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ABSTRAKT 

 

 Název práce: 

 Analýza elementárních chyb v provedení útočných herních činností jednotlivce  

ve florbalu. 

 

Cíl práce:  

Cílem práce je diagnostikovat chyby v provedení jednotlivých útočných HČJ 

a poukázat na kritická místa pro jejich budoucí nácvik na základě jejich pozorování při hře  

ve vybraných florbalových zápasech. 

 

Metoda: 

 Nejprve byla vybrána florbalová utkání v různých věkových kategoriích. Dále byla 

zvolena diagnostická metoda pozorování, na základě které byly popsány nedostatky  

a chyby v provedení jednotlivých útočných herních činností. 

 

Výsledky: 

 Na základě pozorování vybraných florbalových zápasů byly diagnostikovány 

nedostatky a chyby v provedení jednotlivých útočných herních činností (dribling, vedení 

míčku, uvolňování hráče s míčkem, přihrávání a zpracování míčku, uvolňování hráče  

bez míčku, střelba, dorážení a tečování míčku a situace při vhazování míčku). 

 

Klíčová slova: 

 Florbal, herní činnosti jednotlivce, dribling, vedení míčku, uvolňování hráče 

s míčkem, přihrávání a zpracování míčku, střelba, chyby v provedení útočných HČJ, 

pozorování  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

Thesis title:  

Analysis of elementary deficiencies in the performance of offensive game activities 

of individual in floorball 

 

Goal of the thesis: 

The goal of this work is to diagnose deficiencies in the performance of offensive 

game activities of individual and refer to critical points for future training. The work is 

based  

on observations during the game in selected floorball games.  

 

Method:  

First of all floorball matches were selected in different age categories. Furthermore  

a diagnostic method of observing was selected, which was later the basis of described 

shortcomings and deficiencies in the performance of offensive game activities  

of individual.  

 

Results: 

Deficiencies and shortcomings in the performance of the individual offensive game 

activities were diagnosed on the basis of selected floorball games (dribbling, keeping the 

ball, releasing a player with the ball, pass and play of the ball, releasing a player without 

the ball, shooting, pushing the ball and situation during throw-in the ball).  

 

Keywords:  

Floorball, individual game activities, dribbling, keeping the ball, releasing a player 

with the ball, pass and play of the ball, shooting, incorrectly performance of offensive 

individual game activities, observation 

  

 

 
 
 



 

 
 

Poděkováni: 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce PhDr. Janu Křičkovi, CSc.  

za vstřícné vedení práce, podnětné připomínky a cenné rady, které mi pomohly během 

vypracovávání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a použil jen uvedených pramenů  
a literatury. 

 

……………………… 

         Martin Niklas 

 

 

 

 



 

 

Svoluji k zapůjčení své bakalářské práce ke studijním účelům. Prosím, aby byla vedena 

přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musí pramen převzaté literatury řádně citovat. 

 

Jméno, příjmení: Číslo obč. průkazu:   Datum vypůjčení: Poznámka:              

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam zkratek 

ČFbU – Česká florbalová unie 

HČJ – Herní činnost jednotlivce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

1  ÚVOD................................................................................................................................8 

2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA....................................................................................9 

2.1   Rozvoj florbalu ..........................................................................................................9 

2.2  Obecná charakteristika florbalu..............................................................................10 

2.3  Systematika florbalu ................................................................................................11 

2.3.1  Týmové herní činnosti – herní systémy.............................................................12 

2.3.2  Skupinové herní činnosti – herní kombinace.....................................................13 

2.3.3   Individuální herní činnosti – herní činnosti jednotlivce ...................................14 

3  DIAGNOSTIKA.............................................................................................................21 

3.1  Diagnostické prostředky - pozorování .....................................................................22 

4  CÍL A POSTUP PRÁCE ...............................................................................................24 

4.1  Cíl práce ...................................................................................................................24 

4.2  Postup práce .............................................................................................................24 

5  VÝSLEDKOVÁ ČÁST..................................................................................................24 

6  DISKUSE ........................................................................................................................32 

6.1  Dribling ....................................................................................................................32 

6.2  Vedení míčku............................................................................................................32 

6.3  Uvolňování hráče s míčkem.....................................................................................33 

6.4  Přihrávání a zpracování míčku ...............................................................................33 

6.5  Uvolňování hráče bez míčku ...................................................................................34 

6.6  Střelba.......................................................................................................................34 

6.7  Dorážení a tečování míčku ......................................................................................35 

6.8  Situace při vhazování míčku....................................................................................35 

7  ZÁVĚR ...........................................................................................................................36 

POUŽITÁ LITERATURA................................................................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1  ÚVOD 

 

V dnešní době patří u nás florbal k jednomu z nejrychleji se rozvíjejících sportů. 

S florbalovou hokejkou a „děravým“ florbalovým míčkem se dnes již nesetkáváme jen 

v tělocvičnách a halách větších měst. Tento sport se dnes dostává do podvědomí široké 

veřejnosti díky televiznímu vysílání nebo dennímu tisku, avšak k jeho velké popularitě 

přispívá zejména dostupnost (může jít o stránku finanční, prostorovou nebo třeba časovou).  

Vzhledem k rychle rostoucímu počtu aktivních hráčů a zejména jejich velkému  

a rychlému výkonnostnímu růstu je třeba i odpovídající počet kvalifikovaných trenérů. 

Tato práce může pomoci začínajícím trenérům v jejich práci nejen s mládeží  

či začátečníky. Může být i návodem, jak postupovat v trenérské praxi a s čím začínat  

a čemu věnovat zvýšenou pozornost v tréninku herních činností jednotlivce. 

Téma „Analýza elementárních chyb v provedení útočných herních činností 

jednotlivce ve florbalu“  jsem nezvolil náhodně. Při výběru tématu mé práce jsem vycházel 

i z šestiletých trenérských zkušeností, během kterých jsem působil v několika florbalových 

oddílech. Zároveň jako student fakulty tělesné výchovy a sportu jsem se nechtěl spokojit  

s omezenými znalostmi týkající se právě problematiky útočných herních činností 

jednotlivce ve florbalu. Za účelem analýzy v mé bakalářské práci jsem navštívil vybraná 

florbalová utkání v kategoriích: první liga elévů; první liga mladších žáků; první liga 

starších žáků; první liga dorostenců; první liga juniorů; extraliga mužů; první liga juniorek 

a extraliga žen. Na základě pozorování vybraných florbalových zápasů jsem se pokusil 

popsat nejčastější chyby v provedení jednotlivých útočných HČJ a poukázání na kritická 

místa pro budoucí nácvik. Za metodu své bakalářské práce jsem tedy použil analýzu a jako 

objekt zkoumání již zmíněné florbalové kategorie.  

Vzhledem k tomu, jakou má jistě florbal perspektivní budoucnost, by bylo velmi 

vhodné, aby se touto problematikou zabývali i další autoři.  

Věřím, že má práce má ucelenou a srozumitelnou formu, která pomůže eventuálním 

zájemcům utvořit si představu o tématu a lépe pochopit problematiku útočných herních 

činností ve florbalu.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 ROZVOJ FLORBALU 

 

Původ hry dnes nazvané florbal je třeba hledat v Severní Americe v 50. letech  

20. století. Florbalový míček v dnešní podobě paradoxně nevyvinuli florbalisté, ale 

baseballisté. Plastový děrovaný míček podobných rozměrů totiž sloužil k tréninku 

amerických baseballových nadhazovačů. I přes toto jsou počátky organizovaného florbalu 

spojeny se skandinávskými zeměmi. Ve Švédsku se počátky hry zvané innebandy datují  

na začátek 70. let, finské salibandy o několik let později. Již od počátku tyto dvě země, 

především pak Švédsko, udávají florbalu směr vývoje. Vlastní cestou se florbal ubíral  

ve Švýcarsku. Tam používají pro tento sport název unihockey a charakteristické zde bylo 

po dlouhou dobu používání hokejky brankářem. Dodnes se pak ve Švýcarsku hraje florbal 

na 2 různých velikostech hřiště.  

K dalším vyspělým zemím, které však nedosahují úrovně Švédska či Finska, patří 

ještě Norsko, Dánsko či Lotyšsko. Florbal však získává velkou popularitu v dalších zemích 

jako je Estonsko, Polsko nebo Německo. Nejnovějším teritoriem se ale stává jih Evropy,  

a to zejména Slovinsko, které těží z velice dobré házenkářské tradice, která dává sportu 

materiální zabezpečení v podobě hal (Zlatník, Vancl a kol., 2001). 

 

U nás se první setkání s florbalem uskutečnilo díky výměnnému pobytu studentů 

VŠE a helsinské univerzity KY v roce 1984. Dalším významným datem je rok 1991  

a 1992, kdy byly do Čech postupně přivezeny ze Švédska florbalové hokejky a z Maďarska 

mantinely. V roce 1993 potom byl v Čechách uspořádán první ročník, dnes již tradičního 

turnaje Czech Open, kde startovalo 43 družstev z 5 zemí. V další době se florbal rozšířil  

do všech koutů Čech, velká florbalová centra vznikla kromě Prahy a Ostravy také v Liberci 

a Brně. Rozmach českého florbalu vyvrcholil v roce 1994, kdy proběhl 1. ročník oficiální 

první ligy mužů. A jaké důvody vedly k tak velkému rozvoji florbalu nejen u nás? Tím 

hlavním je bezpochyby finanční a prostorová dostupnost. Koupě florbalové hokejky  

a míčku není finančně náročná a ke hře není potřeba ani žádné speciální sportovní oblečení 

ani obuv. Co se týče prostorové dostupnosti, malou tělocvičnu lze nalézt téměř v každé 

obci. Druhým zásadním důvodem je atraktivita této sportovní hry nejen z pohledu diváka.  



 10 

Hra je velmi rychlá, k vidění bývá velké množství branek, mnoho pohledných kombinací   

a často i osobních kontaktů.   

Florbal se při svém úspěšném tažení začal brzy šířit i do školních tělocvičen. 

Zásluhu na tom mělo i rozšíření unihokeje (též malý florbal) mezi studenty, připravujícími 

se na tělovýchovnou pedagogickou praxi. V posledních letech se již florbal řadí jako 

rovnocenný partner po bok tradičních sportovních her jako basketbal, volejbal nebo fotbal. 

Prostorové podmínky většiny škol sice nedovolují ani přiblížení se soutěžním podmínkám 

(branky, mantinely…), ale nabízejí dostatek prostoru pro rozvoj základních herních 

činností jednotlivce a pro vytváření základních herních návyků. Popularita tohoto sportu 

vyústila i ve vznik systému regionálních školních soutěží (Poprask, Středoškolská 

florbalová liga) a vznikla řada školních družstev, která se zapojila do soutěží pořádaných 

ČFbU (Skružný a kol., 2005).       

 

 

2.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FLORBALU  

 

Slovo florbal je zřejmě přejaté z anglického výrazu floorball, jenž vznikl složením 

dvou slov, a to „floor“ znamenající „podlahu“ a „ball“ – v překladu „míč“. Tento název 

tedy napovídá, že se jedná o halový sport. 

Florbal je kolektivní sport podobající se pozemnímu hokeji. Systematizace 

sportovních her řadí florbal mezi invazní týmové hry brankového typu (Táborský a kol., 

2007).  

Cílem hry je vstřelit více branek než soupeř. Na hřišti o rozměrech 40 x 20 metrů 

hraje 5 + 1 hráčů současně za každý tým. Pět hráčů v poli s hokejkou v ruce se snaží splnit 

cíl hry o vyšším počtu vstřelených branek, zatímco gólman ve své výstroji se jim v tom 

snaží zabránit. Na soupisce týmu může být k utkání zapsáno až 20 hráčů. Většinou zápas 

odehrají 2 až 3 pětice hráčů, které se střídají zhruba po 45 – 90 sekundách (při přesilové 

hře až 120 s). Celý zápas trvá 3 x 20 minut čistého času s případným prodloužením 

desetiminutovým. Pro výkon hráče florbalu v utkání je charakteristická střídavá intenzita 

herních činností, projevující se v nepravidelně dlouhých intervalech a přerušovaná 

nepravidelně dlouhými pauzami. Rozhodující jsou mnohokrát opakované krátkodobé 

činnosti explozivního rychlostně silového charakteru vysoké intenzity. Co se týče 

energetického krytí, prvním předpokladem je vysoká úroveň kapacity anaerobní alaktátové 
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zóny metabolického krytí, které představuje vysokou schopnost štěpení ATP 

(adenosintrifosfát) a rychlé znovuzískání ATP za účasti CP (kreatinfosfát). Druhým 

předpokladem je vysoká kapacita oxidativní zóny metabolického krytí, jež zaručuje 

relativně rychlou oxidativní náhradu zásob ATP a CP v intervalech nulové a nízké 

intenzity (Zlatník, 2004; Havlíčková a kol., 1993). 

Průměrná hodnota srdeční frekvence hráčů během zatížení je 165,5 tepů za minutu, 

což představuje průměrně 83,9 % z maximální tepové frekvence. Z hlediska anaerobního 

prahu dosahuje tato hodnota tepové frekvence 91,6 % ANP (Zlatník, 2004). 

Hráči v poli kombinují cyklické prvky pohybu (chůze, běh, …) s prvky 

acyklickými (střelba, zpracování, atd. ).  Tato sportovní hra klade vysoké nároky zejména 

na výbušnou sílu, rychlostní vytrvalost, a také na koordinační schopnosti (orientační 

schopnost, schopnost reakce, rovnováhy, rytmu, …). 

 

 

2.3   SYSTEMATIKA FLORBALU 

 

Za dovednosti se pokládají získané předpoklady sportovce účelně, účinně a úsporně 

řešit pohybové úkoly dané specializace. Jsou komplexem, který se týká nejen motoriky 

člověka, ale uplatňuje se zde i jeho psychika a fyziologické funkce. Dovednosti jsou 

specifické podle sportů. Sportovní dovednosti vznikají na základě informací o vnitřním  

a vnějším prostředí sportovce a jejich syntézy poskytující ucelený obraz o situaci, která má 

být řešena (Dovalil a kol., 2002). 

Herní činnost je individuální, skupinová nebo týmová herní dovednost (nebo též 

herní způsobilost) zaměřená k plnění herních úkolů. Uplatněnými herními činnostmi v ději 

utkání se naplňuje jeho obsah. Podle počtu hráčů zúčastněných na plnění konkrétního 

herního úkolu rozlišujeme herní činnosti jednotlivce (individuální herní dovednosti),  

u párových, případně týmových, sportovních her také herní kombinace (herní dovednost 

dvou nebo více hráčů označovaná jako součinnost) a v posledním případě rovněž herní 

systémy (způsob organizace herního jednání všech spoluhráčů). Jinými hledisky třídění 

herních činností mohou být např. vztah ke společnému předmětu nebo herní úkol 

(Táborský a kol., 2007). 

Dobrý (1988) označuje herní dovednost za obecné označení každé herní činnosti 

jednotlivce. Stává se jí jakýkoli pohybový akt nebo složitější pohybový celek, který: 
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- se váže k řešení specifického herního úkolu 

- je výsledkem učení, praxe a získaných zkušeností 

- představuje relativně trvalou změnu chování a jednání 

 

Dle Dobrého (1988) představuje individuální herní výkon specifické zatížení, které působí 

na: 

- funkce vnitřních orgánů a metabolické procesy, jejichž úrovně se stávají 

současně závažnými bioenergetickými determinantami 

- funkce hybného systému, jejichž úrovně se současně stávají závažnými 

biomechanickými determinantami 

- řídící činnost centrální nervové soustavy a psychických procesů 

(kognitivních, motivačních, emočních, volních) jejichž úrovně se 

současně stávají psychickými determinantami individuálního herního 

výkonu. 

 

Zásah do některé z těchto determinant a jejich změna vyvolá změnu v celé herní 

dovednosti a následně i v herním výkonu. Proto považujeme herní činnosti jednotlivce  

za dovednosti otevřeného typu (Dobrý, 1988). 

 

Herní činnosti dělíme na: 

- individuální – herní činnost jednotlivce  

- skupinové – herní kombinace 

- týmové – herní systémy 

 

Vzhledem k tématu práce popíšeme skupinové a týmové herní činnosti jen  

ve stručnosti, podrobněji se budeme zabývat až individuálními herními činnostmi, detailně 

potom útočnými herními činnostmi jednotlivce.  

 

 

2.3.1 TÝMOVÉ HERNÍ ČINNOSTI - HERNÍ SYSTÉMY   

 

Herní systémy dělíme podobně jako herní činnosti jednotlivce nebo herní 

kombinace na útočné a obranné.  
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Skružný a kol. (2005) řadí mezi útočné herní systémy: 

1. postupný útok 

2. rychlý útok 

3. protiútok 

4. přesilovou hru.  

 

Do obranných herních systémů řadí potom: 

1. osobní obranu 

2. zónovou obranu 

3. kombinovanou obranu 

4. zónový presink 

5. hru v oslabení.  

 

 

2.3.2 SKUPINOVÉ HERNÍ ČINNOSTI - HERNÍ KOMBINACE 

 

Jsou to herní činnosti dvou nebo více hráčů, kteří ve vzájemné spolupráci vědomě 

řeší určité herní situace. Herními kombinacemi lze řešit herní situace jak v útočné - útočné 

herní kombinace, tak i v obranné fázi - obranné herní kombinace.  

 

Podle způsobu řešení rozlišují Zlatník, Vancl a kol. (2001) herní kombinace útočné 

založené na principu: 

1. přihraj a běž 

2. křížení 

3. clonění 

4. zpětné přihrávky 

5. nahození 

6. vhazování   

7. rozehrání standardní situace („signál“)   

 

Podobně jako u útočných herních kombinací rozlišují podle způsobu řešení Zlatník, 

Vancl a kol. (2001) herní kombinace založené na principu: 

1. zajišťování 
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2. přebírání 

3. zdvojování 

4. osobního bránění 

 

 

2.3.3 INDIVIDUÁLNÍ HERNÍ ČINNOSTI - HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE 

 

Herní činnosti jednotlivce ve florbalu lze vymezit jako konkrétní herní dovednosti, 

odlišující se motorickým obsahem a herním účelem. U herních činností realizovaných 

prostřednictvím pohybového aktu nebo pohybového celku vymezujeme ve vzájemné 

propojenosti technické provedení činnosti (způsob provedení a úroveň dovednosti)  

a taktické provedení činnosti (výběr dovednosti). U florbalu lze rozlišit herní činnosti 

jednotlivce vzhledem ke vztahu k míčku (HČJ s míčkem a HČJ bez míčku) a podle 

charakteru herní činnosti (HČJ útočné a HČJ obranné) (Táborský a kol., 2007). 

 

 

2.3.3.1 ČINNOST BRANKÁŘE 

 

Postavení brankáře v týmu se značně liší od postavení hráčů. Na brankáře jsou 

kladeny zcela jiné tělesné a psychické požadavky. Brankář hraje celých 60 minut, během 

kterých musí po většinu času udržovat maximální koncentraci. Únava brankáře je 

způsobena spojením fyzického, ale hlavně psychického vypětí (Zlatník, Vancl a kol., 

2001).  

Mezi základní činnosti brankáře patří: 

 1.  Základní postoj a pohyb 

 2.  Chytání a vyrážení 

 3.  Zmenšování střeleckého úhlu 

 4.  Činnost při přečíslení a situaci 1-1 

 5.  Činnost při hře za bránou a při přehuštění hráčů v brankovišti 

6.  Výhozy – zakládání útoku 

7.  Činnost při standardních situacích   
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2.3.3.2  HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE OBRANNÉ 

 

OBSAZOVÁNÍ HRÁČE S MÍČKEM 

Při obsazování hráče s míčkem se bránící hráč snaží atakováním získat míček, 

zabránit úspěšné přihrávce obsazovanému hráči nebo zpomalit a narušit protiútok. 

Optimální je okamžik, kdy hráč přijímá přihrávku a nestačil ji ještě zpracovat. Na útočné 

polovině se atakující hráč snaží soupeře donutit k pohybu k mantinelům a po předchozích 

činnostech i získat míček. V obranné polovině hřiště se bránící hráč snaží svým 

postavením zabránit soupeři proniknout do výhodnějšího střeleckého postavení, proniknutí 

středem hřiště k brance, u mantinelů vzít míček soupeři nohou (holí to zakazují pravidla) 

(Zlatník, Vancl a kol., 2001). 

 

OBSAZOVÁNÍ HRÁČE BEZ MÍČKU  

Obsazování hráče bez míčku je činnost zabraňující soupeři převzít přihrávku.  

Při této činnosti je důležité správné postavení bránících hráčů. Ti by měli stát vždy mezi 

protihráčem s míčkem a protihráčem, kterému je bráněno přijmout přihrávku nebo mezi 

protihráčem s míčkem a vlastní brankou. Při bránění běžícího hráče je důležité mít 

s útočícím hráčem neustálý kontakt, nenechat mu dostatečný prostor pro převzetí 

přihrávky. Při utkání vyžaduje obsazování hráče bez míčku hráčskou koncentraci  

a zodpovědnost a zanedbání této činnosti dává útočícímu možnost tvorby nových útočných 

herních situací (Skružný a kol., 2005). 

 

OBRANA PROSTORU  

Obrana prostoru je činnost při přečíslení soupeřem, při které hráč brání vhodným 

postavením prostor a snaží se znesnadnit činnost soupeře, např. přihrávku (Zlatník, 2004).  

Ve florbalu dochází často k přesilovým situacím 2 na 1, 3 na 1, 3 na 2 apod. Bránící hráči 

se v těchto situacích snaží znesnadnit možnost dosáhnout branky útočícím hráčům svým 

postavením – správnou obranou prostoru. 

 

BLOKOVÁNÍ STŘEL 

Poslední, nikoli však méně důležitou obrannou herní činností je blokování střel.  

Je to činnost, při které se bránící hráči snaží zabránit proniknutí vystřeleného míčku  

na svou branku. Velmi důležité je zde postavení bránícího hráče. Ten by se měl pohybovat 



 16 

neustále na spojnici míčku se svou brankou, aby byl kdykoli schopen svým tělem zabránit 

právě vystřelenému míčku v letu do branky. Dále musí obránce stále sledovat soupeře, aby 

ten jen nenaznačoval vystřelení a neprovedl kličku. Speciálním typem blokování střel je 

obranná činnost při standardní situaci – tzv. stavění zdi (Skružný a kol., 2005).  

 

 

2.3.3.3  HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE ÚTOČNÉ 

 

K útočným herním činnostem jednotlivce patří dribling, vedení míčku, uvolňování 

hráče s míčkem, zpracování a přihrávání míčku, uvolňování hráče bez míčku, střelba, 

dorážení a tečování míčku a situace při vhazování míčku (Nykodým, 2006). 

 

DRIBLING  

Dribling patří mezi základní dovednosti každého hráče, která se uplatňuje  

při kontaktu hráče s míčkem. Ten kontroluje hráč čepelí, přičemž míček by se neměl  

od čepele příliš oddalovat. Ve florbalu se rozlišuje (Roubal, 1996):  

- dribling hokejový (míček hráč ovládá střídavě forhendovou  

a bekhendovou stranou čepele), tento dribling je jednodušší   

- dribling florbalový (hráč ovládá míček pouze forhendovou stranou, 

přičemž vytváří hokejkou tzv. osmičky. Míček rotuje od patky čepele  

ke špičce a po následném postavení čepele na špičku je stažen zpět).  

Dribling s míčkem, ať už florbalový či hokejový, ztěžuje bránícímu hráči 

odhadnout úmysl driblujícího hráče nebo mu míček bez porušení pravidel odejmout. 

   

VEDENÍ MÍČKU  

Cílem vedení míčku je co nejrychlejší přesun hráče s míčkem z jednoho místa  

na druhé, přičemž hráč by neměl ztratit kontrolu nad míčkem. Při přesunu využívá hráč 

svého těla jako „obranného valu“.  

Můžeme rozlišit několik způsobů vedení míčku (Zlatník, Vancl a kol., 2001):  

- První způsob je vedení tažením. Při tomto způsobu držíme hokejku      

buď  jednou (a to jak forhendovou tak i na bekhendovou stranou čepele)    

      nebo oběma rukama (většinou jen forhendovou stranou čepele).  
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- Druhý způsob je vedení míčku tlačením. Stejně jako u vedení tažením 

můžeme hokejku držet v jedné ruce (a to forhendovou i bekhendovou 

stranou čepele) nebo oběma rukama. Varianta držení oběma rukama se 

využívá ale velmi zřídka.  

- Poslední způsob je vedení míčku driblingem. I zde rozeznáváme  

dvě varianty, a to vedení driblingem hokejovým (častější způsob)  

a vedení driblingem florbalovým (s tím se setkáváme zřídka). 

Pro správné provedení je důležitý co možná nejdelší kontakt čepele s míčkem, aby 

byl hráčem neustále kontrolován. Velmi podstatné je i dostatečné přiklopení míčku čepelí 

k hrací ploše. 

 

UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE S MÍČKEM  

Při uvolňování hráče s míčkem by měl hráč získat výhodnější postavení pro další 

činnost, přihrávku nebo střelbu. Uvolněním přes protihráče dosáhne číselné převahy  

pro družstvo, což vytváří předpoklady pro úspěšné zakončení útočné akce. Technika  

a provedení je ovlivněna herní situací (závisí na prostoru, kde se odehrává, a na způsobu 

vedení obranných činností protihráče).  

Podle Zlatníka, Vancla a kol. (2001) a dalších rozeznáváme tři způsoby provedení:  

-   nejčastěji používané je uvolnění se driblingem (kličkou, kdy hráč naznačí těsně 

před protihráčem driblingem směr svého dalšího pohybu a následně pohyb 

rychle mění na opačnou stranu a to buď forhendovou nebo bekhendovou 

stranou čepele).  

-  druhou možností je obhození protihráče buď do volného prostoru nebo  

o mantinel (důležité je mít volný prostor, kam bude míček směřovat) nebo 

prohození protihráče mezi protihráčovými nohami či mezi protihráčovou 

nohou a jeho hokejkou.  

-   třetím způsobem uvolňování je obtočení protihráče, kdy si hráč svým tělem 

chrání míček a obtáčí se kolem protihráče bokem nebo zády k němu). I zde 

můžeme vidět provedení jak forhendovou tak i bekhendovou stranou čepele.  

 Pro efektivní provedení uvolnění je velmi důležitý zrychlený pohyb hráče 

v momentu ihned po kličce nebo po obhození či prohození (ve chvíli, kdy hráč míjí 

protihráče). Podstatný je i správný odhad herní situace např. pro optimální načasování 

uvolnění.  
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PŘIHRÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MÍČKU 

Další dvě útočné herní činnosti jednotlivce – přihrávání a zpracování míčku spolu 

vzájemně souvisí. Základem dobré přihrávky je správné zpracování míčku, kdy hráč má  

nad ním kontrolu. Pro zpracování míčku je velmi důležité postavení nohou. To závisí  

na držení hokejky – hráči s levým držením hole stojí pravou nohou vpřed, hráči s pravým 

držením pak levou nohou směrem k přijímané přihrávce. Většinou je pro hráče výhodnější 

zpracovat přihrávku forhendovou stranou čepele, kdy hráč může ihned přesně přihrát  

či střílet. Z toho vyplývá i fakt, že pro spoluhráče je lepší dostat přihrávku též  

na forhendovou stranu čepele (Skružný a kol., 2005).  

 

Pro správnou přihrávku platí: 

      - má být provedena s ohledem na čas potřebný pro přemístění míčku  

                       od přihrávajícího ke spoluhráči, 

- má směřovat před spoluhráče, který by se měl uvolnit, aby byl schopen 

přijmout míček, 

- má být provedena tehdy, kdy ostatní spoluhráči svou činností a pohybem 

vykryjí všechny protihráče tak, aby spoluhráč, na kterého bude směřována 

přihrávka, byl schopen přihrávku zpracovat včetně jejího zakončení. 

 

Míček je možné přihrát po zemi (přímo nebo o mantinel) – švihem, úderem nebo 

přiklepnutím.  Druhou možností je míček přihrát vzduchem (švihem nebo přiklepnutím). 

Tento způsob se používá zejména tehdy, je-li v prostoru velká koncentrace protihráčů, kdy  

je pravděpodobné, že by se míček přihraný po zemi ke spoluhráči nedostal, ale i při 

přímém rozehrání standardní situace z vlastní poloviny na polovinu soupeře. 

Třetím způsobem je přihrávka brankáře (po zemi nebo skákajícím míčkem).  

Co se týče správného provedení, velmi důležité je jak při přihrávání, tak i při zpracování 

mít míček přiklopen čepelí k hrací ploše. Při zpracování hraje podstatnou roli zpětný pohyb 

hokejky, který tlumí míček aniž by od čepele odskakoval.  
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UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE BEZ MÍČKU  

Cílem uvolňování hráče bez míčku je dostat se do takového postavení, kdy hráč 

není atakován soupeřem a může: 

- převzít přihrávku od spoluhráče  

- upoutat pozornost soupeře tak, aby spoluhráč, na kterého směřuje přihrávka, 

ji mohl zpracovat  

- zakončit přihrávku střelbou. 

 

Hráč bez míčku se uvolňuje buď změnou rychlosti běhu (zrychlením nebo 

zpomalením) nebo prudkou změnou směru běhu. Zároveň může hokejkou ukázat 

spoluhráči, kam by měla přihrávky směřovat.  

Při hře se většinou uvolňuje více hráčů najednou. Přihrávku od spoluhráče dostane 

sice jen jeden (ten, který je v nejvýhodnějším postavení), avšak ostatní spoluhráči  

při uvolňování poutají pozornost protihráčů. Velký význam má při této činnosti výběr 

místa na hřišti (Zlatník, 2007). 

 

STŘELBA  

Střelba patří k činnostem, které v konečném důsledku rozhodují o výsledku celého 

zápasu. Cílem je dopravit míček do soupeřovy branky. Úspěšnost ovlivňuje zejména: 

- schopnost hráče posoudit aktuální herní situaci, 

- schopnost hráče se správně a včas rozhodnout, zda střílet, 

- schopnost hráče najít nekrytý prostor soupeřovy branky 

- správná volba způsobu střelby 

 

Střelbu lze provést forhendovou stranou čepele švihem nebo přiklepnutím (krátkým 

přiklepnutím nebo tzv. golfovým úderem – hokejově s přizvednutou čepelí nad zem  

při zahájení úderu nebo po zemi tažením čepele). Střelba bekhendovou stranou čepele je 

méně častá a provádí se švihem (zřídké použití, jen v bezprostřední blízkosti branky) nebo 

přiklepnutím (podle postavení čepele k míčku). Při střelbě nesmí být čepel hokejky 

v blízkosti protihráče zvednuta nad úroveň pasu, a to jak při nápřahu před zasažením 

míčku, při došvihu po zasažení míčku i při naznačení střely.  

Při střelbě švihem čepel hokejky nemá být tažena po části oblouku, ale po přímce  

a míček nemá být vystřelen příliš před tělem. Podobně je tomu i u střelby příklepem, kdy 
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má být míček vystřelen před tělem na kolmici spojnice chodidel dolních končetin.  

Při střelbě příklepem nemá také docházet k přílišnému úderu do hrací plochy před vlastním 

vystřelením míčku.  

Zvláštním druhem střely je blafák, který se využívá zejména při trestném střílení. 

Střílející hráč naznačí střelu určitým směrem s cílem donutit brankáře k pohybu tímto 

směrem, přičemž vlastní střelu pak buď rovnou nebo po krátkém vedení umístí do odkryté 

části branky. Při trestném střílení musí být míček neustále v pohybu vpřed. Při používání 

blafáku během hry je třeba, aby hráč měl před vlastní střelbou dostatek času na náznak 

střely (Karczmarczyk, 2006). 

 

DORÁŽENÍ A TEČOVÁNÍ MÍČKU  

Při dorážení a tečování míčku hráč stojící nebo dobíhající před branku se snaží 

dorazit míček vyražený brankářem nebo tečovat střelu spoluhráčů na branku. Účelem 

tečování  je změnit směr míčku letícího na branku (a to jak ve vertikálním  

tak i horizontálním směru) zároveň se cloněním výhledu brankáře. Problémem tečujícího 

dobíhajícího hráče bývá fakt, že nemá připravenou florbalovou hůl a nestačí včas 

zareagovat nebo nestojí tak, aby bránil brankáři ve výhledu.  

 

SITUACE PŘI VHAZOVÁNÍ MÍČKU  

Speciální útočnou herní činností je situace při vhazování míčku, kdy se hráč snaží 

míček získat nebo ho usměrnit ke spoluhráčům. Získání míčku při vhazování znamená  

pro hráče nejen výhodu při hře, ale i určitou psychickou výhodu. Hráč na vhazování  

by měl mít rychlou, pohotovou reakci a dobrou techniku hole a sílu v rukou,  

ale i dodržovat správný postoj (Zlatník, Vancl a kol., 2001).  
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3  DIAGNOSTIKA  

 

Pedagogická diagnostika je důležitou součástí činnosti každého trenéra. Mimo jiné 

je to i podmínka individuálního přístupu ke každému sportovci i celé sportovní skupině. 

Jde o poznání jedince pro efektivní uplatnění trenérského působení. V podstatě dělá 

diagnózu každý trenér, i když si to často sám ani neuvědomuje: snaží se rozpoznat chyby 

sportovce při nácviku pohybové dovednosti, hledá příčiny jeho špatné soustředěnosti  

či vytrvalosti, přemýšlí nad nepřátelskou atmosférou ve skupině apod. Diagnóza je cennou 

součástí práce trenéra. Výsledky diagnózy na výběru diagnostických prostředků  

i na schopnostech trenéra získané údaje a hodnoty adekvátně interpretovat. Proto je  

tu snaha propracovávat diagnostiky vhodné pro trenérskou činnost a přibližovat trenérům 

problémy diagnózy na vyšší vědecké úrovni (Svoboda, 2007). 

Dle Svobody (2007) by měl trenér usilovat o diagnózu ve třech oblastech:          

- pohybové výkony - tzn. nejen sportovní výkon sám, ale celkovou 

psychomotorickou výkonnost a předpoklady k výkonům. 

- Strukturu a dynamiku osobnosti sportovce – zahrnuje nejširší sféru 

předpokladů, ke kterým patří nejen motorické schopnosti (silové, rychlostní, 

atd.), ale i některé specifické schopnosti percepční (např. periferní vidění)  

a intelektové (zvláště kognitivní kapacita). 

- sociální vztahy – sem patří nejen vztahy uvnitř skupiny, ale i vztahy 

k trenérovi, rozhodčím, divákům, atd. 

Dobrý (1988) rozumí diagnostikou záměrné vyšetření. Předmětem vyšetření může 

být žák/hráč, skupina žáků/hráčů a družstvo, program, podmínky či sám učitel/trenér. 

Složky a fáze diagnostického procesu znázorňuje následující schéma:  

 

PROBLÉM ( CÍL )                       ←                     sdělení 

          ↓ upřesnění záměru                                                        ↑ 

    ZÁMĚR                                                         DIAGNÓZA 

           ↓ volba prostředků                                                       ↑ interpretace 

  DIAGNOSTICKÁ TECHNIKA    → vyšetření → DIAGNOSTICKÝ ÚDAJ 

 

Při vyšetřování hráčů či  družstva nejčastěji zaměřujeme pozornost k jejich herním 

činnostem. Nevyhneme se však ani situacím, kdy vyšetřujeme i jiné pohybové činnosti 
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nebo kdy určujeme, popisujeme okolnosti, které herní činnosti ovlivňují či podmiňují. 

Ohodnocení výkonu ve sportovních hrách předpokládá, že rozpoznáme či zjistíme aktuální 

stav hráče či družstva a porovnáme ho např. s úrovní celého souboru. Individuální  

a týmový výkon ve sportovních hrách ohodnotíme nejlépe v utkání. V tom případě jej 

označujeme jako herní. Popis výkonu ve sportovních hrách znamená také v podstatě 

rozpoznání aktuálního stavu. Odborně pozorujeme a popisujeme činnost tím, že vymezíme 

její nejdůležitější znaky. Popis činnosti hráče v utkání je už složitou a obtížnou záležitostí. 

Popisované jevy vybíráme s ohledem na význam, který vyšetření přikládáme,  

a na odbornou úroveň, zkušenosti a možnosti osob, které jevy popisují. V současnosti 

najdeme v odborné literatuře jednotlivých sportovních her řadu takovýchto popisů herních 

činností. Většinou je popsáno ideální provedení herní činnosti. Popis ideálu bývá 

výsledkem řady studií výkonu většinou vynikajících hráčů, ale bývá i výsledkem 

zobecněných zkušeností nejlepších trenérů (Dobrý, 1988). 

Diagnostickou technikou chápe Dobrý (1988) teoretický model uspořádání operací  

a časových aspektů vlastního vyšetření s cílem získat o vyšetřovaném objektu diagnostický 

údaj. Existuje celá řada vyšetřovacích technik. Třídí se podle různých hledisek, např. podle 

prostředí, v němž vyšetření probíhá nebo podle vědních disciplín, v nichž se využívají. 

Z hlediska profesionální náročnosti využíváme v tréninkovém procesu pouze běžně 

použitelných technik. Patří sem techniky založené na pozorování (evidované pozorování, 

posuzování a testování) a dotazovací techniky (rozhovor, anamnéza a dotazník). 

 

3.1 DIAGNOSTICKÉ METODY – POZOROVÁNÍ   

 

Svoboda (2007) charakterizuje pozorování jako plánovité a metodické sledování 

založené na výběrovém a soustředěném vnímání. Bez této diagnostické metody se trenér 

jen těžko obejde. Začíná smyslovým vnímáním, ale zahrnuje i kognitivní (poznávací) 

prvky. Výsledek pozorování je závislí jak na pozorovací schopnosti a zkušenosti trenéra, 

tak na předmětu pozorování a technice pozorování. Je samozřejmě obtížnější sledovat 

vlastnosti osobnosti, než přestupky proti pravidlům či chyby v technice pohybu. 

 

Abychom mohli mluvit o pozorování, měli by být splněny následující podmínky 

(Svoboda, 2007): 

- cíle sledování – trenér si musí jasně stanovit cíl sledování 
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- evidence – dále si trenér vytipuje evidence toho, co sleduje v projevech 

sportovce 

- registrování – trenér registruje příznačné evidence, které skórují  

pro sledovanou charakteristiku 

- záznam – trenér si dělá písemný záznam 

 

Dobrý (1988) definuje pozorování, v našem případě představující záměrnou činnost 

učitele/trenéra,  jako zvláštní druh selektivního, kontextuálního a kontrolovaného 

smyslového vnímání.  

 

Druhy pozorování 

 Vědecké pozorování se dělí na přímé a zprostředkované, kvantitativní  

a kvalitativní, prosté a experimentální (Dobrý, 1988).  

V naší činnosti se bude jednat o pozorování přímé, prosté, kvalitativní, jež bude mít 

charakter různě přesného a detailního popisu.  

 

Příprava pozorování 

Příprava pozorování musí splňovat následující požadavky (Dobrý, 1988): 

 - stanovení cíle pozorování 

 - vytvoření a formulování dílčích úkolů 

 - kategorizace forem chování (herní činnost jednotlivce, herní kombinace apod.) 

 - časové vymezení (neustále všechno, zvolit časový výběr…..) 

 - obsahové vymezení pozorování 

 - předběžná příprava teoretická 

 - příprava kódovacího systému  

 

Postup při vlastním pozorování (Dobrý, 1988) 

1. Od počátku si všímat kladného, ptát se po příčinách chyb a nedostatků a odhalovat je. 

2. Porovnávat s tím, co o věci víme. 

3. Věcně či myšlenkově izolovat pozorovaný jev od druhých jevů. 

4. Nalézt vztahy mezi pozorovanými částmi jevu.  
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4  CÍL A POSTUP PRÁCE  

 

4.1  CÍL PRÁCE 

 

Cílem práce je diagnostikovat chyby v provedení jednotlivých útočných HČJ 

a poukázat na kritická místa pro jejich budoucí nácvik na základě jejich pozorování při hře  

ve vybraných florbalových zápasech. 

 

 

4.2  POSTUP PRÁCE 

 

1. Výběr tématu bakalářské práce 

2. Rešerše literatury a shrnutí dosavadních poznatků 

3. Návštěva vybraných florbalových utkání v kategoriích:  

a) 1. liga elévů    

b) 1. liga mladších žáků 

c) 1. liga starších žáků 

d) 1. liga dorostenců 

e) 1. liga juniorů 

f) extraliga mužů 

g) 1. liga juniorek 

h) extraliga žen   

4. Na základě pozorování vybraných florbalových zápasů popis nejčastějších chyb 

v provedení jednotlivých útočných HČJ a poukázání na kritická místa pro budoucí nácvik. 

Pozorovány budou dle systematiky florbalu tyto útočné HČJ:  

 1.  Dribling 

 2.  Vedení míčku 

 3.  Uvolňování hráče s míčkem 

 4.  Zpracování a přihrávání míčku 

 5.  Uvolňování hráče bez míčku 

 6.  Střelba 

 7.  Dorážení a tečování míčku 

 8.  Situace při vhazování míčku 
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5  VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

   1. LIGA ELÉVŮ (ročník narození 1997 a mladší) 

 

Chyby v provedení:    

Dribling – florbalový dribling, nebyl téměř k vidění, u hokejového docházelo 

k chybnému postavení čepele k míčku a k nedostatečnému kontaktu čepele s míčkem 

během driblingu – hráči do míčku udeřili forhendovou stranou čepele a následně 

bekhendovou stranou aniž by byl míček neustále v kontaktu s čepelí 

Vedení míčku – u vedení míčku nedocházelo k častějším chybám, bylo k vidění 

několik chyb při tažení, kdy míček nebyl dostatečně přiklopen čepelí k hrací ploše a hráč 

nad ním následně ztrácel kontrolu.  

Uvolňování hráče s míčkem – zde docházelo k největším chybám při obhazování  

a prohazování, kdy hráč nedokázal po obhození či prohození získat míček opět pod svou 

kontrolu díky rychlejšímu přístupu protihráče. Úspěšnost provedení této HČJ je však velmi 

závislá na rozdílných fyzických předpokladech útočícího a bránícího hráče.  

Zpracování a přihrávání míčku – zde docházelo ke dvěma velmi často se 

objevujícím chybám. První chybou bylo špatné postavení čepele vůči hrací ploše, kdy byl 

míček čepelí podseknut a následně letěl vzduchem. Druhou chybou byl minimální a často 

žádný zpětný pohyb hole při přijímání přihrávky. Míček nebyl ztlumen a narážel do čepele 

a tím nad ním hráč ztrácel kontrolu. 

Uvolňování hráče bez míčku – při této útočné HČJ byl k vidění nedostatečné 

uvolnění, odpoutání se útočících hráčů od bránících a druhou chybou byl nevhodný výběr 

prostoru uvolňujícího se hráče. 

Střelba – v zápase ve většině případů převažovala střelba švihem. Chybám 

docházelo často vinnou příliš dlouhé hole tím, že míček nebyl tažen po přímce zpoza těla 

vpřed, v mnoha případech byl tažen jen velmi krátce před tělem a dále pak k vystřelení 

míčku příliš před tělem. Neúspěšné zakončení bylo ale především vinnou pomalu letícího 

míčku díky nedostatečné síle horních končetin a dále pak nepřesného umístění střely. 

Dorážení a tečování míčku – tato činnost v zápase nebyla k vidění. 

  Situace při vhazování míčku – podstatnou chybou, ke které docházelo při této 

činnosti, byl špatný postoj hráčů. Ti stáli s napnutými dolními končetinami a v rovném 

předklonu Úspěšnost však byla většinou závislá na rychlosti reakce a síle protihráčů.  
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   1. LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ (ročník nar. 1995 – 1996) 

  

Chyby v provedení: 

Dribling – na rozdíl od předchozí kategorie byl k vidění i dribling florbalový, 

avšak stejně jako u hokejového byl k vidění nedostatečný kontakt čepele s míčkem během 

driblingu. Druhou nejčastěji se objevující chybou bylo špatné postavení těla – napnuté 

nohy a předklon trupu. 

Vedení míčku – k častým chybám nedocházelo, nejčastěji bylo k vidění vedení 

míčku driblingem a zde došlo k několika chybám v podobě nedostatečného kontaktu 

čepele s míčkem. Druhou častěji se opakující chybou bylo nedostatečné a v několika 

případech žádné snížení těžiště.  

Uvolňování hráče s míčkem – i v této kategorii byla úspěšnost uvolnění hráče 

s míčkem značně závislá na rozdílných fyzických předpokladech útočícího a bránícího 

hráče. Stejně jako v kategorii elévů docházelo k špatnému odhadu při obhazování a 

prohazování míčku a jeho následné ztrátě díky rychlejšímu přistoupení protihráče. 

Zpracování a přihrávání míčku – nejčastěji se objevující chybou byl malý a 

někdy žádný zpětný pohyb hole při zpracování, míček do čepele narazil, odskočil a stával 

se námi nekontrolovaný. Druhou velmi častou chybou byla přihrávka tzv. naslepo, kdy 

hráči přihrávají míček do prostoru aniž by se podívali, kde spoluhráč stojí.  

Uvolňování hráče bez míčku – nejčastěji se objevující chybou byl špatný výběr 

místa pro uvolnění.  

Střelba – v tomto zápase už byla častěji k vidění i střelba příklepem. K častým 

chybám pak docházelo právě při střelbě příklepem, nejčastěji viděnou chybou bylo přílišné 

udeření čepele do hrací plochy před vystřelením míčku, druhou nejfrekventovanější 

chybou bylo pak vystřelení míčku ve špatném postavení vůči tělu hráče (míček byl 

odehrán před tělem nebo za tělem).  

Dorážení a tečování míčku – k tečování míčku v tomto zápase nedošlo, několikrát 

byl míček dorážen. K chybám nedocházelo. 

Situace při vhazování míčku – v této činnosti k častějším chybám nedocházelo.  
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   1. STARŠÍCH ŽÁKŮ (roč. nar. 1993 – 1994) 

 

Chyby v provedení: 

Dribling – v zápase této kategorie už téměř k vidění dribling, jako samostatná 

útočná HČJ, nebyl. S driblingem jsme se setkávali jen při jiné HČJ, a to při vedení míčku. 

Vedení míčku – mezi hojně se vyskytující chyby patřil stejně jako v předešlých 

kategoriích nedostatečný kontakt míčku s čepelí při vedení driblingem, druhou, avšak již 

méně častou chybou bylo nedostatečné přiklopení čepele při vedení tažením.  

Uvolňování hráče s míčkem – na rozdíl od předešlých dvou kategorií byla úroveň 

provedení značně vyšší. Avšak i zde byla úspěšnost uvolnění velmi nízká. To bylo dáno  

ale relativně nízkou technickou vyspělostí hráčů, nikoliv chybou v provedení této HČJ. 

Zpracování a přihrávání míčku – k nejčastějším chybám docházelo při 

přihrávání, kdy hráči přihrávali tzv. přes nohu, druhou chybou byl špatný postoj hráčů, 

kteří stáli na napnutých dolních končetinách bez sníženého těžiště. Třetí nejčastější chybou 

byl nedostatečný zpětný pohyb čepele (ztlumení) při přijímání přihrávky.  

Střelba – zde byla nejčastější chyba spojená s pravidly florbalu. Při střelbě 

příklepem docházelo velmi často k nedovoleně vysokému nápřahu a došvihu hole. Druhou 

nejčastější chybou bylo při střelbě švihem vystřelení míčku před tělem, což mělo za 

následek míček letící vysoko nad branku. Třetí nejčastější chybou byla střelba tzv. přes 

nohu.  

Dorážení a tečování míčku – k nejčastější chybě docházelo při dorážení míčku, 

kdy hráči neměli připravenou hokejku na hrací ploše k okamžitému doražení, ale čepel 

hokejky byla ve vzduchu. Druhou chybou bylo špatné postavení hráčů, nejčastěji vedle 

branky. 

Situace při vhazování míčku – k chybám nedocházelo, jediné přestupky v rozporu 

s pravidly byly při nedovoleném postavení čepele vůči míčku.    

 

 

   1. LIGA DOROSTU (roč. nar. 1991 – 1992) 

 

Chyby v provedení: 

Dribling – dribling jako samostatná útočná HČJ nebyl použit v tomto zápase. 



 28 

Vedení míčku – jedinou častěji se objevující chybou při vedení míčku bylo špatné 

postavení čepele vůči míčku, kdy míček nebyl čepelí přiklopen k hrací ploše a při rychlejší 

změně směru čepel hokejky opouštěl.  

Uvolňování hráče s míčkem – zde docházelo nejčastěji ke špatnému odhadu hráče, 

kdy po uvolňování s míčkem obhozením či prohozením již nedokázal míček získat pod 

svou kontrolu díky rychlejšímu přistoupení protihráče. V tomto zápase však v porovnání se 

zápasy mladších věkových kategorií již nedochází k uvolňování s míčkem tak často. 

Zpracování a přihrávání míčku – v tomto zápase bylo nejčastější chybou špatné 

postavení hráče jak při zpracování (méně často), tak i při přihrávání míčku (častěji). 

Jednalo se o chybu, kdy hráč přihrával a zpracovával míček tzv. přes nohu.  

Uvolňování hráče bez míčku – zde nejvíce chybovali hráči při špatném postavení  

po uvolnění vůči hráči s míčkem. Hráči se dostávali do pozic v nichž nebyli schopni 

přijmout a správně zpracovat přihrávku. Při včasném přistoupení protihráče tak ihned 

docházelo k odebrání míčku.  

Střelba – nejvíce chyb bylo k vidění při střelbě švihem. Hráči byli špatně postavení  

a stříleli tzv. přes nohu. Druhá nejfrekventovanější chyba se týkala střelby příklepem, kdy 

hráči při střelbě nejprve udeřili čepelí velkou silou do hrací plochy čímž byl poté míček 

trefen menší rychlostí a nepřesně. 

Dorážení a tečování míčku – při tečování míčku sice míček nebyl zasažen, ale to 

nebylo způsobeno chybou v provedení. Co se týče dorážení míčku nejvíce se opakující 

chybou byla čepel hokejky ve vzduchu, nepřipravená na hrací ploše.   

Situace při vhazování míčku – ani v této kategorii nedocházelo k chybám 

v provedení. 

 

 

   1. LIGA JUNIORŮ (roč. nar. 1989 – 1990) 

 

Chyby v provedení: 

Dribling – v tomto zápase byl k vidění dribling pouze při přesilové hře, ale 

minimálně a bez chyb v provedení. 

Vedení míčku – zde k jediné častěji se opakující chybě docházelo v podobě 

nedostatečného přiklopení míčku čepelí k hrací ploše.  
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Uvolňování hráče s míčkem – tato HČJ v zápase byla k vidění minimálně a 

úspěšnost provedení byla závislá na kvalitě protihráče. Jedinou chybou bylo nedostatečné 

zrychlení hráče v momentě, kdy hráč míjí protihráče při uvolnění obhozením či 

prohozením. 

Zpracování a přihrávání míčku - jedinou častěji se objevující chybou bylo 

přihrávání tzv. přes nohu. Hráč při přihrávání forhendem s levým držením hole přihrával 

s levou nohou vpředu a naopak 

Uvolňování hráče bez míčku – k uvolňování hráčů zde docházelo často po předem 

nacvičených herních kombinacích. Nejčastější chybou bylo pomalé a málo překvapivé 

(nedostatečná změna směru a rychlosti) uvolnění útočícího hráče od bránícího.  

Střelba – k chybám při střelbě docházelo zřídka. Nejčastější chybou a zároveň 

přestupkem proti pravidlům byl vysoký nápřah a došvih při střelbě příklepem. Další 

chybou bylo vystřelení míčku před nebo za tělem. To bylo ale způsobeno často nepřesnou 

přihrávkou a tudíž se hráč nestihl do správného postavení před střelbou dostat.  

Dorážení a tečování míčku – zde k chybám nedocházelo.  

Situace při vhazování míčku – i tato HČJ byla co se týče chyb v provedení v pořádku.   

 

  

   EXRALIGA MUŽŮ (roč. nar. 1988 a starší) 

 

Chyby v provedení: 

Dribling – tato herní činnost byla k vidění stejně jako tomu bylo u juniorů jen  

při přesilových hrách, jednalo se o dribling hokejový, a to ve správném provedení, bez 

chyb v provedení. 

Vedení míčku – nebyly k vidění žádné výrazné chyby. 

Uvolňování hráče s míčkem – nejčastěji pozorovanou chybou bylo nedostatečné 

zrychlení v momentě, kdy si hráč prohodí, obhodí míček či udělá protihráči kličku a snaží 

se ho oběhnout.  

Zpracování a přihrávání míčku – v této činnosti nebyly pozorovány žádné častěji 

se opakující chyby.  

Uvolňování hráče bez míčku – hráči se uvolňovali od protihráčů většinou po 

předem necvičených kombinacích, nejčastější chybou bylo nesprávné postavení hráče vůči 
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spoluhráči (hráč se nacházel v pozici, kdy mohl jen velmi obtížně přijmout a zpracovat  

od spoluhráče přihrávku). 

Střelba – nedocházelo k chybám v provedení. 

Dorážení a tečování míčku – nedocházelo k chybám v provedení. 

Situace při vhazování míčku – ani zde nebyly k vidění chyby v provedení.  

 

 

   1. LIGA JUNIOREK (roč. nar. 1989 – 1990) 

 

Chyby v provedení:  

Dribling – nejčastější chybou bylo nesprávné postavení hráčky při driblingu. Dolní 

končetiny byly napnuté a trup v ohnutém předklonu. Druhou nejčastější chybou byl 

nedostatečný kontakt čepele s míčkem při driblingu a nedostatečné přiklopení míčku čepelí 

k hrací ploše. 

Vedení míčku – v této útočné HČJ byly nejčastěji viděny chyby v provedení 

vedení hokejovým driblingem, kdy nedocházelo k dostatečnému kontaktu míčku s čepelí, 

druhou nejčastější chybou bylo při vedení tlačením i tažením předhazování míčku před 

hokejku a umožnění tak protihráčce jeho odebrání. Třetí nejčastější chybou pak bylo 

nedostatečné přiklopení míčku čepelí k hrací ploše.  

Uvolňování hráčky s míčkem – při této činnosti bylo nejčastější chybou 

v provedení uvolnění  obhozením a prohozením míčku minimální zrychlení při přechodu 

přes protihráčku. Další častou chybou pak byl nepřesně (příliš silně či naopak moc slabě) 

odehraný míček při prohazování a obhazování. Avšak neúspěšnost v této HČJ byla dána 

spíše špatným odhadem jednotlivých herních situací.  

Zpracování a přihrávání míčku – zde docházelo nejčastěji k chybě v provedení 

přihrávky, kdy hráčky přihrávali míček před tělem s nedostatečně přiklopenou čepelí 

k hrací ploše a díky tomu poté míček letěl vzduchem. Druhou nejvíce frekventovanou 

chybou bylo špatné postavení hráček jak při přihrávání, tak i při zpracování. Dolní 

končetiny byly napnuté a trup v ohnutém předklonu.  

Uvolňování hráčky bez míčku – nejčastějšími dvěmi chybami bylo pomalé 

odpoutání se od protihráčky (nedostatečné zrychlení, změna směru pohybu) a špatný výběr 

místa pro uvolnění, kdy se hráčky dostávaly do nevýhodných pozic pro převzetí přihrávky.  
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Střelba – k nejčastější chybě docházelo při střelbě švihem, kdy docházelo k velmi 

krátkému pohybu hole zpoza těla vpřed a následnému vystřelení míčku před tělem, poté 

často docházelo k pravidly nepovolenému vysokému došvihu hokejky. Druhou nejčastější 

chybou byla k vidění při střelbě krátkým příklepem, kdy byla hůl držena oběma rukama  

na úplném konci a docházelo k úderu podobnému golfovému odpalu.   

Dorážení a tečování míčku – k tečování míčku při tomto zápase vůbec nedošlo,  

při dorážení nedocházelo k chybám. 

Situace při vhazování míčku – v této HČJ docházelo k chybě jen co se týče 

postavení, dolní končetiny byly napnuté a trup v ohnutém předklonu     

 

 

   EXTRALIGA ŽEN (roč. nar. 1988 a starší) 

 

Chyby v provedení: 

Dribling – nebyl při tomto zápase často používán, k chybám nedocházelo. 

Vedení míčku – nejčastější chybou v této činnosti byl nedostatečný kontakt čepele  

a míčku při vedení míčku driblingem. 

Uvolňování hráčky s míčkem – nejčastější chybou při této činnosti byl nepřesně 

(často velkou silou, kdy o hráčka už nedoběhla a míček byl odebrán protihráčkou) 

odehraný míček při obhazování či při prohazování.  

Zpracování a přihrávání míčku – tato činnost byla prováděna téměř bez chyb, 

jedinou častěji se opakující chybou bylo špatné postavení při přihrávání i při zpracování 

míčku. Hráčky stály na napnutých dolních končetinách. 

Uvolňování hráčky bez míčku – Nejčastější chybou bylo nedostatečně velké 

zrychlení a změna směru pohybu při odpoutávání se od protihráček.  

Střelba – při střelbě byly k vidění dvě často se opakující chyby. První bylo 

vystřelení míčku před tělem a to jek při střelbě švihem tak i příklepem, druhou nejčastější 

chybou bylo špatné postavení při střelbě příklepem, kdy dolní končetiny byly napnuté. 

Dorážení a tečování míčku – v této činnosti nedocházelo k chybám v provedení.  

Situace při vhazování míčku – ani zde nedocházelo k chybám v provedení. 
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6  DISKUSE  

 

V dalším textu budou souhrnně uvedeny nejčastější chyby v provedení jednotlivých 

útočných HČJ, které byly pozorovány ve vybraných florbalových zápasech. 

 

6.1 DRIBLING 

 

Při nácviku obou variant driblingu, hokejového i florbalového, je nutné vycházet už 

ze správného postavení. Nohy by měly být mírně rozkročené a pokrčené. Velmi často se 

setkáváme s napnutými dolními končetinami (to má za následek zhoršení stability a 

pomalejší pohybovou reakci) a také ohnutými zády. To je dáno především nedostatečnou 

úrovní kondičních schopností. 

Další frekventovanou chybou je nesprávné provedení vlastního driblingu.  

U hokejového driblingu hráči nedokáží přiklopit čepel k míčku a míček od hokejky 

odskakuje do vzduchu a ztrácí nad ním kontrolu. Nedochází k co nejdelšímu vedení míčku 

na čepeli – hráči do míčku udeří forhendovou (bekhendovou) stranou čepele a hokejka je 

nesena vzduchem a následně je míček odehrán bekhendovou (forhendovou) stranou čepele 

zpět.  

S podobnou chybou se setkáváme i při driblingu florbalovém, kdy dochází  

po odehrání míčku patkou čepele ke zvednutí hokejky a následné položení na zem špičkou 

čepele a odehrání míčku zpět. Hráči při takovémto provedení nemají kontrolu nad míčkem  

po celou dobu driblingu a nabízejí soupeři možnost jej ˝čistě˝ odebrat. Florbalový  

i hokejový dribling by měl být rychlý, plynulý a uvolněný. Tyto časté chyby jsou k vidění 

díky krátké době nácviku této HČJ, což má za následek nízkou úroveň techniky.  

 

6.2  VEDENÍ MÍČKU  

 

Vedení míčku je činnost, kterou si většina hráčů osvojí nejrychleji. Správné 

provedení této činnosti zvládají velmi rychle i děti předškolního či mladšího školního 

věku. Je důležité sledovat a opravovat správné provedení, avšak k zásadním chybám zde 

nedochází. Při vedení  tažením si všímáme především přiklopení čepele k míčku 

(odklopením čepele míček odskakuje od hokejky a dostává se mimo naši kontrolu),  

při vedení tlačením především správného úhlu čepele vůči směru pohybu (čepel by měla 
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být kolmo na směr pohybu). Při vedení míčku driblingem – ať už hokejovým nebo 

florbalovým potom dochází často ke stejné chybě jako při vlastním driblingu,  

a to k nedostatečnému kontaktu čepele s míčkem při driblování. I při této HČJ jsou chyby 

k vidění havně díky krátké době věnované nácviku a tedy díky nedokonale zvládnuté 

technice.  

 

6.3  UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE S MÍČKEM  

 

Uvolňování hráče s míčkem je útočná HČJ, kterou ve florbalovém zápase 

v porovnání s ostatními činnostmi nevídáme tak často. Přičemž mnohem více ji lze 

pozorovat u mladších věkových kategorií, kde můžeme narazit na, stále ještě relativně 

velké, výkonnostní rozdíly. V nejvyšších mužských i ženských soutěžích jsou výkonnostní 

rozdíly mezi bránícími a útočícími hráči a hráčkami minimální a úspěšné provedení 

uvolnění s míčkem je velmi obtížné.  

K chybám dochází většinou díky špatnému odhadu či vyhodnocení situace, 

například při uvolnění s míčkem obhozením či prohozením, kdy útočící hráč po prohození 

nebo obhození nestačí získat míček pod svou kontrolu díky rychlejšímu přístupu bránícího 

hráče.  

K jiným chybám dochází díky nedokonalému provedení uvolnění s míčkem 

driblingem, kdy bránící hráč s velkou jistotou odhadne záměr útočícího hráče a dopředu 

reaguje na jeho úmysl. Další chyby jsou vinnou nízké úrovně kondičních schopností, nebo 

možná nedostatečného úsilí jednotlivých hráčů, kdy dochází k minimálnímu či nulovému 

zrychlení uvolňujícího se hráče v momentu, kdy míjí protihráče.  

 

6.4  PŘIHRÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MÍČKU 

 

Mezi nejčastější chyby při přihrávání a zpracování míčku patří nedostatečný nebo 

hůře vůbec žádný zpětný pohyb čepele a tak míček naráží a odskakuje od čepele a není 

plně kontrolován. Při včasném přistoupení soupeře tak velmi často dochází k následnému 

odebrání míčku.  

Dalšími častými chybami k vidění převážně v žákovských kategoriích je špatné 

postavení nohou. Při přihrávce je postavení nohou obrácené, tj. při přihrávce forhendem  

u hráče s levým držením hokejky je postavena vepředu levá noha, dochází tak k přihrávání 
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„přes nohu“. Při opačném, pravém držení hokejky je tomu opačně, tj. vepředu je postavena 

pravá noha.  

Ne tak viditelnou, avšak velmi podstatnou chybou je postavení čepele pod špatným 

úhlem vůči podložce (hracímu povrchu). Často je k vidění kolmé postavení čepele, někdy 

dokonce strana čepele, která je v kontaktu s míčkem svírá s herní plochou tupý úhel. 

Potom dochází k odskakování míčku do vzduchu jak při přijímání přihrávky, to má  

za následek opět špatnou kontrolu nad míčkem a výsledkem bývá jeho odebrání soupeřem, 

tak i při přihrávání.  

 

6.5  UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE BEZ MÍČKU 

 

Při uvolňování hráče bez míčku dochází k chybám nejen v žákovských kategoriích.  

Je to jedna z činností, jejíž správné provedení ukazuje na určitou větší vyspělost hráče.  

Základní chybou je nedostatečný a neefektivní pohyb hráče bez míčku. Uvolňující 

se hráč stojí daleko od hráče s míčkem (např. kvůli své výhodné pozici vůči soupeřově 

brance), avšak vzhledem k přihrávajícímu hráči je postavení neefektivní (např. díky 

nedostatečnému odstoupení od obránce, který se naopak snaží stát mezi hráčem s míčkem 

a hráčem bez míčku). Většina z těchto chyb je dána díky nízké taktické vyspělosti. 

Dalším nedostatkem při uvolňování je malá, nedostatečná změna rychlosti běhu 

(zpomalení nebo zrychlení) nebo změna směru pohybu, což může být dáno nízkou úrovní 

kondičních schopností nebo malým volním úsilím. 

 

6.6 STŘELBA  

 

I při střelbě dochází k několika chybám v jejím provedení. Mezi nejčastější patří 

chybné postavení nohou, kdy stejně jako při přihrávání a zpracování dochází ke střelbě 

„přes nohu“.  

Špatné postavení (míček máme při střelbě vedle těla) má za následek často střelbu  

tzv. před tělem, kdy výsledkem je míček vystřelený vysoko vzhůru.  

Další chybou při střelbě švihem je příliš krátké tažení míčku, převážně jen před 

tělem.  
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Při střelbě hokejovým příklepem dochází často k chybě v podobě přílišného úderu  

do hrací plochy před udeřením míčku. Výsledkem je velká ztráta rychlosti čepele a poté 

menší rychlost vystřeleného míčku.  

Další chyby mají souvislost s florbalovými pravidly. Při střelbě dochází k příliš 

vysokému nápřahu a došvihu. Pravidla v tomto případě povolují zvednout hokejku jen  

do úrovně pasu jak při nápřahu tak i došvihu.  

 

6.7  DORÁŽENÍ A TEČOVÁNÍ MÍČKU 

 

Při dorážení a tečování míčku hraje velmi důležitou roli odhad hráče. Nejčastější 

chybou při dorážení míčku je nepřipravenost florbalové hole na zemi. Hráč potom nestačí 

včas zareagovat dorážením míčku do branky. Další nedostatkem je chybné postavení hráče 

při pokusu o tečování či dorážení, kdy se pohybuje vedle branky. 

 

6.8  SITUACE PŘI VHAZOVÁNÍ MÍČKU 

 

Provedení při vhazování míčku je vždy individuální. Hráčům je třeba zdůrazňovat 

nejen chyby ve vlastním postoji, ale i chyby v postavení, které nesmí porušovat vzhledem 

k pravidlům. Neúspěšnost při této HČJ je vinnou především pomalé reakce a nízké úrovně 

silových schopností horních končetin.  
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7  ZÁVĚR 

Záměrem předkládané práce bylo poukázat na nedostatky a chybné provedení  

v jednotlivých útočných herních činností jednotlivce (dribling, vedení míčku, uvolňování 

hráče s míčkem, přihrávání a zpracování míčku, uvolňování hráče bez míčku, střelba, 

dorážení a tečování míčku a situace při vhazování míčku). Po seznámení s vývojem  

a  základní charakteristikou florbalu, jeho systematikou, individuálními herními činnostmi 

a především pak útočnými herními činnostmi jednotlivce, byly na základě pozorování  

ve vybraných 8 florbalových zápasech diagnostikovány nejčastěji se opakující nedostatky  

a chyby v provedení. Ty byly poté v diskusi shrnuty včetně možných příčin jejich vzniku.  

Dle mého mínění byl splněn vytyčený cíl, tj. analyzovat elementární chyby 

v provedení útočných herních činností jednotlivce. V každé jednotlivé věkové kategorii 

bylo poukázáno na nejčastěji se vyskytující nedostatky, které byly následně podrobně 

popsány.  

Předkládaná bakalářská práce může sloužit jako impuls i pro další autory, kteří se 

zajímají o tuto problematiku. Vhodným rozšířením této práce se nabízí téma zabývající se 

cvičeními na odstranění nedostatků a chyb v provedení útočných herních činností 

s poukázáním na kritická místa jejich nácviku. Společně s předkládanou prací a další studií 

zkoumající výše zmíněnou problematiku by ve výsledku mohla být vhodná a zároveň 

užitečná pro trenéry, kteří se specializují především na trénink mladších věkových 

kategorií a začátečníků. Dalším zajímavým tématem by potom mohlo být srovnání 

chybného provedení útočných HČJ mezi stejnými věkovými kategoriemi mužů (chlapcú) a 

žen (dívek).  
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