odpovídá 40,78 % skupinovému skóre.  

Průměrně hráči ve skupině dosáhli 1,2 bodu na pokus z 0–3 možných. Modus skupiny 

ukazuje na hodnotu 1 a to desetkrát, 2 a 0 shodně třikrát a 3 jednou. Medián vyšel také 

1,0 a to z pohledu jednotlivců jedenáctkrát, 1,5 třikrát, 2,0 dvakrát a 0,5 jednou.  

Při pohledu na výkony jednotlivců byl nejvyšší zisk 20 bodů ze 30 možných. To činilo  

66,7 % možných bodů. 

Tabulka 7 - Výstupní test na přesnost přihrávky po vedení míčku 

Test na přesnost přihrávek – výstupní test 

prob. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PR MO ME ∑ 

1 1 0 2 2 1 2 1 2 0 2 1,3 2 1,5 13 

2 3 1 1 2 2 0 1 1 3 2 1,6 1 1,5 16 

3 1 3 0 1 1 1 1 2 2 2 1,4 1 1,0 14 

4 0 0 2 1 1 3 0 3 0 1 1,1 0 1,0 11 

5 3 3 2 3 1 2 3 1 2 3 2,3 3 2,5 23 

6 2 2 2 1 2 3 3 2 1 1 1,9 2 2,0 19 

7 1 3 1 1 2 1 2 0 2 - 1,3 1 1,0 13 

8 3 3 2 3 1 2 2 2 1 1 2,0 2 2,0 20 

9 0 2 0 2 2 1 1 0 1 1 1,0 1 1,0 10 

10 1 0 1 3 1 2 3 3 1 2 1,7 1 1,5 17 

11 0 1 2 2 1 2 2 0 2 1 1,3 2 1,5 13 

12 2 0 0 1 0 1 1 0 2 - 0,7 0 0,5 7 

13 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1,1 1 1,0 11 

14 2 1 2 3 2 1 2 0 2 1 1,6 2 2,0 16 

15 0 0 3 2 3 1 1 0 0 2 1,2 0 1,0 12 

16 2 1 2 2 1 0 3 0 1 2 1,4 2 1,5 14 

17 1 0 3 2 1 0 2 1 3 1 1,4 1 1,0 14 

Poč.:17 

Průměr skupiny 1,5 - - 14,5 

Modus skupiny - 1 - - 

Medián skupiny - - 1,0 - 

Suma skupiny - - - 243 

prob. – označení probanda číslem, 1–10 – očíslování pořadí provedených pokusů, PR – aritmetický průměr, MO – Modus, ME – 

Medián, ∑ - suma hodnot všech pokusů, Poč. – počet testovaných probandů, červená hodnota v části zaznamenaných bodů – 

nesplněný pokus (časový limit); červená hodnota v části výsledků – nejnižší hodnoty, zelená čísla v části výsledků – nejvyšší 

hodnoty 
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V tabulce 7 jsou dosažené výkony a jejich vyhodnocení z výstupního testu na přesnost 

přihrávky. V testu vykonali hráči 168 započítaných pokusů, 2 pokusy z důvodu 

vypršení časového limitu nebyly provedeny a ani hodnoceny (v tabulce označeny 

pomlčkou). Z 510 možných dosažených bodů bylo skóre skupiny 243 a tato hodna 

odpovídá 47,65 %.  

Průměr dosažených bodů skupiny byl 1,5 (1,45 před zaokrouhlením) bodu na pokus. 

Modus skupiny vychází 1, ve výsledcích jednotlivců je tato hodnota zastoupena 

sedmkrát, 2 šestkrát, 0 třikrát a 3 jednou. Medián skupiny vyšel 1,0, z hodnot 

jednotlivců vyšly 1,0 sedmkrát, 1,5 pětkrát, 2,0 třikrát, 2,5 a 0,5 jednou. 

Z pohledu na výkony jednotlivců se nejvíce dařilo hráči #5, jehož celkové skóre činilo 

23 bodů, převedeno na procenta 76,67 %. Výkon měl modus 3 a medián 2,5 a průměr 

dosažených bodů na jeden pokus u něho činil 2,3. Protože dosáhl nejlepších hodnot  

ve vstupním i výstupním testu, nabízí se srovnání obou jeho výkonů. Hráč #5 měl  

ve výstupním testu o 3 body vyšší skóre a tato hodna činí 15% nárůst oproti vstupnímu 

testu.  
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Graf 1 - Porovnání dosaženého skóre jednotlivců v obou testech 

 

Pro větší přehlednost grafu 1 v zobrazení hodnot vstupního a výstupního testování, byl 

zvolen typ stoprocentního skládaného grafu, ke kterému byla přidána červená 

vodorovná osa na hranici 50 %. Tato osa lépe zvýrazní převažující výkony dosažené 

v testu. Z grafu je patrný vyšší podíl zelené barvy, celkem je to u 12 sloupců. U většiny 

žáků je z grafu patrné nižší dosažené skóre ve vstupním testu a zlepšení ve výstupním 

testu. 

Graf 2 – Skóre přesnosti přihrávek – vyobrazení výsledků uvnitř horního a spodního kvartilu 
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Pomocí mezikvartilového rozpětí, znázorněného modrým a zeleným obdélníkem, dává 

graf 2 dobrý pohled na koncentraci dosažených bodů ve vstupním a výstupním testu. 

Dle grafu lze vstupní test popsat jako test s vyrovnanějšími výsledky s menším rozpětím 

minima a maxima. Zároveň je patrné nižší mezikvartilové rozpětí, tedy že se 50 % 

dosažených bodů pohybovalo v nižší úrovni než u výstupního testu. Výstupní test má 

také vyšší rozpětí výskytu minimální a maximální dosažené hodnoty. 

Tabulka 8 - Porovnání vstupního a výstupního testu na přesnost přihrávky celé skupiny 

Vstupní a výstupní test – průměrné hodnoty 

- VsT PrůmS VýT PrůmS RPT 

Suma 20,6 24,3 3,7 

Průměr 1,21 1,43 0,22 

Rozdíl % - - 17,96 % 

Vstupní a výstupní test – celkové absolutní hodnoty 

- VsT DSSk VýT DSSk RST 

Suma 206 243 37 

Průměr 12,12 14,29 2,18 

Rozdíl % - - 17,96 % 

VsT PrSk – průměr vstupního testování celé skupiny, VýT PrSk – průměr výstupního testování celé skupiny, RPT – rozdíl průměrů 

obou testování, VsT DSSk - dosažené skóre vstupního testování, VýT DSSk - dosažené skóre výstupního testování, RST – rozdíl ve 

skóre obou testování 

Tabulka 8 porovnává výsledky celé skupiny během vstupního a výstupního testování. Je 

rozdělena na dvě poloviny kvůli lepší přehlednosti. V horní (bílé) polovině jsou 

výsledky průměrných hodnot dosažených bodů a rozdíl mezi vstupním a výstupním 

testem. Ve spodní (šedé) polovině jsou celkové počty přihrávek všech hráčů a průměrné 

hodnoty ukazující průměrný získaný počet bodů na jeden pokus, přihrávku. 

V bílé části tabulky v řádku suma má VsT PrůmS hodnotu 20,6 a VýT PrůmS 24,3. 

RPT je výsledek rozdílů výše zmíněných výsledků, poukazující na to, o kolik se 

v součtu zvýšil dosažený průměr celého týmu. Výsledek činí 3,7 bodů ve prospěch 

výstupního testování. O řádek níže s nadpisem „Průměr“ jsou průměrné hodnoty 

vztažené na jednoho hráče. Ve vstupních testech hráči dosáhli průměrně 1,21 bodu 

během pokusu, ve výstupních 1,43. Nárůst průměrné hodnoty výkonu činí 0,22. 

Hodnota nárůstu v procentech vychází 17,96 %. 
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V šedé polovině tabulky je sečtený výsledek vstupního testování (VsT DSSk) 206, 

přepočtený na průměr 12,12 bodu a sečtený výsledek výstupního testování (VýT DSSk) 

243 bodů, který po vypočtení průměru vyšel 14,29 bodu. RST činí 37 bodů, respektive 

2,18 průměru bodu ve prospěch výstupního testování. Znamená to tedy, že skupina 

dosáhla na konci tréninkového programu o 37 bodů lepšího celkového skóre. Výsledky 

jsou znázorněny v grafu 3, včetně sloupce vpravo, který ukazuje velikost rozdílu. 

Graf 3 - Porovnání dosaženého skóre ve vstupním a výstupním testování 

 

Vstupní test – hodnota během vstupního testu, Výstupní test – hodnota získaná během výstupního testu, 

Rozdíl VýT – VsT – rozdíl znázorňující nárůst získaných hodnot mezi vstupním a výstupním testem 

  

206

243

37
0

50

100

150

200

250

Vstupní test Výstupní test Rozdíl VýT - VsT

Výsledky testu - skupina

Vstupní test Výstupní test Rozdíl VýT - VsT



 

58 

 

Tabulka 9 – Výpočet t-testu a jeho vstupní hodnoty pro test na přesnost přihrávky 

Výsledky jednotlivých probandů a výpočet t-testu pro ověření efektu upraveného 

tréninkového programu 

proband VsT VýT % RT RT-PR (RT-PR)2 

1 12 13 8,3 % 1 -1,18 1,38 

2 16 16 0,0 % 0 -2,18 4,74 

3 10 14 40,0 % 4 1,82 3,33 

4 14 11 -21,4 % -3 -5,18 26,80 

5 20 23 15,0 % 3 0,82 0,68 

6 13 19 46,2 % 6 3,82 14,62 

7 11 13 18,2 % 2 -0,18 0,03 

8 17 20 17,6 % 3 0,82 0,68 

9 11 10 -9,1 % -1 -3,18 10,09 

10 9 17 88,9 % 8 5,82 33,91 

11 11 13 18,2 % 2 -0,18 0,03 

12 9 7 -22,2 % -2 -4,18 17,44 

13 8 11 37,5 % 3 0,82 0,68 

14 8 16 100,0 % 8 5,82 33,91 

15 9 12 33,3 % 3 0,82 0,68 

16 15 14 -6,7 % -1 -3,18 10,09 

17 13 14 7,7 % 1 -1,18 1,38 

- - Průměr 21,9 % 2,18 Suma: 160,47 

SmOdch 3,072 

T-test 2,921 

t0,05 2,120 

VsT – skóre hráče při vstupním testu, VýT – skóre hráče při výstupním testu, % - procenty vyjádřený rozdíl mezi vstupním a 

výstupním testem, RT – rozdíl obou testování (VýT – VsT), RT-PR – Odečtení průměru rozdílu testování (2,18) od jednotlivých 

rozdílů testování, (RT-PR)2 – Umocněné výsledky RT-PR, Průměr – průměrné hodnoty sloupce, SmOdch – směrodatná odchylka, 

T-test – výsledná hodnota t-testu, KritH 0,05- tabulková hodnota kritické hodnoty t Studentova rozdělení (pro v=n-1 = 16) v hladině 

významnosti 0,05 

Výsledná hodnota t-testu činí 2,921. Kritická hodnota t Studentova rozdělení je 2,120. 
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5.2 VYHODNOCENÍ TRÉNINKOVÉHO UTKÁNÍ 

5.2.1 Přehled výsledků mladších hráčů (3.– 5. ročník) 

Tabulka 10 - Srovnání vstupního a výstupního tréninkového utkání pro 3. až 5. ročník (družstvo) 

 Tréninkové utkání – přihrávky hráčů 3.–5. roč. 

 Srovnání přihrávek Srovnání střel. pokusů 

# střídání VsU VýU VsU VýU 

1 9 8 3 4 

2 8 11 4 3 

3 8 8 2 3 

4 15 9 5 3 

5 9 13 4 5 

6 9 10 2 2 

7 10 9 4 3 

8 8 14 3 4 

9 9 13 4 2 

10 10 8 5 6 

11 14 12 3 2 

12 8 11 4 5 

13 10 7 3 4 

14 8 11 1 2 

15 12 14 4 6 

Suma 147 158 52 54 

Průměr 9,8 10,5 3,5 3,6 

Modus 8 8 a 11 4 3 a 2 

Medián 9 11 4 3 

VsU – hodnota sledovaného jevu ve vstupním testování, VýU – hodnota sledovaného jevu ve výstupním testování, # střídání – 

pořadí 90s dlouhého střídání, hodnoty zvýrazněné červené – nižší z porovnávaných hodnot, hodnoty zvýrazněné zeleně – vyšší z 

porovnávaných hodnot 

Celkový počet uskutečněných přihrávek u vstupního testování dosáhl hodnoty 147. Toto 

číslo, spolu s 15 odehranými střídáními, dává průměrný počet uskutečněných přihrávek 

během jednoho střídání ve výši 9,8 přihrávky. Nejčastěji hráči dosáhli 8 přihrávek, což 

je zároveň nejnižší hodnota vstupního testování. Medián vstupního testu vyšel 9, tedy 

výsledek o 0,8 nižší v porovnání s průměrem. Během vstupního testování došlo celkem 

k 52 střeleckým pokusům, tedy zásahem brankáře, nastřelením přední strany brankové 

konstrukce, nebo brankou. Průměrně během střídání vystřelili hráči 3,5krát. Modus 

ukazuje hodnotu 4, srovnatelnou medián. Ten tak vyšel o 0,5 vyšší než průměr. 
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Z hodnot lze vyčíst poměr střel a přihrávek, který vyšel 1:2,85 a při interpretaci 

s použitím zaokrouhlení lze říci, že si hráči 3krát přihráli, aby jednou vystřelili. 

Během výstupního testování dosáhli hráči v této věkové skupině 158 přihrávek (rozdíl 

+9 oproti VsU) a průměru 10,50 přihrávky na střídání (+0,7 oproti VsU). Jejich výkon 

byl bimodální s hodnotami 8 a 11, shodně se tyto výsledky objevily třikrát. Modus 8 je 

ve shodě s utkáním z VsU, přibyl modus 11. Hodnota mediánu dosáhla 11 (+2,0 oproti 

VsU). Celkový počet střel ve výstupním testování činil 54 (+2 oproti VsU), z toho vyšel 

průměr 3,6 střely na střídání (+0,1 oproti VsU). Výstupní testování mělo dva mody 3  

a 2 (-1 a -2 oproti VsU) a hodnotu mediánu 3 (-1 oproti VsU). Poměr střel a přihrávek 

vyšel 1:2,93, tedy o 0,08 vyšší poměr oproti VsU. 

5.2.2 Přehled výsledků starších hráčů (6. a 7. ročník) 

Tabulka 11 - Srovnání vstupního a výstupního tréninkového utkání pro 6. a 7. ročník (družstvo) 

 Tréninkové utkání – přihrávky hráčů 6. a 7. roč. 

 Srovnání přihrávek Srovnání střel. pokusů 

# střídání VsU VýU VsU VýU 

1 10 13 2 5 

2 11 9 3 4 

3 7 11 3 4 

4 17 9 6 5 

5 10 12 4 5 

6 5 14 3 4 

7 12 10 3 2 

8 7 7 5 5 

9 16 8 5 3 

10 9 10 2 4 

11 11 13 4 6 

12 10 11 3 5 

13 13 11 5 3 

14 7 17 4 6 

15 9 7 4 1 

Suma 154 162 56 62 

Průměr 10,27 10,80 3,73 4,13 

Modus 7 a 10 11 3 5 

Medián 10 11 4 4 
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VsU – hodnota sledovaného jevu ve vstupním testování, VýU – hodnota sledovaného jevu ve výstupním testování, # střídání – 

pořadí 90s dlouhého střídání, hodnoty zvýrazněné červené – nižší z porovnávaných hodnot, hodnoty zvýrazněné červené – vyšší z 

porovnávaných hodnot 

Počet uskutečněných přihrávek u skupiny hráčů 6. a 7. ročníku ve vstupním testování 

dosáhl 154. Na jedno střídání tak průměr činil 10,27 přihrávek. Modus dosáhl dvou 

hodnot a to 7 a 10. Medián vyšel 10, tedy o 0,27 nižší, než byl průměr. Modus 

s hodnotou 7 byl výrazně pod průměrem, konkrétně o 3,27 přihrávky, druhý modus 

s výsledkem 10 pouze o 0,27 nižší. Jako druhý modus je na tom ve srovnání stejně také 

medián. Ve vstupním testování bylo zaznamenáno 56 střeleckých pokusů, s průměrem 

3,73 střel na střídání. Modus vyšel 3 a medián 4. Poměr střel a přihrávek vyšel 1:2,75. 

Při výstupním testování vykonali hráči 162 úspěšných přihrávek (+8 oproti VsU), kdy 

toto číslo odpovídá průměru 10,80 (+0,53 oproti VsU). Modus a medián vyšly shodně 

11(+3 a +1 modus, +1 medián), tedy o 0,20 více oproti průměru. Střeleckých pokusů 

bylo 62 (+6 oproti VsU) s průměrem 4,13 (+0,40 oproti VsU). Modus střeleckých 

pokusů byl 5 (+2 oproti VsU), vyjádřeno číselně o 0,87 vyšší než průměr a medián 4 

(shodný s VsU), který byl o 0,13 nižší než průměr. Poměr střel a přihrávek vyšel 1:2,61. 

5.2.3 Přehled výsledků celého družstva 

Tabulka 12 - Porovnání dosažených výsledků mladší a starší skupiny hráčů 

 Porovnání obou skupin a družstva celkově 

 3.–5. ročník 6. - 7. ročník Celý tým 

Přihrávky VsT 147 154 301 

Přihrávky VýT 158 162 320 

Přihrávky celkem 305 316 621 

Střely VsT 52 56 108 

Střely VýT 51 62 113 

Střely celkem 106 118 224 

Poměr S/P VsT 1:2,85 1:2,75 1:2,80 

Poměr S/P VýT 1:2,93 1:2,61 1:2,77 

Poměr celkově 1:2,89 1:2,68 1:2,79 

Střely VsT – počet dosažených střel při vstupním testu, Střely VýT – počet dosažených střel při výstupním testu, Přihrávky VsT – 

počet uskutečněných přihrávek při vstupním testu, VýT – počet uskutečněných přihrávek při výstupním testu, Poměr S/P VsT – 

poměr střel k počtu přihrávek u vstupního testu, Poměr S/P VýT – poměr střel k počtu přihrávek u výstupního testu 
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Tabulka 12 zobrazuje jak výsledky obou skupin jednotlivě, tak i dosažené hodnoty 

celého týmu. V šedé horní části jsou zobrazeny hodnoty počtu přihrávek, v prostřední 

bílé části hodnoty počtu střel a ve spodní světle žluté části hodnoty poměru počtu 

přihrávek ku jedné střele. 

V přihrávkách jsou patrné vyšší hodnoty ve druhém utkání u obou skupin ve srovnání 

s úvodním utkáním. Společně s tím logicky vychází vyšší počet přihrávek ve druhém 

utkání i z pohledu celého družstva. 

Ve střelbě hráči 3.–5. ročníku dosáhli o jeden úspěšný pokus více v prvním utkání než 

ve druhém. Hráči 6. a 7. ročníku naopak ve druhém utkání dosáhli většího počtu 

střeleckých pokusů. Jako družstvo si tým vedl lépe ve druhém utkání a zaznamenal 

celkově o 5 přesných střeleckých pokusů více. 

Poměr počtu střel a počtu přihrávek, které střele předchází, není sledovaný parametr a je 

uveden pouze pro zajímavost. Číslo 1 označuje střelu a následné číslo množství 

přihrávek, které střele v průměru předcházely. U mladších hráčů ve druhém utkání 

narost počet přihrávek a klesl počet střeleckých pokusů. To vedlo ke zvýšení poměru 

z 1:2,85 na 1:2,93. U starších se více zvýšil počet střel oproti přihrávkám a tím také 

došlo ke snížení poměru z 1:2,75 na 1:2,61 a tím i snížení poměru u celého družstva 

z 1:2,80 na 2,77. 

Tabulka 13 - Porovnání přihrávek v tréninkovém utkání, použití t-testu 

Porovnání přihrávek v prvním a druhém utkání, t-test 

Skupina VsU VýU RT % rozdíl RT-PR (RT-PR)2 

Ml. hráči 147 158 11 7,48 % 1,5 2,25 

St. hráči 154 162 8 5,19 % -1,5 2,25 

- - Průměr: 9,5 - Součet: 4,5 

SmOdch 1,5 

T-test 8,96 

t0,05 12,706 

VsU – hodnota sledovaného jevu ve vstupním testování, VýU – hodnota sledovaného jevu ve výstupním testování, RT – rozdíl obou 

testování (VýU – VsU), RT-PR – Odečtení průměru (9,5) rozdílu testování od jednotlivých rozdílů testování, (RT-PR)2 – 

Umocněné výsledky RT-PR, SmOdch – směrodatná odchylka, T-test – výsledná hodnota t-testu, KritH 0,05- tabulková hodnota 

kritické hodnoty t Studentova rozdělení (pro v=n-1 = 1) v hladině významnosti t0,05 
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Výsledná hodnota t-testu je výrazně nižší, než je kritická hodnota. Výsledek, že t-test 

bude nižší než kritická hodnota na hladině významnosti t0,05, při takto malém souboru 

hodnot, byl předpokládatelný. 

Tabulka zobrazuje i procentuální změnu mezi prvním a druhým utkáním. V obou 

případech došlo k nárůstu počtu přihrávek. U mladších hráčů je zlepšení o 7,48 % vyšší, 

u starších o 5,19 % vyšší. 

Tabulka 14 - Porovnání střel na branku v tréninkovém utkání, použití t-testu 

Porovnání střeleckých pokusů v prvním a druhém utkání, t-test 

Skupina VsU VýU RT % rozdíl RT-PR (RT-PR)2 

Ml. hráči 52 54 2 3,9 % -2 4 

St. hráči 56 62 6 10,7 % -2 4 

- - Průměr: 4 - Součet: 8 

SOdch 2,00 

T-test 2,83 

t0,05 12,706 

VsU – hodnota sledovaného jevu ve vstupním testování, VýU – hodnota sledovaného jevu ve výstupním testování, RT – rozdíl obou 

testování (VýU – VsU), RT-PR – Odečtení průměru (9,5) rozdílu testování od jednotlivých rozdílů testování, (RT-PR)2 – 

Umocněné výsledky RT-PR, SmOdch – směrodatná odchylka, T-test – výsledná hodnota t-testu, KritH 0,05- tabulková hodnota 

kritické hodnoty t Studentova rozdělení (pro v=n-1 = 1) v hladině významnosti t0,05 

Výsledná hodnota t-testu je výrazně nižší, než je kritická hodnota. Stejně i zde byl 

předpoklad nižší hodnoty výsledku u t-testu proti tabulkové hodnotě kritické hodnoty. 

Tabulka zobrazuje i procentuální změnu mezi prvním a druhým utkáním. V obou 

případech došlo k nárůstu počtu střeleckých pokusů. U mladších hráčů je zlepšení o 3,9 

% a u starších dokonce o 10,7 %. 
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Tabulka 15 - Srovnání vstupního a výstupního tréninkového utkání celého družstva (hráči) 

Tréninkové utkání – hráči 3.–7. ročníku – výpočet t-testu pro ověření efektu 

upraveného tréninkového programu 

probrand VsU VýU RT RT-PR (RT-PR)2 

1 18 22 4 2,882 8,308 

2 27 31 4 2,882 8,308 

3 19 22 3 1,882 3,543 

4 21 26 5 3,882 15,073 

5 14 11 -3 -4,118 16,955 

6 23 19 -4 -5,118 26,190 

7 10 11 1 -0,118 0,014 

8 15 16 1 -0,118 0,014 

9 16 13 -3 -4,118 16,955 

10 17 12 -5 -6,118 37,426 

11 12 14 2 0,882 0,779 

12 13 22 9 7,882 62,131 

13 17 21 4 2,882 8,308 

14 23 17 -6 -7,118 50,661 

15 18 21 3 1,882 3,543 

16 14 23 9 7,882 62,131 

17 24 19 -5 -6,118 37,426 

průměr 17,71 18,82 - - - 

modus 14,17,18,23 22 - - - 

medián 16 17 - - - 

- - Průměr 1,118 Suma: 357,765 

SmOdch 4,587 

T-test 1,005 

t0,05 2,120 

 

V tabulce 12 jsou všichni hráči družstva, kteří hráli v obou utkáních a u nich jsou  

ve sloupci VsU uvedeny počty přihrávek v prvním utkání a ve sloupci VýU uvedeny 

počty přihrávek ve druhém utkání. Ve vedlejším sloupci je znázorněn rozdíl mezi 

prvním  

a druhým utkáním. Dále jsou zde uvedeny výpočty pro t-test, kterým bylo ověřeno, zda 

byl nárůst mezi utkáními u jednotlivých hráčů významný. 

Z tabulky jsou patrné i základní statistické ukazatele. V prvním utkání činil průměr 

přihrávek mezi jednotlivci 17,71 a v druhém 18,82.  
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Modus v prvním utkání je čtyřnásobný, vždy se hodnota opakovala dvakrát a byly to 14, 

17, 18 a 23 přihrávek. Ve výstupním utkání to bylo 22 a tato hodnota se vyskytla třikrát. 

Medián v prvním utkání vyšel 16 a ve druhém 17. Ve všech těchto statistických 

ukazatelích tak ve druhém utkání došlo k nárůstu. 

Graf 4 - Krabicový graf zobrazující přihrávky jednotlivců v tréninkovém utkání 

 

Mezikvartilové rozpětí, znázorněné světle žlutým a zeleným obdélníkem, dává v grafu 4 

dobrý přehled o přihrávkách v prvním a druhém tréninkovém utkání z pohledu 

jednotlivců.  

Vstupní i výstupní utkání mají poměrně vyrovnané výsledky, jmenovitě vyrovnané 

mezikvrartilové rozpětí, ale u druhého utkání lze pozorovat vyšší rozpětí maximálních 

dosažených hodnot. 
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5.3 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO UTKÁNÍ 

5.3.1 Přehled výsledků mladších hráčů (3.–5. ročník) 

Tabulka 16 - Srovnání počtu přihrávek, střeleckých pokusů a vstřelených branek u prvního a druhého soutěžního 

utkání mladších hráčů 

 První soutěžní utkání – přehled přihrávek, střel a branek v jednotlivých střídáních 

 První utkání Druhé utkání 

 Přihrávky Zakončení Přihrávky Zakončení 

# souhry OP ÚP CLK střely branky OP ÚP CLK střely branky 

1 1 - 1 - - 2 - 2 - - 

2 2 - 2 - - - 2 2 1 x 

3 - 2 2 - - 2 - 2 - - 

4 - 2 2 1 x 2 - 2 - - 

5 1 - 1 - - - 2 2 1 x 

6 2 - 2 - - - 2 2 - - 

7 - 2 2 1 x 2 - 2 - - 

8 - 1 1  -  2 2 - - 

9 - 1 1 1 x 5 1 6 1 x 

10 1 - 1 - - 2 - 2 - - 

11 - 3 3 - - - 2 2 - - 

12 - 2 2 1 x 1 - 1 - - 

13 - 1 1 1 x 1 2 3 1 1 

14 - 2 2 - - 3 1 4 1 1 

15 2 - 2 - - - 1 1 - - 

16 2 - 2 - - - 1 1 - - 

17 1 1 2 - - - 2 2 - - 

18 - 1 1 1 x - 1 1 - - 

19 - 2 2 1 1 - 1 1 1 x 

20 1 1 2 - - - 3 3 1 x 

21 0 0 0 2 x 1 1 2 - - 

22      1 - 1 - - 

23      0 0 0 2 1 

Suma 
11 23  9 1 22 24  9 3 

34  

 

46  

 
Průměr 

1,44 1,66 1,7 2,0 1,6 2,1 

1,53  1,8  

Modus 1 1 a 2 2 2 1 a 2 2 

Medián 1 2 2 2 2 2 
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#souhry – zaznamenané přihrávky v rámci utkání, OP – počet přihrávek v rámci souhry na obranné polovině, ÚP – počet přihrávek 

v rámci souhry na útočné polovině, CLK – počet přihrávek v rámci souhry celkem, střely – zakončení střelou na branku / zásah 

brankáře, branky – vstřelení branky 

Tabulka 10 nabízí pohled na útočnou fázi hry mladších hráčů v obou utkáních.  

Ve sloupci OP jsou hodnoty říkající, kolik přihrávek v rámci spolupráce provedli hráči  

na obranné polovině, ve sloupci ÚP jsou ty samé hodnoty týkající se útočné poloviny. 

Pokud je v jednom sloupci číslo a v sousedním pomlčka, znamená to, že v této souhře 

byly přihrávky provedeny pouze na té polovině, u které je číselný záznam. Jsou-li 

hodnoty v obou sousedních sloupcích, došlo v rámci jedné souhry (držení míče) může 

to znamenat více herních variant. Buď došlo k přihrávce na jedné z polovin, vedení 

míčku na druhou polovinu a zde došlo k dalším přihrávkám bez ztráty míčku, nebo 

došlo k přihrávce na jedné polovině a z ní i úspěšné přenesení hry na polovinu druhou 

s tím, že se nerozlišuje, zda spolupráce začala na útočné polovině a hra se dostala  

na obrannou, nebo obráceně. CLK je součet obou hodnot, tedy celkový počet přihrávek 

v rámci akce, což je hlavní sledovaný ukazatel pro tuto práci. Dále jsou v tabulce 

sloupce s nadpisem střely a branky. Střely jsou střelecké pokusy, kdy došlo k zakončení 

– brankář musel zasahovat, případně byla nastřelena branková konstrukce. Nejsou zde 

střelecké pokusy směřující mimo branku, ani pokusy zablokované. Ve sloupci branky 

jsou úspěšné střelecké pokusy. Pod dvojitou čárou jsou 4 matematické a statistické 

ukazatele. Suma v horním řádku sčítá útočnou a obrannou polovinu zvlášť, ve spodním 

řádku již dohromady. Stejně tak je to s průměrem. Modus, tedy nejčastěji se vyskytující 

hodnota, je zde samostatně pro OP a ÚP a stejně je to i s mediánem, který je ukazatelem 

středové hodnoty. 

Srovnáme-li první a druhé utkání z hlediska spolupráce u mladších hráčů na vlastní 

obranné polovině, v prvním utkání došlo k 11 provedeným přihrávkám v prvním 

střetnutí a 22 v druhém. Došlo tak k nárůstu úspěšně provedených přihrávek o 100 %.  

V prvním střetnutí dosáhli hráči v souhrách nejčastěji 1 přihrávky a vyjádřeno 

průměrem dosahovala souhra na obranné polovině hodnoty 1,44. Nejvyšší počet 

provedených přihrávek na obranné polovině činil 2. Ve druhém utkání se nejčastěji 

objevovala souhra o dvou přihrávkách, což potvrzují nejen modus s mediánem, kteří 

mají hodnotu 2, ale také průměr vycházející rovných 2,0. Nejvyšší počet provedených 

přihrávek na obranné polovině ve druhém utkání bylo 5 přihrávek. 
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Hra mladších hráčů na útočné polovině byla v obou utkáních z hlediska celkového 

počtu provedených přihrávek téměř totožná s tím, že ve druhém utkání provedli hráči  

o 1 přihrávku více (rozdíl z 23 na 24). Během prvního utkání na útočné polovině 

provedli přihrávky ve 13 souhrách. V rámci jednotlivých souher nejčastěji provedli 1  

a 2 přihrávky, shodně v 6 akcích. Průměrná hodnota jedné souhry činí 1,66 přihrávky. 

Druhé střetnutí přineslo 15 souher a během nich provedli hráči 24 přihrávek. Průměrná 

hodnota jedné souhry vychází 1,60 a nejčastěji hráči provedli 1 a 2 přihrávky v rámci 

jejich akcí, a to v obou případech v 7 souhrách. 

V celkovém počtu přihrávek během utkání, což je hlavní sledovaný parametr, došlo 

k nárůstu mezi prvním a druhým střetnutím z 34 na 46. Vyjádřeno procenty jde o 35% 

navýšení. Zatímco v prvním střetnutí byla průměrná délka souhry 1,7 přihrávky,  

ve druhém to bylo 2,1. Během 34 přihrávek v prvním utkání vyprodukovali hráči 6 

střeleckých pokusů, z nichž 1 skončil brankou. Dva střelecké pokusy byly po situaci, jíž 

nepředcházela žádná přihrávka. Ve druhém utkání potřebovali hráči na 7 střeleckých 

pokusů 46 přihrávek, 2 skončili dosaženou brankou. 2 střelecké pokusy přišly po situaci 

bez přihrávky, z toho 1 skončila vstřelenou brankou. Počet přihrávek předcházející 

střele na bránu byl v prvním utkání 4,25 a ve druhém 6,6. Nejčastěji kombinace 

dosahovaly délky 2 přihrávek, a to jak v prvním, tak i druhém utkání. 
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5.3.2 Přehled výsledků starších hráčů (6. a 7. ročník) 

Tabulka 17 - Srovnání počtu přihrávek, střeleckých pokusů a vstřelených branek u prvního a druhého soutěžního 

utkání starších hráčů 

 Druhé soutěžní utkání – přehled přihrávek, střel a branek v jednotlivých střídáních 

 První utkání Druhé utkání 

 Přihrávky Zakončení Přihrávky Zakončení 

# souhry Obr Út CELK střely branky Obr Út CELK střely branky 

1 2 - 2 - - 2 - 2 - - 

2 1 1 2 1 x - 1 1 1 x 

3 2 - 2 - - 2 1 3 1 x 

4 1 - 1 - - 1 - 1 - - 

5 2 2 4 1 x - 2 2 - - 

6 - 1 1 - - 1 - 1 - - 

7 - 1 1 - - 1 - 1 - - 

8 1 1 2 1 x 1 2 3 1 x 

9 - 1 1 - - 1 - 1 - - 

10 1 - 1 - - - 2 2 1 x 

11 - 1 1 - - 1 - 1 - - 

12 - 3 3 - - 2 - 2 - - 

13 - 1 1 1 1 1 1 2 - - 

14 1 2 3 - - 1 - 1 - - 

15 - 2 2 1 1 - 1 1 1 x 

16 1 1 2 - - 2 - 2 - - 

17 2 - 2 - - 3 1 4 1 x 

18 2 - 2 - - 1 2 3 - - 

19 0 0 0 2 - 2 - 2 - - 

20      1 - 1 - - 

21      - 1 1 1 1 

22      1 1 2 1 x 

23      1 2 3 - - 

24      - 1 1 - - 

25      - 0 0 1 x 

Suma 
16 17  7    2 25 18  9 1 

33  

 

43  

 
Průměr 

1,45 1,41 1,83 1,39 1,38 1,79 

1,43  1,39  

Modus 1 1 2 1 1 1 

Medián 1 2 2 1 1 2 
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#souhry – zaznamenané přihrávky v rámci utkání, OP – počet přihrávek na obranné polovině, ÚP – počet přihrávek na útočné 

polovině, CLK – celkový počet přihrávek, střely – zakončení střelou na branku / zásah brankáře, branky – vstřelení branky 

Starší hráči v rámci přihrávek na vlastní polovině sehráli 11 akcí v prvním utkání a 18 

ve druhém. To činí nárůst 45 %. Během zmíněných 11 souher si přihráli 16krát,  

ve druhém utkání v 18 souhrách zaznamenali 25 přihrávek. Nárůst v počtu provedených 

přihrávek dosahuje hodnoty 56 %. 

Počty přihrávek během souhry na vlastní polovině nabyly nejčastěji hodnoty 1 a to 

shodně v obou utkáních. Nejvyšším dosaženým počtem přihrávek v jedné akci byly 3. 

Co ale ve druhém utkání vyšlo méně, je počet přihrávek na jednu souhru daný 

průměrem. V prvním utkání to činilo 1,45, zatímco ve druhém utkání 1,39. Z toho 

plyne, že ve druhém utkání je počet přihrávek na jednu souhru nižší o 4,14 %. 

Na útočné polovině provedli v prvním utkání 17 přihrávek, kterých dosáhli ve 12 

souhrách. Ve druhém 18 přihrávek ve 13 akcích. Rozdíl v počtu zaznamenaných akcí  

i počtu přihrávek na útočné polovině je tak téměř totožný s minimálním rozdílem 5,88 

% ve prospěch druhého utkání. Stejně jako v případě přihrávek na obranné polovině,  

i na útočné polovině byl průměr počtu přihrávek na souhru nižší ve druhém utkání 

oproti tomu prvnímu. Konkrétně se zmenšilo množství přihrávek z 1,41 na 1,38, tedy 

došlo o snížení o 2,13 %. 

V celkovém počtu přihrávek došlo u starších hráčů k nárůstu o 30,3 %. Průměrný počet 

přihrávek v jedné souhře činil v prvním utkání 1,83 a ve druhém o trochu nižší číslo 

1,73. Výsledek poukazuje na snížení o 0,10, neboli -5,46 %. Na rozdíl od těchto hodnot, 

množství střeleckých pokusů se zvýšilo ze 7 na 9, naopak klesl počet vstřelených 

branek z 2 na 1. Dodatečnou informací ke střelám v prvním utkání byly 2 střely, 

kterým nepředcházela ani jedna přihrávka, ve druhém utkání byla takováto střela 1. 

Poměr přihrávek ke střele vyšel v prvním utkání 4,71, ve druhém 4,77. 

V prvním utkání se v celkovém počtu přihrávek v rámci souhry nejvíce objevovaly 

souhry čítající dvě přihrávky, zatímco ve druhém utkání to byla nejčastěji 1 přihrávka 

na souhru. 
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5.3.3 Přehled výsledků celého družstva 

Tabulka 18 - Srovnání počtu přihrávek, střeleckých pokusů a vstřelených branek u prvního a druhého soutěžního 

utkání starších hráčů 

 Počty přihrávek za 1. a 2. utkání celého družstva 

 
Přihrávky M+S 

1. utkání 

Přihrávky M+S 

2. utkání 
Porovnání v % 

Počet souher 20 24 20,00 % 

Počet přihrávek 67 89 32,84 % 

Přihrávky/souhry 1:3,35 1:3,71 10,70 % 

Počet střel 16 18 12,50 % 

Přihrávky/střely 1:3,7 1:4,9 32,84 % 

Vstřelené branky 3 4 25,00 % 

počet souher – zaznamenané souhry v rámci utkání, počet přihrávek – celkový počet přihrávek uskutečněných v utkání, 

přihrávky/souhry – průměrný počet přihrávek na jednu souhru, počet střel – počet střeleckých pokusů družstva v utkání, 

přihrávky/střely – průměrný uskutečněný počet přihrávek na jeden střelecký pokus, vstřelené branky – branky vstřelené během 

utkání 

Tabulka 15 přehledně zobrazuje údaje sledované v této diplomové práci v hypotézách 4 

a 5. Prvně je v ní uveden počet souher. To je hodnota dána celkovým součtem souher 

(akcí), kdy došlo alespoň k jedné úspěšné přihrávce mezi členy našeho družstva. 

V prvním utkání provedlo hráči našeho družstva celkem 20 souher, ve druhém 24 

souher. Nárůst o 4 souhry dává v procentech hodnotu 20,00 %. V těchto souhrách bylo 

pak dosaženo celkově 67 přihrávek v prvním utkání a 89 přihrávek ve druhém utkání. 

Tento rozdíl 22 přihrávek poukazuje na 32,84% nárůst mezi utkáními. Poslední, čistě  

na přihrávky zaměřený ukazatel, tedy průměrný počet přihrávek na jednu souhru, vyšel 

v prvním utkání 3,4, zatímco ve druhém 3,7. Rozdíl vychází 10,70 %. 

Počet střel, který naše družstvo zaznamenalo, se mezi utkáními změnilo velmi mírně  

ve prospěch druhého utkání. Z 16 střel se počet zvedl na 18 (+ 12,50 %). Ukazatel 

průměrného počtu přihrávek k počtům střel na branku soupeře se tím mezi utkání 

podstatně liší. Zatímco v prvním utkání zaznamenali hráči 18 střel a 67 přihrávek,  

což ukazuje na to, že si před střelou na branku přihráli 3,7krát, ve druhém střetnutí to 

bylo 4,9krát, když 18 střelám teoreticky předcházelo 89 přihrávek. Tento rozdíl mezi 

utkáními činí nárůst o 32,84 %. Poslední ukazatel, který je pouze doplňkový  

a s hypotézami práce nesouvisí, je počet vstřelených branek. Ten se z prvního utkání, 

kdy hráči vstřelili branky 3, zvýšil ve druhém utkání na 4 vstřelené branky. 
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Tabulka 19 - Porovnání střel na branku v tréninkovém utkání, použití t-testu 

Porovnání přihrávek v prvním a druhém utkání, t-test 

Skupina VsU VýU RT % rozdíl RT-PR (RT-PR)2 

Ml. hráči 34 46 12 35,29 % 1 1 

St. hráči 33 43 10 30,30 % -1 1 

- - Průměr: 11 - Součet: 2 

SmOdch 1,0 

T-test 15,55 

KritH 0,05 12,706 

VsU – hodnota sledovaného jevu ve vstupním testování, VýU – hodnota sledovaného jevu ve výstupním testování, RT – rozdíl obou 

testování (VýU – VsU), RT-PR – Odečtení průměru (9,5) rozdílu testování od jednotlivých rozdílů testování, (RT-PR)2 – 

Umocněné výsledky RT-PR, SmOdch – směrodatná odchylka, T-test – výsledná hodnota t-testu, KritH 0,05- tabulková hodnota 

kritické hodnoty t Studentova rozdělení (pro v=n-1 = 1) v hladině významnosti 0,05 

Výsledná hodnota t-testu 15,55 je i přes malý testovaný soubor vyšší, než je tabulková 

hodnota kritické hodnoty t Studentova rozdělení (12,706). Tabulka zobrazuje i 

procentuální změnu mezi prvním a druhým utkáním. Došlo k navýšení v obou utkáních 

a to o 35,29 % u mladších hráčů a 30,30 % u starších hráčů. 

Tabulka 20 - Porovnání střel na branku v tréninkovém utkání, použití t-testu 

Porovnání střeleckých v prvním a druhém utkání, t-test 

Skupina VsU VýU RT % rozdíl RT-PR (RT-PR)2 

Ml. hráči 9 9 0 0,00 % -1 1 

St. hráči 7 9 2 28,57 % 1 1 

- - Průměr: 1 - Součet: 2 

SmOdch 1,0 

T-test 1,41 

KritH 0,05 12,706 

VsU – hodnota sledovaného jevu ve vstupním testování, VýU – hodnota sledovaného jevu ve výstupním testování, RT – rozdíl obou 

testování (VýU – VsU), RT-PR – Odečtení průměru (9,5) rozdílu testování od jednotlivých rozdílů testování, (RT-PR)2 – 

Umocněné výsledky RT-PR, SmOdch – směrodatná odchylka, T-test – výsledná hodnota t-testu, KritH 0,05- tabulková hodnota 

kritické hodnoty t Studentova rozdělení (pro v=n-1 = 1) v hladině významnosti 0,05 

U porovnání střeleckých pokusů je hodnota t-testu 1,41 výrazně nižší, než je tabulková 

hodnota kritických hodnot t Studentova rozdělení. 

Tabulka zobrazuje i procentuální změnu mezi prvním a druhým utkáním. U mladších 

hráčů nedošlo ke změně, u starších počet střeleckých pokusů ve druhém utkání narostl  

o 28,57 %. 
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Graf 5 - Porovnání počtu přihrávek v 1. a 2. utkání 

 

Přihrávky na OP ML – celkový počet přihrávek na obranné polovině u mladších hráčů, Přihrávky na ÚP ML - celkový počet 

přihrávek na útočné polovině u mladších hráčů, Přihrávky na OP ST – celkový počet přihrávek na obranné polovině u mladších 

hráčů, Přihrávky na ÚP ST - celkový počet přihrávek na útočné polovině u mladších hráčů,  

Graf 6 přehledně znázorňuje počty úspěšně vykonaných přihrávek během prvního  

a druhého utkání, a to odděleně pro mladší (levá polovina grafu) a starší hráče (pravá 

polovina grafu). Modrou barvou je označen sloupec prvního utkání, zelenou výsledky 

ve druhém utkání. Třebaže jsou někde hodnoty vyrovnané, vždy je zelený sloupec vyšší 

než modrý. Pro úplnost má každý sloupec u horní hranice uvedenou dosaženou 

hodnotu. 
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Graf 6 - Porovnání celkových počtů přihrávek za celý tým v 1. a 2. utkání 

 

Přihrávky celkem ML – počet přihrávek, které uskutečnili mladší hráči v prvním a druhém utkání, Přihrávky celkem ST – počet 

přihrávek, které uskutečnili starší hráči v prvním a druhém utkání, Přihrávky celkem tým – celkový součet počtu přihrávek mladších 

a starších hráčů dohromady a porovnání prvního a druhého utkání 

V grafu 6 jsou znázorněny přihrávky mladších a starších hráčů bez rozlišení, zda byly 

uskutečněny na obranné, nebo útočné polovině a výsledky prvního a druhého utkání 

jsou mezi sebou porovnávány. Dva barevně sytější sloupce v pravé části grafu pak 

znázorňují celkový počet dosažených přihrávek za celé družstvo během prvního  

a druhého utkání. 

Z grafu je dobře patrný nárůst počtu úspěšných přihrávek ve druhém utkání oproti 

prvnímu, a to v obou utkáních. Nárůst je vidět jak u celého týmu, tak i ve hře mladších  

i starších hráčů. Pro přehlednost jsou sloupce grafu doplněny ještě o popisky  

se zaznamenanými hodnotami. 
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Tabulka 21 - Srovnání vstupního a výstupního soutěžního utkání celého družstva (hráči) 

Soutěžní utkání – hráči 3.–7. ročníku – t-test pro ověření efektu upraveného 

tréninkového programu 

probrand VsU VýU R R-PR (R-PR)2 

9 6 10 4 2,166 4,694 

10 9 12 3 1,666 1,361 

12 8 9 2 -0,833 0,694 

11 5 7 2 0,166 0,027 

1 6 8 2 0,166 0,027 

2 7 6 -1 -2,833 8,027 

4 4 5 1 -0,833 0,694 

5 6 8 2 0,166 0,027 

6 5 8 3 1,166 1,361 

8 4 7 3 1,166 1,361 

14 5 5 0 -1,183 3,361 

15 2 4 2 0,166 0,027 

průměr 5,583 7,416 1,833 suma: 21,666 

modus 5 a 6 8 - - - 

medián 5,5 7,5 - - - 

SmOdch 1,343 

T-test 4,726 

t0,05 2,201 

VsU – skóre hráče při vstupním testu, VýU – skóre hráče při výstupním testu, R – rozdíl obou utkání (VýU – VsU), R-PR – 

Odečtení průměru rozdílu testování (2,18) od jednotlivých rozdílů testování, (R-PR)2 – umocněné výsledky R-PR, Průměr – 

průměrné hodnoty sloupce, SmOdch – směrodatná odchylka, T-test – výsledná hodnota t-testu, KritH 0,05- tabulková hodnota 

kritické hodnoty t Studentova rozdělení (pro v=n-1 = 12) v hladině významnosti 0,05 

Tabulka 16 dává přehledně údaje o přihrávkách jednotlivců během obou soutěžních 

utkání. V zelené části tabulky jsou základní statistické údaje. V prvním utkání hráči 

průměrně uskutečnili 5,58 přihrávky, ve druhém utkání to bylo 7,41. Šlo o nárůst 1,83 

přihrávky, respektive 32,84 %. V prvním utkání lze pozorovat dva mody, 5 a 6,  

ve druhém utkání je to číslo 8. Medián pro první utkání činí 5,5 a pro druhé vychází 7,5. 

Změny v počtech přihrávek jednotlivců byly podrobeny t-testu s výsledkem 4,726, který 

vychází vyšší, než je kritická tabulková hodnota t Studentova rozdělení, jež činí  

pro v=n-1=11 hodnotu 2,201. 
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6 DISKUSE 

Výzkum v rámci diplomové práce proběhl na malém počtu hráčů. Sledované parametry 

měly poměrně neměnné podmínky pouze v prvním sledovaném parametru, kdy měli 

všichni hráči k dispozici stejný prostor, časový limit i úkol včetně vzdálenosti cíle, kam 

směřovaly jejich přihrávky. Při realizaci testování v tréninkovém i soutěžním utkání 

bylo předcházejícím plánováním sjednoceno vše, co bylo možné z pozice zúčastněného 

pozorovatele ovlivnit. I přesto je herní děj vysoce proměnlivý, stejně tak hráči mohou 

vstupovat do utkání s jinými pocity a motivací, což může mít na výsledky vliv. 

6.1 PŘESNOST PŘIHRÁVKY 

Přesná přihrávka v relativně stálých podmínkách byla základním předpokladem  

pro vykonávání přihrávek ve složitějším herním prostředí. Stanovený limit 90 vteřin  

na provedení 10 přihrávek dává poměrně dostatečný prostor pro realizaci, ale na druhou 

stranu nedovoluje hráčům dlouze mířit, pomalu navést míček k místu přihrávky a nutí je 

jednat pod tlakem. Nerealizované pokusy byly hodnoceny jako nula a byly zahrnuty  

do následné analýzy. Ve vstupním testu nebyla realizována jedna přihrávka, ve druhém 

dvě. Dle našeho názoru je to zanedbatelné množství a časový limit považujeme  

za ideální. 

Maximální možný bodový zisk pro jednotlivce byl 30 bodů a 510 pro celou skupinu.  

Ve vstupním testu skupina uskutečnila 169 pokusů, jeden neproběhl z důvodu vypršení 

limitu. Dohromady v nich hráči získali 208 bodů. To je 40,78% úspěšnost z pohledu 

družstva. Ve výstupním testu skupina provedla 168 pokusů, zde hráči nestihli realizovat 

2 pokusy. Dosažené skóre bylo 243 bodů, potažmo 47,65% úspěšnost celého družstva. 

Z pohledu samotných hráčů vychází výstupní testování podstatně lépe. 12 z nich 

dosáhlo lepšího výsledku, u jednoho bylo skóre stejné a pouze 4 měli výsledek  

ve výstupním testu horší. Výsledky vyjádřené v procentuálním přírůstku, nebo úbytku 

skóre, má dva nejvzdálenější póly v +100 % a -22,2 %. Průměrný přírůstek vychází 

21,9 % a při použití mediánu je to 17,6 %. Zvýšení úspěšnosti v podobě zhruba 

pětinového nárůstu považujeme za dobrý výsledek a prokazatelné zlepšení této herní 

činnosti. 
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H1: „Zavedený tréninkový program pozitivně ovlivní dosažené skóre hráčů v 

jednoduchém testu na přesnost přihrávky.“ 

Tato hypotéza byla potvrzena, došlo ke zvýšení počtu dosažených bodů. Statistická 

významnost změn mezi prvním a druhým utkáním byla zároveň potvrzena párovým t-

testem (t-test: 2,91 > t0,05: 2,120). 

6.2 TRÉNINKOVÉ UTKÁNÍ 

Záznam z tréninkových utkání měl ukázat, jak dokáží hráči spolupracovat v rámci 

utkání na menším prostoru a proti soupeři, kterého relativně dobře znají. Herní děj je 

velmi proměnlivé prostředí, vstupuje do něj velké množství faktorů. Od samotné 

motivace a nálady hráčů, jejich aktuální formu, sebedůvěru, dále po fyzické 

předpoklady, herní dovednosti. Ty definoval Chlumský (2013) za pomoci florbalových 

expertů a spadají sem technika hole, čtení hry a přehled ve hře, rozehrávka, pohyb  

na hřišti, střelba, dovednost dát gól, schopnost komunikace a koordinace s ostatními 

hráči, cit pro hru (rychlé a správné rozhodování) a nasazení. Průpravné hry a HČ, které 

jsme v průběhu tréninků zařazovali, působily na všechny výše zmíněné složky herních 

dovedností. Motivaci hráčů jsem se snažil podpořit předzápasovým proslovem. 

Každé z družstev mělo k dispozici 15 střídání po 90 vteřinách čistého hracího času. 

Každé nové střídání se rozehrávalo vhazování ve středu hřiště. 
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Přihrávky 

Při hodnocení výsledků z hlediska uskutečněných přihrávek je vidět zvýšení jejich 

četnosti ve druhém utkání oproti prvnímu. Vyšší četnosti dosáhli jak mladší hráči 

(utkání 1 – 147, utkání 2 – 158), kteří zaznamenali o 11 přihrávek více, tak i starší hráči, 

kteří zvýšili celkový počet přihrávek o 8 (utkání 1: 154, utkání 2: 162). Celkové 

zlepšení vyšlo o 19 přihrávek více ve druhém utkání, vyjádřeno procenty se jednalo  

o 6,31% nárůst. Subjektivně mi spolupráce hráčů ve druhém utkání přišla lepší. Tři 

herní dovednosti, které se v tomto ohledu výrazně ve výsledku promítnuly, byly 

zlepšená rozehrávka, pohyb na hřišti, schopnost komunikace a koordinace s ostatními 

hráči. 

Starší hráči měli v obou utkáních oproti mladším hráčům lepší výsledky (utkání 1: +7 

přihrávek, utkání 2: +4 přihrávky). Protože jsem hráče před testováním poznal a viděl 

úroveň jejich herních dovedností, zároveň měli proti mladším větší herní historii, tento 

jev jsem předpokládal. 

Abychom objektivně zhodnotili výsledky zavedeného programu mezi utkáními, byly 

výsledky podrobeny párovému t-testu. Vzhledem k povaze skupiny jsme pracovali 

s výsledky mladších a starších žáků. Výsledek (t-test: 8,96 < t,0,05: 12,706) byl relativně 

vysoký, ale pro takto malý soubor by musel být podstatně vyšší, aby při porovnání 

s tabulkovou hodnotou kritické hodnoty t Studentova rozdělení vykázal statistickou 

významnost. 

Pokusili jsme se analyzovat zápasová data jednotlivých hráčů, abychom zjistili, zda  

u nich jednotlivě došlo ke statisticky významnému zlepšení v počtu uskutečněných 

přihrávek. Ze 17 hráčů došlo k zlepšení alespoň o jednu přihrávku u 11 hráčů. 

S použitím párového t-testu jsme ale ani zde nezískali dostatečně silný výsledek (t-test: 

1,005 < t0,05: 2,120). 

H2: „Na konci tréninkového programu dojde ke zvýšení celkového počtu 

úspěšných přihrávek družstev v tréninkovém utkání.“ 
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Tato hypotéza se potvrdila. Skutečně došlo ke zvýšení celkového počtu úspěšných 

přihrávek u obou družstev a tím pádem i celého družstva. Výsledky ale nebyly 

statistickou analýzou potvrzeny jako statisticky významné, a to ani z pohledu  

družstva, ani jednotlivců. 

Střelecké pokusy 

V tréninkovém utkání jsme sledovali i počet střeleckých pokusů z pohledu týmu. 

Zajímaly nás jen ty pokusy, které přímo ohrozily branku. Tedy zásah brankáře, nebo 

zasažení brankové konstrukce z přední strany. V této herní činnosti bylo zaznamenáno 

více úspěšných pokusů ve druhém utkání než v prvním. Opět zlepšení dosáhly obě 

věkové kategorie, takže i celé družstvo dohromady. U hráčů 3. – 5. ročníku to bylo +2 

střelecké pokusy, u 6. – 7. ročníku +6 střeleckých pokusů. V procentech byl nárůst  

3,85 % a 10,71 %. Celkově za celé družstvo byl nárůst střeleckých pokusů mezi oběma 

utkáními 7,41 %.  

Subjektivně jsem neměl pocit, že by se herní dovednost dát gól zlepšila za období 

upraveného tréninkového programu. Při uvážení délky hrací doby a všech aspektů 

herního děje nevnímám rozdíl mezi výsledky obou utkání za znatelný. Za vyšším 

počtem střeleckých pokusů může na jedné straně stát větší přesnost v zakončení,  

na druhé straně menší počet zablokovaných střeleckých pokusů, tedy méně povedená 

obranná činnost hráčů, třebaže i ta byla v upraveném programu trénována. Větší váhu 

bych přikládal již zmíněným zlepšeným HD. Jmenovitě to jsou rozehrávka, pohyb  

na hřišti, schopností komunikace a koordinace s ostatními hráči. 

H3: „Na konci tréninkového programu dojde ke zvýšení celkového počtu 

střeleckých pokusů družstev v tréninkovém utkání.“ 

Tato hypotéza se potvrdila. Došlo ke zvýšení celkového počtu zakončení, která přímo 

ohrozila branku soupeře. K navýšení takovýchto střeleckých pokusů došlo u mladší  

i starší kategorie, tedy i u celého družstva. Výsledky ale nebyly statistickou analýzou 

potvrzeny jako statisticky významné, a to ani z pohledu družstva, ani jednotlivců. 



 

80 

 

Poměr přihrávek a střeleckých pokusů 

Střela na branku může přijít i bez předchozí přihrávky, může být zaznamenána přímo 

z rozehrávky standardní situace, po ztrátě soupeře. Předpoklad vyššího poměru je  

na větším hřišti s větším prostorem a větším rozhodovacím časem, ale zajímalo nás, jak 

si hráči povedou právě na menším hřišti. U zkušenějších a herně vyspělejších hráčů  

na standardním florbalovém hřišti je předpoklad, že střelbě předchází v průměru více 

než jedna přihrávka. Pro zajímavost jsme se rozhodli porovnat počet přihrávek  

u družstev české superligy a vypočítat poměr počtu přihrávek k počtu střeleckých 

pokusů, abychom měli nějaké srovnání s ideálním cílem směřování hry mladších hráčů. 

Zvolili jsme utkání ze závěru soutěžní sezony 2019/2020 z 5. 2. 2019 mezi celky TJ 

Znojmo LAUFEN CZ - Bulldogs Brno3. 

V tomto utkání, které skončilo výsledkem 9:4 pro domácí tým, hráči vyprodukovali 

celkem 729 přihrávek a zaznamenali 49 střeleckých pokusů. Poměr střel a přihrávek 

vyšel 1:14,88. 

Poměr u mladších hráčů vyšel v prvním utkání 1:2,85. Ve druhém utkání byl mírně 

vyšší a to 1:2,93. Starší hráči měli poměr střel a přihrávek v prvním utkání 1:2,75. Nižší 

než u mladších hráčů v prvním utkání. Ve druhém utkání starší hráči dosáhli poměru 

1:2,61. Hodnota poměru je nižší nejen vzhledem k prvnímu tréninkovému utkání, ale 

také k výsledku mladších hráčů ve druhém utkání. Z pohledu družstva jako celku došlo 

ke snížení poměru mezi prvním utkáním a druhým z 1:2,80 na 1:2,77. Rozdíl je 

minimální, ale plyne z něj poznatek, že ve druhém utkání hráči proti předpokladu, že by 

měl být poměr vyšší, potřebovali naopak nižší počet přihrávek k tomu, aby se dostali 

k zakončení na branku. Výsledek družstva je naprosto odlišný od utkání dospělých 

hráčů. Na malém prostoru je to však logické, cílem je zakončení a k brance je to 

nedaleko. Navíc jsou hráči pod velkým tlakem obrany soupeře, mnoho nahrávek je 

zachyceno, jejich realizace je ztížena. Rozdíl mezi sledovaným školním družstvem  

a superligovými týmy činil 12,09 přihrávky na jeden střelecký pokus. 

                                                 
3 Dostupné online na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10128663078-florbal/319297371112002-tj-

znojmo-laufen-cz-bulldogs-brno/ 
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6.3 SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ 

V soutěžním utkání šlo o zjištění, zda aplikovaný tréninkový program bude mít 

pozitivní vliv na týmový herní výkon, potažmo spolupráci hráčů a zakončení proti 

soupeři, který byl pro naše hráče neznámý. Proti takovému soupeři by se měly HD více 

akcentovat. Kromě všech již zmíněných HD vstupovaly do soutěžního utkání další 

faktory. U hráčů šlo o obavy z výsledku a faktor diváků v hledišti. Motivaci hráčů k co 

nejlepšímu přístupu k utkání jsem se snažil podpořit proslovem před rozcvičkou a sami 

hráči se povzbudili předzápasovým pokřikem. Utkání byla výsledkově vyrovnaná. První 

skočilo poměrem 3:5 pro soupeře, druhé smírně 4:4. 

Přihrávky 

Mladší hráči v prvním utkání zaznamenali 34 přihrávek během prvního utkání. 

V obraném pásmu 11, 23 v útočném pásmu. Nejdelší souhra v OP čítala 2 přihrávky, 

nejdelší souhra v ÚP byla tvořena 3 přihrávkami. To značí poměrně krátkou dobu,  

po kterou družstvo vedlo útočně snažení pomocí přihrávek, a buď byly akce vedeny 

více individuálně, nebo docházelo k nepřesnostem a ztrátám míčku. Ve druhém utkání 

byl evidentní nárůst ve druhém utkání na ÚP, kdy došlo k navýšení o 100 % z 11 na 22. 

V ÚP byl dosažený počet téměř stejný, změna byla z 23 na 24. Z modu i maxima 

přihrávek v OP, kdy modus ukazuje na 2 a maximum 5, je evidentní změna v držení 

míče a vedení rozehrávky. Celkový počet přihrávek se zvýšil z 34 na 46. 

Z mého pohledu byl ve druhém utkání u mladších hráčů vidět znatelný rozdíl. Díky 

zlepšení v HD si dovedli hráči lépe poradit s napadáním soupeře a lépe rozehrát své 

útočné akce. Skutečně patrné zlepšení bylo znát na OP, kde jsme nebyly oproti prvnímu 

utkání pod tlakem a neztráceli tolik míčků. Na to poukazuje i zvýšení počtu z 9 na 11 

souher, a hlavně zvýšení délky souhry z 1,2 na 2,0. Maximální délka souhry, bez ohledu 

na to, kde proběhla, byla 6 přihrávek. 
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U starších hráčů se podařilo také dosáhnout zvýšení počtu celkových přihrávek z 33  

na 43. Výrazné zlepšení proběhlo ve spolupráci na OP mezi 1. a 2. utkáním. Počet 

zaznamenaných souher stoupl z 11 na 18 a uskutečněný počet přihrávek z 16 na 25. 

Tento nárůst vyjádřen v procentech činil 56 %. De facto stejný výsledek, jako mladší 

hráči, dosáhli v ÚP i starší hráči. V prvním utkání uskutečnili 12 souher a celkově 17 

přihrávek, ve druhém utkání zvýšili počet souher na 13 a přihrávek na 18. Znovu se 

ukázala větší spolupráce na OP mezi prvním a druhým utkáním. Další hodnota, kterou 

jsme záznamem dat získali, je počet přihrávek na jednu souhru. V OP to bylo v prvním 

utkání 1,45, ve druhém 1,39, v ÚP v prvním utkání 1,41 a ve druhém 1,38. Logicky tak 

vychází i celkový počet přihrávek v souhrách na hřišti utkání 1 > utkání 2. Výsledek 

indikuje relativně nízký počet přihrávek v rámci souhry, třebaže subjektivně jsem měl 

z utkání pocit, že naši hráči lépe vedou rozehrávku a drží míček na svých holích. 

Zároveň jde o hodnotu, která mě mírně zaskočila, protože právě u starších hráčů jsem 

vnímal zlepšení HD během tréninkového programu a tréninkového utkání. Můj názor je 

takový, že se zde promítl jeden, nebo více faktorů, které se tréninkem HČ a HD hůře 

ovlivňují. 

Nejdůležitější údaje z pohledu stanovené hypotézy práce, je celkový počet přihrávek 

družstva během utkání. V prvním utkání hráči zaznamenali 67 přihrávek, ve druhém 

utkání 89 přihrávek. Došlo k nárůstu o 22 přihrávek, což činí 32,84 %. 

H4: „Po absolvování tréninkového programu dojde ke zvýšení počtu úspěšných 

přihrávek našeho družstva v soutěžním utkání.“ 

Tato hypotéza se potvrdila. Došlo ke zvýšení celkového počtu přihrávek mezi prvním a 

druhým utkáním. Hypotézu byla potvrzena i výsledkem t-testu (t-test: 15,55 > t0,05: 

12,706). 
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Střelecké pokusy 

U tréninkového utkání bylo zmíněno, že počet přihrávek a střeleckých pokusů spolu 

nemusí vůbec souviset. V naší práci jsme předpokládali, že pokud dojde ke zvýšení 

přihrávek, přibude i střeleckých pokusů ohrožujících branku. To se u mladších hráčů 

nepotvrdilo. Přestože přihrávek přibylo, počet střeleckých pokusů byl u obou utkání 

shodný. Ke zvýšení počtu přihrávek a střeleckých pokusů došlo pouze u starších hráčů. 

Zde došlo o navýšení ze 7 na 9, procentuálně vyjádřeno o 28,57 % lepší výsledek  

ve druhém utkání. Počet střeleckých pokusů celkově se mezi utkáními zvýšil z 16 na 18 

(+12,50 %). Považuji za důležité znovu uvést, že střelecké pokusy vedle branky  

a zablokované pokusy nebyly započítávány. Je možné, že kdyby se i tyto pokusy  

ve výzkumu objevily, korelace přihrávek a střeleckých pokusů by mohla být patrná. 

H5: „Po absolvování tréninkového programu dojde ke zvýšení počtu střeleckých 

pokusů našeho družstva v soutěžním utkání.“ 

Tato hypotéza byla potvrzena. Došlo ke zvýšení celkového počtu střeleckých pokusů  

u celého družstva. Výsledky ale nebyly statistickou analýzou potvrzeny jako statisticky 

významné (t-test: 1,41 < t0,05: 12,706). 

Poměr přihrávek a střeleckých pokusů 

Celkový poměr u družstva vyšel v prvním utkání 1:3,7. Ve druhém utkání byl vyšší 

s hodnotou 1:4,9. To činí nárůst 32,84 %. Poměr vychází vyšší i ve srovnání 

s tréninkovým utkáním. Pravděpodobně zde hrála významnou roli větší hrací plocha  

a tím i čas hledání řešení. Když vezmeme vyšší hodnotu z druhého soutěžního utkání  

a porovnáme ji s poměrem, který byl zaznamenán v superligovém utkání, zjistíme, že 

hráči na nejvyšší úrovni v dospělé kategorii provedou před zakončením průměrně téměř 

10 přihrávek více (školní tým: 1:4,9, superligové utkání: 1:14,88). Z našeho pohledu 

ovšem zavedený program úspěšný a za relativně krátkou dobu je dosažená změna 

příslibná. 
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6.4 TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 

Tréninkových jednotek proběhlo celkem 22 a účast hráčů považujeme za velmi 

vysokou. 8 z nich mělo 100% přítomnost, 3 se zúčastnili 91 % TJ, 4 se zúčastnili 86 % 

TJ, 1 se zúčastnil 77 % TJ a 1 se zúčastnil 73% TJ. 

V průběhu tréninkových jednotek byla pravidelně zařazována průpravná cvičení, herní 

cvičení a modifikované hry, které jsou uvedené v přílohách č. 6-25. Nad jejich rámec 

bylo zařazováno i běžné utkání bez modifikace. Hrálo se v počtu 3 proti 3. Prostor v TJ 

byl věnován i ostatním herním dovednostem. Vedení míčku jsme praktikovali formou 

soutěží v průpravných cvičeních, ale také průpravných hrách. Střelbu jsme procvičovali 

pomocí průpravných cvičení. Vedení míčku a obcházení soupeře jsme procvičovali 

v herních cvičeních 1 proti 1. Během tréninkových jednotek jsme se snažili pracovat 

také na kondici, obratnosti, agilitě hráčů pomocí různých průpravných cvičení a her. 

Platilo, že alespoň 50% obsahu tréninkové jednotky bylo tvořeno 2-3 cvičeními/hrami, 

které jsou uvedeny v této diplomové práci. 



 

85 

 

7 ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsme se zaměřili na dvě herní činnosti jednotlivce u hráčů  

ve věku 9–13 let. Zajímali jsme se o přihrávku a také střelbu. Cílem práce bylo zjistit, 

jak dobře herní činnost přihrávky hráči školního družstva zvládají v neměnných 

podmínkách a jak ji vyžívají v herním ději před aplikací tréninkového programu. 

Následně jsme aplikovali soubor her a cvičení. Na konci tréninkového programu jsme 

ověřovali, zda měl na úroveň herní činnosti a četnost jejího používání v herním ději 

vliv. Téma práce jsme zvolili, protože nás zajímalo, jakou měrou může změna 

tréninkového programu ovlivnit akcentované herní činnosti jednotlivce a jaký bude jeho 

vliv na řešení herních situací v součinnosti několika hráčů. 

Ke zkoumání těchto herních činností jsme využili tří různých testů. Jeden byl zaměřen 

na osvojení herních činností jednotlivce s akcentem na přesnost přihrávky, druhý  

na využití přihrávky, spolupráci se spoluhráči a střelbu v proměnlivém herním ději  

na menším hřišti proti protihráčům, které zkoumaný soubor znal. Poslední test byl 

znovu zaměřen na využití přihrávek, spolupráci se spoluhráči a střelbu v proměnlivém 

herním ději na větším hřišti a proti soupeři, který nebyl zkoumanému souboru hráčů 

znám. Z těchto testů byl pouze prvně zmíněný takový, u kterého byly podmínky 

realizace ve vstupním i ve výstupním testování srovnatelné a relativně neměnné. 

V dalších dvou testech, které mají svoji podstatu v proměnlivém herním ději, byly 

výkony ovlivňovány mnoha proměnnými. Žádné střídání a postavení soupeřů nikdy 

nebude stejné, lišit se může motivace, emoční vnímání, výroky rozhodčích, a další. 

Snažili jsme se proto maximálně sjednotit podmínky, které bylo ovlivnit. Proběhly 

stejné rozcvičky, hráči hráli spolu ve stejných formacích ve vstupním i výstupním 

testování a před utkáními jsme se snažili o totožný předzápasový režim. 

Analýza prvního testu, kdy jsme sledovali přesnost přihrávky po vedení míčku  

a za časového limitu na začátku a konci upraveného tréninkového programu, poukázala, 

že se hráči v této činnosti, na kterou byly navázány i další herní činnosti, dokázali 

významně zlepšit. Ze sledovaných 17 hráčů získalo vyšší počet bodů 12 hráčů. 
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Ve druhém a třetím testu, které sledoval počet uskutečněných přihrávek a střeleckých 

pokusů, kdy brankář zasahoval, skončil brankou, nebo zasáhl přední stranu brankové 

konstrukce, jsme sice analyzovaly dvě herní činnosti, ale jejich četnost provedení byla 

v herním ději ovlivněna mnoha herními dovednostmi a činnostmi. Třebaže spolu 

přihrávka a střelba na branku nemusí úzce souviset, u herně vyspělých družstev a hráčů 

se přihrávky využívají k přehrání obrany, aby mohlo dojít ke střelbě při snaze vstřelit 

branku.  

V celkové četnosti přihrávek v tréninkovém utkání došlo mezi vstupním a výstupním 

utkáním k nárůstu, který byl pod hranicí 10 %. Ze skupiny 17 hráčů dosáhlo  

ve výstupním testování více přihrávek 11 z nich. U střeleckých pokusů, jsme zkoumali 

rozdílnou četnost mezi utkáními z pohledu celého družstva. I zde došlo k nárůstu 

v podobné míře, jako u přihrávek, tedy mírně pod hranicí 10 %. 

Třetí test znovu probíhal za výrazně proměnlivých podmínek. V počtu realizovaných 

přihrávek se hráčům podařilo dosáhnout zlepšení mezi vstupním a výstupním utkáním. 

Pozitivní zvýšení dosáhlo hodnoty 32,84 %. Tento výsledek považujeme za významné 

zlepšení v tomto sledovaném jevu. V počtu zaznamenaných střel nedošlo k tak 

dramatickému nárůstu, přesných zásahů získalo družstvo navíc o 2 pokusy a to činí 

12,50 %. Přestože nebyl nárůst střel výraznější, vnímal jsem hru našeho družstva  

ve druhém utkání jako vyspělejší. Zlepšilo se zakládání útoku, naše družstvo bylo více 

v držení míčku a soupeřící družstvo si nevytvořilo tolik brankových situací, jako 

v prvním střetnutí. 

Tréninkové jednotky, složené z velké části z průpravných her a herních cvičení u hráčů 

budily zájem. V průběhu týdnů se lepšila jejich komunikace při hře i koordinace 

týmového úsilí. 

Sledování této herní činnosti, která je v herním ději spjata s dalšími herními 

dovednostmi, si zaslouží další zkoumání. Rozhodně by bylo vhodné provést výzkumy 

na větším souboru osob. Také v různých věkových kategoriích a různých úrovních 

z hlediska kvality hráčů a možná také z hlediska pohlaví. Zajímavé by bylo také 

sledovat dvě družstva s podobným herním projevem, u jednoho upravit tréninkový 

program a zaměřit jej převážně na trénink s využitím her, u druhého pokračovat 

v dosavadním přístupu a po určité době tato družstva znovu porovnat. 
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Příloha 1: Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

 

  



 

 

 

Příloha 2: Vzor informovaného souhlasu  

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

Příloha 3: Test 1 - Test na přesnost přihrávky z pohybu 

Popis testu: Podstatou tohoto testu je během 75 vteřin provést 10 přihrávek do prostoru 

vymezeného kužely. 

Hráči měli možnost zvolit si i jednu ze stran, ze které chtějí test provádět tak, aby jim to 

lépe vyhovovalo z hlediska držení hole. 

Prostor, který je vyznačen kužely, je rozdělen na dvě zóny. Tyto zóny jsou ve schématu 

testu na přesnost přihrávky 1 vyznačeny růžovými čarami. Hráč začíná test na pomyslné 

čáře mezi těmito zónami. Se startem testu běží na opačný konec delší zóny, v níž si bere 

jeden z deseti připravených míčků. Přes delší část zpět hráč vede míček a směřuje  

ke kratší části vymezeného prostoru. V kratší, 3 metry dlouhé části, dochází k zamíření  

a přihrávce směrem k vytyčovacím metám, které jsou diagonálně na druhé straně hřiště 

a jsou mezi nimi mezery 50 cm. Mety těmito rozestupy vytvoří pět „branek“. 

Po přihrávce se znovu hráč vydá pro míček na konci delší zóny a celý děj se opakuje. 

Test probíhá nepřetržitě po dobu 75 vteřin. Pokud hráč nestihne všechny míčky přihrát 

k připraveným metám, počítají se mu jen body, které získal v časovém limitu. Hráči 

budou mít hřiště postaveno tak, aby mohli přihrávku pohodlněji provést tažením z jejich 

dominantní strany. 

Přesnost přihrávek je oceněna body. Bodovací škála se pohybuje od 0 do 3 bodů  

za pokus. Pokud přihrávka zcela kužely mine, je tento pokus za 0 bodů. Jde-li přihrávka 

mezi první „branky“ z boku, je pokus hodnocen jedním bodem, prochází-li „brankami“ 

vedle středové branky, hodnotí se pokus dvěma body a zásah prostřední „branky“ je  

za body tři. Maximálně lze tedy získat 30 bodů v celém testu. Zasáhne-li míček kužel, 

zaznamená se taková hodnota, ke které se míček od kužele odrazí. Nelze-li hodnotu  

při zasažení kuželu s jistotou určit, platí nižší hodnota. 



 

 

 

V úvodní části tréninkové jednotky, kdy probíhalo testování, byla na pět minut zařazena 

hra na babu, kdy všichni musí mít pod kontrolou míček. Tato hra trvala zhruba 5 minut. 

Poté následovalo „bago I“ v počtu 7:1 a 6:1 (bago I – cílem je přihrávkami mezi 

spoluhráči přehrát „prostředního“ hráče) a to opět po dobu pěti minut. Následně byl 

hráčům předveden test, vysvětlena pravidla a měli možnost si vyzkoušet tři přihrávky. 

Toto celé trvalo okolo 10 minut.  Ve zbytku tréninkové jednotky již probíhalo samotné 

testování. 

Pomůcky: Nízké vytyčovací mety 6x, kužely 3x, florbalový míček 10x, stopky, 

připravený formulář k záznamu testu 

Schéma testu na přesnost přihrávky z pohybu 

 

 

  



 

 

 

Příloha 4: Test 2 - Záznam kvantity přihrávek a střeleckých pokusů v tréninkovém 

utkání 3 proti 3 

Popis testu: Podstata testu byla v zaznamenávání počtu uskutečněných přihrávek  

a střeleckých pokusů během herního děje. Soupeřila spolu vždy družstva stejné věkové 

kategorie. Dvě starších hráčů a dvě družstva mladších hráčů. Každé z družstev mělo 

k dispozici 15 střídání po 90 vteřinách. Čas byl měřen jako „čistý“. zastavoval se  

po každé brance, faulu, nebo když míč opustil hrací plochu. Tím byl hráčům ponechán 

stejný čas pro hru v každém střídání. 

Před začátkem tréninkového utkání byli hráči rozděleni do čtyř družstev. U starších 

hráčů ze šesté a sedmé třídy po třech hráčích. U mladších hráčů, navštěvující čtvrtý  

a pátý ročník, bylo jedno družstvo po čtyřech a jedno po třech, kdy se v družstvu  

po čtyřech pravidelně střídali. Rozděleni byli podle mého úsudku tak, aby byly 

soupeřící týmy co možná nejvyrovnanější. Před utkáním proběhla patnáctiminutová 

rozcvička, v níž bylo zařazeno cvičení „bago I“ 7:1 a 6:2 přibližně 5 minut, rozběhání  

a protažení zhruba 5 minut a 5 minut střelecké cvičení na rozchytání brankářů. 

Družstva byla rozdělena podle mého odhadu tak, aby vyrovnanost týmů byla co 

nejvyšší. To mělo pomoci jak zvýšení motivace o co nejlepší výkon hráčů, zároveň 

připravit konkurenční prostředí, aby se HD realizovaly pod tlakem stejně dobrého 

soupeře. Nutné bylo dělit soupeřící týmy tak, aby hráči 6. a 7. ročníků hráli proti sobě  

a stejně tak hráči ze 3. a 5. ročníků. Hráči 6. a 7. ročníku byli rozděleni do dvou 

družstev po pěti. Jedno střídání hrála jedno trojice, v dalším jeden hráč zůstal a dva byli 

vystřídáni, další opět jeden hráč zůstal a dva jej doplnili. Střídání probíhalo podle 

zadaného pořadí tak, aby ideálně každý hráč odehrál stejný počet zápasových minut. 

Hráči 3. a 5. ročníků byli rozděleni do jednoho družstva po třech, ve druhém byli čtyři 

hráči, kteří se střídali. Opět jedno celé střídání odehrála celá trojice, další potom jeden 

hráč zůstal na střídačce a nahradil ho ten, které v předchozím střídání nehrál. 



 

 

 

Do připraveného formuláře byly zaznamenávány sledované hodnoty. Zásadně nás 

zajímaly počty povedených přihrávek. Tedy takových, které třeba i s dotykem míčku 

soupeře dostaly ke spoluhráči a ten ji zpracoval. Přihrávky, které byly evidentně 

nepřesné, nebo zachycené, zaznamenávány nebyly. Dále byly zaznamenávány střelecké 

pokusy na branku, kdy zasáhl brankář, nebo byla nastřelena tyč. Ještě nad rámec cílů 

práce bylo zaznamenáno, který hráč přihrávku vykonal. 

Pomůcky: 6x švédská lavička, 2x florbalová branka, florbalový míček, stopky, kamera 

GoPro HERO 6, stativ JOBY Action Tripod, připravený list k záznamu utkání 

Schéma hrací plochy pro tréninkové utkání (3 proti 3) 

 

 

 

  



 

 

 

Příloha 5: Test 3 - Záznam kvantity přihrávek a střeleckých pokusů v soutěžním 

utkání 5 proti 5 

Popis testu: Podstata testu byla v zaznamenávání počtu uskutečněných přihrávek  

a střeleckých pokusů během herního děje. Soupeřila spolu vždy dvě školní družstva. 

Nastupovali proti sobě stejné věkové kategorie. Hráči 3. – 5. ročníku (mladší) proti sobě 

a hráči 6. a 7. ročníku (starší) proti sobě. Celková doba utkání je 2x 12 minut. Hřiště je 

40 metrů dlouhé a 20 metrů široké a hraje 5 hráčů v poli plus brankář proti 5 hráčům 

v poli plus brankář. Střídání pětic starších a mladších žáků probíhá při přerušení hry a je 

řízeno buď trenéry jednotlivých družstev, nebo rozhodčími. Pravidlem je přibližné 

dodržení časového limitu okolo dvou minut na střídání. Na rozdíl od tréninkového 

utkání zde hráči nemají k dispozici zcela stejný hrací čas. 

Před začátkem utkání provedli hráči rozběhání a strečink přibližně čtyři a šest minut, 

abychom předešli případnému zranění. Poté následovalo cvičení, kdy si hráči ve dvojici 

na vzdálenost přibližně pěti metrů přihrávají, při pokynu trenéra ten, co má míč, se jej 

snaží udržet, jeho předchozí spoluhráč mu jej chce odebrat. Toto cvičení trvalo zhruba 3 

minuty. Dále následovalo cvičení, které se nazývá „hadi“, které spočívá ve výbězích 

hráčů v zástupech a zakončení na branku. Poslední cvičení dlouhé 3 minuty vycházelo 

z průpravného cvičení „přihrávky ve dvojici s pohybem vpřed“, ale v tomto cvičení byl 

přítomen obránce, takže se jednalo o herní cvičení II. typu. Snahou bylo v pohybu 

přihrát míč spoluhráči tak, aby jej nezachytil obránce. 

V utkáních musí hrát skupiny mladších proti mladším a starší proti starším. Pomůcky: 

Kamera GoPro HERO 6, stativ JOBY Action Tripod, připravený list k záznamu utkání 

Do formuláře byly zaznamenávány počty uskutečněných přihrávek. Bylo rozlišeno, kde 

byla přihrávka uskutečněna – provedena a zpracována na obranné polovině, útočné 

polovině, nebo z jedné poloviny na druhou. Dále byl zaznamenán celkový počet 

přihrávek družstva, celkový počet střel, které zasáhly branku a počet branek. Počet 

dosažených branek. 



 

 

 

Schéma hrací plochy pro soutěžní utkání (5 proti 5) 

 

 

 

  



 

 

 

Příloha 6: Průpravné cvičení – Běh dvojice s míčkem s přihrávkami a křížením 

# 1 
Průpravné cvičení – Běh dvojice s míčkem s přihrávkami a 

křížením 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, vedení míčku, vyhodnocování pozice 

spoluhráče 

Zařazení: Úvodní část – rušná část 

Popis: 

(Červená varianta) Zhruba na šířku poloviny hřiště si hráči ve dvojici 

přihrávají v pohybu vpřed. Za brankou se hráči překříží tak, aby ten, 

co byl u kraje, byl na druhé straně hřiště u středu a pokračují dokola. 

Přihrávky směřují tak, aby vycházely hráčům do běhu a na čepel hole. 

(Modrá varianta) Zhruba na šířku poloviny hřiště si hráči ve dvojici 

přihrávají a zároveň si mění v pohybu vpřed své pozice. Když si 

dávají zpětnou přihrávku během křížení, hráč s míčkem běží více ve 

předu a přihrává (přenechává) za sebe. Za brankou si hráči přeběhnou 

tak, aby ten, co končil u mantinelu, začínal na druhé straně hřiště u 

středu a pokračují dále. 

Schéma PC – Běh dvojice s přihrávkami, běh dvojice s křížením 

 
 

 

  



 

 

 

Příloha 7: Průpravné cvičení – Pohyb po čtverci s míčkem, přihrávka 

# 2 Průpravné cvičení – Pohyb po čtverci s míčkem, přihrávka 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, vedení míčku, vyhodnocování pozice 

spoluhráče 

Zařazení: Úvodní část – rušná část 

Popis: 

Hráči si stoupnou vedle kuželů tak, aby jim nepřekážel při pohybu a 

zpracování přihrávky (1). Na signál vybíhá hráč s míčkem buď po 

směru hodinových ručiček, nebo proti němu (podle zadání) (2). Po 

oběhnutí kužele, má-li míček na vnější straně, přihrává taženým 

forhendem. Pokud má míček na vnitřní straně pohybu, využije buď 

bekhend, nebo běží dále za kužel a přihrává forhendem (3).  Po 

provedení přihrávky pokračuje hráč dál na konec zástupu, kam 

přihrával, zatímco hráč, co nyní přijal přihrávku, obíhá kužel a 

přihrává do protějšího zástupu (4). Celá situace se tak opakuje bez 

nutnosti dávat pokyn k pokračování. 

Schéma PC – Pohyb po čtverci s míčkem, přihrávka 

 

(1)                                            (2) 

 

(3)                                            (4) 

 

  



 

 

 

Příloha 8: Průpravné cvičení – Kam přihraji, tam běžím 

# 3 Průpravné cvičení – Kam přihraji, tam běžím 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, rozhodování, vyhodnocování pozice 

spoluhráče 

Zařazení: Úvodní část – rušná část 

Popis: 

Hráči jsou rozestaveni v podobném rozestavení, viz obrázek 1. Na 

začátku je hráč s míčkem mírně uvnitř obrazce. Přihraje některému 

z hráčů na protější (1) straně obrazce a běží na jeho místo (2). Hráč po 

přijmutí přihrávky, co možná nejrychleji, opět přihrává jinému hráči 

(3) a přebíhá na jeho místo a cvičení pokračuje stejným způsobem. 

Zpočátku jsem volil hru na 3 dotyky. Pokud hráči zvládají technicky i 

rychlostně, je vhodnější provádět cvičení na 2, nebo 1 dotyk hole 

s míčem. 

Schéma PC – Kam přihraji, tam běžím 

 

                     (1)                                          (2)                                         (3) 

 

  



 

 

 

Příloha 9: Průpravné cvičení – Čtyř zástup s pohybem do středu, zpracováním 

přihrávky a přihrávkou 

# 4 
Průpravné cvičení – Čtyř zástup s pohybem do středu, 

zpracováním přihrávky a přihrávkou 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, rozhodování, vyhodnocování pozice 

spoluhráče 

Zařazení: Úvodní část – rušná část, hlavní část 

Popis: 

Hráči se rozdělí do čtyř skupin po dvou, maximálně po třech. V jedné 

ze skupin má hráč stojící první v zástupu míček. Z jiné skupiny 

naběhne do středu mezi skupinami jeden hráč (1) a od hráče s míčkem 

dostává přihrávku (2). Hráč po přijetí míčku přihrává do kteréhokoli 

zástupu, kromě toho, z něhož vyběhl a jde na konec tohoto zástupu 

(3). Hráč, který předtím přihrával na střed, nabíhá do středu (4) a ze 

zástupu, kde je nyní míček, dostává přihrávku (5). Opět si vybere 

zástup, do něho přihrává a běží na konec tohoto zástupu (6). A znovu 

do středu nabíhá hráč, který před chvílí přihrával do středu (7) a ze 

zástupu, kde je nyní míč, dostává přihrávku (8). Celé toto schéma se 

pak neustále opakuje. 

Lze zadat striktní přihrávání tažením, přihrávání „z první“, přihrávání 

na bekhend hráči na střed, přihrávání bekhendem, přihrávání nízkým 

lobem. 

 

(1)                                            (2) 

 

(3)                                            (4) 



 

 

 

 

(5)                                            (6) 

 

 (7)                                            (8) 

Schéma PC - Čtyř zástup s pohybem do středu, zpracováním přihrávky a přihrávkou 

 

  



 

 

 

Příloha 10: Průpravné cvičení – Přihraj a běž se zakončením na branku (pět 

zástupů) 

# 5 
Průpravné cvičení – Přihraj a běž se zakončením na branku (pět 

zástupů) 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, rozhodování, vyhodnocování pozice 

spoluhráče, střelba 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Hráči se rozestaví na pět pozic podle schématu. Hráč z rohu (1), kde 

jsou míčky, vybíhá a přihrává hráči na půlce hřiště (2), ten zpracuje a 

vybíhá k hráči na druhé straně hřiště (3) na půlce a přihrává mu. Po 

zpracování míče přihrává tento hráč hráči v rohu (4). Poslední 

přihrávka je pak na hráče před velkým brankovištěm (5) a ten 

zakončuje střelou. 

Po každé přihrávce následuje rychlý přeběh na místo, kam hráč 

předtím přihrával. Cvičení pokračuje stále dokola. Přihrávka z pozice 

(1) začne buď na pokyn trenéra, nebo při určeném intervalu. 

Modifikace: 

Prostor lze zmenšit, aby nebyly přihrávky na tak velkou vzdálenost a 

zároveň je změnit počet dotyků, které hráč s míčkem může provést. 

V ideálním případě 2, nebo1. 

Schéma PC – Přihraj a běž se zakončením na branku (pět zástupů) 

 

 

  



 

 

 

Příloha 11: Průpravná hra – Situace s měnícím se počtem 2 proti 1, 1 proti 2 

# 6 Průpravná hra – Střídání 2 proti 1 a 1 proti 2 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, zvýrazňuje přesilovou situaci, 

týmovou spolupráci, bránění prostoru 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Jedná se o herní cvičení zaměřené na přesilovou situaci dva na 

jednoho. Hráči se rozdělí na dvě družstva. Z jednoho družstva jsou 

dva hráči na hrací ploše, z druhého týmu pouze jeden. Začátek cvičení 

určí trenér (buly, vhodí míč atp.). 

Během stanoveného limitu (20-30 vteřin) hraje jedno družstvo dva na 

jednoho, po tomto limitu na signál jeden z dvojice opouští hrací 

plochu, a naopak k hráči, který byl sám, naskakuje spoluhráč a situace 

se otáčí. Takto se pokračuje stále dokola. Celkový časový limit na 

průpravnou hru může být od 60 vteřin po několik minut. 

Branka samotného hráče je počítá za dvě, branka dvojice po přihrávce 

se počítá také za dvě. Branka dvojice bez přihrávky se počítá za jednu 

branku. 

 

  



 

 

 

Příloha 12: Průpravná hra – Házená zaměřená na počet přihrávek 

# 7 Průpravná hra – Házená zaměřená na počet přihrávek 

Cíleno na: 
Uvolňování hráčů bez míčku, obsazování hráče, obsazování prostoru, 

hledání řešení během tlaku soupeře 

Zařazení: Úvodní část – rušná část 

Popis: 

Hráči hrají buď ve vymezeném prostoru, nebo na celé hřiště. Družstva 

jsou rozdělena do početně stejně velkých skupin. Vhodná je také 

výšková vyrovnanost ve složení členů družstev. Hraje se buď 

s měkkým, volejbalovým, nebo florbalovým míčem, ale lze i jiným 

vhodným předmětem. 

Úkolem je ve stanoveném časovém limitu provést co největší počet 

přihrávek. Přihrávat lze vzduchem, nebo o zem s tím, že mezi 

přihráním a zpracováním přihrávky je povolen jen jeden dotyk od 

země. Hráč s míčem se nesmí pohybovat, povolen je pouze nákrok při 

hodu. Tento hráč je ale chráněný, nejbližší soupeř může být nejblíže 

jeden metr (schéma 1 – červený prostor). Na hráče s míčem lze 

vytvářet tlak pohyby rukou a nohou, ne směrem k němu. Spoluhráči si 

pohybem vytváří prostor pro přijetí přihrávky (schéma 2).  

Vždy, když se jedno z družstev zmocní míče, počítá se mu skóre od 

nuly, stejně tak, pokud si hráči přihrají a míč se alespoň dvakrát 

dotkne země. Na konci limitu se porovnává nejvyšší skóre obou týmů. 

Modifikace I: 
Hráči v držení míče mají omezenou dobu držení. Podle úrovně 

dovedností a spolupráce hráčů lze měnit od 2 do 5 vteřin. 

Schéma PH – Házená zaměřená na počet přihrávek 

 

(1)                                                            (2) 

 

 

 



 

 

 

Příloha 13: Průpravná hra – Tři proti jednomu v omezeném prostoru 

# 8 Průpravná hra – Tři proti jednomu v omezeném prostoru 

Cíleno na: 
Uvolňování hráče s míčkem, uvolňování hráče bez míčku, přihrávání 

a zpracovávání míčku, hledání řešení během tlaku soupeře 

Zařazení: Úvodní část – rušná část; hlavní část 

Popis: 

Hráči mají vymezený prostor, ve kterém mají přidělené role. Tři jsou 

spolu, jeden z nich má míček na své holi. Čtvrtý hráč je „baba“ a má 

za úkol získat míček pod svou kontrolu. Podaří-li se mu to, vymění si 

místo s hráčem, kterému sebral míček. Hráči s míčkem i bez míčku 

mají povoleno se pohybovat a jejich cílem je si vyměnit co nejvíce 

přihrávek, aniž by o míček přišli. 

Nedochází-li k přihrávání samovolně, přidá se pravidlo o dotyku. To 

znamená, že pokud má jeden z trojice míček na holi a „baba“ se jej 

dotkne (kdekoli, nebo na určené místo, třeba rameno) je tento hráč 

vybit a vymění si místo s „babou“ 

Modifikace: 
Hráči mají omezení buď v časovém držení míčku, nebo v množství 

dotyku míčku svojí holí 

Schéma PH – Tři proti jednomu v omezeném prostoru 

 

 

  



 

 

 

Příloha 14: Průpravná hra – Bago I („na prostředního“) 

# 9 Průpravná hra – Bago I („na prostředního“) 

Cíleno na: 

Přihrávání a zpracovávání míče, odehrávání míče z jednoho dotyku, 

sledování prostoru, vyhodnocování pohybu a pozice soupeře a 

spoluhráče 

Zařazení: Úvodní část – rušná část, hlavní část 

Popis: 

Hráči jsou ve skupinách po 6–12 hráčích. Poměr útočících k bránícím 

je zpravidla 5 na 1, 6 na 1, 7 na 1 / 7 na 2, 8 na 1 / 8 na 2, 9: na 2, 10 

na 2. 

Snahou hráčů po obvodu obrazce, nejčastěji kruhu, je přihrávat si tak, 

aby hráč, který je uprostřed obrazce tyto přihrávky nezachytil. Při 

zachycení si vymění místo s hráčem, kterému míček zachytil/tečoval. 

Hráči s míčkem mohou pouze nakročit při přihrávce, nemají dovoleno 

se s míčkem pohybovat. 

V případě dvou hráčů uprostřed se při zachycení míčku střídá hráč, 

který je uvnitř obrazce déle s hráčem, kterému zachytil jeden z 

„prostředních“ míček. 

Modifikace: 

Hráči v obvodu obrazce mohou být různě limitováni, ideálně počtem 

dotyků s míčkem. Nejčastěji jsem volil hru na 3 dotyky, 2 dotyky a 1 

dotyk, ke kterému jsem se přikláněl nejčastěji. 

Schéma PH - Bago I („na prostředního“) 

 

 

  



 

 

 

Příloha 15: Průpravná hra – Bago II („na prostředního s přihrávkou 

z vyznačeného prostoru“) 

# 10 
Průpravná hra – Bago II („na prostředního s přihrávkou z 

vyznačeného prostoru“) (Vojáček, 2017) 

Cíleno na: 

Uvolňování hráčů bez míčku, uvolňování hráče s míčkem, pokrytí 

míčku, hledání řešení během tlaku soupeře, obsazování hráče, 

obsazování prostoru, přihrávka a zpracování přihrávky 

Zařazení: Úvodní část – rušná část, hlavní část 

Popis: 

Hráči jsou ve skupinách po 5–12 hráčích. Poměr útočících k bránícím 

je zpravidla 4 na 1, 5 na 1, 6 na 1 /6 na 2, 7 na 1 / 7 na 2, 8 na 2, 9 na 

2, 10 na 2. 

Snahou hráčů na obvodu kruhu je dosáhnout dvou požadavků. 

Přihrávat si s ostatními hráči tak, aby nahrávka nebyla „prostředním“ 

zachycena a zároveň se po přijmutí přihrávky pohybem s míčkem 

dostat alespoň částí těla spolu s míčkem do vyznačeného prostoru (v 

nákresu cvičení je to zelená oblast) a z tohoto prostoru provést 

přihrávku jinému spoluhráči. Po odehrání z tohoto prostoru si hledá 

rychle místo na obvodu kruhu a herní děj pokračuje. Hráč s míčkem 

má tak dvě možnosti – přihrát bez pohybu, nebo pokrýt míč a přihrát 

z vyznačeného místa, o což by měli hráči usilovat především. 

Hráč uprostřed/trenér počítá počet přihrávek, než se hráči pokusí 

naběhnout do prostoru. Nepokusí-li se o navedení míčku do předem 

stanoveného maximálního počtu přihrávek, udělají hráči okolo nějaký 

stanovený pohybový úkol, cvik. Pokud naopak bude navedení míčku 

a shození provedeno ve stanoveném limitu, tento úkol, cvik, provede 

hráč uprostřed. 

Modifikace: 
Hráči v držení míče mají omezenou dobu držení. Podle úrovně hráčů 

lze dobu měnit od 2 do 5 vteřin. 

Schéma PH - Bago II („na prostředního s přihrávkou z vyznačeného prostoru“) 

 

 



 

 

 

Příloha 16: Průpravná hra – Hra se „super-hráčem“ 

# 11 Průpravná hra – Hra se „super-hráčem“ 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, zvýrazňuje přesilovou situaci, 

týmovou spolupráci 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Jedná se o utkání na menším prostoru a s upraveným počtem hráčů 

(ca 16x8 metrů), kde se hraje buď 1 na 1, případně 2 na 2. Hraje se na 

branky – dvě, ale počet lze upravit. Hru doplňuje 1, nebo 2 tzv. 

„super-hráči“.  Role „super-hráče“ spočívá v tom, že hraje vždy s tím 

družstvem, které má pod kontrolou míček. S týmem, který je v držení 

míčku, hraje jako normální další spoluhráč až do chvíle, než tým o 

míček přijde. „Super-hráč“ je odlišen barvou dresu. 

Modifikace I: 

„Super-hráč“ je za „brankovou čárou“ a útočící tým si přihrávkou 

s tímto hráčem přidává „sílu“ svého útoku. Pokud si před vstřelenou 

brankou nahraje například čtyřikrát, branka v tomto střídání má sílu 4 

gólů. Počet přihrávek se za celé střídání sčítá a nuluje se až se 

vstřelenou brankou, nebo koncem střídání. Prostor za brankou je 

možné zvětšit. Hráč za brankou nemůže být přímo napadán, pouze 

stínován. 

Modifikace II: 

Hra probíhá v určeném prostoru bez branek a cílem je dosáhnout 

určeného počtu přihrávek bez zásahu soupeře. Po dosažení tohoto 

počtu získává úspěšné družstvo bod a pokračuje se znovu od 

nulového skóre přihrávek. S míčkem je možné se v prostoru 

pohybovat. 

Schéma 1 ukazuje situaci při rozehrání buly.  

Černé čtverce symbolizují „super-hráče“, ti jsou zatím bez družstva. Zde ukázka pro 

hru 5-5, princip je stejný pro jakýkoli počet hráčů. Obrázek 2 ukazuje, jak se k týmu 

zelených připojují „super-hráči“. Obrázek 3 ukazuje, jak se příslušnost k družstvu 

mění, kdy červení získali napadáním míček. 

 

(1)                                                           (2) 

 



 

 

 

(3) 

 

Modifikace I 

 

Schéma PH – Hra se „super-hráčem“ 

Zvětšený prostor za brankou, branka posunuta vpřed. Fialově znázorněný „super-hráč“, 

který se v zóně může pohybovat s míčem i bez míčku. 

 

  



 

 

 

Příloha 17: Průpravná hra – Na přihrávky v nerovném počtu hráčů 

# 12 Průpravná hra – Na přihrávky v nerovném počtu hráčů 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, zvýrazňuje přesilovou situaci, týmovou 

spolupráci, bránění prostoru 

Zařazení: Úvodní část – rušná část, hlavní část 

Popis: 

Na hřišti jsou na koncích prázdné branky. Týmy jsou buď v počtu 5 na 

2, 6 na 3, 7 na 3/4, nebo 8 na 4. V našich podmínkách hrajeme 

maximálně v počtu 6 na 3. Cílem týmu s větším počtem hráčů je ve 

vyznačeném prostoru dosáhnout určeného počtu přihrávek – to vede 

k získání bodu. Pokud míček získá družstvo s menším počtem hráčů, 

snaží se buď udržet míček co nejdéle, nebo zakončí na jednu z branek 

– ty jsou zde právě pro „oslabený“ tým. Dosáhne-li branky, je tým 

s větším počtem hráčů časově penalizován (-5 vteřin) a o to bude 

kratší jejich herní interval. Po inkasované brance se hráči s menším 

počtem hráčů vzdálí na 3 a více metrů od míčku. Hra pokračuje 

vytažením míčku z branky, případně pokynem trenéra. 

Po skončení vymezeného času se družstva vystřídají. 

Délky intervalu lze volit od 30 vteřin po 75 vteřin. Po skončení je 

vhodné opakovat alespoň jednou. Střídat družstva až po 2 a více 

opakovaných hrách. 

Schéma PH - Na přihrávky v nerovném počtu hráčů 

 

 

  



 

 

 

Příloha 18: Průpravná hra – Hra na koncové zóny 

# 13 Průpravná hra – Hra na koncové zóny (Vojáček, 2017) 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, vedení míčku, vyhodnocování pozice 

spoluhráče a protihráče 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Aby družstvo získalo bod, musí dostat míček na jednoho ze svých 

„receiverů“ (chytačů). Ti jsou ve vyznačené koncové zóně a nemůže 

do ní nikdo, kromě nich. Míček mohou hráči vést, mohou jej i 

přihrávat, de facto probíhá standardní florbalová hra s tím rozdílem, že 

zde chybí branky. 

Finální přihrávka na „receivera“ může být nahrána o mantinel, ale tato 

přihrávka musí být provedena až na útočné polovině. Nelze nahrát o 

zadní mantinel (nahození míčku). Zároveň finální přihrávka musí být 

také vykonána na útočné polovině. Hra se řídí pravidly florbalu. 

Samotná hra začíná vhazováním na středu hřiště. Při získání bodu, 

rozehrává družstvo, které neubránilo akci soupeře, a to od konce zóny, 

v níž má soupeř své „receivery“. 

Pozn.: Hru můžeme omezit počtem dotyků, případně minimálním 

počtem přihrávek před přihrávkou do koncové zóny. 

Schéma PH – Hra na koncové 

 

 

  



 

 

 

Příloha 19: Průpravná hra –Hra koncové zóny ala „frisbee“ 

# 14 Průpravná hra – Hra na koncové zóny ala „frisbee“ 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, vedení míčku, vyhodnocování pozice 

spoluhráče a protihráče, obsazování soupeře, obsazování prostoru 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Mužstvo získá bod, pokud dostane míček přihrávkou na svého 

spoluhráče do obranné zóny soupeře. Další pravidla vycházející 

z frisbee jsou zákaz pohybu hráče v držení míčku, zákaz napadání 

hráče v držení míčku (nejbližší soupeř na vzdálenost přibližně jednoho 

dlouhého kroku). 

V praxi to znamená, že spoluhráči se musí neustále nabízet pro 

přihrávku spoluhráči, který stojí na místě a může dělat pouze  

tzv. „pivotovou“ obrátku. Tento hráč nesmí být napadán, pouze 

stínován ze vzdálenosti přibližně 1 metru. Ostatní bránící hráči se 

snaží obsazovat nabíhající hráče útočícího družstva. Přihrávky lze 

provádět nejen po zemi, ale také vzduchem a odrazem o mantinel. 

Odraz o zadní mantinel znamená ztrátu míčku – rozehrává tým, který 

se neprovinil ze své obranné zóny, hráči soupeře stojí do rozehrání na 

půlící čáře. 

Hra začíná losem o to, které družstvo má míček jako první. Tým, který 

vyhrál los, se postaví do své obranné koncové zóny. Druhý tým zase 

do své. Na hvizd trenéra začíná hra. 

Při získání bodu, rozehrává družstvo, které neubránilo akci soupeře. 

Družstva se rozestaví tak, jako na začátku hry. 

Schéma PH - Hra na koncové zóny ala „frisbee“ 

 

Rozehrání – začátek utkání; rozehra po získaném bodu (v držení míčku je modrý tým) 

 

  



 

 

 

Příloha 20: Průpravná hra – Hra s „ragby“ přihrávkami 

# 15 Průpravná hra – Hra s „ragby“ přihrávkami 

Cíleno na: 

Přihrávání a zpracování míčku, využívání hráčů „za hrou“ – obránců, 

ve druhé vlně, zapojení všech hráčů k vedení míčku směrem vpřed, 

vyhodnocování pozice spoluhráče a protihráče 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Jedná se o normální florbalové utkání s tím rozdílem, že jako v ragby, 

tak i v této modifikaci hry je zakázáno přihrávat spoluhráči vpřed, ale 

pouze spoluhráčům, kteří jsou za míčem (za hrou). 

Tým, který si přihraje vpřed, ztrácí míček a z místa provinění 

rozehrává tým soupeřů. 

Takto upravenou hru lze provádět jak v rovném, tak i nerovném počtu 

hráčů. 

 

  



 

 

 

Příloha 21: Průpravná hra – Hra s měnícím se počtem hráčů v obou družstvech 

# 16 
Průpravná hra – Hra s měnícím se počtem hráčů v obou 

družstvech 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, zvýrazňuje přesilovou situaci, týmovou 

spolupráci, bránění prostoru, bránění soupeře 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Hra začíná v počtu jeden na jednoho. Začátek hry může být proveden 

vhazováním, výhozem brankáře, vhozením míčku trenérem.  

Tým, který jako první získá míček (tým A), nasazuje do hry dalšího 

hráče a hraje se 2 na 1. Při zisku míčku hráče v oslabení nasazuje do 

hry dalšího hráče druhý tým (tým B) a hraje se 2 na 2. Opět, pokud se 

k míčku znovu dostane tým A, nasazuje třetího hráče do hry a tým B 

srovná počet hráčů až opět po zisku míčku. 

Pokud jsou ve hře již všichni hráči, třeba po 60 vteřinách, dohrává se 

zbytek hracího času jíž v tomto počtu. 

Pokud uplyne více jak polovina hracího času a hraje se stále třeba 2 na 

1, může dát trenér pokyn ostatním hráčům, aby vstoupili do hry. 

Při vstřelení branky se rozehrává vhazováním, případně míček zůstane 

v brance a může vhodit nový míč do hry trenér. 

Jedno střídání trvá od 90 do 120 vteřin. 

 

  



 

 

 

Příloha 22: Průpravná hra – Hra na čtyři branky 

# 17 Průpravná hra – Hra na čtyři branky 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, rychlé rozhodování, týmovou 

spolupráci, obcházení soupeře, bránění prostoru, bránění soupeře 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Každé družstvo má dvě branky umístěné v rozích hřiště na vlastní 

polovině. Pokud není v brance brankář, lze použít menší branku/y, 

nebo brankářskou plachtu na velkou branku. Branka bude uznána, 

když bude dosažena střelou z útočné poloviny. Druhou podmínkou pro 

regulérně vstřelenou branku je nabití si pomocí přihrávky. Tato 

přihrávka musí být vykonána a zpracována na útočné polovině. 

Na menším hřišti jsme praktikovali tuto průpravnou při hře 3 proti 3, 

nebo 2 proti 2. Na standardním hřišti lze hrát nejen v počtu 5 proti 5, 

ale až 8 proti 8 v kategoriích do 15-16 let. 

Modifikace: 

Míček je „nabitý“, když je dosažen předem stanoven počet přihrávek. 

Jednodušší varianta je zadání počtu uskutečněných přihrávek bez 

zásahu soupeře (např.: 3). Po jejich provedení má družstvo, které jich 

dosáhlo, nabitý míček na celý zbytek utkání. 

Náročnější varianta je zadání počtu uskutečněných přihrávek bez 

zásahu soupeře (např.: 2). Po jejich provedení má družstvo, které jich 

dosáhlo, nabitý míček do chvíle, než zakončí střelou, je přerušena hra, 

nebo míček získá družstvo soupeře. 

 

  



 

 

 

Příloha 23: Průpravná hra – Utkání s „babou“ 

# 18 Průpravná hra – Utkání s „babou“ (Vojáček, 2017) 

Cíleno na: 

Všechny situace v herním ději, rychlé rozhodování, týmovou 

spolupráci, vedení míčku, obcházení soupeře, bránění prostoru, 

bránění soupeře 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Velikost hřiště i počet hráčů se může různit. Na menším prostoru lze 

hrát 2 na 2. My v trénincích nejčastěji využíváme 3 na 3, nebo 4 na 3 

Jedná se o normální florbalové utkání, ve kterém má tým bez míčku 

možnost „babou“ odebrat míček soupeři. Právo dát „babu“ může, ale 

nemusí být využito. 

Princip předání baby: Baba se předává dotykem ruky na rameno, nebo 

záda hráče, který je v držení míčku. Poté nechává hráč míček na místě 

a z tohoto místa rozehrává soupeř volný úder.  

Platí, že bránící hráč se rozhodne, zda bude předávat „babu“, nebo 

řešit situaci jinak, třeba snahou míček odebrat holí (klasicky 

florbalově). Naopak hráč v držení míčku musí reagovat, zda se bude 

snažit bránícího hráče obejít, dostat se z prostoru pohybem, nebo 

přihrávkou na volného spoluhráče. 

Trenér musí bedlivě sledovat, zda byla baba předána správně, zda hráč 

po předání baby míček ponechal na svém místě a hlídat běžná pravidla 

florbalu. 

 

  



 

 

 

Příloha 24: Průpravná hra – Utkání s „načítáním síly gólu“ 

# 19 Průpravná hra – Utkání s „načítáním síly gólu“ 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, rychlé rozhodování, týmovou 

spolupráci, bránění prostoru, bránění soupeře 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Velikost hřiště i počet hráčů se může různit. Na menším prostoru lze 

hrát 2 na 2. My v trénincích nejčastěji využíváme 3 na3, nebo 3 na2 a 

4 na 3 

Jedná se o normální florbalové utkání, ve kterém hraje velkou roli 

počet přihrávek předcházející vstřelení branky. Branka je ohodnocena 

za tolik bodů (takovou silou), kolik si před jejím vstřelením hráči 

přihrají přihrávek.  

Bez přihrávky a s jednou přihrávkou je branka za 1 bod. Po dvou 

přihrávkách je branka za 2 body, po třech za 3 a tak dále. Podle 

úrovně, kvality hráčů, nebo nárokům trenéra, lze branky počítat buď 

pouze podle přihrávek uskutečněných bez zásahu soupeře – po zásahu 

soupeře se počet nuluje. Nebo lze sčítat přihrávky během celého 

střídání – po vstřelení branky se počet nuluje, ale při ztrátě míčku stále 

„síla“ gólu zůstává. 

  



 

 

 

Příloha 25: Herní cvičení – 2 na 1 po křížení na polovině hřiště 

# 20 Herní cvičení – 2 na 1 po křížení na polovině hřiště 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, rychlé rozhodování, týmovou 

spolupráci, bránění prostoru, bránění soupeře, střelbu 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Obránce stojí přibližně na polovině hřiště. Útočící hráči jsou jeden 

v jednom rohu, druhý v druhém rohu na stejné polovině. Oba mají 

míček. Jeden útočící hráč přihraje míček obránci, ten zpracovává a z 2 

až 3 kroků zakončuje střelou z větší vzdálenosti. Posouvá se směrem 

k brance, na kterou vystřelil, otáčí se a bude bránit situaci 2 proti 

jednomu. Poté, co první útočník přihrál obránci, dávají se oba do 

pohybu směrem k půli hřiště, uskuteční alespoň 1 přihrávku na šířku 

hřiště, u poloviny je vyznačeno místo, za kterým se hráči překříží. 

Během křížení hráč s míčkem běží vnitřním obloukem a za sebe 

přihrává druhému útočícímu hráči tak, aby míček snadno zpracoval. 

Po překřížení již probíhá situace 2 proti 1. Útočící hráči se snaží 

zakončit, mohou si mezi sebou přihrát, aplikovat herní kombinaci, 

nebo dojde k individuálnímu řešení této herní situace. 

Po skončení akce se hráči tzv. „točí“. Systém je předem dán a 

znamená v podstatě to, že jeden útočící hráč jde do zástupu obránců. 

druhý útočící hráč přechází do protějšího zástupu útočníků a obránce 

se posune do zástupu útočníků. 

 

 


