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ABSTRAKT   

 

Název:  

Herní činnosti jednotlivce ve florbalu (střelba)  

 

Cíl:  

 Cílem bakalářské práce je definovat a detailně popsat herní činnost jednotlivce - 

střelbu. Dále zjistit a porovnat odlišnosti v kvantitativním a kvalitativním provedení 

střelby u vybraných reprezentačních družstvech (českého a švédského). Na základě 

výsledků vyvodit závěry o rozdílnosti střelby a celkových herních výkonech obou 

družstev. Dílčím cílem bakalářské práce je také naznačení aplikace zjištěných  

poznatků.  

 

 

Metody: 

 Primárním pracovním postupem pro splnění cíle byla metoda nepřímého 

pozorování. Jedná se o nepřímé pozorování (neaktivní účast) události a zaznamenávání 

vybraných jevů do speciálního záznamového listu. Vybraná utkání českého a švédského 

florbalového reprezentačního týmu (MS 2008) byla podrobena této analýze. Objektem 

sledování byla finální herní činnost jednotlivce - střelba. Veškerá střelba 

reprezentačních celků v těchto vybraných utkáních byla kategoriálně evidována a 

následně statisticky vyhodnocena. Celkové výsledky analýzy obou reprezentačních 

družstev byly vzájemně porovnány. 

 

Klíčová hesla:  

 analýza, herní činnost jednotlivce, hráč, střelba 
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1. Úvod 

 

 Bakalářská práce je zaměřena na finální herní činnost - na střelbu. Několik 

podobných prací o herních činnostech jednotlivce nebo herních činnostech družstva již 

existuje. Práce je proto zaměřena velice konkrétně. Samotná herní činnost je velmi 

specifická, technicky náročná a patrně asi nejdůležitější složkou herního výkonu.   

 V práci je využita aktivní účast v organizačním štábu florbalového mistrovství 

světa 2008, které se konalo v Praze a Ostravě. Role na MS spočívala ve statistickém 

zpracovávání sledovaných utkání, byla zaznamenávána četnost a lokalizace střelby. 

Toto působení nazýváme přímým pozorováním. Právě na této sportovní akci dostala 

bakalářská práce konkrétní podobu. 

 Možnost porovnávání metod (participantního a neparticipantního pozorování, 

viz. dále) byla velmi přínosná. Přímá participace na události (dějiště MS) a nepřímé 

pozorování při samotné tvorbě (při sledování záznamů zápasů), daly možnost porovnání 

mých výsledků s oficiálními výsledky ze statistik. Oficiální výsledky jsou prací týmu 

statistických pozorovatelů, ale jsou podřízeny jiným kriteriím hodnocení. Výsledky této 

práce jsou kvalitativnějšího charakteru a poskytují tak lepší komplexní přehled o 

sledovaném ději, tedy o střelbě.  

 

 

2. Teoretická východiska práce 

 

 V této kapitole jsou definována hlavní teoretická východiska, o která se práce 

opírá a na které odkazuje. Stručně seznamuje s historickými aspekty florbalu a poté se 

věnuje především sportovnímu tréninku, herním činnostem jednotlivce a faktorům, které 

je ovlivňují. Samotná interpretace sportovního tréninku je velmi obsáhlá. Práce popisuje 

a konkrétně specifikuje to, co je ve sportovním tréninku z hlediska florbalu 

nejdůležitější.  
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2.1 Stručná historie florbalu 

 

 Florbal je dynamicky se rozvíjející sportovní hra pocházející ze severských zemí 

Evropy. Je to sportovní hra rychlá, technická, plná tvrdých osobních soubojů, střel a 

technických dovedností. Pro mnoho hráčů florbal neznamená jen sportovní hru, kolektiv 

nebo sportovní vyžití, ale i jistý dobový trend, životní styl nebo módu. Toto platí 

převážně u florbalistů-freestylerů, kteří se zabývají spíše technickými dovednostmi a 

triky než samotnou hrou. 

 Stejně jako tomu bylo s rozvojem florbalu a školní tělesnou výchovou v  70. 

letech 20. století ve Švédsku, tak tomu bylo velmi obdobně v 90. letech v České 

republice. Školní tělesná výchova pomohla (a vlastně stále pomáhá) k popularitě tohoto 

sportovního odvětví.  

 Florbal se jako sportovní hra dostal do školních osnov tělesné výchovy a díky 

jeho poměrně malým finančním nárokům na materiální zajištění více či méně 

provozoval a provozuje se téměř na každé škole v hodinách TV. V návaznosti na tento 

trend se začaly hrát různé meziškolní ligy a turnaje, které byly jen logickým vyústěním 

této doby. Děti si ze školy postupně přinášejí florbalové zážitky a začínají florbal 

provozovat i jako svoji volnočasovou aktivitu. Tento sport je začíná stále více naplňovat 

a pro některé z nich se stává vrcholovou sportovní činností. 

 Švédsko v  70. letech začalo florbal pojímat organizovaně. O několik let později 

se s organizovanou činností přidalo Finsko. Švédové nazývali florbal „innebandy“, 

jejich finští sousedé pak této hře říkali „saalibandy“. Tyto dvě skandinávské země se od 

té doby díky své organizované florbalové historii starají o udávání tempa a směru 

vývoje tohoto sportu. 

 Jiným směrem se florbal ubíral ve Švýcarsku. Tam se mu říká „unihockey“. 

Velký rozdíl byl v počátku mimo jiné i v rozdílném počtu hráčů. Místo pěti hráčů a 

brankáře se hrálo jen ve třech a brankář, jako čtvrtý hráč, mohl hrát s hokejkou - tzv. 

„kleinfeld“. Klasická verze florbalu, v počtu 5 + 1, se ve Švýcarsku nazývá „grossfeld“ 

(velké hřiště). Švýcarsko je za dvojicí Švédsko a Finsko třetím, historicky 

nejúspěšnějším, národním týmem.  

 Do ČR se florbal dostal ze třech různých proudů. V  roce 1984 prostřednictvím 

vysokoškolské studijní výměny mezi pražskou VŠE a Univerzitou Helsinky. Na svém 

zájezdu do Čech finští studenti přivezli sadu florbalových hokejek, sehrálo se „první 
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florbalové utkání v Čechách“ a finští studenti poté materiál v Praze jako dárek 

zanechali. Pražští nadšenci z VŠE s tímto materiálem hráli, dokud jej zcela nezničili. 

Druhá cesta florbalu do Čech byla přes bratry Vaculíky, kteří dovezli v roce 1991 

florbalový materiál do pražského sportovního oddílu do Střešovic. Třetím a posledním 

proudem florbalu do Čech byl kondiční zájezd švýcarského týmu Mettmenstetten 

Unicorns do Jaroměře. Stalo se tak v roce 1992 a odtud se florbal dostal, do v dnešní 

době do velkého florbalového centra, do Ostravy. 

 Situace na mezinárodním florbalovém poli je za posledních téměř dvacet let bez 

zásadních změn. První dvě místa obsazují severské florbalové velmoci: Švédsko a 

Finsko, třetí místo patří Švýcarsku. Na Českou republiku zbývá neoblíbená 

„bramborová“ medaile. Jediné podstatné změny se český florbal dočkal na mistrovství 

světa 2004, kdy čeští florbalisté dosáhli na stříbrné medaile. Významnější událostí je 

také výměna na pomyslném florbalovém trůnu. V roce 2008, na mistrovství konaném 

v České republice, se houževnatým výkonem podařilo finským florbalistům porazit 

Švédské reprezentanty a Finové se tak stali poprvé mistry světa. Stále se ale jedná o 

jakousi skandinávskou nadvládu. Lze tedy pouze doufat, že nebude dlouho trvat a mezi 

rovnocenné favority mezinárodních turnajů se budou počítat i jiné reprezentační celky 

včetně toho českého. 

 

2.2 Sportovní trénink 

 

 Sportovní trénink představuje velmi obsáhlý a náročný vědecký okruh. Dovalil 

(2002) hovoří o sportovním tréninku jako o složitém a komplexním procesu, jehož 

teoretické poznání, rozpoznání příčin a vytvoření změn sportovní výkonnosti má 

usnadnit a zlepšit praktické závodní provedení. Sportovní trénink lze dle současných 

teoretických poznatků posuzovat jako druh biologicko-sociální adaptace. Hovoříme tedy 

v podstatě o procesu adaptace na zvýšenou tělesnou námahu. Z konkrétního úhlu 

pohledu to znamená pojímat sportovní trénink jako:  

 

- morfologicko-funkční adaptaci 

- motorické učení 

- psychosociální interakci 
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 Z těchto tří pojmů se nejvíce tématu naší práce týká pojem motorické učení. 

Střelba, jako herní činnost jednotlivce, je složitou pohybovou dovedností, kterou si je 

třeba nejprve osvojit, poté zdokonalit a na závěr stabilizovat. Všechny tyto pojmy 

spadají pod souhrnný pojem motorické učení. Na této úrovni lze dále rozlišovat 

konkrétnější determinanty této činnosti: 

 

- senzomotorická činnost 

- osvojování sportovní dovednosti 

- využívání osvojených dovedností 

 

 Senzomotorická činnost. Zde se jedná především o rozvoj vnímání, a to v širším 

slova smyslu. Spadá sem vnímání prostoru, pohybu, orientace, ale také například 

intelektuální schopnost. To vše v kontextu dané sportovní hry, v našem případě florbalu. 

 Osvojování sportovní dovednosti. Tzn. zpevňování a zdokonalování samotného 

konkrétního pohybu, pomocí správného řízení a regulování příslušných pohybových 

struktur.  

 Využívání osvojených dovedností. Vzhledem k danému prostředí, aplikovat 

dovednosti do soutěžní a závodní praxe.  

 

Dále lze komplexní pohyb motorického učení analyzovat do čtyř fází: 

- hrubá koordinace - základ dovednosti, představa, standardní podmínky 

- jemná koordinace - automatizace, detailizace, koncentrace, opakování 

- stabilizace - automatizace spojená s variabilitou, varianty provedení, vysoká  

                       koordinace 

- variabilní tvořivost - vysoká úroveň dovednosti, proměnlivé podmínky, anticipace 

 

2.3 Herní činnosti jednotlivce ve florbalu (HČJ) 

 

 Táborský a kol. (2007) popsal herní činnost jednotlivce jako individuální 

dovednost, která je zaměřena k plnění herních úkolů. HČJ se od sebe ve všech případech 

odlišují svým herním účelem a svou specifickou motorikou. HČJ je vždy spojena 

s pohybem, který má v sobě obsaženou taktickou a technickou stránku provedení 

činnosti. Realizace herních činností jednotlivce závisí na důkladném a správném 
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rozpoznání herní situace. Znalost situačních faktorů nám pomáhá tyto situace určovat a 

vytvářet typové situace. Jejich znalost nám umožňuje navozovat herní podmínky v 

herních cvičeních a pozdější aplikaci v utkání (Velenský, 1998). Společným znakem 

herních činností ve florbalu je celková propojenost pohybových dovedností ve větší  

koordinované celky. Pohybově ohraničené celky se ve hře nevyskytují tak často jako 

syntetizované pohybové komplexy. Ohraničené pohybové celky jsou především počátky 

útočných akcí, tzn. uvedení míčku zpět do hry (rozehrání, vhazování, výhoz) atd. 

 HČJ ve florbalu rozlišujeme na činnosti s míčkem a činnosti bez míčku. Stručně 

zde popisuji všechny herní činnosti bez míčku i s míčkem. Speciální místo je v práci 

věnováno obsáhlejším definicím a popisům střelby. 

 

 

HČJ s míčkem:  

 

vedení míčku, přihrávání, zpracování míčku, uvolnění hráče s míčkem 

 

Vedení míčku 

 Tuto herní činnost využívá hráč k pohybu po hřišti se snahou zaujmout 

výhodnější postavení. Vedení míčku může probíhat na backhandové nebo forehandové 

straně hokejky a může být uskutečňováno tažením, tlačením či driblingem. Také 

můžeme rozlišit, zda hráč vede hokejku jednou či oběma rukama. 

 

Přihrávání  

 Přihrávání je účelný způsob přemístění míčku s cílem najít svého spoluhráče, tak 

aby jej mohl zpracovat. Nahrávka může být provedena z backhandové či forehandové 

strany čepele a může jít po zemi či vzduchem. Dále bychom mohli rozdělovat nahrávku 

„z první“ (tj. okamžité posunutí míčku jinam bez předchozího zpracování) či nahrávku 

provedenou až po zpracování míčku. 

 

Zpracování míčku  

 Činnost zahrnující získání kontroly nad míčkem, která umožní další aktivity 

(nahrávka, uvolnění atd.). 
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Uvolnění hráče s míčkem 

 Variabilní pohybový celek prováděný za účelem dosažení výhodnějšího 

postavení pro další činnost. (Táborský a kol. 2007) 

 

 S herními činnostmi jednotlivce s míčkem úzce souvisejí i další činnosti 

jednotlivce s míčkem, které z výše uvedených vycházejí nebo se jich velmi blízko 

týkají. Jsou zde pro přehled uvedeny. 

 

Další činnosti jednotlivce s míčkem:  

 

tečování a dorážení míčku, vhazování - standardní situace, rozehrávání - standardní 

situace 

 

Tečování a dorážení míčku 

 Patří mezi činnosti jednotlivce, kde hráč (hráči) usměrňuje již vystřelený míček 

za brankovou čáru. Tečování může být tedy prováděno takto cíleně nebo náhodně. Tyto 

parametry budou použity i v analýze střelby. V potaz však bude bráno jen cílené 

tečování míčku.  

 

Vhazování - standardní situace  

 Jde o pohybově ohraničenou herní dovednost, kdy se hráč v přímém kontaktu se 

soupeřem snaží převzít kontrolu nad společným předmětem, v případě florbalu nad 

míčkem, nebo jej posunout některému ze spoluhráčů. 

 

Rozehrávání - standardní situace 

 Taktéž jde o pohybově ohraničenou herní činnost, kdy hráč rozehrává volný úder 

tak, aby se jeho spoluhráč nebo spoluhráči ocitli v co nejvýhodnějším postavení 

vzhledem k soupeři a jeho brance. 
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HČJ bez míčku: 

 

uvolňování hráče bez míčku, obsazování hráče s míčkem, obsazování hráče bez míčku, 

obsazování prostoru 

 

 

Uvolňování hráče bez míčku 

 Tvoří převážnou část činnosti jednotlivce během utkání. Je vyjádřeno flexibilní 

lokomocí hráče vedenou s cílem zaujmout výhodné postavení vzhledem k soupeři a 

ke spoluhráči. (Táborský a kol. 2007) 

 

Obsazování hráče s míčkem 

 Hráč se snaží zaujmout takové postavení, aby soupeři znemožňoval co největší 

množství herních činností a aby mu v ideálním případě mohl odebrat míček. 

 

Obsazování hráče bez míčku 

 Hráč znemožňuje protihráči pohyb do výhodnější pozice vzhledem k brance a 

spoluhráčům a zároveň mu znemožňuje možnost přijetí a zpracování přihrávky. 

 

Obsazování prostoru   

 Hráč svým postavením znemožňuje soupeři projít, přihrát či vystřelit do míst, 

kde by mohl být nebezpečný. Jedná se o jednu ze základních taktických činností.  

 

2.3.1 Střelba 

 

 Střelba je útočná herní činnost jednotlivce zaměřená na překonání brankáře. Je to 

činnost, při které se určitým způsobem dopravuje míček do soupeřovy branky. Střelba je 

určující článek úspěšné útočné hry a finální projev útočného snažení družstva. Je to 

náročný pohybový úkol z hlediska biomechanického, fyziologického i z hlediska 

psychologického. Střelba je jedním z určujících faktorů utkání a její úspěšnost přispívá 

rozhodující měrou k atraktivitě této sportovní hry.  

 Vývoj střelby a jejích druhů je přímo úměrný vývoji sportovní hry a úrovni 

hráčů. Každým rokem je na mezinárodních turnajích i v domácí lize vidět, jak florbal 
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dospívá, stává se progresivnějším, rychlejším sportem. Hráči jsou fyzicky velmi dobře 

připraveni, jsou rychlí a technicky velmi zdatní. Dobře patrný je tento vývoj při 

analyzování utkání z let minulých. Například při sledování utkání švédského týmu z let 

1995 až 2000 a 2010 jasně vidíme rozvoj hry především v její rychlosti a technické 

dokonalosti. 

 Základní druhy střelby dle způsobu provedení jsou: střelba forehandem tahem 

(švihem), forehand příklepem, forehand golfem a střela backhandem. Tohoto rozdělení 

se budeme držet i v dílčím rozdělení analýzy střelby (viz. níže). Backhandovou střelbu 

lze také kategorizovat (švih nebo příklep), ale vzhledem k malé četnosti backhandového  

provedení střelby obecně, nepovažujeme další dělení za nutné a v práci nebude 

uvedeno. 

 Střelbu ovlivňuje mnoho faktorů a hledisek. Důležitými faktory jsou fyzická 

kondice hráče (souvisí s fyziologickým a biomechanickým hlediskem), technická 

úroveň dovedností a taktická složka střelby. Do taktické složky střelby (mimo jiné) je 

třeba zahrnout volbu nejvýhodnějšího místa pro střelbu, výběr postavení pro střelbu, 

způsob (druh) střelby a využití správného času ke střelbě, neboli správný „timing“ 

střelby. Se střelbou samotnou těsně souvisí i tzv. „klamavá činnost“ (Táborský a kol., 

2007). Jedná se o klamavý pohyb naznačování střely, který představuje úvodní část 

procesu střelby, což je v praxi například jen naznačení napřáhnutí při střele příklepem 

nebo golfem. Tento důležitý prvek může být velmi často rozhodující při překonávání 

soupeřova odporu v situacích 1 na 1 nebo při střelbě samotné, kdy střelec nejprve 

naznačí střelu, udělá ještě krok či dva navíc a teprve poté realizuje skutečnou střelu. 

Obtížné jsou tyto situace především pro brankáře, který čeká střelu, v mnoha případech 

udělá již potřebný zákrok a soupeř ho tímto klamáním poté lehce překoná.   

 

2.3.1.1 Fyziologické a biomechanické hledisko střelby 

            

 Z pohledu fyziologie je třeba zdůraznit, že střelba je během utkání většinou 

realizována při zvýšené tělesné námaze. Hráči florbalu realizují střelbu v tzv. 

„intermitentním zatížení“. To znamená, že střídají nižší intenzitu zatížení s prací 

v režimu energetického krytí, které se pohybuje kolem anaerobního prahu. Realizace 

střely s převážně aerobním energetickým krytím znamená střelbu po rozehrání před 

kterým se uskutečnilo střídání nebo střelbu při trestném střílení. V těchto případech tedy 
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hráči střelbu realizují v nižší tepové frekvenci. Průměrné hodnoty tepové frekvence 

během utkání jsou kolem 165 tepů za minutu, což představuje přibližně 85% maximální 

tepové frekvence. (Zlatník 2008, Paavilainen 2007) 

 Dle Zlatníka (2004) je pro výkon hráče florbalu během utkání charakteristická 

střídavá intenzita herních činností, projevující se v nepravidelně dlouhých intervalech a 

přerušovaná nepravidelně dlouhými pauzami (výše zmíněné „intermitentní zatížení). 

Rozhodujícím faktorem pro kvalitu střelby jsou mnohokrát opakované krátkodobé 

činnosti explozivního rychlostně silového charakteru vysoké intenzity, které střelbě 

předcházejí. Tyto projevy jsou pro celkový herní výkon a kvalitu střelby primární. 

Prvním důležitým předpokladem je proto vysoká úroveň kapacity anaerobní alaktátové 

zóny metabolického krytí, které představuje vysokou schopnost štěpení ATP 

(adenosintrifosfát) a rychlá obnova ATP za účasti CP (kreatinfosfát). Druhým velmi 

důležitým předpokladem je vysoká kapacita oxidativní zóny metabolického krytí, jež 

zaručuje relativně rychlou oxidativní náhradu v hodnotách nízké intenzity. Hráč může 

být v některých případech v průběhu realizace střelby enormně fyzicky zatěžován, 

z čehož mohou pramenit občasné nepřesnosti.  

 Zatížení svalových skupin je komplexní. O posturální stabilitu při prováděném 

pohybu se starají svaly dolních končetin, svaly oblasti břicha, beder i zad. Rozložení 

hmotnosti a pozice těžiště se při samotném průběhu střely mění a je různé dle druhu 

střelby. Primární realizaci střelby samotné provádějí skupiny svalů horních končetin a je 

zde důležitá dostatečná kloubní pohyblivost především v pletenci ramením a v oblasti 

zápěstí. 

 

2.3.1.2 Psychologické hledisko střelby  

   

 Střelba je finální řešení útočné snahy družstva a kromě samotné realizace ve 

smyslu fyzické zátěže a fyziologických hledisek se střelba také odvíjí od psychické 

stability hráče. Hráč musí pod tlakem soupeře a při vysoké fyzické zátěži provést 

pohybový úkol, který má sice naučený, ale právě výše zmíněné faktory jej mohou 

negativně ovlivňovat. Jedná se o využití osvojené dovednosti v proměnlivé a stresové 

situaci. Hráč je tedy pod neustálým tlakem soupeře a navíc na sebe při realizaci střelby 

bere jistou odpovědnost za úspěšné či neúspěšné finální provedení celé útočné akce. 

Zvláště ve vypjatých situacích důležitých zápasů tento stresor hraje podstatnou roli.  
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 Psychologická příprava může velmi podstatně a pozitivně modelovat psychickou 

stabilitu hráče. Nezanedbatelnou měrou se na psychické stabilitě jedince podílí také 

dostatečný počet odehraných utkání, která mají velkou důležitost. Zkušený hráč 

mnohem lépe zvládá těžké zápasy a je schopen využít větší procento osvojených 

dovednosti ve vypjatých situacích. Mladý, nezkušený a třeba i talentovaný hráč je 

vystaven většímu psychickému tlaku a při finálním provedení střelby se může dopustit 

banálních chyb. V některých případech lze pozorovat přesný opak. Mladý hráč, 

nezatížený velkým očekáváním trenérů nebo spoluhráčů je schopen s lehkostí předvést 

vše ze svých dovedností. Tyto případy jsou ale méně časté.  

  

2.3.1.3 Druhy střelby 

 

forehand tahem (švihem), forehand příklepem, forehand golfem, backhand 

 

Forehand tahem (švihem)     

 Je to základní způsob střelby, který se hráči učí již od žákovských let. Vypovídá 

o tom i obecně velká četnost napříč všemi výkonnostními úrovněmi Jedná se o střelu 

velmi překvapivou a přesnou.  

 Při tomto druhu střelby začíná pohyb za tělem hráče. Váha je na obou nohách. 

Hráč stojí bokem, u levého držení hole pravým bokem do směru plánované střely, u 

pravého držení naopak. Florbalová hůl je za zadní nohou. Míček je pod přiklopenou 

čepelí florbalové hole blíže její patce. Hráč drží pevně florbalovou hůl v obou rukách. 

Prudkým pohybem těla vpřed a razantním tažením hole s míčkem vpřed uděluje hráč 

míčku potřebnou energii. V průběhu pohybu se čepel postupně narovnává a míček 

přechází přes střed čepele k její špičce, dochází k odklopení míčku na úrovni přední 

nohy a k mírnému nadzvednutí čepele od podložky. Důležité je přenesení celé váhy těla 

na přední nohu. Přiklopením nebo odklopením čepele hole vzhledem k míčku řídíme 

směr střely - míček letí při zemi nebo nahoru.    

 

Forehand příklepem 

 Technika provedení je v podstatě obdobná jako u střely švihem. Střela je ale 

prudší než střela tahem a relativně méně přesná. Po zahájení pohybu míčku se na úrovni 

dolních končetin florbalová čepel oddálí od míčku a zápěstí se vytočí mírně vzad. 
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Následuje zrychlení pohybu hole, úder čepele do míčku v místě mezi patkou a špičkou 

čepele a předání dostatečné pohybové energie. Hmotnost těla se v této závěrečné fázi 

pohybu přesunuje z obou dolních končetin na končetinu souhlasnou (při levém držení je 

hmotnost na levé končetině a naopak).  

 

Forehand golfem 

 Při golfovém úderu dosahuje rychlost střely ve většině případů maxima. To je 

hlavní výhoda tohoto typu střelby. Naopak nevýhodou je dosti dlouhá doba provedení. 

Používá se proto v případech, kdy má hráč dostatek času na její provedení, například 

v případě obránců při přesilových hrách. Druhou nevýhodou je nepřesnost střelby, i 

když tento faktor je závislý na úrovni dovednosti hráče.  

 Při provedení střely stojí hráč mírně rozkročen, s hmotností na obou dolních 

končetinách, nesouhlasným bokem do směru střely (při levém držení pravým bokem a 

naopak). Míček je situován před tělo, asi do vzdálenosti 50 cm. Florbalovou hůl hráč 

drží o něco níže než při normálním držení (přibližně na konci omotávky) při hře nebo 

při ostatních druzích střelby. Hráč napřahuje hůl vzad až do výše kolen. Prudkým 

pohybem švihá zpět a zasahuje míček středem čepele. Při došvihu je nutné, aby si hráč 

kontroloval úroveň zvednutí hole, aby se neprovinil proti pravidlům. Jinak se jedná o 

přestupek proti pravidlům. Hmotnost hráče je při tomto druhu střelby přenášena 

postupně na přední nesouhlasnou dolní končetinu.  

 

Backhand 

 Typ střelby backhandovou stranou čepele se používá méně často než střelba 

forehandovou stranou. Jde především o krajní situace, kdy jinak vystřelit nelze, když se 

hráč dostává pryč ze střeleckého úhlu nebo když je extrémně tísněn protihráčem. Velmi 

často se tento typ střelby používá také v bezprostřední blízkosti branky soupeře, při 

překvapivém zakončení atd. Střela může být vedena krátkou dobu tahem (švih 

backhandem) nebo může backhandová strana čepele jen udeřit do míčku. V tomto 

případě je čepel kolmo k zemi nebo se lehce přiklání k míčku. Může jít tedy o krátký 

backhandový příklep. V případě, kdy se jedná o větší nápřah, lze tuto střelu označit jako 

backhandový golfový úder.  

 V kategoriálním systému rozdělení na záznamovém archu používáme pro typy 

takových střel souhrnné označení „backhand“. 
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2.3.2 Faktory ovlivňující herní činnosti jednotlivce 

 

silové schopnosti, rychlostní schopnosti, vytrvalostní schopnosti, pohyblivost, psychické 

faktory 

 

 Kromě výše zmíněných oblastí sportovního tréninku (složky, fáze a 

determinanty motorického učení) HČJ ovlivňují další dílčí faktory. Tyto faktory také 

souvisejí s oblastí sportovního tréninku, ale pro přehlednost jsou uvedeny zvlášť.  

 

Silové schopnosti  

 Dovalil (2002) definuje silové schopnosti jako schopnosti překonávat, udržet 

nebo brzdit určitý odpor v dané situaci.  

 

Rychlostní schopnosti 

 Tyto specifické schopnosti nám umožňují vykonávat daný pohyb maximální 

možnou rychlostí. Jsou v určité míře dány geneticky, zčásti se dají tréninkem vylepšit. 

 

Vytrvalostní schopnosti 

 Umožňují vykonávat pohyb požadovanou intenzitou po danou dobu. (Dovalil a 

kol., 2002) 

 

Pohyblivost  

 Jde o maximální možný kloubní rozsah. Hlavně tedy rozsah pohybů v kloubech 

kyčelních, kolenních a hlezenních. Vzhledem k problematice střelby můžeme hovořit 

také o pohyblivosti a citu v kloubních spojeních v pletenci ramenním, loktech a 

zápěstích. 

 

Psychické faktory 

 Zahrnují kognitivní, emoční a motivační procesy uplatňované v řízení a regulaci 

jednání a vycházejí z osobnosti sportovce. (Dovalil a kol. 2002) 

Jedná se o zvládnutí stresové situace, kdy je hráč pod tlakem soupeře a kdy jedná ve 

velkém fyzickém zatížení.  
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3. Cíle práce 

 

1. Vytvořit soubor poznatků o florbalu. Vytvořit systematizaci střelby, její kategorizaci 

a popis.   

 

2. Porovnat úroveň (kvalitativní i kvantitativní) herní činnosti jednotlivce - střelby u 

výkonnostně vyspělých reprezentačních družstev České republiky a Švédska. 

 

 

4. Úkoly práce   

 

1. Rozbor dostupné odborné literatury a prostudování jiných dostupných zdrojů, 

například internet. 

 Shromáždit a prostudovat potřebné množství odborné literatury s florbalovou 

tematikou. 

 

2. Charakteristika střelby ve florbalu         

 Na základě studia odborné literatury a individuálních zkušeností vytvořit 

komplexní soubor poznatků o střelbě ve florbalu, systematizaci střelby a její popis. 

 

3. Zhotovení speciálních záznamových archů. 

 Dle systematizace a popisu střelby vytvořit speciální záznamový arch pro použití 

při videoanalýze vybraných utkání. 

 

4. Analýza videozáznamů. 

 Do speciálních záznamových archů kvantitativně zaznamenat všechny vybrané 

sledované jevy.  

 

5. Vyhodnocení získaných informací a porovnání výsledků obou reprezentačních 

družstev. 

 Graficky i verbálně vyhodnotit vypozorované výsledky. 
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5. Hypotézy 

 

Hypotéza 1: Lze předpokládat, že družstvo Švédska má kvalitativní převahu ve střelbě 

oproti českému týmu. 

  

Hypotéza 2: Lze předpokládat, že družstvo Švédska prokáže vyšší četnost střelby než 

český tým. 

 

6. Metodika práce 

 

 Základním metodickým prvkem práce je kvalitativní pozorování. Flick (1995) 

charakterizuje toto pozorování jako skryté systematické pozorování bez účasti a jako 

pozorování v umělé i v přirozené situaci. Kategorií „skryté pozorování“ se rozumí 

takové pozorování, při němž pozorovatel neinformuje účastníky děje. Právě takové 

pozorování jsme provedli na mistrovství světa 2008. Pozorováním „bez účasti“ se myslí 

nepřímá participace na události (Hendl 1999). Pokud tuto definici aplikujeme na naše 

pozorování při MS, znamená to, že jsme nebyli přímo na hřišti a nemohli ovlivnit dění. 

„Pozorování v umělé a přirozené situaci“ znamená, že jsem pasivním účastníkem 

pozorované události. 

 Dle Hendla (1999) tato analýza spadá do kategorie přímého neparticipantního 

pozorování. Tento typ pozorování představuje situaci, při níž se na dění pozorovatel 

nepodílí přímo, není jeho aktivním účastníkem. Neparticipantní pozorovatel 

minimalizuje interakci s pozorovanými subjekty (v našem případě s hráči nebo 

mužstvem) a snaží se získat úplný a kompletní záznam události nebo děje. Pozorovatel 

by neměl být nikterak ovlivněn citově nebo emocionálně směrem k pozorovaným 

(zkoumaným) subjektům. Neparticipantní rozdělení je tedy charakterizováno: 

         

- minimální interakcí pozorovatele, usilováním o neutrální a objektivní přístup 

- správným výběrem místa pozorování 
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 Metodika pozorování je doplněna o kódovací protokoly (záznamová evidence), 

do kterých se zaznamenávají pozorované události. Do tohoto kódovacího protokolu se 

kódují události, zaznamenávají doby trvání jednotlivých činností nebo intervaly mezi 

nimi. Tento protokol je v práci nazván „záznamový arch“. Pro účely záznamového 

archu jsme vytvořili speciální kategoriální systém rozdělení střelby. Do protokolu byly 

kvantitativně zaznamenány četnosti střelby a následně vyvozeny závěry. Tento systém 

pokrývá veškeré možné varianty kvalitativních oblastí a způsobů střelby. Dílčí okruhy 

budou vyhodnoceny jak samostatně, tak se promítnou do komplexního výsledku. 

Speciální záznamový arch, který byl v práci použit, je uveden v příloze č. 1. a 2. 

 

6.1 Kategoriální systém hodnocení střelby  

 

1. Druh střelby 

2. Úspěšnost a přesnost střelby 

3. Lokalizace střelby 

4. Činnost předešlá střelbě 

 

1. Druh střelby 

 - backhand  

         - forehand švihem 

         - forehand příklepem 

         - forehand golfem 

2. Úspěšnost a přesnost střelby 

         - na branku (gól) 

         - na branku (konstrukce) 

         - na branku (chycená gólmanem) 

         - mimo branku 

         - zablokovaná (soupeřem, soupeřovou výzbrojí, spoluhráčem) 

3. Lokalizace střelby 

         - bezprostřední vzdálenost (velké brankoviště + cca 1 metr na každou stranu)  

         - střední vzdálenost (půlkruhové pásmo, poloměr 7-12 m se středem na malém   

               brankovišti)  

         - větší vzdálenost (12 m a více od hranice malého brankoviště) 

21 
 



Obr. 1:  Schéma pásem pro určení lokalizace střelby 

 

     
 

1. bezprostřední vzdálenost 
 
2. střední vzdálenost 
 
3. větší vzdálenost 

1. 5 m 
1 m 

2. 

3. 

Obr. 2:  Schéma florbalového hřiště 
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4. Činnost předcházející střelbě 

 - přihrávka 

          - uvolnění 1 na 1 

          - chyba soupeře 

 

6.2 Sledovaná utkání 

 

 Pro splnění cílů práce a pro porovnání sledovaných činností jsme zvolili 

sledování jedenácti zápasů MS. Pět zápasů České republiky, pět zápasů Švédska a jeden 

jejich vzájemný duel. Pro bakalářskou práci byly použity a analyzovány videonahrávky 

z MS 2008 a k doplnění analýzy byly použity i materiály vytvořené při statistickém 

pozorování přímo při MS. Na tvorbě statistických údajů z mistrovských zápasů jsem se 

aktivně přímo podílel a měl jsem tak možnost porovnat si pozitiva a negativa jak 

participantní tak neparticipantní metody pozorování. 

 

7. Výsledky 

 

Výsledné grafy dle kategoriálního rozdělení: 

 Tato část graficky shrnuje výsledky, ke kterým jsme dospěli. Postupně jsou zde 

uvedeny grafy procentuálního zastoupení druhů střelby, graf úspěšnosti a přesnosti 

střelby, graf lokalizace střelby a graf, který zobrazuje v procentech zastoupení činností, 

které střelbě předcházely. Pro snadné srovnání jsou vždy uvedeny výsledky České 

republiky a hned následně graf s výsledky Švédska. 

 Následující čtyři páry grafů, reprezentují všechny výsledky a dávají přehled o 

kvalitě i kvantitě střelby obou reprezentačních celků.  
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Graf 1: Druh střelby  
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Graf 2: Úspěšnost střelby 

 

                             
Celkové úspěšnosti a přesnosti střelby v procentech 
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Graf 3: Lokalizace střelby 
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Graf 4: Činnost předcházející střelbě 

 

 
Celkové zastoupení činnosti předcházející střelbě v procentech  
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7.1  Hodnocení jednotlivých týmů 

   

7.1.1  Hodnocení střelby (Česká republika) 

 

 Kvantitou střelby český tým za švédským soupeřem sice zaostává, ale 

v ostatních sledovaných faktorech (kvalitativních) jsou výsledkově oba týmy, český i 

švédský, velmi vyrovnané. Je třeba vyzdvihnout stejnou procentuální úspěšnost při 

přesnosti (vstřelená branka, brankář, konstrukce) střelby (61 % oba týmy). To svědčí o 

dobré technické vyspělosti hráčů a o dobře zvládnuté herní a taktické dovednosti dostat 

se do střeleckých příležitostí, o herní odvaze a o vysokém sebevědomí. Lehce české 

27 
 



družstvo zaostává v efektivitě střelby. Větší rezerva je také ve střelbě po uvolnění se 

v situaci 1 na 1. V této činnosti švédská převaha plyne z větší technické vyspělosti a tím 

i většího sebevědomí „kličku“ zkusit. Také z jisté svázanosti a psychické neodolnosti 

českého týmu, která byla v zápasech patrná. Tato nervozita a svázanost pramenily zcela 

jistě z domácího prostředí a z velkého očekávání výsledku jak od fanoušků, tak od 

médií. Jistá psychická nevyrovnanost a menší sebevědomí se projevily naplno hlavně ve 

vyřazovacích bojích v zápasech s ostatními týmy světové špičky. 

  

7.1.2  Hodnocení střelby (Švédsko) 

 

  Švédský tým kvalitně a účelně demonstroval svoji technickou vyspělost, taktické 

dovednosti se střelbou spojené a patřičné sebevědomí, které až ve finále srazil finský 

tým. Švédské mužstvo mírně převažuje nad českým týmem v efektivitě střelby. Švédové 

mají větší procentuální podíl střelby z bezprostřední vzdálenosti a po samostatném 

uvolnění. Prezentovali se větším počtem efektivnějších střel forehandovým švihem, na 

úkor méně přesného golfového úderu a backhandového zakončení, které procentuálně 

vícekrát použil český tým.  

 

8. Diskuze  

 

 Pracovním postupem pro splnění cílů bylo v první řadě studium všech 

dostupných odborných pramenů. Odborné florbalové literatury, v českém jazyce, je 

bohužel v současné době stále spíše méně než více. Veškerá česky psaná literatura byla 

tedy prostudována a ze zahraničních pramenů bylo v práci čerpáno z díla vydaného 

mezinárodní florbalovou federací. Systematizace a popisy střelby se v každém pramenu 

liší. Bylo tedy zapotřebí pracovat eklekticky a vytvořit použitelnou systematiku střelby. 

Rozdělení, které jsme nově vytvořili, bylo použito pro analýzu střelby reprezentačních 

celků Česka a Švédska. Samotné výsledky našeho výzkumu potvrdily stanovené 

hypotézy. 

 Metodika výzkumu se opírala výhradně o videozáznamy a jejich rozbor. Jednalo 

se tedy o nepřímé pozorování. Tento pracovní postup začal již při samotném MS, kdy 

byly videozáznamy pořízeny.  

28 
 



 Jinou variantou mohlo být pořízení rozboru střelby ze záznamů pořízených při 

samotném průběhu MS. Záznamy vytvářela pracovní skupina statistiků. Zde se jednalo 

o přímé pozorování. Po zvážení možností jsme zvolili již zmíněnou variantu nepřímé 

participace na události, což se ukázalo jako dobré. Záznamy jsem si opětovně mohl 

přehrávat a výsledná data mají velmi přesnou výpovědní hodnotu. Záznamy pořízené 

statistiky při MS 2008 jsme s našimi výsledky pouze porovnali.      

 Nedílnou součástí rozboru střelby je speciální záznamový arch, který obsahuje 

typologický systém rozdělení střelby a kategoriálně rozdělené jevy se střelbou spojené.  

Při studiu literatury jsme na podobný záznamový arch nenarazili a bylo tedy nutné jej 

nově vytvořit. Typologií  a systematizací střelby a především výčtem sledovaných jevů 

se střelbou spojených (lokalizace, úspěšnost, atd.), je pokryto vše co se střelby týká. 

Vznikl tak kvalitní celkový výsledek, který vytváří uspořádaný přehled sledované 

problematiky.           

 Dostupnost literárních odborných zdrojů a dostupnost videonahrávek k analýze 

vybraných utkání byla dobrá. Česká florbalová unie nám vyšla se zapůjčením 

videonahrávek vstříc a stejně tak jsme bez větších problémů získali odbornou literaturu, 

která je dostupná na trhu. Nicméně musíme konstatovat, že odborné literatury 

s florbalovou tematikou není v České republice dostatek a o mnoho lépe tomu není ani v 

zahraničí.   

 

8.1  Porovnání sledované činnosti 

 

1. Druh střelby 

2. Úspěšnost a přesnost střelby 

3. Lokalizace střelby 

4. Činnost předešlá střelbě 

 

1. Druh střelby 

 Z výše uvedených grafů plyne, že dominujícím druhem střelby obou týmů je 

forehandová střelba švihem. Tento výsledek koresponduje s obecně platnou dominancí 

forehandové střelby. Použití tohoto způsobu střelby je logické. Forehand je přesnější ve 

všech situacích a z hlediska úspěšnosti střelbu backhandem naprosto jasně převyšuje.   

Backhand byl v drtivé většině případů používán hráči obou týmů jen v zakončení 
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z bezprostřední blízkosti branky, kdy nebyla možná jiná a lepší varianta. Dominujícím 

druhem střelby byl u obou týmů již zmíněný forehand švihem. Lehká procentuální 

převaha je na straně švédského týmu. Český tým má tedy mírnou procentuální převahu 

tím u střel backhandem a forehandovým golfovým úderem. Lehce překvapivá shoda 

panuje u procentuálního zastoupení forehandového příklepu. Tento rychlý a přesný úder 

využili hráči obou týmů ve více než čtvrtině střeleckých pokusů. 

 

2. Úspěšnost a přesnost střelby 

 Hodnoty grafu úspěšnosti a přesnosti střelby vytváří dvě hlavní skupiny, 

rozdělené dle směru letu míčku. První skupina reprezentuje střely, které skončily 

v brance, na brance nebo byly chyceny brankářem. Druhá množina zahrnuje střely, které 

mířily mimo branku nebo střely, které z důvodu zablokování k brance nedorazily. Oba 

týmy dosáhly 61 % střel, které přímo ohrozily branku nebo skončily vstřelenou brankou. 

Zbylých 39 % jsou výše zmíněné střely mimo branku nebo zablokované. Čísla nejsou 

nijak výrazně překvapivá, neboť oba týmy patří ke světové špičce. Spíše se dalo 

očekávat, že český tým bude v této statistice zaostávat. Přímá procentuální úspěšnost 

vstřelených branek, však již hovoří pro švédský tým. Z celkového počtu 350 střel 

skončilo 17 % vstřelenou brankou. Český tým vyslal celkem 285 střel a brankou 

skončilo 12 % z nich. Ve střelecké nepřesnosti, kdy střely končily na brankové 

konstrukci, panuje mezi oběma týmy 4 % shoda. 

 

3. Lokalizace střelby 

  Z grafu lokalizace střelby na první pohled lze vyčíst téměř stejné procentuální 

zastoupení střelby z velké vzdálenosti. Jiné to je u zbylých dvou faktorů. Český tým má 

o 10 % větší podíl střel ze střední vzdálenosti a o 8 % menší podíl střel z bezprostřední 

blízkosti. Tento rozdíl lze lehce vysvětlit. Švédský tým měl absolutně větší počet střel, 

dal téměř dvojnásobný počet branek, dostával se tedy logicky více do zakončení. Právě 

faktor většího počtu zakončení dává 8 % převahu švédského týmu u statistiky 

„bezprostřední vzdálenost“. 

 

4. Činnost předcházející střelbě 

 Poslední graf ukazuje přehled o činnosti, která předcházela samotné střelbě. Na 

první pohled je z grafů patrné, že dominuje střelba po přihrávce. Český tým v této 
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statistice mírně švédský tým předčil. Dále je z grafu zřejmé, že po chybě soupeře 

vyslaly oba týmy přibližně stejné procento střel. Rozdíl panuje převážně ve střelbě po 

individuálním uvolnění. Švédský tým má 7 % převahu střelby, která byla realizována po 

uvolnění hráče v situaci 1 na 1. Tento výsledek poukazuje na dvě věci. Větší technickou 

vyspělost švédského týmu a tedy tím pádem i větší sebevědomí švédských hráčů při 

soubojích 1 na 1. 
 

8.2  Poznatky aplikovatelné v praxi 

 

 Pro následující sezony a vystupování českého týmu na mezinárodní scéně lze 

vyvodit následující poznatky. V žádné sledované činnosti české mužstvo nikterak 

výrazně nezaostávalo. Určité rozdíly ale pozorovat lze. Především z celkového počtu 

střel a lepší švédské efektivnosti střelby lze vyvodit závěr, že české družstvo zde má 

určité rezervy. Hráči Švédska vystřelili na branku soupeře 350 střel a 17 % skončilo v 

brance. Český tým vystřelil 285 střel a do branky se dostalo 12 % z nich.  Je tedy třeba 

zkvalitnit střelbu ve smyslu zvýšení efektivnosti. Z výše uvedených čísel vyplývá, že 

Švédové kvalitativně český tým předčili. Lze tedy říci, že švédský hráč řeší herní situaci 

spojenou se střelbou lépe a s větší jistotou ohrožení branky a vstřelení gólu. Český tým 

častokrát volil střelbu jako východisko z krizové situace, do které se dostal. Český hráč 

nenašel lépe postaveného spoluhráče pro střelu a tak vystřelil na švédskou branku ve své 

podstatě alibisticky. Je třeba tedy vylepšit střelbu ne po stránce kvantity, nýbrž kvality.  

 Dle našeho názoru je zapotřebí také více zapracovat na taktické a mentální 

přípravě hráčů. V tom je jistá rezerva českého družstva, která je demonstrována menším 

podílem zakončení po samostatném uvolnění. Čeští hráči si jednoduše méně věří než 

hráči švédští. Naplno se pak tento fakt projeví ve vypjatých situacích u zápasů ve 

vyřazovací části. Čeští hráči jsou jakoby svazováni a již tak malé procento samostatných 

úniků a individuálních řešení ještě minimalizují. Řešením tohoto problému je například 

týmový psycholog a s ním spojená lepší psychologická příprava. Českým hráčům by 

také velmi prospělo navýšení používání individuálních řešení herních situací v méně 

významných mezinárodních zápasech.        
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8.3  Porovnání výsledků s hypotézami 

 

 Hypotézy BP předpokládaly že, tým švédských florbalistů bude mít kvalitativní i 

kvantitativní převahu nad českým reprezentačním celkem. 

 Zjištěné výsledky obě stanovené hypotézy BP potvrdily. Kvantitativní převaha 

střelby švédského týmu byla 350:285. Kvalitativní převaha nebyla tak výrazná jako 

kvantitativní. Rozdíl v efektivitě střelby je 5 %. Na základě výsledků analýzy můžeme 

tedy říci, že stanovené hypotézy BP byly potvrzeny. 

 

9. Závěr 

        

 Problematika střelby (faktory ovlivňující střelbu, kategorizace, úspěšnost atd.) 

není v současné florbalové literatuře s dostatečnou obsáhlostí popsána. Také z tohoto 

důvodu jsme toto téma BP vybrali. Výběr reprezentačních celků, které jsme k účelům 

analýzy v BP vybrali, nebyl náhodný. Vzhledem k dlouhodobému výsledkovému stavu, 

kdy se český tým pohyboval téměř vždy na pozicích za skandinávskými florbalisty, bylo 

nutné porovnat střelbu české reprezentace s jedním z těchto reprezentačních družstev. 

Vzhledem k historickým výsledkům a mnoha titulům mistrů světa byla zvoleno 

Švédsko. Poznatky a výsledky, které z této práce vzešly byly sice očekávané, ale 

konkrétní čísla a rozdíly očekávat nešlo. V celkovém kontextu, rozdíl v kvantitě a 

kvalitě sledovaného jevu (střelba) nebyl nikterak propastný. Tento fakt je třeba 

z pohledu českého florbalu hodnotit pozitivně. 

 Práce byla pokusem komplexně popsat a systematizovat střelbu, její 

předpoklady, priority a činnostních konsekvence. Spolu s analýzou této herní činnosti 

top reprezentačních mužstev přispívá práce k utvoření celkového obrazu o dnešním 

florbalu. 

 Pevně věřím, že tato práce může přispět do rejstříku zatím skromné florbalové 

knihovny, kterou je potřeba podobnými pracemi nadále rozšiřovat. Osobně bych se o to 

rád pokusil svojí diplomovou prací. 

 Tato bakalářská práce je určena odborné i laické veřejnosti, hráčům florbalu a 

v neposlední řadě také trenérům k obohacení jejich znalostí o této finální herní činnosti.
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11. Přílohy 

Příloha 1: Záznamový arch (jedno mužstvo) 
Záznamový arch                                                                                  Analýza střelby
      
utkání:       sledované mužstvo:  
datum:        
      
      

druh střelby:   backhand      

       

  forehand švihem     

       

  forehand příklepem     

       

  forehand golfem     
      
      

úspěšnost, přesnost: na branku (gól)     

       

  na branku (konstrukce)     

       

  na branku (brankář)     

       

  mimo branku     

       

  zablokovaná     
      
      

lokalizace střelby: bezprostřední vzdálenost     

       

  střední vzdálenost     

       

  větší vzdálenost     
      
      

předešlá střelbě: přihrávka      

       

  uvolnění 1 na 1     

       

  chyba soupeře     
      
celkový počet střel za utkání:    
celková úspěšnost střelby:     
(střely, které skončily v brance, na brance nebo je chytil brankář) 
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Příloha 2: Záznamový arch (dvě mužstva) 
Záznamový arch                                                                           Analýza střelby
      
utkání:         
datum:        
      
    domácí: hosté: 
      

druh střelby:   backhand      

       

  forehand švihem     

       

  forehand příklepem     

       

  forehand golfem     
      
      

úspěšnost, přesnost: na branku (gol)     

       

  na branku (konstrukce)     

       

  na branku (golman)     

       

  mimo branku     

       

  zablokovaná     
      
      

lokalizace střelby: bezprostřední vzdál.     

       

  střední vzdálenost     

       

  větší vzdálenost     
      
      
činnost předešlá 
střelbě: přihrávka      

       

  uvolnění 1 na 1     

       

  chyba soupeře     
      
      
celkový počet střel za utkání:    
celková úspěšnost střelby:     
(střely, které skončily v brance, na brance nebo byly chyceny brankářem) 
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Příloha 3: Shrnutí celkových výsledků - ČR 
      

 Shrnutí výsledků - CZE - celkové četnosti   
      
      

 
druh 
střelby:   backhand   46

        

   forehand švihem 111

        

   forehand příklepem 75

        

   forehand golfem 53
      
   celkem střel: 285  
      

 úspěšnost, přesnost: na branku (gól) 35

        

   na branku (konstrukce) 11

        

   na branku (brankář) 126

        

   mimo branku 58

        

   zablokovaná 55
      
      

 lokalizace střelby: 
bezprostřední 
vzdálenost 58

        

   střední vzdálenost 161

        

   větší vzdálenost 66
      
      

 
činnost předešlá 
střelbě: přihrávka   201

        

   uvolnění 1 na 1 39

        

  45 chyba soupeře 
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příloha č. 4: Celkové výsledky - Švédsko 

 Shrnutí výsledků - SWE - celkové četnosti   
      
      

 druh střelby:   backhand  47

       

   forehand švihem 154

       

   forehand příklepem 92

       

   forehand golfem 57
      
   celkem střel: 350  
      

 úspěšnost, přesnost: na branku (gól) 61

       

   na branku (konstrukce) 15

       

   na branku (brankář) 138

       

   mimo branku 78

       

   zablokovaná 58
      
      

 lokalizace střelby: 
bezprostřední 
vzdálenost 98

       

   střední vzdálenost 163

       

   větší vzdálenost 89
      
      

 činnost předešlá střelbě: přihrávka  222

       

   uvolnění 1 na 1 74

       

   chyba soupeře 54
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