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Abstrakt  

 

Název: Analýza vztahu použitých obranných systémů a charakteristik rychlého útoku u 

vybraného družstva házené. 

 

Cíle:  Cílem práce bylo zjistit vzájemné vztahy mezi používanými obrannými systémy a 

kvantitativními (případně i kvalitativními) charakteristikami rychlého útoku u vybraného 

družstva vrcholové házené v ČR. Dalším cílem bylo naměřené hodnoty analyzovat a udělat 

srovnání s dostupnými hodnotami reprezentačních týmů z mezinárodních vrcholových akcí 

typu Olympijských her, Mistrovství světa a Evropy. 

 

Metody:  V naší práci jsme použili pro sběr dat metody přímého pozorování, nepřímého 

pozorování a analytickou metodu. Výsledky byly zpracovány pomocí programu Microsoft 

office Excel 2007 a v práci byl využit Chí kvadrát test o nezávislosti. 

 

Výsledky:  V práci jsme zjistili, že sledované družstvo častěji realizovalo rychlý útok při 

praktikování agresivnějšího zónového obranného systému 1:5, oproti ostatním obranným 

systémům, které byly v utkáních během sezóny 2015/2016 také praktikovány. Dále jsme 

zjistili, že sledované družstvo se v počtu realizace rychlých útoků za jedno utkání vyrovná 

národním týmům na mezinárodních vrcholových akcích, ovšem byl, zde vypozorován 

velký rozdíl v procentuální úspěšnosti ve prospěch národních týmů. Z hlediska podílu 

rychlých útoků na celkovém počtu útoků, jsme zjistili, že u sledovaného družstva tvoří 

rychlé útoky větší podíl z celkového počtu útoků, než u národních týmů na mezinárodních 

vrcholových akcích, museli jsme ovšem konstatovat, že toto zjištění nebylo statisticky 

významné. 

 

Klíčová slova: házená, analýza, rychlý útok, obranné systémy, procentuální úspěšnost 
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Abstract  

 

Title:  Analysis of defence systems and attributes of fast attack used for selected handbal 

team. 

 

Objectives:  The objective of my dissertation was to find out reciprocal relations between 

defence systems and quantity (quality also) attributes of fast attack used for top handbal 

team in Czech republic. My next objective was analyzation of recorded values and 

comparation with available values of national teams from top events like Olympic games, 

European and World championship. 

 

Methods:  We used for our dissertation methods of direct observation, indirect observation 

and analyzation. The results were processed by Microsoft office Excel 2007 and there was 

used chi-squared distribution of independence. 

 

Results:  We found out in our dissertation that the observed team was frequently in fast 

attack during more agresive zone defence system 1:5 than the other defence systems used 

during games in season 2015/2016. The next detection is that observed team had almost 

the same quantity of fast attacks in one game like national teams during big international 

tournaments but there was found a big difference in proportional success of attacks for 

national teams. The participation of goals from fast attacks and total attacks is bigger for 

our observed team than for national teams on big international tournaments but we had to 

pronounce that the detection was statisticaly important. 

 

Keywords:  handball, analysis, fast attack, defence systems, proportional success 
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Úvod 

 

Házená patří mezi nejznámější a nejpopulárnější sportovní hry brankového typu, 

kam se dále řadí fotbal, hokej, basketbal a nově také florbal. Ze sportů, které se hrají na 

počet vstřelených branek je ovšem házená, co se týká právě počtu vstřelených branek, či 

počtu střel na branku za jedno utkání nejatraktivnější.  

Důvodů, proč je házená atraktivním sportem lze najít spoustu, ať už to je třeba 

hřiště v porovnání s dalšími sporty s menší plochou hracího pole ve kterém se smí 

pohybovat hráči v poli, tím je zrychlen přechod z obranné fáze do útočné a je tím tedy 

zkrácená fáze mezihry, kdy není ohrožena branka družstva, které není v držení míče. 

Dalším důvodem může být například velikost branky nebo pravidlo o pasivní hře, kdy je 

družstvu odebrán míč v případě není – li aktivní při snaze vstřelit branku. Všechny tyto 

atributy, kterými tento sport disponuje, zvýrazňují jeho atraktivitu pro každého diváka. 

Můžeme o házené tedy říci, že je to rychlá dynamická hra, při které jsou na hráče 

kladeny velké fyzické i psychické nároky.  

Pojetí dnešní házené je především o kvalitní, agresivní obraně a okamžitém 

přechodu do protiútoku, či rychlého útoku. Rychlost tohoto sportu se dá orientačně změřit, 

počtem útoků jednotlivých týmů za jedno utkání.  

V moderním pojetí házené se po zisku míče družstvo okamžitě přesouvá do útočné 

fáze. Přechod do útočné fáze lze realizovat protiútokem a rychlým útokem. Využívá se 

z toho důvodu, že pokud se okamžitě přesune do útoku, soupeřící družstvo nestihne 

zaujmout optimální postavení a zformovat obranu tak, aby byla kompaktní. Pokud se nám 

soupeře těmito herními systémy nepodaří překonat, tak následuje postupný útok. 

Rychlost je tedy trend, který změnil nejenom házenou, ale i ostatními sporty. 

Rychlost se totiž stala pojetím dnešního lidského životního stylu. Lidé chtějí, aby se vše 

hýbalo, chtějí vidět výsledky práce co nejdříve.  
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Jakoby, jsme se jako lidstvo odnaučili trpělivosti. Proto se mění vše a rychlost, dynamika, 

průbojnost jsou nyní faktory, které patří do našich životů, a proto se také změnil sport.  

Lidé totiž chtějí vidět strhující tempo, neustálý děj, góly zákroky brankářů a podobně. A to 

je to v čem má házená velkou výhodu oproti ostatním sportům, protože vše tohle nabízí. 

Proto jsem si také vybral téma obsahující rychlý útok už ve své bakalářské práci, 

kde jsem zkoumal, zda rychlé útoky ovlivňují výsledky zápasů vybraného družstva naší 

nejvyšší soutěže a zda počet branek z rychlých útoků je i jeden z faktorů, který udává 

pořadí družstev v tabulce. 

Ve své diplomové práci bych chtěl na toto téma navázat, protože jsem si vědom, že 

aby družstvo mohlo realizovat rychlý útok, tak je třeba vycházet z kvalitní obrany. V této 

práci tedy budu zkoumat, zda vysunutější agresivnější obranný systém 1:5 je příhodnější 

pro založení a realizaci rychlého útoku oproti dalším obranným systémů, které se 

nevyznačují takovou mírou agresivity. A zároveň bych chtěl udělat celkovou analýzu od 

založení rychlého útoku, po jeho realizaci u vybraného družstva naší nejvyšší soutěže a 

porovnat jí se statistikami z posledních mezinárodních vrcholových akcí, kam patří 

Mistrovství Evropy, Mistrovství světa a Olympijské hry. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1. Přehled poznatků 

 

1.1. Charakteristika házené 

 

Házená je sportovní týmová branková hra invazivního typu, jejíž hlavní předmětem je 

míč. Tato hra se postupem času formovala do dnešní podoby, na různých místech Evropy 

začátkem 20. století. Hrají ji dvě družstva složená ze sedmi hráčů, z nichž jeden zastává 

roli brankáře. Celkový počet hráčů jednoho družstva připravených k zapojení do utkání 

ovlivněn pravidly jednotlivých národních soutěží (Tůma, Tkadlec, 2010). V České 

republice se hraje od sezóny 2015/2016 se šestnácti hráči. Na vrcholových mezinárodních 

akcích je povoleno nastoupit do utkání také se šestnácti hráči.  

Principem hry je dopravit míč do branky soupeře a to takovým způsobem, který je 

povolený. Pravidla házené přispívají k rychlé a volně plynoucí hře, s děním soustředěním 

převážně kolem branek (Gifford, 2004). 

Vítězným družstvem se stává, to družstvo, kterému se podařilo dosáhnout většího 

počtu vstřelených branek, je možný i nerozhodný výsledek, s výjimkou případů 

specifikovaných v rozpisech konkrétních soutěží (Tůma, Tkadlec, 2010). 

Toto je všeobecná charakteristika házené, která se dlouhá léta nezměnila. Ovšem 

samotná házená a dnešní pojetí tohoto sportu se výrazně liší od dob minulých. Házená 

stejně jako ostatní týmové sporty (fotbal, hokej, basketbal a další) je totiž značně ovlivněna 

dnešním pojetím lidského života, ve kterém je jednoznačně dominantní složkou rychlost. 
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1.2. Přehled systematiky v házené 

 

Systematika je věcné, přehledné, teoreticky a logicky zdůvodněné uspořádání herních 

činností. Je chápána jako dynamická kategorie, kterou je možné vzhledem ke hře 

doplňovat o nové herní činnosti j a to jak v případě jednotlivce, tak skupin hráčů a celého 

družstva. (Zaťková, & Hianik, 2009) 

 

1.2.1. Herní činnosti 

 

Házená se jako každý jiný sport řídí pravidly, která vymezují dovolené způsoby 

jednání hráčů. Hráči se snaží získat převahu nad soupeřem pomocí všech způsobů, která 

jim pravidla dovolují. Tím na hřišti vzniká spoustu nových herních situací, které musí hráči 

řešit. Pravidla však nejsou jedinou okolností, které vymezují jednání hráčů v utkání. Dále 

jsou to především somatické a funkční možnosti lidského organismu, jejichž využití je 

důležitým článkem k provedení jednotlivých motorických aktů, které tvoří samotné jednání 

hráče. Jednání hráčů také ovlivňují psychické vlastnosti, jejich vliv se projevuje především 

v taktické oblasti (Tůma, Marvanová, 2013). 

V teorii sportovních her se jednotlivé reakce hráče navenek projevují jako herní 

činnosti jednotlivce. Herní činnosti jednotlivce můžeme dále dělit na jednotlivé 

dovednosti, které na sebe navazují v celkovém provedení. Dochází, zde k následnému 

ovlivňování a to, tak že předcházející dovednosti ovlivňují výkon dovedností následujících. 

Tyto dovednosti, vytvářející herní činnost jednotlivce, nazýváme herními dovednostmi a 

tvoří základní kameny správného provedení (Süss, 2001). 

Základem herního jednání jsou tedy již zmiňované motorické dovednosti, a to herní 

činnosti jednotlivce, dále se k nim řadí činnosti skupiny hráčů, či celého družstva. U těchto 

dovedností přikládáme důraz na technické provedení (Zaťková, & Hianik, 2009).  
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Herní dovednosti označujeme jako herní činnosti, které je třeba nějak třídit. Tyto činnosti 

můžeme roztřídit: 

- Činnosti, kde je důležitý počet zúčastněných (jednotlivec, skupina, družstvo). 

- Činnosti, kde je důležitý vztah k míči (útočné, obranné). 

- Činnosti, kde je důležitý obsah dovednosti. 

 

 

1.2.2. Herní činnosti jednotlivce 

 

Za herní činnosti jednotlivce považujeme poměrně jednoduché komplexy 

psychomotorických úkonů (dovedností), zaměřené na plnění herního úkolu a prováděné 

jedním hráčem, bez přímé pomoci spoluhráčů (Jančálek a kol. 1978).  

Tyto činnosti rozdělujeme podle vztahu k míči na útočné a obranné. 

 

Útočné herní činnosti jednotlivce: 

- zaujímání útočného postavení 

- uvolňování se bez míče 

- uvolňování se s míčem 

- přihrávání 

- střelba 

- útočné činnosti brankáře 

 

Obranné herní činnosti jednotlivce: 

- zaujímání obranného postavení 

- obsazování útočníka bez míče 

- obsazování útočníka s míčem 

- získávání míče 

- jednoblok 

- obranné činnosti brankáře 
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1.2.3. Herní kombinace 

 

V utkání většinou dochází ke spojování jednání alespoň dvou hráčů k jejich 

součinnosti, v tomto okamžiku se jedná již o herní kombinace. Aby součinnost těchto 

jednání mohla být realizována úspěšně, vyžaduje to prostorové a časové sladění činností 

jednotlivých hráčů (Tůma, Marvanová, 2013). 

V případě herních kombinací, máme dělení podle vztahu k míči, tedy útočné, nebo 

obranné herní kombinace. 

Útočné herní kombinace: 

- založené na přihrávání 

- založené na přebíhání 

- založené na clonění 

- založené na odlákávání 

 

 

Obranné herní kombinace: 

- založené na zajišťování 

- založené na přebírání 

- založené na proklouzávání 

- víceblok 
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1.2.4. Herní systémy 

 

            Systém hry bychom mohli charakterizovat jako síť vztahů mezi zaměřením, časem, 

prostorem a souhrnem herních činností jednotlivce, řetězců herních činností jednotlivce a 

herních kombinací celého družstva. Postavení hráčů na hřišti a jejich hráčské funkce od 

sebe rozlišují jednotlivé herní systémy (Jančálek, 1978). 

Herní systémy rozdělujeme na útočné a obranné (Tůma, Marvanová, 2013). 

 

Útočné herní systémy: 

- protiútok 

- rychlý útok 

- postupný útok 

 

 

Obranné herní systémy: 

- zónové 

- osobní 

- kombinované 

 

 

1.3. Podrobnější přehled obranných systémů 

 

V momentu, kdy dochází ke ztrátě míče v útoku, se všichni hráči útočícího družstva 

stávají obránci. Při následující akci dochází k obraně protiútoku a rychlého útoku, která se 

zaměřuje na opětovné získání míče zpět, ihned po ztrátě míče nebo alespoň k získání 

dostatečného času k návratu před vlastní branku do optimálního postavení.  
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K obraně protiútoku a rychlého útoku, lze využívat osobního nebo zónového bránění, 

popřípadě se oba způsoby dají propojit a následuje bránění kombinované, dochází k němu 

ve chvíli, kdy někteří hráči brání osobně a někteří brání zónově. (Czerwinski, Táborský, 

1997). 

Obranný systém v házené je organizovaný způsob hry družstva ve fázi od získání 

míče soupeřem do získání míče vlastním družstvem. Vyznačuje se účelným základním 

rozestavením hráčů (tvarem obranné formace), vymezením úseku, ve kterém se obranná 

formace tvoří, rozdělením hráčů do jednotlivých funkcí daných obranným systémem 

(vysunutý, zadák, krajní). 

 

Podle uvedených znaků tedy rozlišujeme: 

a) zónové obranné systémy, které jsou zaměřeny na pokrývání prostoru, zejména 

úseku, kde se nachází míč. 

 

b) osobní obranné systémy, které jsou zaměřeny na pokrývání útočníků soupeře. 

 

c) kombinované obranné systémy, v nichž někteří jednotlivci pokrývají prostor a jiní 

útočníky soupeře. 

 

Cílem obrany, je získat míč bez toho aniž by bránící družstvo obdrželo branku. 

Bránícím družstvem je hledána optimální rovnováha mezi vlastními možnostmi a 

schopnostmi soupeře, mezi jistotou a rizikem. Není univerzálního obranného systému. To, 

co bylo v určité době progresivní, bývá překonáno, aby se poté navrátilo v inovované 

podobě nazpátek.  
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V klasifikaci obranných systémů nás zajímá z hlediska organizace následujícího přechodu 

z obrany do útoku především základní postavení a úkoly obránců a míra agresivity 

vyvíjená na soupeře. V nástinu je tento vztah znázorněn na obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Obranné systémy a míra agresivity (Táborský, 1996). 

 

Obr. 1 nám tedy udává, že čím je vysunutější obranný systém, tak se zvedá i míra 

agresivity a tím pádem se zvyšuje i možnost zisku míče a realizace protiútoku nebo 

rychlého útoku.  

Gutiérez a Lópéz dokonce ve svém výzkumu ohledně analýzy rozdílu mezi 

vítězným družstvem a poraženým družstvem zjistili, že vítězné družstva častěji praktikují 

agresivnější obranné systémy, což jim právě dopomáhá k častějšímu zisku míče a přechodu 

do možných rychlých útoků. Navíc, agresivní obrana nutí útočící hráče k  individuální hře, 

kdy útočníci musí řešit častěji uvolnění jeden na jednoho nebo musí volit riskantnější 

přihrávky a zde se právě opět vytváří prostor pro snadný zisk míče a rychlého přechodu do 

útoku. Z tohoto důvodu byl pozorován významný rozpor mezi vítězi a poraženými ve 

všech souvisejících akcí s rychlým útokem (Gutiérez, López, 2011). 
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Obr. 1 však nic nenapovídá o množství variant, ve kterých lze jednotlivé typy 

obranných systémů hrát. Tak např. obrana 0:6 může být hrána zcela bez přistupování 

(družstva Československa a Dukly Praha v padesátých letech či řada současných 

žákovských družstev) nebo v různých podobách reaktivního přistupování k soupeři s 

míčem, eventuálně též v nejprogresivnějších podobách s anticipačním přistupováním 

k soupeři s míčem nebo bez míče (Táborský, 1996). 

Podobně v průběhu jedné obranné fáze lze podle potřeby změnit systém osobní 

obrany na systém kombinované nebo zónové obrany. 

Různé útočné i různé obranné systémy družstva mohou na sebe navazovat v jednom 

úseku děje utkání a tvořit řetězce podobně jako herní činnosti jednotlivce. 

Každý obranný systém, jelikož je svým způsobem protikladem útočného systému, 

musí být od útočného systému svým způsobem odvozen. Pro útok v moderní házené je 

typická dynamičnost řešení herních situací. 

Obrana v moderní házené může přispět k úspěchu, jen podaří-li se jí vyvinout 

odpovídající protitlak po celou dobu útočné fáze již při protiútoku a rychlém útoku, 

zejména však ve střeleckém prostoru. Nejvyšší tlak je vždy vytvářen v centru útoku, tzn. 

v prostoru činnosti s míčem.  

Čím lépe je v herním systému předcházeno nedorozumění mezi hráči, tím je herní 

systém dokonalejší (Táborský, Jančálek, 1973).  

Nejvyšší agresivitou se vyznačují obranné systémy osobní obrany, kdy tlak je 

vyvíjen na celé družstvo soupeře. Sem řadíme osobní obranu po celém hřišti nebo na 

vlastní polovině, proti početně slabšímu soupeři pak systém kombinované obrany 5+1, ve 

kterém 5 obránců obsazuje osobním způsobem 5 útočníků soupeře a zbývající 1 obránce 

obsazuje prostor u čáry vlastního brankoviště (Táborský, 1996). 
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Dosavadní obranné systémy můžeme ještě rozdělit na uzavřené – s obrannou 

formací relativně stálého tvaru (např. systém zónové obrany), který je hráči pokud možno 

udržován, a na obranné systémy otevřené, v nichž obranná formace nemá předem určený 

tvar a rozestavení hráčů se řídí pohyby jednotlivých útočníků soupeře (např. systémy 

osobní obrany). 

Současné pojetí hry signalizuje i potřebu morfologických předpokladů, zejména 

tělesné stavby, která tvoří morfologický základ funkcí organizmu. Jako klíčové se ukazuje 

výška těla, hmotnost, délka paže, šířka hrudníku, rozpětí prstů, výška dosahu, ale i 

somatotyp. Z hlediska somatotypů je žádoucí, aby endomorfní typ a jeho znaky byly 

zastoupené minimálně (Slovík a kol., 1982). 

Somatické faktory jako relativně stálé a ve značné míře geneticky podmíněné 

činitele hrají v řadě sportů významnou roli. Týkají se podpůrného systému, tj. kostry, 

svalstva, vazů a šlach, a z velké části vytvářejí biomechanické podmínky konkrétních 

sportovních činností. 

 

 

1.3.1. Vybrané systémy zónové obrany 

 

Systémy zónové obrany vycházejí z analýzy střeleckého prostoru v házené: 

 z jeho délky (dané vzdáleností střelby od branky) 

 z jeho šířky (vymezené nejostřejšími úhly mezi střelci a brankou v horizontální 

rovině),  

 z jeho výšky (dané výškou, ze které je míč při střelbě vypuštěn) (Jančálek, 1978). 
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V současné moderní házené výkonnostní a vrcholové úrovně musí obrana očekávat 

jak pokusy o střelbu již z 11 m přes a skrze obrannou formaci, i pokusy o pronikání 

středem a na stranách obranné formace až pod úhlem 10°, tak i střelbu z bezprostřední 

blízkosti. 

Systémy zónové obrany rozestavují do různých částí střeleckého prostoru různý 

počet obránců. Tím vznikají různá základní rozestavení. Podle tvaru obranných formací 

systémy zónové obrany také nazýváme. Nelze vytvořit systém zónové obrany, který by 

svým základním rozestavením stejně kvalitně obsadil celou délku i šířku střeleckého 

prostoru a byl stejně účinný proti všem útočným systémům. Tvary obranné formace všech 

zónových systémů jsou proto rozloženy v části střeleckého prostoru s nejvyššími procenty 

úspěšnosti, tzn. v části vymezené přibližně úhly 40°. Postranní části střeleckého prostoru 

jsou obsazovány jen tehdy, dostává-li se do nich míč pomocí přesunování obranné formace 

jako celku (Tůma, 2015). 

Vedle pohybu obranné formace jako celku dochází k pohybu jednotlivých obránců 

a skupin uvnitř systému, aby se zvýšila hustota (neprostupnost) a hloubka obranné formace 

pomocí obranných činností jednotlivců a obranných kombinací (přistupování, zajišťování 

apod.) (Jančálek, 1978). 

Všem systémům zónové obrany je společný postup při formování obranného 

systému po ztrátě míče v útoku. Při návratu k vlastní brance obsazují hráči nejdříve 

nejnebezpečnější střelecký prostor podél čáry brankoviště před brankou. Teprve po návratu 

ostatních spoluhráčů zaujímají postavení, které je jim v systému určeno. 

Systémy zónové obrany mají společnou výhodu i v tom, že vytvářejí dobré 

prostorové podmínky pro spolupráci dvojic a trojic při zajišťování, víceblocích či 

přebírání, že většina útočníků manévruje před zraky obránců (Jančálek, 1978). 

Společnou nevýhodou systémů zónové obrany je, že mohou vytvořit tlak na 

soupeře pouze v určité části hrací plochy ve střeleckém prostoru. Ponechávají volné pole 

pro rozehrávání míčů mimo obsazovaný a bráněný prostor.  
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Tato nevýhoda vyvstane vždy v těch etapách hry, kdy soupeř z určitých důvodů (je 

v početním oslabení, udržuje daný brankový poměr, který je pro něho výhodný apod.) 

přestane usilovat o střelbu, rozehrává míč mimo střelecký prostor daleko před čarou 

volného hodu kdy „zdržuje “ hru. V takové situaci nezbývá jiná možnost než posunout 

celou obrannou formaci k rozehrávajícím útočníkům na čáru volného hodu, nebo přejít na 

některý systém kombinované obrany či osobní obrany (Jančálek, 1978). 

 

 

1.3.1.1. Systém zónové obrany 0:6 

 

Obránci jsou rozestaveni v jedné řadě téměř před čarou brankoviště. Obranná 

formace má dostatečnou šířku. Je tedy značně ztížena možnost pro nepozorované zabíhání 

útočníků za zády obránců. Dále je také ztížena činnost pivotmana i pronikání obrannou 

formací do střeleckých příležitostí z prostoru brankoviště (Tůma, 2015).  

Velkou předností 0:6 je, že útočníci jsou nuceni rozehrávat míč a kombinovat před 

zraky obránců, kteří se pouze posouvají a natáčejí podle pohybu míče před zónou.  

Na obr. 2a je pojetí obrany 0:6 u družstva Československa (1967) a) na obr. 2b je 

pojetí obrany u družstva SSSR (1976), sovětská varianta využívala konstituční převahy 

čtyř středových obránců (kolem dvou metrů tělesné výšky), kteří obsazovali především 

prostor u čáry brankoviště a střelbu z dálky blokovali. Křídelní obránci svým aktivním 

jednáním "vháněli" soupeře na střed a pomáhali tak hustotu obranné formace ještě 

zvyšovat. Tlak na soupeře byl tedy u sovětské obrany 0:6 zcela odlišný od 

československého pojetí (Táborský, 1996). 

Zde čtyři středoví obránci přistupovali až k čáře volného hodu, krajní obránci 

zůstávali v základním postavení u čáry brankoviště. Specifické zvláštnosti v pojetí obrany 

0:6 bychom v nedávné době nalezli také např. u družstev mužů Švédska, Španělska, 

Švýcarska. Podobně bychom mohli sledovat varianty u dalších typů obranných systémů. 
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     Obr. 2a: Pojetí obrany 0:6 u týmu ČSSR        Obr. 2b: Pojetí obrany 0:6 u týmu SSSR 

(Táborský, 1996). 

 

Tlak na soupeře byl tedy u sovětské obrany 0:6 zcela odlišný od československého 

pojetí. Zde čtyři středoví obránci přistupovali až k čáře volného hodu, křídelní obránci 

zůstávali v základním postavení u čáry brankoviště (Táborský, 1996). 

Hloubky obranné formace se dosahuje přistupováním k útočníkovi s míčem. 

Postavení obránců vedle sebe usnadňuje spolupráci při přebírání, zajišťování i skupinových 

blocích. Rovněž individuální činnosti, jako bránění úniku, blokování, jsou usnadněny. 

Obranná práce je rovnoměrněji rozdělena mezi hráče než při formacích s více řadami. 

Nevýhodou tohoto obranného systému je, že ponechává útočníkům možnost volně 

rozehrávat míč před čarou volného hodu, popř. za ni, to ovšem záleží na agresivitě a 

vzdálenosti, kam až je obránce schopen přistoupit k útočníkovi. 

Budeme tedy používat systém 0:6 proti soupeři budujícímu své útočné pojetí na hře 

pivotmanů a křídlech, kteří dosahují branek střelbou z náskoku, po pronikání středem nebo 

po křídlech.  
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Obtížněji budeme tento systém používat proti soupeři, kterým má hráče ovládající střelbu 

z výskoku přes blok ve vzdálenosti 9 - 10 m. I zde však platí výjimka, a to tehdy, máme-li 

zkušeného brankáře, který dovede krýt střelbu z dálky ať už za pomoci bloků, či bez 

(Sobotka, Matoušek 1987). 

 

 

1.3.1.2. Systém zónové obrany 1:5 

 

Systém zónové obrany 1:5 vzniká vysunutím jednoho obránce ze základní obranné 

formace 0:6 do prostoru před značku 7m hodu i dále (obr. 3). 

 

                 Obr. 3: Systém zónové obrany 1:5 (Táborský, 1996) 

 

Obranná formace s jedním hráčem vysunutým má především ten význam, aby 

vysunutý hráč zabránil střelbě z dálky z nejvýhodnějšího střeleckého prostoru. Proto 

vysunutý hráč nesleduje po celé šířce hřiště, ale obsazuje a brání asi čtyřmetrový úsek před 

značkou 7m hodu a dále.  
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Zde kromě zabraňování střelbě narušuje rozehrávání míče, čímž nutí útočníky 

k rozehrávání míče v prostoru levé, či pravé spojky a obou křídel nebo v případě spojky 

střední ve větší vzdálenosti od čáry volného hodu. 

Jestliže nejsilnější útočnou zbraní soupeře je střelba z prostoru levé nebo pravé 

spojky, pak lze stanovit vysunutému hráči základní prostor jeho činnosti právě v prostoru 

levé nebo pravé spojky. Vysunutý obránce splňuje obranný úkol již tím, že svým 

postavením a aktivitou nutí střelce soupeře k volbě jiného, méně výhodného místa ve 

střeleckém prostoru. Střelba soupeře z jiných částí střeleckého prostoru je kryta 

přistupováním obránců zadní řady k útočníkům. 

Uvolňuje-li se útočník směrem k brankovišti, je bráněn vysunutým hráčem až do 

chvíle, kdy je předán spoluhráči zadní řady. Přestože, se jedná o systém zónové obrany, 

musí si vysunutý hráč uvědomit, že zodpovídá v průběhu obrany za třetího (nebo druhého) 

útočníka od postranní čáry.  

Má-li tento útočník míč ve střeleckém prostoru, může se k němu vysunout a aktivně 

bránit. V jiném případě by mohl způsobit zmatek v rozpočítávání v druhé řadě.  

Systém s jedním hráčem vysunutým má též výhodu při použití protiútoku. 

Vysunutý hráč má výhodné postavení vzhledem k rozestavení útočník a bývá hráčem, 

který jednak po vypíchnutí přihrávky provádí samostatný únik, jednak při zakládání 

rychlého útoku (RÚ) křídly v konečné fázi způsobuje přečíslení. 

Systém zónové obrany 1:5 bývá úspěšný proti družstvům, která zakončují střelbu 

stereotypně z jednoho místa ve střední vzdálenosti nebo stereotypně usilují o pronikání na 

jednom místě obranné formace (Jančálek, 1978). 
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1.4. Podrobnější přehled útočných systémů 

 

V jedné útočné fázi činnosti může družstvo přijít ze systémů protiútoku k systému 

rychlého útoku a konečně i k systému útoku postupného, změní-li se podmínky a není-li 

pravděpodobnost, že by protiútok nebo rychlý útok byly úspěšně zakončeny. 

 

 

1.4.1. Protiútok 

 

O protiútoku mluvíme jen tehdy, pokud se na celé akci podílel pouze jeden hráč. 

Příkladem protiútoku, může být herní situace, kdy obránce vypíchl míč útočníkovi při 

driblinku, sám pokračoval s míčem směrem k soupeřově brance a celou akci zakončil 

střelbou. Protiútok může uskutečnit i brankář, který hodí míč přes celé hřiště do soupeřovy 

branky (Tůma, Tkadlec, 2010). 

  

 

1.4.2. Rychlý útok a jeho podrobnější charakteristika 

 

Úkolem obrany, je pokusit se po zisku míče, o co nejrychlejší přechod na útočnou 

polovinu soupeře, před jeho branku v okamžiku, kdy soupeř není správně zorganizován 

k plnění obraných funkcí. O rychlý útok se jedná v případě, zapojí-li se do celé útočné akce 

dva a více hráčů. Rychlý útok můžeme rozdělit podle počtu zúčastněných hráčů.  
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Rozhodující charakteristiky rychlého útoku: 

 obranné činnosti většiny, či určité části obránců jsou neorganizované 

 

 překvapivý zisk míče, 

 

 do útočné akce se zapojí nejméně dva hráči, 

 

 zakončení zpravidla předchází přihrávka do výhodné střelecké pozice 

(Houlík, 2013). 

 

 

1.4.2.1. Založení rychlého útoku  

 

Při založení rychlého útoku bereme v úvahu prostor, kde získá hráč (brankář) míč  

pod svou kontrolu, rozestavení spoluhráčů (které je většinou dané obranným systémem) a 

postavení soupeře – včetně jeho brankáře. 

Všichni hráči, kteří se rychlého útoku účastní, mají rozděleny své úkoly, které musí 

při realizaci rychlého útoku dodržovat.  

Ať se jedná o brankáře, nebo hráče v poli. V případě zakládá rychlý útok brankář, je jeho 

povinností dopravit míč co nejrychleji do hry.  

V případě dostane-li se k míči velmi rychle například po slabé nebo zablokované střele, 

může tedy rychlý útok založit sám a to přesnou přihrávkou za obranu soupeře (Šafaříková 

1980). 
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Nezbytné činnost brankáře pro jeho realizaci: 

1. rychlé zpracování míče, 

 

2. posouzení situace na hřišti, 

 

3. volba z možností: 

 

 přehození brankáře soupeře, 

 přihrávka volnému spoluhráči do „trháku“, 

 přihrávka některému z hráčů 1. sledu, 

 přihrávka hráči určenému k zakládání rychlých útoků (hráč 2. sledu), 

 podržení míče a jeho předání k postupnému útoku (Šafaříková, 1980). 

 

Založení rychlého útoku hráčem v poli je téměř stejné, jako jsme uváděli u 

brankáře.  Musíme ovšem rozlišovat dvě rozdílné herní situace, které dle Šafaříkové (1980) 

mohou nastat:  

1. získání míče, vyraženého brankářem, odraženého od tyče, od bloku apod., 

 

2. založení útoku základní přihrávkou na hráče ve výhodné pozici. 

Potom tedy musí hráč zvolit základní anebo jinou přihrávku, přičemž se rozhoduje 

dle aktuální situace na hřišti. 
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1.4.2.2. Vedení rychlého útoku a vymezení pojmů 

 

U provedení rychlého útoku se objevují situace, kdy přemístění a zakončení 

realizuje dva nebo více hráčů. Tyto situace dále dělíme podle počtu zúčastněných hráčů 

(Tůma, Tkadlec, 2010). 

Rychlý útok rozdělujeme, dle prostorových a časových vztahů. Rychlý útok tedy 

můžeme rozdělovat do několika sledů (vln). Na schématu č. 1, uvádíme rychlý útok, který 

může být vedený třemi sledy, kdy třetí sled je chápán jako prodloužený útok (Táborský 

1996).  

 

 

Schéma č. 1: Struktura vedení útoku (Táborský 1996). 
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Rychlý útok prvního sledu: 

První sled rychlého útoku tvoří hráči, snažící se přemístit k brankovišti soupeře 

dříve, než se obránci stačí vrátit. Můžeme vlastně říci, že hráči prvního sledu se snaží 

předběhnout hráče vracející se do obrany. Využívají nejen vlastních rychlostních 

schopností k získání náskoku, ale i ideálního načasování výběhu, či prostorových 

charakteristik vlastního obranného systému. O rychlý útok prvního sledu (vlny) se jedná 

tehdy, je-li do akce zapojeno dva a více hráčů a podaří se jim dostat do střelecké 

příležitosti z prostoru čáry brankoviště, dřív než se vracející hráči stihnout vrátit do 

obranného postavení (Tůma, 2015). 

 

Do rychlého útoku prvního sledu se nejčastěji dostávají krajní obránci (křídla), 

některý ze středních obránců, popřípadě některý z vysunutých obránců, praktikuje-li tým 

agresivnější a aktivnější systém obrany např. obranný systém 1:5.  

Při tomto rychlém útoku už mají útočníci ztížené podmínky v podobě vracejících se 

obránců, kteří se snaží útočníkům zabránit, nebo zkomplikovat postup k jejich brankovišti 

(Hianik, 2005). 

 

Jako nejjednodušší příklad útoku prvního sledu lze považovat „trhák“. Obvykle jde 

o rychlý útok brankáře a jednoho hráče v poli, nebo dvou hráčů v poli, kdy se celá útočná 

akce skládá pouze z jedné přihrávky na spoluhráče, který dále postupuje sám na branku 

soupeře a zakončí střelbou. V tomto případě obránci nezareagují na pohyb útočníka, 

kterému následně spoluhráči přihrají míč, a útočník může nerušeně ohrozit branku soupeře 

(Tůma, Tkadlec, 2010). 

 

Důležitým faktorem pro správné a efektivní provedení rychlého útoku prvního 

sledu je časová délka trvání rychlého útoku. Čím déle bude útočníkům trvat přesunout se 

od zisku míče před brankoviště soupeře, zvyšuje se šance obránců k zorganizování své 

obrany.  
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Pohyb hráčů v rychlém útoku je prováděn maximální rychlostí a intenzitou. 

Důležité aspekty jejich pohybu jsou ovšem kladeny na správný okamžik vyběhnutí, 

zrychlení pohybu, nejkratší křivku dráhy pohybu na útočnou polovinu hřiště, konečný směr 

pohybu (Schmid, 1988). 

Pohyb hráče do rychlého útoku je závislý na jeho aktuálním postavení a plnění 

obraných funkcí, které má za úkol v rámci obranného systému. Z toho samozřejmě 

vyplývá, jaké bude mít hráč zařazení a funkci při realizaci rychlého útoku.  

 Postavení při obrané činnosti se ovšem může odlišovat, podle místa střelby 

soupeře, směru letu odraženého míče.  

Proto musí mít bránící hráč na paměti, že vyběhnutí do rychlého útoku musí realizovat tak, 

aby především neoslabil vlastní obranný systém předčasným vyběhnutím. Do rychlého 

útoku se z pravidla jako první vydávají hráči prvního sledu a to především ze strany 

obranné zóny, která je méně zaměstnána bránění soupeře v ohrožování branky 

(Czerwinski, Táborský, 1997). 

Např. při střelbě soupeřovy levé spojky vybíhá do rychlého útoku první levý krajní 

obránce. Z hlediska našeho zaměření je velice důležitá dráha pohybu hráče v rychlém 

útoku, neboť musí splňovat požadavky na dobrou vizuální orientaci na hřišti a usnadnit 

přihrávajícímu hráči provedení hodu a hráči, který přijímá přihrávku dobré zpracování. Na 

obrázku č. 4 je vidět, že se proto musí hráč pohybovat po zakřivené dráze (Schmid, 1988). 

 



31 

 

 

Obr. 4 – Pohyb hráčů do rychlého útoku po zakřivené dráze (Schmid, 2001). 

 

Stejné zásady, pro vybíhání do rychlého útoku prvního sledu, které jsme uvedli u 

jednotlivce, také platí u dvojice nebo celé skupiny. V úvahu ovšem musí útočníci brát 

především pohyb spoluhráče či spoluhráčů. 

Útočící hráči musí svou činností a pohybem znesnadnit obranný zákrok soupeři, 

vracející se do obrany. Jedna z nejdůležitějších zásad pro realizování rychlého útoku v 

trojicích či čtveřicích je ta, že hráči nesmějí běžet v jedné řadě vedle sebe.  

Správné provedení rychlého útoku v tomto počtu by měl být takový, že prostřední hráči 

musí být v postavení vůči krajním útočníkům pozadu a vytvářet tak postavení do 

trojúhelníku či čtyřúhelníku, viz obrázky č. 5 a 6. 
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Obr. 5 – Vedení rychlého útoku a pohyb hráčů v trojici (Schmid, 2001). 

 

Obr. 6 – Vedení rychlého útoku a pohyb hráčů v případě čtveřice (Schmid, 2001). 

 

Důvodem tohoto postavení v rychlém útoku trojic či čtveřic je úloha střední spojky. 

Většinou to totiž bývá hráč s výbornými rozhodovacími schopnostmi, který se jako první 

nabízí pro přihrávku, aby mohl rychlý útok vést správným směrem. Jeho postavení, kdy je 

vůči krajním spojkám pozadu, je z důvodu, aby měl brankář možnost bezpečnějšího 

výhozu a také aby měl hráč „hloubku“ a přehled o dění na hřišti před sebou a to, jak o 

svých spoluhráčích, tak o obráncích vracejících se do obrany. 
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Dalšími důležitými faktory jsou načasování přihrávky, počet přihrávek a správné 

rozhodnutí komu přihrát. Brankář či obránce, který získá míč, by neměl promeškat správný 

okamžik pro přihrávku a tím založit rychlý útok. Samozřejmě se musí správně rozhodnout, 

aby například nepřihrál obsazenému spoluhráči, nebo spoluhráči v horším postavení. Čím 

více je přihrávek v rychlém útoku, tím se prodlužuje doba rychlého útoku, obránci tak mají 

více času zformovat obranu a zároveň se zvyšuje riziko ztráty míče špatnou přihrávkou, či 

zpracováním přihrávky.  

 

Poslední faktor ovlivňující rychlý útok prvního sledu, je dráha pohybu běžících 

hráčů. Dráha pohybu by měla být co nejpřímější k soupeřově brance, protože je to 

nejrychlejší způsob, jak se dostat před soupeřovu branku (Tůma, Tkadlec, 2002). 

 

 

 

Rychlý útok druhého sledu: 

 

Do rychlého útoku druhého sledu (druhé vlny) se zapojují zbývající útočící hráči, 

kteří se nepokusili o realizaci rychlého útoku prvního sledu. Rychlý útok druhého sledu 

začíná v momentu, kdy obránci obsadí hráče snažící se realizovat rychlý útok prvního 

sledu. Rychlý útok druhého sledu, bývá nejčastěji realizován hráči, kteří v postupném 

útoku zastávají funkci spojek. (Czerwinski, Táborský, 1997). 

 

Proto ve většině případů bývá rychlý útok druhého sledu zakončen střelbou přes 

nezformovanou obranu ze střední nebo větší vzdálenosti, popřípadě finální přihrávkou 

spoluhráči na brankoviště, který útok zakončí.  

 

Útočníci využívají toho, že obránci jsou nezorientovaní a ještě nejsou plně 

zformování do optimálního postavení, a proto již nedokážou dostatečně rychle reagovat a 

přistoupit k nabíhajícím střelcům (Tůma, Tkadlec, 2002). 
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Rychlý útok třetího sledu (prodloužený rychlý útok): 

 

Za rychlý útok třetího sledu považujeme tzv. prodloužený rychlý útok. Táborský, 

1996 definuje prodloužený rychlý útok jako pokračování hry útočícím družstvem proti 

formované, ale stále neuspořádané, případně pasivní obraně. Do rychlého útoku třetího 

sledu se zapojují všichni hráči útočícího družstva. 

Jako příklad prodlouženého rychlého útoku můžeme uvést Obr. 4. 

 

 

Obr. 4: Příklad prodlouženého rychlého útoku (Táborský 1996). 

 

Rychlý útok za využití rychlého výhozu: 

Další z možností, kdy lze provést rychlý útok spočívá v uplatnění rychlého 

provedení výhozu. Rychlý výhoz totiž také umožňuje po inkasovaném gólu co nejrychleji 

zaútočit proti nezformované vracející se obraně soupeře. Rychlé výhozy nám umožňují 

markantně navyšovat počet rychlých útoků v utkání a tím i vstřelení branek proti 

nedostatečně zformované obraně (Tůma a Tkadlec 2010). 
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1.4.2.3. Faktory ovlivňující četnost rychlých útoků v házené 

 

Děj utkání tvoří jednotlivé fáze hry, které spolu velmi souvisejí. Obranný systém 

jednoho družstva zajisté ovlivňuje útočný systém druhého družstva a naopak. Dokonce 

můžeme hovořit i o tom, že se vzájemně ovlivňují i hráči svým herním projevem. Jako 

další z faktorů nelze opomenout výkon rozhodčích, kteří mohou hru velmi ovlivňovat 

svými rozhodnutími při posuzování jednotlivých situací, jako jsou například posuzování 

výhody, časté přerušování, povolení stupně agresivity obrany, pasivní útočná hra a 

podobně. 

Základní faktory pro úspěšné uplatnění rychlého útoku jsou tyto: 

1. výkon brankáře, 

 

2. tělesná připravenost v oblasti rychlosti a rychlostní vytrvalosti, 

 

3. technická úroveň a vyspělost hráčů, jejich zkušenosti a periferní vidění, 

 

4. kolektivní pojetí při dodržování taktických zásad stanovených určeným systémem 

rychlého útoku (Šafaříková, 1980). 

Z těchto vyjmenovaných základních faktorů ovšem pramení i časté chyby při 

realizaci rychlého útoku, o těchto chybách se zmiňují například autoři Tůma a Tkadlec 

(2010):  

1. nekvalitní rozhodovací proces ve fázi přihrávky – výběr nesprávného hráče pro 

přihrávku (obsazeného, hráče v horším postavení), případně promeškání správného 

času k provedení přihrávky, 

 

2. ztráta míče způsobená přihráváním nebo zpracováním míče v plné rychlosti, 
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3.  nedodržení stanoveného systému pohybu (křížení hráčů v prvním sledu – hráči 

nevytváří dva sledy a všichni se pohybují v jedné řadě – hráči druhého sledu se 

pohybují blízko nebo daleko za hráči prvního sledu – trajektorie pohybu hráčů po 

hřišti je nahodilá, atd.), 

 

4. zpomalení prováděné činnosti, zastavení rychlého útoku, přerušení rychlého útoku 

obráncem. 

 

 

1.4.3. Postupný útok 

 

O postupný útok se jedná v případě, že je soupeřova obrana zformovaná a v tomto 

případě se do útoku zapojují všichni útočníci. Útočící hráči se již soustředí na jeden cíl, 

kterým je vstřelení gólu. V tomto momentu se útočící hráči postaví do postavení dané 

vlastní taktikou, nebo podle způsobu obrany, kterou praktikuje soupeřící tým. Hráči působí 

ve dvou liniích a to téměř v každé formaci postupného útoku. Tyto linie se určují podle 

vzdálenosti od branky soupeře. V bližší linii působí hráči na pozici křídla a pivot, kteří 

narušují kompaktnost obrany a to na brankovišti, či v rozích hřiště (Czerwinski, Táborský, 

1997). 
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2. Cíle, úkoly a hypotézy práce 

 

2.1. Cíle práce 

 

Cílem práce bylo zjistit vzájemné vztahy mezi používanými obrannými systémy a 

kvantitativními (případně i kvalitativními) charakteristikami rychlého útoku u vybraného 

družstva vrcholové házené v ČR. Dalším cílem bylo naměřené hodnoty analyzovat a udělat 

srovnání s dostupnými hodnotami reprezntačních týmů z mezinárodních vrcholových akcí 

typu Olympijských her, Mistrovství světa a Evropy. 

 

2.2. Úkoly práce 

 

1. Provést rešerši dostupné literatury týkající se rychlého útoku ve vrcholové házené. 

 

2. Vytvořit metodu záznamu a hodnocení provedení rychlého útoku vybraného 

družstva. 

 

 

3. Analyzovat údaje získané v průběhu jednoho ročníku nejvyšší házenkářské soutěže 

ČR u sledovaného družstva. 

 

4. Provést komparaci zjištěných výsledků s trendy ve světové házené.  

 

 

5. Případně formulovat obecnější závěry. 
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Práce by měla vyústit v doplnění detailů teorie rychlého útoku v házené. A sloužit jako 

detailní analýza pro sledované družstvo, která bude sloužit k nalezení nedostatků 

v realizaci rychlého útoku a vytvoření takové tréninkové koncepce, která bude vést k jejich 

odstranění.   

 

 

2.3. Hypotézy práce 

 

Hypotéza 1: Předpokládáme, že při praktikování vysunutého systému zónové obrany se 

sledované družstvo dostane častěji do rychlého útoku. 

 

Hypotéza 2: Předpokládáme, že u sledovaného družstva bude rychlý útok tvořit menší 

podíl na celkovém počtu útoků, než u reprezentačních družstev na mezinárodních 

vrcholových akcích. 
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3. Metodologie práce 

 

3.1. Popis zkoumaného souboru 

Jako zkoumaný soubor jsme si vybrali družstvo nejvyšší mužské soutěže v České 

republice HK FCC Město Lovosice, do kterého patřím jako aktivní hráč a dále v tomto 

klubu zastávám i funkci trenéra u mládežnických kategorií. Toto družstvo jsme sledovali 

v ročníku extraligy 2015/2016 a to v základní části soutěže, která byla zahájena 5. 9. 2015 

a ukončena 19. 3. 2016. Sledované družstvo se řadí mezi užší špičku týmů naší nejvyšší 

soutěže, jelikož se extraliga v Lovosicích hraje od ročníku 2005/2006 a pouze ve dvou 

případech se družstvo Lovosic umístilo hůře než na čtvrtém místě, v ročníku 2009/2010 

skončilo na pátém místě a následně ve svém zatím posledním ročníku 2015/2016 na šestém 

místě, tento ročník jsme právě vybrali k analyzování. Vzhledem k poslednímu umístění 

jsme chtěli analyzovat tento ročník a pokusit se zjistit, zda rychlý útok mohl být jeden 

z důvodů neúspěchu družstva. 

V tomto ročníku se sledované družstvo celkově umístilo na již zmiňovaném 6. místě, 

kdy podlehlo v utkání play off o 5. místo celku HC Gumárny Zubří. Tento výsledek byl 

nejhorším umístěním družstva od vstupu do nejvyšší soutěže. V základní části bylo 

odehráno 22. kol, kdy se mezi sebou utkal každý s každým, jak v domácím prostředí, tak i 

na hřišti soupeře a sledované družstvo se po základní části umístilo také na 6. místě.  

Ročníku 2015/2016 se zúčastnilo dvanáct družstev TJ Cement Hranice, Handball KP 

Brno, KH Kopřivnice, SKP Frýdek-Místek, HC Gumárny Zubří, Talent M.A.T. Plzeň, HC 

Dukla Praha, HK FCC Město Lovosice, HC Zlín,  HBC Ronal Jičín, HCB OKD Karviná a 

Tatran Litovel. 

Počet námi sledovaných utkání v základní části byl celkem 20. Sledovali jsme pouze 

utkání základní části. Bohužel jsme nemohli sledovat všech 22 utkání z důvodů absence 

video záznamu ze dvou utkání a to v případech, kdy sledované družstvo hrálo ve 

venkovním prostředí na hřišti TJ Cement Hranice a KH Kopřivnice.  
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Družstvo HK FCC Město Lovosice, patří mezi týmy, které se snaží praktikovat rychlý 

přechod do útoku a o tom svědčí i jejich přední umístění ve statistikách, co se týká počtu 

vstřelených branek z rychlého útoku v několika posledních sezónách. 

 

3.2. Sběr dat 

 

Pomocí dat zodpovídáme a prověřujeme výzkumné otázky. Abychom mohli 

shromažďovat data, musíme si nejprve zvolit jedince nebo objekty, které budeme sledovat. 

Dále potřebujeme získat povolení a přístup ke sběru dat, shromažďování informací a dat 

pomocí různých výzkumných metod. Tyto metody si zvolíme podle našeho vybraného 

vědeckého plánu.  

Důležitým bodem ve sběru dat je získání přesných a validních dat. To vše vede 

k množině dat v podobě čísel, symbolů a textů. K získání dat využíváme různých 

výzkumných metod (Havel, Cihlář, 2011). 

 

 

3.2.1. Často využívané výzkumné metody sběru dat 

 

a) Metoda dotazníková - Slouží k hromadnému získávání údajů pomocí písemných 

otázek; otázky (nebo též položky) mohou být uzavřené, polo uzavřené a otevřené. 

Používají se i položky škálové (Hartl, Hartlová, 2000). 

 

b) Metoda experimentální - Vědecká metoda, ve které jsou kontrolovány všechny 

proměnné veličiny tak, aby se z jejich změn daly vyvodit kvantitativně vyjádřitelné 

závislosti. Pravý experiment musí být opakovatelný a ověřitelný. Při práci s živými 

bytostmi lze těžko zajistit zcela shodné podmínky pro opakování (Hartl, Hartlová, 2000). 
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c) Metoda rozhovoru (interview) - Metoda výzkumu spočívající v dotazování. Může 

se používat interview nestrukturovaný (nestandardizovaný), častý např. v kvalitativním 

výzkumu, strukturovaný (standardizovaný) nebo skupinový, řízený, náhodný, skrytý, 

panelový aj.  

 

Začíná se zpravidla navazováním přátelského vztahu mezi respondentem a výzkumníkem 

(označován RAPORT). V empirickém výzkumu používán obvykle v kombinaci 

s písemným dotazníkem (Gavora, 2000). 

 

d) Metoda pozorování – Skalková (1983) definuje pozorování jako „ vědeckou 

metodu, je cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání výchovných jevů a procesů, které 

směřuje k odhalování podstatných souvislostí a vztahů sledované skutečnosti“ Pozorování 

směřuje k jasnému cíly, pozorovatel přesně ví, co má pozorovat a může předvídat výsledky 

pozorování (Skalková, 1983). 

 

 

 

3.3. Použité metody sběru dat 

 

V házené se výkon družstva posuzuje subjektivním odborným hodnocením, tzv. 

pozorováním. Podle Hianika, 2010 můžeme hodnocení provádět různými pozorovacími 

technikami. My jsme pro sběr dat využili tyto: 

 

a) Přímé pozorování – Metoda přímého pozorování znamená, že pozorovatel je 

přítomen na místě, kde probíhá analyzovaná činnost a pozorované subjekty pozoruje 

zrakem. Nevýhodou může být, že pozorovateli může něco uniknout, třeba při zapisování 

poznámek hledí do zápisníku a nikoli na pozorované subjekty. 
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b) Nepřímé pozorování – Při metodě nepřímého pozorování se využívá videozáznamů. 

Výhodou této metody je, že pozorovatel si může záznam přehrát znovu a bude mít vše 

důkladně zaznamenáno. Nevýhoda této metody je, že může dojít ke ztrátě nebo poškození 

záznamu. 

 

c) Analytická metoda – Pří této metodě se využívá oficiálních zápisů o utkání a 

technických zápisů, které jsou k dispozici od vedoucího družstva. Výhodou metody je 

přesný zápis o dění  na hrací ploše v celém utkání.  

 

 

3.4. Způsob vyhodnocení a zpracování dat 

 

K dispozici jsme měli technické zápisy, které nám poskytlo sledované družstvo. Dále 

jsme měli k dispozici také videozáznamy jednotlivých utkání sledovaného družstva 

z internetové stránky TVcom.cz, kde jsou volně dostupné ke zhlédnutí. Zpracování dat 

probíhalo v programu Microsoft office excel 2007. 

 V každém utkání jsme zaznamenávali do námi vytvořeného záznamového archu 

(viz. příloha č. 1), časový úsek jednotlivých obranných systémů, které byly během utkání 

praktikovány.  

Dále jsme sledovali rychlé útoky, přičemž jsme vyhodnocovali i strukturu vedení 

rychlého útoku a kdy došlo k dokončení rychlého útoku. Zaznamenávali jsme tedy, zda 

k dokončení rychlého útoku došlo v 1. sledu, 2. sledu nebo 3. sledu, který se považuje za 

prodloužený rychlý útok. Podrobný popis jednotlivých sledů a jejich charakteristiku jsme 

popsali v teoretické části práce. 

V záznamovém archu, jsme ještě vytvořili čtyři kategorie, podle kterých jsme 

rozdělovali dokončený rychlý útok na ten, který skončil brankou, neproměněnou 

brankovou příležitostí, 7m hodem nebo ztrátou míče. 
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Mimo základních popisných charakteristik vytvořených pomocí programu 

Microsoft office excel 2007, byl také využit i neparametrický test významnosti (chí 

kvadrát test nezávislosti). Nulová hypotéza u tohoto testu je v takovém tvaru, že 

procentuální podíly jsou si rovny (p1=p2).  

Nulovou hypotézu budeme zamítat s 5% pravděpodobností chyby, v našem případě pokud 

je námi vypočítaná hodnota vyšší než kritická hodnota uvedená v tabulkách (Hendl, 2004). 
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4. Výsledková část 

 

4.1. Naměřené hodnoty u sledovaného družstva 

 

Ve výsledkové části se nejprve budeme věnovat sledovanému družstvu, u kterého jsme 

prováděli celkovou analýzu rychlého útoku a to v utkáních, které se odehrály v domácím i 

venkovní prostředí.  

V tab. 1 vidíme hodnoty, které nám ukazují, že sledované družstvo během 20 

odehraných utkání v základní části (z toho 11 jich bylo odehráno v domácím prostředí a 9 

se odehrálo na hřišti soupeře), které jsme měli možnost sledovat a analyzovat, realizovalo 

1231 útoků, což znamená, že během jednoho utkání mělo průměrně 61,6 útoků. 

Z tab. 1 lze také vypozorovat, že zde byl rozdíl v počtu útoků u utkání v domácím 

prostředí oproti utkání ve venkovním prostředí. 

 

Lovosice počet útoků Ø počet útoků za jedno utkání 

Celkem  1231 61,6 

Domácí utkání  705 64,1 

Venkovní utkání 526 58,4 

Tab. 1 – Celková analýza útoků sledovaného družstva. 

 

Stejnou analýzu jsme prováděli také u samotných rychlých útoků. Kde jsme 

k celkovému počtu rychlých útok a průměru za jedno utkání, přidali ještě kategorii 

procentuální úspěšnost rychlých útoků, přičemž za úspěšný rychlý útok jsme považovali 

ten rychlý útok, který skončil brankou nebo 7m hodem. 
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Z tab. 2 lze tedy vyčíst, že sledované družstvo za 20 utkání celkem realizovalo 230 

rychlých útoků, což bylo průměrně 11,5 rychlých útoků na jedno utkání. Celková 

úspěšnost rychlých útoků byla 58,3%. To tedy znamená, že 230 rychlých útoků skončilo ve 

134 případech brankou nebo 7m hodem.  

U kategorie domácích a venkovních utkání si lze všimnout, že v průměrných 

hodnotách sledované družstvo realizovalo častěji rychlý útok na hřišti soupeře oproti 

domácím utkáním. To tedy znamená, že sledované družstvo průměrně za jedno utkání 

realizovalo celkem 11,5 rychlých útoků. Na hřišti soupeře dosáhlo sledované družstvo 

celkových průměrných hodnot tedy 12,1 rychlých útoků na jedno utkání, kdežto 

v domácích utkání se hodnoty pohybovaly mírně pod průměrem, tedy 11 rychlých útoků na 

jedno utkání. Rozdíl je také patrný v úspěšnosti, kdy ve venkovním prostředí mělo 

sledované družstvo lepší úspěšnost než v domácím prostředí. Celkově tedy sledované 

družstvo dosáhlo lepších výsledků ať už u počtu rychlých útoků, tak i v kategorii 

úspěšnosti na hřišti soupeře. 

 

Lovosice RÚ/ úspěšné RÚ 
% úspěšnost 

RÚ 
Ø RÚ / úspěšné RÚ 

Celkem 230/134 58,3% 11,5/6,7 

Domácí utkání 121/67 55,4% 11/6,1 

Venkovní utkání 109/67 61,5% 12,1/7,4 

Tab. 2 – Celková analýza rychlých útoků sledovaného družstva. 

  

Pro podrobnější přehled jsme zpracovali tab. 3, ve které udáváme údaje o způsobu 

dokončení rychlých útoků. Zpracovali jsme celkové hodnoty, které jsme následně rozdělili 

do kategorií zahrnujících utkání v domácím a venkovním prostředí. 
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Úspěšný RÚ Neúspěšný RÚ 

Celkem Gól 7m hod 
Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta 

míče 

Domácí 

utkání 
63 6 36 16 

Venkovní 

utkání 
56 9 28 16 

Celkem 119 15 64 32 

Tab. 3 – Podrobnější přehled o způsobu dokončení rychlých útoků. 

 

 Celkové hodnoty z tab. 3 jsme pro přehlednost a názornost zanesli do grafu 1. 

Z tab. 3 a grafu 1 je tedy patrné, že sledované družstvo celkem realizovalo 230 rychlých 

útoků, z toho jich 134 bylo úspěšných, tedy 119 jich skončilo vstřelenou brankou a 15 7m 

hodem. Zbylých 96 rychlých útoků bylo neúspěšných, tedy 64 skončilo neproměněnou 

brankovou příležitostí a 32 rychlých útoků skončilo ztrátou míče. 

 Vzhledem k výše uvedeným údajům je tedy patrné, že slabá procentuální úspěšnost 

rychlých útoků, která byla pouze 58,3% byla způsobena zejména neproměňováním 

brankových příležitostí, protože z celkového počtu 96 neúspěšných rychlých útoků 

skončily právě dvě třetiny (66,66%) neproměněním brankové příležitosti. 
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Graf 1 – Grafické znázornění celkového počtu rychlých útoků a způsobu jejich dokončení. 

 

Dále jsme u sledovaného družstva sledovali, zda druh obranného systému ovlivňuje 

počet realizovaných dokončených rychlých útoků. Za dokončený rychlý útok lze 

považovat rychlý útok, který byl zakončen střelou, skončil 7m hodem nebo ztrátou míče. 

 V tab. 4 je souhrn naměřených hodnot u obranného systému 0:6, ve kterém je 

patrné, že během 20 utkání byl tento obranný systém praktikován zhruba 638 minut a 

z tohoto obranného systému bylo realizováno 125 rychlých útoků. Z toho bylo 63 rychlých 

útoků vedeno v 1. sledu, 38 rychlých útoků ve 2. sledu a 24 rychlých útoků ve 3. sledu. 

 

Obranný 

systém 
počet minut RÚ celkem RÚ 

0:6 638 

1. sled 63 

125 2. sled 38 

3. sled 24 

Tab. 4 – Souhrn naměřených hodnot v obranném systému 0:6. 

Gól 

7m hod 

Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta míče 
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V tab. 5 vidíme opět podrobnější přehled o způsobu dokončení rychlých útoků, 

které byly realizovány z obranného systému 0:6. Tento podrobnější přehled jsme rovněž 

pro názornost zpracovali do grafu 2. Z tab. 5 je zřejmé, že sledované družstvo realizovalo 

73 úspěšných rychlých útoků, z toho 63 jich skončilo brankou a 10 7m hodem.  Dále je zde 

vidět, že sledované družstvo realizovalo 52 neúspěšných rychlých útoků a z toho jich 34 

skončilo neproměněnou brankovou příležitostí a 18 jich skončilo ztrátou míče. 

 

 
Úspěšný RÚ Neúspěšný RÚ 

Celkem Gól 7m hod 
Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta 

míče 

Domácí utkání 63 6 36 16 

Venkovní 

utkání 
56 9 28 16 

Celkem 119 15 64 32 

Tab. 5 – Podrobnější přehled o způsobu dokončení rychlých útoků z obranného systému 

0:6. 

 

Graf 2 - Grafické znázornění celkového počtu rychlých útoků z obranného systému 0:6 a 

způsobu jejich dokončení. 

Gól 

7m hod 

Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta míče 
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V tab. 6 vidíme souhrn naměřených hodnot u obranného systému 1:5, kde je 

zřejmé, že tento obranný systém byl praktikován 141 minut a z tohoto obranného systému 

bylo realizováno 33 rychlých útoků. 1. sledem bylo vedeno 15 rychlých útoků, 2. sledem 

11 rychlých útoků a 3. sledem 7 rychlých útoků. 

 

Obranný 

systém 
počet minut RÚ celkem RÚ 

1:5 141 

1. sled 15 

33 2. sled 11 

3. sled 7 

Tab. 6 – Souhrn naměřených hodnot v obranném systému 1:5. 

 

V případě realizace rychlých útoků z obranného systému 1:5 jsme také zpracovali 

podrobnější přehled do tab. 7, do které jsme zaznamenali údaje o způsobu dokončení 

rychlých útoků.  

V tab. 7 vidíme, že sledované družstvo realizovalo celkem 21 úspěšných rychlých útoků, 

mezi které počítáme 18 rychlých útoků zakončených brankou a 3 rychlé útoky zakončené 

nařízením 7m hodu. Dále je patrné, že sledované družstvo realizovalo 12 neúspěšných 

rychlých útoků, z nichž 10 bylo neproměněných brankových příležitostí a 2 ztráty míče. 

Tento podrobný přehled jsme opět zpracovali pro názornost do grafu 3. 
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Úspěšný RÚ Neúspěšný RÚ 

Obrana 1:5 Gól 7m hod 
Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta 

míče 

Domácí 

utkání 
8 1 5 1 

Venkovní 

utkání 
10 2 5 1 

Celkem 18 3 10 2 

Tab. 7 - Podrobnější přehled o způsobu dokončení rychlých útoků z obranného systému 

1:5. 

 

 

Graf 3 - Grafické znázornění celkového počtu rychlých útoků z obranného systému 1:5 a 

způsobu jejich dokončení. 

 

Již zmiňovaný třetí obranný systém, kterému jsme se věnovali, byl kombinovaný 

obranný systém 1+5.  Z tab. 8 je vidět, že tento obranný systém byl praktikován v časovém 

rozsahu 188 minut.  

Gól 

7m hod 

Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta míče 
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Celkem z tohoto obranného systému bylo realizováno 27 rychlých útoků, kdy 1. sledem 

bylo vedeno 13 rychlých útoků, 2. sledem bylo vedeno 8 rychlých útoků a 3. sledem bylo 

vedeno 6 rychlých útoků. 

 

Obranný 

systém 
počet minut RÚ celkem RÚ 

1+5 188 

1. sled 13 

27 2. sled 8 

3. sled 6 

Tab. 8 – Souhrn naměřených hodnot v obranném systému 1+5. 

Opět jsme zpracovali tabulku s podrobnějším přehledem o způsobu dokončení 

realizovaných rychlých útoků v obranném systému 1+5. Z tab. 9 je patrné, že sledované 

družstvo z obranného systému 1+5 realizovalo 18 úspěšných a 9 neúspěšných rychlých 

útoků. Úspěšných rychlých útoků bylo celkem 18 a všechny byly zakončeny brankou a 

těch, které byly neúspěšné, bylo celkem 9. Z toho 4 skončily neproměněnou brankovou 

příležitostí a 5, které skončily ztrátou míče. Pro názornost jsme i tyto údaje znázornili 

v grafu 4. 

 

 
Úspěšný RÚ Neúspěšný RÚ 

Obrana 1+5 Gól 7m hod 
Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta 

míče 

Domácí 

utkání 
12 0 4 2 

Venkovní 

utkání 
6 0 0 3 

Celkem 18 0 4 5 

Tab. 9 - Podrobnější přehled o způsobu dokončení rychlých útoků z obranného systému 

1+5. 
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Graf 4 - Grafické znázornění celkového počtu rychlých útoků z obranného systému 1+5 a 

druh jejich dokončení. 

 

Cílem našeho sledování těchto tří obranných systémů bylo jejich vzájemné srovnání 

a ověření, zda vysunutý zónový systém 1:5 je vhodnější pro realizaci rychlého útoku oproti 

ostatním dvěma obranným systémům. Porovnáme-li všechny tři obranné systémy a 

naměřené hodnoty v tabulkách 4, 6 a 8, tak je patrné, že sledované družstvo nejčastěji 

praktikovalo zónový obranný systém 0:6 dále kombinovaný obranný systém 1+5 a 

nejméně byl využíván zónový obranný systém 1:5.  

Jelikož každý obranný systém byl praktikován jiný časový úsek, museli jsme si 

nejdříve určit, jak budeme vyhodnocovat to který z obranných systémů je vhodnější pro 

realizaci rychlého útoku.  Rozhodli jsme se tedy pro vyjádření rozdílu mezi obrannými 

systémy použít průměrný časový úsek na realizaci jednoho rychlého útoku. Museli jsme 

tedy, časový úsek, ve kterém byl obranný systém praktikován vydělit počtem rychlých 

útoků, které byly při daném obranném systému realizovány.  

Tab. 10 nám tedy udává, že při praktikování obranného systému 0:6 sledované 

družstvo realizovalo rychlý útok průměrně každých 5 minut a 6 sekund.  

Gól 

7m hod 

Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta míče 
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Při praktikování obranného systému 1:5 sledované družstvo realizovalo rychlý útok 

průměrně každé 4 minuty a 18 sekund, u posledního sledovaného obranného systému 1+5 

sledované družstvo realizovalo rychlý útok průměrně každých 7 minut. 

 

Obranný 

systém 
minuty / počet RÚ Ø minut /RÚ 

0:6 638/125 5,1/1 

1:5 141/33 4,3/1 

1+5 188/27 7/1 

Tab. 10 – Srovnání obranných systémů v rámci realizace RÚ 

 

Z tab. 10 je tedy jednoznačně zřejmé, že při praktikování vysunutého systému 

zónové obrany 1:5 se sledované družstvo dostalo častěji do rychlého útoku ve srovnání 

s dalšími dvěma obrannými systémy, které byly v utkáních také praktikovány.   

Do záznamového archu jsme dále zaznamenávali rychlé útoky, které byly 

realizovány v přesilové hře nebo v oslabení. Tyto údaje jsou vidět v tabulkách 11 a 12.  

V tab. 11 je vidět, že sledované družstvo hrálo celkem 206 minut v přesilové hře. 

Při hře v početní výhodě sledované družstvo realizovalo rychlý útok celkem jedenáctkrát a 

z toho byly 4 rychlé útoky vedeny 1. sledem, 4 rychlé útoky byly vedeny 2. sledem a pouze 

2 rychlé útoky byly vedeny 3. sledem. 

 

Přesilová hra počet minut RÚ celkem RÚ 

 
206 

1. sled 4 

10 
 

2. sled 4 

 
3. sled 2 

Tab. 11 – Rychlé útoky v přesilové hře. 
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 Do tab. 12 jsme rovněž zpracovali podrobnější přehled o způsobu dokončení 

rychlých útoků v přesilové hře. Z tab. 12 lze vyčíst, že úspěšných rychlých útoků bylo 

celkem 6 a všechny byly zakončeny vstřelenou brankou. Neúspěšné rychlé útoky byly 

celkem 4 a z toho 3 byly zakončeny neproměněnou brankovou příležitostí a jeden rychlý 

útok byl zakončen ztrátou míče. Všechny tyto údaje jsme opět z důvodu názornosti 

zpracovali do grafu 5. 

 

 
Úspěšný RÚ Neúspěšný RÚ 

Přesilová hra Gól 7m hod 
Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta 

míče 

Domácí utkání 4 0 3 0 

Venkovní 

utkání 
2 0 0 1 

Celkem 6 0 3 1 

Tab. 12 - Podrobnější přehled dokončení rychlých útoků v přesilové hře. 

 

 

Graf 5 - Grafické znázornění celkového počtu rychlých útoků v přesilové hře a způsob 

jejich dokončení. 

Gól 

7m hod 

Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta míče 
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Z tab. 13 lze vyčíst, že sledované družstvo hrálo v početní nevýhodě celkem 96 

minut a při hře oslabení byly realizovány sledovaným družstvem 3 rychlé útoky. Z toho 1. 

sledem byl veden 1 rychlý útok, 2. sledem byly vedeny 2 rychlé útoky a 3. sledem nebyl 

veden žádný. 

 

Oslabení počet minut RÚ celkem RÚ 

 
96 

1. sled 1 

3 
 

2. sled 2 

 
3. sled 0 

Tab. 13 – Rychlé útoky při hře v oslabení. 

 

Podrobnější přehled o dokončení rychlých útoků jsme zpracovali i u hry v oslabení. 

Opět jsme údaje vynesli, jak do tab. 14, tak v grafickém provedení v grafu 6. V tab. 14 je 

vidět, že při hře v početní nevýhodě sledované družstvo realizovalo 2 úspěšné rychlé 

útoky, které oba skončily vstřelenou brankou a jeden neúspěšný rychlý útok, který skončil 

ztrátou míče. 

 

 
Úspěšný RÚ Neúspěšný RÚ 

Oslabení Gól 7m hod 
Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta 

míče 

Domácí 

utkání 
1 0 0 0 

Venkovní 

utkání 
1 0 0 1 

Celkem 2 0 0 1 

Tab. 14 - Podrobnější přehled o způsobu dokončení rychlých útoků při hře v oslabení. 
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Graf 6 - Grafické znázornění celkového počtu rychlých útoků v přesilové hře a způsob 

jejich dokončení. 

 

Další z kategorií, kterou jsme zahrnuli do analýzy rychlých útoků sledovaného 

družstva, byla realizace rychlých útoků, které byly uskutečněny po rychlém výhozu po 

obdržené brance. U této kategorie jsme se také zaměřili na sledování, z jakého obranného 

systému byly rychlé útoky realizovány. Sledovali jsme opět všechny tři obranné systémy, 

ale ve výsledku jsme zhodnotili pouze obranný systém 0:6 a 1:5, protože sledované 

družstvo rychlý útok po obdržené brance a rychlém výhozu z kombinovaného obranného 

systému 1+5 nerealizovalo. 

V tab. 15 je vidět, že při praktikování obranného systému 0:6 sledované družstvo 

realizovalo rychlý útok po obdržené brance a rychlém výhozu celkem dvacet dvakrát. 

Z toho bylo vedeno 1. sledem 7 rychlých útoků, 2. sledem bylo vedeno 6 rychlých útoků a 

3. sledem bylo vedeno 9 rychlých útoků. 

 

 

Gól 

7m hod 

Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta míče 
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Tab. 15 – Naměřené hodnoty rychlého útoku z obranného systému 0:6 realizovaného po 

obdržené brance a rychlém výhozu. 

 

Do tab. 16 jsme opět zpracovali podrobnější přehled rychlých útoků po rychlém 

výhozu z obranného systému 0:6 a uvedli způsob jejich dokončení. Z tab. 14 je tedy patrné, 

že sledované družstvo realizovalo 11 úspěšných rychlých útoků po rychlém výhozu 

z obranného systému 0:6 a z toho jich bylo zakončeno 9 vstřelenou brankou a 2 skončily 

7m hodem. Neúspěšných rychlých útoků v tomto případě bylo také celkem 11 a z toho jich 

skončilo 9 neproměněnou brankovou příležitostí a ve dvou případech ztrátou míče. Tyto 

údaje jsme zanesli i do grafu 7. 

 

 
Úspěšný RÚ Neúspěšný RÚ 

Výhoz 0:6 Gól 7m hod 
Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta 

míče 

Domácí utkání 6 1 2 1 

Venkovní 

utkání 
3 1 7 1 

Celkem 9 2 9 2 

Tab. 16 - Podrobnější přehled o způsobu dokončení rychlých útoků po rychlém výhozu 

z obranného systému 0:6. 

 

Výhoz po 
Obranný 

systém 
RÚ celkem RÚ 

obdržené 

0:6 

1. sled 7 

22 brance 2. sled 6 

 
3. sled 9 
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Graf 7 - Grafické znázornění celkového počtu rychlých útoků po rychlém výhozu 

z obranného systému 0:6 a způsob jejich dokončení. 

 

Z tab. 17 je zřejmé, že v případě praktikovalo-li sledované družstvo obranný systém 

1:5, tak realizovalo rychlý útok po obdržené brance a rychlém výhozu celkem desetkrát. A 

to tak, že 1. sledem bylo vedeno 5 rychlých útoků, 2. sledem byly vedeny 2 rychlé útoky a 

3. sledem byly vedeny 3 rychlé útoky. 

 

Výhoz po obrana RÚ celkem RÚ 

obdržené 

1:5 

1. sled 5 

10 brance 2. sled 2 

 
3. sled 3 

Tab. 17 – Naměřené hodnoty rychlého útoku z obranného systému 1:5 realizovaného po 

obdržené brance a rychlém výhozu. 

 

Gól 

7m hod 

Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta míče 
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Stejně jako u předešlých kategorií i zde jsme zaznamenali do tab. 18 počet rychlých 

útoků po rychlém výhozu z obranného systému 1:5 a způsob jejich dokončení. Z tab. 18, je 

tedy zřejmé, že sledované družstvo realizovalo celkem 3 úspěšné rychlé útoky v této 

kategorii a z toho všechny byly zakončeny vstřelenou brankou. Neúspěšných rychlých 

útoků bylo celkem 7 a z toho 4 skončily neproměněnou brankovou příležitostí a 3 ztrátou 

míče. Tyto údaje jsme opět zaznamenali i graficky v grafu 8. 

 

 
Úspěšný RÚ Neúspěšný RÚ 

Výhoz 1:5 Gól 7m hod 
Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta 

míče 

Domácí utkání 2 0 3 2 

Venkovní 

utkání 
1 0 1 1 

Celkem 3 0 4 3 

Tab. 18 - Podrobnější přehled o způsobu dokončení rychlých útoků po rychlém výhozu 

z obranného systému 1:5. 

 

Graf 8 - Grafické znázornění celkového počtu rychlých útoků po rychlém výhozu 

z obranného systému 0:6 a druh jejich dokončení. 

Gól 

7m hod 

Neproměněná branková 

příležitost 

Ztráta míče 
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Pro srovnání těchto dvou kategorií jsme zvolili stejný postup jako u srovnání 

realizace rychlých útoků a obranných systémů. A to tedy takový, že jsme celkový časový 

úsek, ve kterém byl praktikován příslušný obranný systém, vydělili počtem rychlých útoků 

po obdržené brance a rychlém výhozu. 

Tab. 19 nám jednoznačně ukazuje, že praktikování obranného systému 1:5 bylo o 

mnoho výhodnější pro realizaci rychlého útoku po obdržené brance a rychlém výhozu, než 

u obranného systému 0:6.  

Z tab. 19 lze totiž vyčíst, že v případě obranného systému 0:6 sledované družstvo 

realizovalo rychlý útok po obdržené brance a rychlém výhozu průměrně každých 29 minut, 

kdežto u obrany 1:5 to bylo každých 14 minut a 6 sekund. 

 

Obranný 

systém 
minuty / počet RÚ Ø minut /jeden RÚ 

0:6 638/22 29/1 

1:5 141/10 14,1/1 

Tab. 19 – Souhrn obranných systémů v rámci realizace RÚ po obdržené brance a rychlém 

výhozu. 

 

Poslední kategorií, kterou jsme během sledování jednotlivých utkání zaznamenávali, 

byl pokus o založení rychlého útoků, tedy nedokončený rychlý útok. Za nedokončený 

rychlý útok jsme považovali rychlý útok, který neskončil střelou na branku, 7m hodem 

nebo ztrátou míče. Rozlišovali jsme, zde dvě kategorie a to, zda byl rychlý útok zastaven 

akcí soupeře, kdy došlo k přerušení a nařízení volného hodu nebo došlo k taktickému 

zastavení sledovaného družstva a následnému přechodu k postupnému útoku. 
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V tab. 20 vidíme, že sledované družstvo během 20 utkání mělo 135 neúspěšných 

pokusů o založení rychlého útoku, z toho jich 64 skočilo akcí soupeře a 71 jich bylo 

zastaveno z taktického hlediska. 

Z tab. 20 je také patrné, že v domácím prostředí bylo těchto pokusů o založení rychlého 

útoku celkem 72 a z toho jich skončilo akcí soupeře 32 a vlastním zastavením skončilo 40 

pokusů. V utkáních na hřišti soupeře se sledované družstvo pokusilo a založení rychlého 

útoku celkem 63krát a z toho jich bylo 32 zastaveno akcí soupeře a v 31 pokusech došlo 

k vlastnímu zastavení z taktického hlediska. 

 

Lovosice 

počet pokusů o 

založení RÚ 

(nedokončený RÚ) 

Akce soupeře Vlastní zastavení 

Celkem 135 64 71 

Domácí utkání 72 32 40 

Venkovní 

utkání 
63 32 31 

Tab.  20 – Pokusy o založení rychlého útoku. 
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4.2. Porovnání naměřených hodnot sledovaného družstva s hodnotami 

reprezentačních týmů na vrcholných mezinárodních akcích 

 

Některé údaje, které jsme získali analyzováním jednotlivých utkání sledovaného 

družstva, jsme porovnali s údaji reprezentačních týmů na vrcholných mezinárodních 

akcích. 

Jako první jsme se zaměřili na srovnání průměrného počtu útoků za jedno utkání. 

V tab. 21 vidíme srovnání průměrného počtu útoků za jedno utkání. Z této tabulky je 

zřejmé, že na mezinárodních vrcholových akcích bylo dosaženo jedním družstvem 

průměrně 57,5 útoků za jedno utkání (IHF, EHF, 2016). U sledovaného družstva je tato 

hodnota 61,5 útoků za jedno utkání. Můžeme tedy říci, že ve srovnání s reprezentačními 

týmy mělo sledované družstvo průměrně více útoků než týmy v utkáních na mezinárodních 

vrcholných akcích. 

 

 
počet útoků Počet utkání 

Ø počet útoků jednoho družstva za 

jedno utkání 

OH 2016 4224 38 55,6 

ME 2016 5420 48 56,5 

MS 2015 10503 88 59,7 

ME 2014 5475 48 57 

MS 2013 10032 88 57 

Celkem 35654 310 57,5 

Lovosice 1231 20 61,5 

Tab.  21 – Porovnání průměrných počtů útoků jednoho družstva za jedno utkání. 
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Dalšími kategoriemi, kterými jsme se zabývali pro srovnání sledovaného družstva 

s týmy na mezinárodních vrcholových akcích, byl počet rychlých útoků, jejich úspěšnost a 

také průměrný počet rychlých útoků realizovaných za jedno utkání. 

 V tab. 22 vidíme, počty rychlých útoků realizovaných, jak na mezinárodních 

vrcholových akcích, tak i u sledovaného družstva. Z tab. 22 lze vyčíst, že celkem na 

mezinárodních vrcholových akcích bylo realizováno 3692 rychlých útoků a z toho 2801 

jich bylo úspěšných (IHF, EHF, 2016). Průměrná hodnota úspěšnosti na vrcholových 

akcích byla tedy 75,90% a za jedno utkání bylo realizováno průměrně 11,9 rychlých útoků. 

 Z tab.  22 je zřejmé, že naměřené hodnoty u sledovaného družstva se liší ve 

srovnání s naměřenými hodnotami z mezinárodních vrcholových akcí. V případě 

procentuální úspěšnosti rychlých útoků je rozdíl opravdu velký, protože na mezinárodních 

vrcholových akcích týmy dosahovaly průměrné hodnoty úspěšnosti rychlých útoků na 

75,90%, kdežto u sledovaného družstva se tato hodnota pohybovala pouze na 58,30%. U 

kategorie průměr rychlých útoků za jedno utkání byla hodnota na mezinárodních 

vrcholných akcích na čísle 11,9 rychlých útoků za jedno utkání a u sledovaného družstva 

byla tato hodnota 11,5 rychlých útoků za jedno utkání. V této kategorii, tedy nebyl veliký 

rozdíl. 

 
RÚ/ úspěšné RÚ % úspěšnost RÚ Ø RÚ za jedno utkání 

Celkem 3692/2801 75,90% 11,9 

OH 2016 365/293 80% 9,6 

ME 2016 551/387 70% 11,5 

MS 2015 1161/922 79% 13,2 

ME 2014 533/381 71,50% 11,1 

MS 2013 1082/818 75,60% 12,3 

Lovosice 230/134 58,30% 11,5 

Tab.  22 – Srovnání sledovaného družstva s týmy na mezinárodních vrcholových akcích 

v rámci počtu rychlých útoků, jejich úspěšnosti a průměrného počtu rychlých útoků na 

jedno utkání. 
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Hlavní bodem srovnání mezi sledovaným družstvem a týmy na mezinárodních 

vrcholových akcích bylo zjistit, kolik procent z celkového počtu útoků tvoří rychlý útok a 

zda se sledované družstvo vyrovná týmům na mezinárodních vrcholných akcích.  

Předpokládali jsme, že u sledovaného družstva bude rychlý útok tvořit menší podíl 

z celkového počtu útoků než u týmů na mezinárodních vrcholných akcích. Z tab. 23 je 

ovšem zřejmé, že u sledovaného družstva tvořil rychlý útok 18,70% z celkového počtu 

útoků. Ve srovnání s týmy na mezinárodních vrcholových akcích byla tato hodnota 

výrazně vyšší, protože z tab. 23 lze vyčíst, že na mezinárodních vrcholových akcích 

celkem dosahovala tato hodnota na 10,40%. 

 

 

Počet útoků/RÚ %RÚ z celkového počtu útoků 

Celkem 35654/3692 10,40% 

OH 2016 4224/365 8,60% 

ME 2016 5420/551 10,20% 

MS 2015 10503/1161 11,10% 

ME 2014 5475/533 9,70% 

MS 2013 10032/1082 10,80% 

Lovosice 1231/230 18,70% 

Tab.  23 – Srovnání mezi sledovaným družstvem a týmy na mezinárodních vrcholových 

akcích v rámci podílu rychlých útoků na celkovém počtu útoků. 

 

U této kategorie jsme dokonce zjišťovali, zda je tento rozdíl statisticky významný. 

Na určení statistické významnosti jsme použili chí kvadrát test nezávislosti pro nepárové 

hodnoty. 
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V tomto případě byla vypočítaná hodnota chí kvadrátu 2,662 a ve srovnání 

s tabulkovou kritickou hodnotou, která činila 3,841, byla námi vypočítaná hodnota nižší.  

Z tohoto důvodu nemůžeme odmítnout platnost nulové hypotézy, tedy mezi těmito 

veličinami nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. 
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5. Diskuse 

 

V práci jsme se zabývali zkoumáním vztahů mezi obrannými systémy a následným 

přechodem do rychlého útoku. Každý sport se vyvíjí a zdokonaluje a pojetí dnešního 

sportu je hlavně o rychlém jednání hráčů, využití momentu překvapení a získání nějaké 

výhody nad soupeřem. Jelikož jsem aktivní hráč házené, byl výběr sportu, kterým jsme se 

zabývali velice jednoduchý. Navíc jsem se podobným tématem zabýval i ve své bakalářské 

práci, která má název Analýza vybraných útočných systémů v házené a na ni jsme chtěli v 

diplomové práci navázat.  

Celkem jsme sledovali 20 utkání v základní části soutěže, kterých jsem se účastnil jako 

aktivní hráč na hřišti a následně jsem tyto utkání znovu analyzoval na videozáznamu, který 

je volně dostupný na internetové stránce tvcom.cz (Tvcom, 2016). Zpětné analyzování 

utkání, bylo pro mě přínosem nejen v získávání potřebných údajů, ale i z hlediska 

porovnání průběhu utkání z mého subjektivního názoru jako aktivního hráče, kdy jsem byl 

ovlivněn děním na hřišti, atmosférou v hale a samotnými emocemi spojenými s průběhem 

utkání.  

V tomto případě byly jednotlivé situace z mého pohledu jistě zkreslené a až 

v následovném zpětném pozorování videozáznamu, kdy jsem sledoval utkání bez emocí a 

byl schopen vyhodnotit jednotlivé situace na hřišti, následně posoudit správnost či 

nesprávnost mého subjektivního názoru. Samozřejmě jsem se při sledování zaměřil i na 

svou osobu a analyzoval svou hru. Proto mohu tvrdit, že tato diplomová práce byla pro mě 

přínosem a to nejen ve vzdělávání, ale i po sportovní stránce. 

Podařilo se nám u sledovaného družstva potvrdit teorii o tom, že obranný systém 1:5 by 

měl být příhodnější pro realizaci rychlého útoku oproti obrannému systém 0:6. Z hlediska 

obranného systému 1+5 u kterého jsme zjistili, že byl nejméně příhodný z vybraných 

obranných systémů.  
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Důvody proč tomu tak bylo, bychom hledali zejména v nepředvídatelnosti dění na 

hřišti. Hráč, který brání osobně jednoho ze soupeřů je totiž závislý na pohybu tohoto hráče, 

tudíž se může ocitnout pokaždé v jiné pozici, odkud by měl po zisku míče běžet do 

postavení které je mu určené pro realizaci rychlého útoku.  

Pokud družstvo nemá tento obranný systém nějak zvlášť propracovaný, může nastávat 

určitý chaos ve vedení rychlého útoku a tím se rychlý útok může stát neefektivní. 

Vzhledem k naměřeným hodnotám lze konstatovat, že ve všech obranných systémech 

nebyl moc velký rozdíl mezi vedením rychlého útoku, neboť ve všech třech obranných 

systémech tvořil rychlý útok vedený prvním sledem zhruba polovinu všech rychlých útoků. 

V tomto případě nelze tedy přesněji určit, zda obranný systém ovlivňuje způsob vedení 

rychlého útoku. Tedy nelze říci, že například z obranného systému 1:5 bude sledované 

družstvo častěji realizovat rychlý útok, který bude veden prvním sledem, než u obranného 

systému 0:6, i když by se tato teorie docela nabízela, protože právě vysunutý hráč má 

nejkratší dráhu k brankovišti soupeře a může se velice rychle dostat do prostoru za obránce 

a nabízet se pro finální přihrávku k následnému zakončení. Pro zjištění této teorie ovšem 

nemáme dostatek naměřených údajů a tedy pro určení nějakých závěrů by bylo potřeba 

udělat rozsáhlejší analýzu nejlépe u více družstev. 

Kdybychom se ještě podívali na naměřené hodnoty rychlých útoků po realizaci 

rychlého výhozu, tak musíme říci, že obranný systém 1:5 byl rozhodně příhodnější. 

Z naměřených výsledků je totiž vidět, že z obranného systému 1:5 bylo realizováno 10 

rychlých útoků po rychlém výhozu a oproti tomu 22 z obranného systému 0:6. U těchto 

hodnot je ovšem nutné dodat, že obranný systém 0:6 byl realizován zhruba pětkrát delší 

dobu, nežli obranný systém 1:5, proto můžeme tvrdit, že obranný systém 1:5 byl rozhodně 

příhodnější, bohužel časový rozsah, ve kterém byl realizován, nebyl dostačující pro častější 

využití rychlého útoku po rychlém výhozu. 

Důvodem proč tento obranný systém byl příhodnější, bylo zřejmě využití vysunutého 

obránce jako hráče, který prováděl rychlý výhoz, jelikož to má k půlící čáře nejblíže. Navíc 

během sledování jednotlivých utkání jsme vyhodnotili, že sledované družstvo má rychlý 

útok za využití rychlého výhozu nacvičený a při jeho realizaci bylo vidět, že každý z hráčů 

má jasně daný úkol, který se snažil splnit. 
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V případě, že nebyl rychlý útok zakončen prvním nebo druhým sledem, kdy se nepodařilo 

uvolnit některého z hráčů a zakončit nebo prostě soupeř zvládl rychlý návrat do obranné 

fáze a nedovolil zakončit útok v prvním nebo druhém sledu, tak sledované družstvo 

pokračovalo v útoku a pomocí nacvičené šablony se snažilo dostat soupeře pod tlak a 

vytvořit si prostor pro zakončení. Dokonce jsme si i všimli, že tento způsob rychlého útoku 

byl využíván i v případě, kdy došlo k vystřídání několika hráčů a i tak stále docházelo ke 

snaze o realizaci rychlého útoku za využití rychlého výhozu. Z tohoto důvodu jsme si 

dovolili tvrdit, že sledované družstvo se rychlým útokem za využití rychlého výhozu 

opravdu zaobírá a má ho velice dobře nacvičený. 

Realizace rychlého útoku nezáleží pouze na družstvu, které ho chce realizovat, ale 

musíme zde zohlednit také soupeře a jeho činnost ať už v útočné fázi, kdy například může 

vytvářet více technických chyb, které vedou ke ztrátě míče, nebo jeho procentuální 

úspěšnost střelby bude nízká a tím umožňuje možnost častější realizace rychlého útoku 

proti němu, tak i ve fázi obrany a návratu do obrany, zde bychom mohli hovořit například 

o špatném návratu do obranné fáze ať už nezvládnutými taktickými pokyny, nedostatkem 

fyzických sil nebo například střídáním hráčů z útočné fáze do obranné. Z hodnot, které 

jsme během analýzy jednotlivých utkání zaznamenali, lze vyčíst, i jak byl rychlý útok 

veden, zda byl veden v 1. sledu (soupeř se nestihl vůbec vrátit do obranné fáze), 2. sledu 

(soupeř se stihl vrátit do obranné fáze, ale nikoliv v dostatečném počtu nebo do takového 

postavení, aby rychlému útoku zabránil) nebo 3. ledem (soupeř se stihl vrátit do obranné 

fáze, ale je na něj vytvářen okamžitý tlak) a mohli bychom teoreticky posoudit nedostatky 

v soupeřově přesunu do obranné fáze.  

V případě sledovaného družstva, lze samozřejmě také hovořit o možnosti jistého 

ovlivnění realizace rychlého útoku. K tomuto ovlivnění mohlo dojít zejména při vystřídání 

nebo zranění některých klíčových hráčů družstva.  

U každého družstva jsou totiž hráči, kteří se specializují na tento útočný systém, ať už 

to jsou hráči, kteří vybíhají dopředu a nabízejí se pro přihrávku (zejména krajní obránci 

nebo vysunutý hráč v obranném systému 1:5), hlavně při realizaci rychlého útoku 1. 

sledem. V tomto případě se jedná o hráče, kteří mají cit pro včasné vyběhnutí a výběr 

prostoru do kterého lze dostat přihrávku za obranu soupeře.  
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Dále to mohou být hráči, kteří jsou určení k vedení rychlého útoku 2. sledem (většinou 

hráči s výbornými rozhodovacím schopnostmi a přehledem po hřišti). Další z možností, 

kdy může dojít k ovlivnění realizace rychlého útoku, bychom uvedli taktické hledisko 

družstva.  

V některých případech může trenér zadat pokyn, že je důležitější zisk míče například 

odraženého po zákroku brankáře a nařídí, hráčům aby neopouštěli brankoviště, dříve než 

bude míč v jejich moci.  Nebo se může blížit konec zápasu, kdy je skóre vyrovnané a chce 

předejít riziku ztráty míče popřípadě ušetřit nějaký čas. 

Do záznamového archu jsme zaznamenávali i způsob dokončení jednotlivých rychlých 

útoků a to zda se jednalo o úspěšný rychlý útok (vstřelená branka a 7m hod) nebo o 

neúspěšný rychlý útok (neproměněná branková příležitost a ztráta míče). V tomto případě 

jsme zjistili, že za nízkým procentem úspěšnosti rychlých útoků stálo především 

neproměňování brankových příležitostí a sledované družstvo by se mělo na tento faktor 

zřejmě v budoucnu zaměřit. 

Při sledování videozáznamů jsme se ještě zaměřili na kategorii nedokončených 

rychlých útoků. V této kategorii jsme si určili dva způsoby, kdy se jednalo o nedokončení. 

Prvním způsobem byla akce soupeře a druhým způsobem bylo vlastní zastavení z důvodu 

taktiky. V tomto případě jsme zjistili, že sledované družstvo vícekrát zastavilo pokus o 

realizaci rychlého útoku z vlastní vůle a to zejména z důvodu střídaní minimálně jednoho 

hráče, který vybíhal ihned po zisku míče na střídačku a koncepce vedení rychlého útoku 

tak byla narušena.  

Výsledky týkající se detailní analýzy u sledovaného družstva budou sloužit jako 

podklady pro následné zdokonalování součinnosti vztahů mezi obrannými systémy a 

přechodem k realizaci rychlého útoku právě u sledovaného družstva.  

Nelze tudíž z této práce dělat obecné závěry, k tomu by bylo potřeba analyzovat více 

družstev a následné výsledky porovnat mezi sebou.  

V práci jsme se dále zaměřili na porovnání naměřených údajů u sledovaného družstva 

s týmy na mezinárodních vrcholových akcích (ME, MS, OH).  
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K porovnání jsme zvolili údaje o průměrném počtu útoků za jedno utkání, průměrném 

počtu rychlých útoků za jedno utkání a také kategorii procentuálního zastoupení rychlého 

útoku vzhledem k celkovému počtu útoků. V rámci vypočítaným údajům jsme zjistili, že 

sledované družstvo mělo průměrně více útoků za jedno utkání ve srovnání s týmy na 

mezinárodních vrcholových akcích.  

Důvodem tohoto výsledku by mohla být, úroveň jednotlivých soutěží. Přeci jenom 

hráči na mezinárodních vrcholových akcích dosahují jiných kvalit po všech stránkách 

(kondice, technika, taktika, psychika) než hráči české nejvyšší soutěže. Na mezinárodních 

vrcholových akcích se objevují nejlepší hráči svých zemí a můžeme tedy hovořit o tom, že 

jejich herní činnosti jednotlivce jsou na nejvyšší úrovni a tím pádem je velice těžké se 

prosadit do brankových příležitostí, dělají méně technických chyb (ztrát míče) a to 

znesnadňuje realizaci rychlého útoku.  

Další možnost, proč bylo na mezinárodních vrcholových akcích průměrně méně útoků 

za jedno utkání, by mohla být taktická stránka hry. Na vrcholových akcích totiž družstva 

odehrají maximálně 8 utkání a zaváhání i v jednom z nich by mohlo ovlivnit jejich 

umístění, kdežto u sledovaného družstva jsme jich v základní části analyzovali 20 a po 

základní části se hrálo ještě play off, tudíž umístění v tabulce po základní části bylo jen boj 

o pozici (soupeře) v play off, ale mistrem republiky se mohlo stát i družstvo, které se po 

základní části umístilo na 8. místě. 

U kategorie průměru rychlých útoků na jedno utkání jsme zaznamenali jen nepatrný 

rozdíl mezi hodnotami u sledovaného družstva a hodnotami u týmů na vrcholových akcích. 

U sledovaného družstva jsme zjistili, že realizovalo průměrně na jedno utkání o 0,4 

rychlého útoku méně než týmy na vrcholových akcích.  

V tomto hledisku ovšem opět musíme brát zřetel na jisté neshody a nepřesnosti 

v zaznamenávání počtu rychlých útoků, neboť sledování a zaznamenávání hodnot 

provádělo více jedinců a v tom případě musíme počítat s ovlivněním z důvodu lidského 

faktoru. Každý z jedinců, který zaznamenával dané údaje, totiž mohl posuzovat jednotlivé 

situace rozdílně. 
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V případě poslední kategorie, u které jsme prováděli porovnání, jsme zjistili, že u 

sledovaného družstva tvoří rychlý útok 18,70% z celkového počtu útoků, kdežto u týmů na 

vrcholových akcích se tato hodnota pohybuje na čísle  10,40%. Tento výsledek byl pro nás 

překvapující, protože jsme předpokládali, že výsledky u sledovaného družstva v této 

kategorii budou nižší než u týmů na vrcholových akcích.  

K jistému ovlivnění těchto výsledků mohlo dojít hlavně vzhledem k počtu utkání, 

z kterých jsme získali potřebná data. U sledovaného družstva jich bylo pouze 20, kdežto u 

týmů na mezinárodních vrcholových akcích jsme použili data z 310 utkání. 

Vzhledem k těmto výsledků můžeme říci, že sledované družstvo se snaží hrát moderní 

házenou s praktikováním rychlého útoku a v rámci tohoto herního systému se vyrovná 

s týmy na vrcholových akcích, ale velice zaostává v úspěšnosti dokončení rychlého útoku a 

to především v rámci neproměňování brankových příležitostí.  
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6. Závěr 

 

Cílem této práce bylo zjistit vzájemné vztahy mezi používanými obrannými systémy a 

kvantitativními (případně i kvalitativními) charakteristikami rychlého útoku u námi 

vybraného družstva, které je účastníkem české nejvyšší soutěže v házené. Jako další cíl 

jsme si zvolili tyto naměřené hodnoty analyzovat a udělat srovnání s dostupnými 

hodnotami národních týmů z mezinárodních vrcholových akcí typu Olympijských her, 

Mistrovství světa a Evropy.  

Realizace rychlého útoku je spojená s obrannou fází hry. Protože kvalitní obrana je 

jeden z hlavních faktorů k realizaci samotného rychlého útoku. Zaměřili jsme se tedy na 

obranné systémy, které sledované družstvo praktikuje nejčastěji a to zónové obranné 

systémy 0:6 a 1:5. Mezi těmito obrannými systémy jsme chtěli udělat srovnání a určit který 

z nich byl příhodnější, pro realizaci rychlého útoku. Teorie totiž hovoří o tom, že čím je 

větší míra agresivity obranného systému, tím je větší šance na zisk míče a tedy realizaci 

rychlého útoku. Při sledování jednotlivých utkání jsme zjistili, že v této sezóně sledované 

družstvo velmi často praktikovalo, také kombinovaný obranný systém 1+5 a tak jsme ho 

do našeho analyzování zařadili také.  

Nejprve jsme si vytvořili příslušný záznamový arch, do kterého jsme zaznamenávali 

údaje získané pozorováním videozáznamu. Mezi tyto údaje jsme zařadili časový rozsah, 

v jakém byl obranný systém praktikován v jednotlivých utkáních. V tomto případě jsme 

vypozorovali, že sledované družstvo praktikovalo nejčastěji obranný systém 0:6, následně 

obranný systém 1+5 a nejméně obranný systém 1:5. Dále jsme se zaměřili na počet 

rychlých útoků z jednotlivých obranných systémů. Jelikož byl ovšem časový rozsah 

obranných systémů rozdílný, museli jsme vymyslet, jak vyhodnotit příhodnost obranného 

systému ve vztahu k realizaci rychlého útoku. Časový rozsah jsme vydělili počtem 

realizovaných rychlých útoků při praktikování daného obranného systému a výsledek jsme 

tedy vyjádřili v průměrném počtu minut, které byly potřeba k realizaci jednoho rychlého 

útoku. V tomto případě nám vyšlo, že nejpříhodnější obranný systém ve vztahu k realizaci 

rychlého útoku byl opravdu, jak hovoří i teorie, zónový obranný systém 1:5. 
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 V práci jsme si stanovili dvě hypotézy. První hypotéza se zabývá srovnáním 

jednotlivých obranných systémů, které sledované družstvo praktikovalo nejčastěji během 

námi analyzovaných 20 utkání v základní části sezóny 2015/2016 a následné realizace 

rychlých útoků. Jedná se tedy o srovnání jednotlivých obranných systémů a jejich 

vzájemných vztahů s následným přechodem do rychlého útoku. 

Hypotéza 1: Předpokládáme, že při praktikování vysunutého systému zónové obrany se 

sledované družstvo dostane častěji do rychlého útoku. 

V případě této hypotézy jsme zjistili, že sledované družstvo během 20 utkání 

praktikovalo nejčastěji obranný systém 0:6 v časovém úseku 638 minut a realizovalo 

z tohoto obranného systému celkem 125 rychlých útoků. Dalším obranným systémem, 

který sledované družstvo praktikovalo, byl kombinovaný obranný systém 1+5 a to 

v časovém rozsahu 188 minut a realizovalo z něj 30 rychlých útoků. Poslední námi 

sledovaný obranný systém byl systém 1:5 a z tohoto systému jsme zaznamenali 35 

rychlých útoků.  

Jelikož každý obranný systém byl praktikován v jiném časovém rozsahu, rozhodli 

jsme se tedy, že pro vyjádření rozdílu mezi obrannými systémy použijeme porovnání 

průměrného časového úseku, který byl potřeba na realizaci jednoho rychlého útoku. Museli 

jsme tedy, časový úsek, ve kterém byl obranný systém praktikován vydělit počtem 

rychlých útoků, které byly při daném obranném systému realizovány.  

Ve výsledkové části jsme v tab. 10 vyjádřili námi vypočítané hodnoty, ze kterých 

vyplývá, že při praktikování obranného systému 0:6 sledované družstvo realizovalo rychlý 

útok průměrně každých 5 minut a 6 sekund. Při praktikování obranného systému 1:5 

sledované družstvo realizovalo rychlý útok průměrně každé 4 minuty a 18 sekund, u 

posledního sledovaného obranného systému 1+5 sledované družstvo realizovalo rychlý 

útok průměrně každých 7 minut. 

Z těchto výsledků je zřejmé, že obranný systém 1:5, který je vysunutější a 

vyznačuje se vyšší mírou agresivity, byl ze všech tří námi sledovaných obranných systému 

nejvhodnější pro realizaci rychlého útoku. 

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům jsme hypotézu 1 potvrdili. 
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V případě druhé hypotézy jsme se zabývali srovnáním naměřených hodnot 

sledovaného družstva s národními týmy na vrcholových mezinárodních akcích. V práci 

jsme vycházeli z mezinárodních akcí za poslední období a to tedy z Mistrovství světa 

2013, 2015, z Mistrovství Evropy 2014, 2016 a z Olympijských her 2016. 

Zabývali jsme se zejména procentuálním podílem rychlých útoků na celkovém 

počtu útoků. Zkoumali jsme, tedy jaké procentuální zastoupení měl rychlý útok vzhledem 

k celkovému počtu útoků.  Mezi sebou jsme porovnávali naměřené hodnoty sledovaného 

družstva s celkovými hodnotami na zmiňovaných mezinárodních vrcholových akcí. Pro 

zjištění statistické významnosti jsme také využili chí kvadrát test o nezávislosti. 

Hypotéza 2: Předpokládáme, že u sledovaného družstva bude rychlý útok tvořit menší 

podíl na celkovém počtu útoků, než u reprezentačních družstev na mezinárodních 

vrcholových akcích. 

Ve výsledkové části jsme uvedli v tab. 23, že u sledovaného družstva tvořil rychlý 

útok 18,70% z celkového počtu útoků. Oproti tomu u týmů na mezinárodních vrcholových 

akcích byla tato hodnota výrazně nižší, protože z tab. 23 lze vyčíst, že na mezinárodních 

vrcholových akcích tato hodnota celkem dosahovala na 9,70%. 

Při statistickém ověřování tohoto rozdílu mezi námi vypočítanou hodnotou pomocí 

chí kvadrát testu nezávislosti jsme zjistili, že se jedná o statisticky nevýznamný rozdíl. 

Jelikož vypočítaná hodnota chí kvadrát byla 3,474, oproti tomu kritická tabulková hodnota 

byla 3,841. Vypočítaná hodnota chí kvadrát testu byla tedy nižší než tabulková kritická 

hodnota a v tomto případě jsme nemohli odmítnout platnost nulové hypotézy. 

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům jsme hypotézu 2 zamítli. 

Výsledky naší práce budou předány příslušným osobám pracujícím u sledovaného 

družstva. Spolu s výsledky také doporučíme sledovanému družstvu zaměřit se 

v tréninkových jednotkách zejména na nácvik střelby ze střeleckých pozic, které se 

nejčastěji objevují při realizaci rychlého útoku, protože procentuální úspěšnost při tomto 

herním systému byla opravdu nízká. 
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Další doporučením určitě bude, aby se sledované družstvo pokusilo najít řešení 

v rámci střídání hráčů, kteří jsou specializovaní jen na určitou fázi hry (obrana nebo útok). 

Zde by se naskytla možnost doporučit z hlediska tohoto problému zaměření na všeobecný 

rozvoj hráčů v mládežnických kategoriích, aby následně v mužské kategorii nedocházelo 

k tomuto problému, kdy hráč je schopný zastávat jen funkci útočníka nebo obránce. 

Ve střídání hráčů mezi obranou a útokem bychom viděli velký problém ve vedení a 

i samotné realizaci rychlého útoku. Navíc jsme z výsledků zjistili, že i velice často 

docházelo k neúspěšnému založení rychlého útoku vlastním zastavením a to zejména kvůli 

již zmíněnému probléme. 

V poslední řadě by bylo vhodné zvážit i častější zařazení obranného systému 1:5, 

protože rychlé útoky jsou opravdu veliká zbraň a sledované družstvo má i vhodné hráče 

pro realizaci tohoto herního systému. 
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