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ABSTRAKT 

Název : Analýza utkání ve florbale ve školních podmínkách žáků 2. ročníků středních škol. 

Analysis of a floorball matches in a school conditions of a second year-class students at a high 

schools. 

Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo zjistit a následně porovnat úroveň jednotlivých utkání 

ve florbale žáků 2. ročníků na gymnáziích v Ústeckém kraji. Dalším cílem bylo popsat a 

zhodnotit postavení florbalu na zkoumaných středních školách. 

Na základě kvantitativní analýzy provedené z rozboru videozáznamu z utkání ve 

vyučovací jednotce tělesné výchovy bude určena úroveň florbalu na vybraných školách. 

Metoda: Výzkum byl proveden na třech gymnáziích v Ústeckém kraji. Použitá metoda pro 

sběr dat je zprostředkované pozorování pomocí videozáznamu. Jednalo se o pozorování 

pomocí kategoriálm'ho systému. Zaznamenávaní zjištěných informací bylo prováděno 

čárkovací metodou. 

Sledované kategorie byly hodnoceny. Získané informace byly dále zpracovány. 

Výsledky: Hlavní cíl práce byl splněn. Na základě kvantitativní analýzy z videozáznamu se 

interpretovala a porovnala úroveň jednotlivých utkání. Zhodnotilo se postavení florbalu na 

sledovaných školách. 

Klíčová slova: Florbal , školní tělesná výchova, herní činnost jednotlivce, útočné herní 

kombinace. 
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1. ÚVOD 

Během mého studia na FTVS jsem hledal vhodné téma pro svou diplomovou práci. 

Věděl jsem, že budu psát o florbale, protože je to sport, který mě zaujal a který jsem začal ve 

svých osmnácti letech aktivně hrát. Konkrétní zaměření diplomové práce jsem postupně 

měnil. Ke konečné verzi mne přivedl průběh pedagogické praxe. Právě díky pedagogické 

praxi jsem mohl pozorovat, jak se úroveň hry florbalu žáků na jednotlivých hrách liší. 

Rozhodl jsem se tedy, že se blíže zaměřím na tuto problematikou. 

Sportovní hry patří mezi nejpopulárnější ve světě. Florbal má v poměru k ostatním 

světově rozšířeným kolektivním sportům velice krátkou historii, přesto patří v dnešní době u 

široké veřejnosti k těm nejoblíbenějším. Atraktivní je zejména u žáků základních a středních 

škol (dále jen ZŠ, SŠ). Vznikají nové florbalové oddíly a kluby. Učitelé tělesné výchovy se 

s tímto mladým expandujícím sportem seznamují, aby tak vyhověli potřebám žáků. Florbal se 

poměrně v krátké době stává nedílnou součástí hodin tělesné výchovy na ZŠ a SŠ. 

Tím, že se jedná o mladý sport, je možné, že jeho herní projevy a úroveň na 

jednotlivých školách, spolu s rozhodováním v utkání, se liší, poněvadž správná podoba 

florbalu tak, jak jí regulují pravidla mezinárodní florbalové unie (IFF), není ve školách zcela 

zakotvena. Jedním z největších důvodu, proč tomu tak není, je možnost, že florbal je laickou 

veřejností stále vnímám jako určitá forma hokeje. Tedy sportu , který je v České republice 

sportem velice oblíbeným daleko déle než-li florbal. Florbal na školách je podle mého 

názoru ovlivněn herní formou a pravidly ledru'ho hokeje či hokejbalu. Dle mých vlastních 

zkušeností z pedagogických hospitací a praxí na jednotlivých ZŠ a SŠ hodin TV se tento vliv 

hokeje objevuje velice často. Stejně tak úroveň a herní projev florbalu se na jednotlivých 

školách během mé pedagogické praxe lišil. 
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Právě na tyto možné rozdíly a odlišnosti, mezi předem vybranými SŠ v Ústeckém 

kraji, se zaměřím ve své diplomové práci. 
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2. ROZŠÍŘENOST FLORBALU VE ŠKOLSTVÍ 

Florbal je rychlá, moderní a atraktivní kolektivní hra, která dokázala zaujmout velké 

množství příznivců (viz graf). Za posledních deset let byl zcela jistě nejdynamičtěji rostoucím 

sportem. co se týče počtu registrovaných hráčů, našel si cestu také do škol a provozuje se i 

mimo oficiálně organizované soutěže. 

Na konci devadesátých let se florbal řadil mezi nejzajímavější sportovní základny 

v zemi. Hlavní potenciál pro růst členské základny florbalu v České republice vzešel ze 

základních , středních i vysokých škol, kde vznikaly různé soutěže, některé z nich i 

dlouhodobého charakteru. Florbal ve školách postupně pronikal mezi zavedenější sporty, 

mimo jiné také díky své malé materiálové a fmanční náročnosti. 

Graf 1: Vývoj členské základny florbalu 1992-2003 
Zdroj: (Dolanský 2004) 
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Z grafu Vývoj členské základny florbalu v letech 1992 - 2003 vyplývá, že tempo 

růstu se v absolutních hodnotách nesnižuje. Naopak každý rok přibývá stále větší počet 

nových registrací. Tempo nárůstu počtu registrovaných členů florbalového hnutí je stále 

progresivní, i když procentuální přírůstky začaly již pomalu klesat (nejvyšší procentuální 

přírůstek zaznamenala ČFBU v roce 2000, kdy vzrostla členská základna ve srovnání 

s předchozím rokem cca o 50%). 

Machotová (2002) prováděla výzkum na středních školách na okrese Nymburk. 

Celkový počet dotazovaných studentů byl 217. Výsledky ukázaly, že nejoblíbenější hrou u 

chlapců je fotbal a florbal. Fotbal by na první místo dalo 47,7 % dotazovaných chlapců a 

florbal 22,9 %. Pokud tedy porovnáme tyto dva sporty, délku jejich existence a všeobecnou 

popularitu ve světě, je jasné, že florbal si za poměrně krátkou dobu stojí vedle fotbalu velice 

dobře. 

K podobným výsledkům dospěla ve své diplomové práci i Vojáčková (2002). Na 

základě svého výzkumu, který zkoumal oblíbenost jednotlivých sportovních disciplín mezi 

dětmi, vytvořila tabulku, ve které florbal zaujal sedmé místo (viz tabulka 1). Žáci měli napsat 

pět nejoblíbenějších sportů, což znamenalo, že nemohou napsat pouze sport, kterému se 

aktivně věnují, ale i další sporty, které mají rádi nebo které rádi sledují. Oblíbenost florbalu 

byla ve výzkumu zřejmá zejména u chlapců této věkové kategorie, ti řadili florbal na třetí 

místo v oblíbenosti mezi těmi sporty, které nejčastěji provozují. Následující tabulka ukazuje 

všeobecnou oblíbenost jednotlivých sportů. 
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Tabulka 1: Nejoblíbenější sporty dětí ve věku 13-lSlet 
Zdroj: (Vojáčková 2002) 

Pořadí Sport Celkem 

Počet % 
1. fotbal 293 73.3 
2. lední hokej 271 67,8 
3. plavání 163 40,8 
4. tenis 149 37,3 
5. basketbal 146 36,5 
6. volejbal 110 27,5 
7. flor bal 99 24,8 
8. lyžování 69 17,3 
9. cyklistika 57 14,3 
10. atletika, běhání 51 12,8 
ll. baseball 46 11,5 
12. snowboard 46 11,5 
13. házená 44 11,0 
14. stolní tenis 41 10,3 
15. tanec 29 7,3 

Dívky Chlapci 

; počet % počet % 
98 53,3 195 90,3 
88 47,8 183 84,7 
137 74,5 26 12,0 
52 28,3 97 44,9 
65 35,3 81 37,5 
84 45,7 26 12,0 
27 14,7 72 33,3 
9 4,9 60 27,8 
36 19,6 21 9.7 
39 21,2 12 5,6 
5 2,7 41 19,0 
26 14,1 20 9,3 
ll 6,0 33 15,3 
12 6,5 29 13,4 
27 14,7 2 0,9 

Z tabulky je zřejmé, že florbal označila mezi pěti nejoblíbenějšínů sporty téměř třetina všech 

dotazovaných dětí. 

Také nedávná studie odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z roku 2001 

uvádí, že v žebříčku oblíbenosti sportů na školách je florbal z pohledu chlapců druhý, hned za 

fotbalem. Pro příklad uvádím, že například basketbal je třetí, házená sedmá, volejbal desátý. 

Úřad tehdejšího ministra Eduarda Zemana získal tato data z nedávné studie, nazvané 

Struktura sportovních zájmů pohybových aktivit mládeže, prováděné v základních a středních 

i vysokých školách. 
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Dolanský (2004) ve své diplomové práci provedl výzkum, ve kterém se 

zaměřil na současnou situaci výuky florbalu na základních a středních školách. Výzkum se 

uskutečnil v dubnu a květnu roku 2002 na vybraných základních a středních školách Prahy a 

Jihočeského kraje a v regionu Pražské a Jihočeské florbalové unie. Test byl orientován 

především na učitele tělesné výchovy základních a středních škol a na trenéry florbalu. 

Dotazník vyplnilo 126 respondentů, z toho 83 mužů a 4 3 žen. Z celkového počtu 126 

dotazovaných uvedlo 84 (66,7%) osob, že se florbalu věnuje, a 42 (33,3%) nezařazuje florbal 

do výuky tělesné výchovy. 

28 (22,2%) respondentů patřilo do věkové kategorie 20-30 let, 68 (54,0 %) 

respondentů náleželo kategorii 30-40 let a v kategorii nad 41 let bylo 30 (23,8 %) 

dotazovaných. 

Převážnou většinu dotazovaných tvořili učitelé tělesné výchovy (81 osob tj. 64,3%), trenérů 

bylo 45 (35.7%). 

84 respondentů, kteří se florbalu věnují, bylo rozděleno do kategorií podle toho, jak 

dlouho se již výukou florbalu zabývají, a kolikrát v týdnu vedou tréninkovou jednotku či 

vyučovací hodinu tělesné výchovy věnovanou florbalu. 8 respondentů se věnovalo florbalu 

méně než jeden rok, 24 dva roky, 22 tři roky, 18 čtyři roky až pět let, pouze 12 dotazovaných 

se věnovalo florbalu déle než pět let. 25 dotazovaných se věnovalo florbalu 1 x týdně, 2x 

týdně 35, 3x týdně 20, 4 x týdně 3 a pouze jeden trenér se mu věnoval vícekrát jak 4x týdně. 

Ti, kteří florbal do výuky tělesné výchovy nezařadili, činili tak z těchto důvodů: 1 

učitel z dotazovaných uvedl jako důvod to, že se mu florbal nelíbí, nedostatečné vybavení 

vnímalo jako překážku 23 dotazovaných, 15 učitelů se nevěnovalo florbalu z důvodu 

nedostatečné literatury a 3 učitelé uvedli jiné důvody. 

V druhé části dotazníku bylo zkoumáno využívání zdrojů pro přípravu tréninkových 

a vyučovacích jednotek. 38 respondentů uvádí, že při přípravě čerpalo ze zkušeností svých 
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kolegů, 53 využilo vlastní praxi, 31 z nespecializovaných učebnic a 22 využívalo 

specializované florbalové materiály. 

Naprosté většině těch, kteří se florbalu v té době věnovalo (80 dotazovaným, tj. 95,2 

% z respondentů), se zdála literatura pro výuku florbalu jako nedostačující. Výzkum ukázal, 

že většina respondentů by uvítala vznik nové publikace obsahující zejména průpravná a herní 

cvičení. 
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3. MEDIALIZACE FLORBALU 

Všeobecná oblíbenost sportovních her v populaci mládeže základních a středních škol je 

umocněna zejména medializací některých sportů. ( Ciprys 2004) 

Velkým impulzem pro rozvoj českého florbalu bylo přidělení pořadatelství 

mistrovství světa v roce 1998. Toto mistrovství, které se konalo v Praze a v Brně, mělo pro 

rozvoj florbalu zcela zásadní vliv- mediální kampaň pořádaná Čfbu byla tehdy největší za 

dobu existence florbalu v České republice. 

Důležitým faktorem se stal fakt, že televizní zpravodajství a sportovní pořady 

reagovaly na tuto akci a věnovaly tak mladému sportu prostor v televizním vysílaní. 

Tabulka 2:Televizní zpravodajství a sportovní pořady: 
Zdroj: (Cjbu) 

TVNova: 4x hlavní zpravodajská relace 
lx ranní vysílaní 

CTV: 5x BBS hlavní zpravodajská relace 
4x BBS plus- sportovní zpravodajství 
lx ranní vysílaní 
lx Sportovní ozvěny- 20 minut sestřih 

Významným mezníkem v oblasti medializace florbalu v ČR v poslední době se stalo 

úterý 2. srpna 2005, kdy došlo ke slavnostnímu podpisu smlouvy mezi ČFbU a novým 

generálním partnerem českého florbalu. Oficiálně se jím stala prestižní společnost FORTUNA 

sázková kancelář a.s., která zároveň dala své jméno i nejsledovanější domácí florbalové 

soutěži. Od ročníku 2005/2006 tak I. florbalová liga mužů nese název FORTUNA 

EXTRALIGA. Akciová společnost Fortuna je historicky první sázkovou společností v ČR. 

Dala základ kursovému sázení v celé střední Evropě, přes společného vlastníka, skupinu 

Penta Finance a. s., je součástí největšího sázkového impéria ve střední a východní Evropě. 

15 



V poslední době k medializaci florbalu prospěl start 13. ročníku Fortuna Czech 

Open turnaji v Praze. Hlavními partnery se staly Radio Expres a deník Sport. Fanoušci tak 

mohli sledovat průběh turnaje a průběžné výsledky především na Rádiu Expres a v dem'k:u 

Sport. 

Další mediální přínos pro florbal je umožnění on-line přenosů. Oficiální internetové 

stránky České florbalové Unie nabízí on-line přenosy z ligového zápasů. Historicky první on

line přenosy se uskutečnily 5.3.05. Zájemci tak od té doby nemusí netrpělivě čekat, až 

konečné skóre naskočí do výsledkové sekce, ale mohou je průběžně sledovat. 

Z výše uvedených hlavních výtahu z mediálm'ho prostředí florbalu vyplývá, že veřejnost 

v České republice má hned několik možností jak se o florbalovém dění dozvědět. 
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4. VZDĚLÁVACÍ MOŽNOSTI A ZDROJ INFORMACÍ O FLORBALE 

V úvodu jsem se zmínil, že učitelé TV se s tímto mladým sportem stále seznamují. 

Tím jak roste křivka počtu registrovaných hráčů společně se zájmem o florbal jako takový, 

vzniká potřeba laické i odborné veřejnosti najít odborné informace a učební texty 

v publikacích zabývajících se zejména vedením tréninkové jednotky. V počátcích florbalu 

museli budoucí trenéři či učitelé TV čerpat vědomosti nejen od lektorů; ale také z učebních 

textů ledrn'ho hokeje. I když oba sporty - lední hokej a florbal mají hodně společného, nebylo 

možné dále čerpat jen z ledního hokeje. 

4.1. Florbalové publikace 

V roce 1996 vyšla první publikace zabývající se sportovním tréninkem florbalu. 

Tato metodické příručka, Základy florbalu- Roubal B.,1996, obsahuje základní informace, 

které v té době jistě ocenila řada výchovných pedagogů, cvičitelů a vedoucích sportovních 

kroužků. 

O čtyři roky později vychází učební text pro trenéry, Florbal, učebnice pro trenéry

Zlatru'k D., 2001. Autoři jsou vesměs osobnosti, které ve florbalové prostředí působí od jeho 

počátků u nás a jejich úspěšná trenérská činnost je všeobecně známa. Ve svých příspěvcích 

vycházejí jak z obecných zásad sportovru'ho tréninku, tak ze svých zkušeností při vedení 

florbalových družstev. 

Čtyři roky dlouhou mezeru mezi těmito publikacemi narušila v roce 1999 

instruktážní videokazeta, Školní florbal, 1999. Tato videokazeta nabízí základy tréninku a hry, 

pravidla hry včetně komentáře. Film se věnuje technice a správnému provedení přihrávky a 
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příjmu přihrávky, vedení míčku na místě i za pohybu, různým druhům střelby a nabízí i 

několik typů cvičenÍ, které lze použít v tréninkových jednotkách, hodinách tělesné výchovy 

nebo mohou sloužit jako inspirace pro tvorbu vlastnich cvičení. 

V pořadí třetí publikací je Florbalový trénink v praxi - Zlatník D., 2004. Díky této 

trenérské publikaci může trenér či učitel TV rozšířit své znalosti z teorie sportovního tréninku 

a specifického tréninku dětí, ale hlavně zde najdete 42 kompletně připravených tréninkových 

jednotek. Každá tréninková jednotka je zaměřena na jednu herní činnost jednotlivce včetně 

správné skladby tréninku. Trenéři tak mohou postupovat přesně podle těchto "příprav" nebo si 

mohou jednotlivá cvičení vybírat a zařazovat je do tréninků podle vlastní potřeby nebo úrovně 

svého družstva. Kniha je psána univerzálně a jednotlivé tréninkové jednotky neberou v úvahu 

specifika, která souvisí s přirozeným vývojem člověka. 

Ve stejném roce vychází další metodická videokazeta, Florball + Czech Open 2004. 

Tato metodická videokazeta je určena především začínajícím trenérům, trenérům nejmladších 

věkových kategorií a učitelům tělesné výchovy. Film se věnuje technice a správnému 

provedení přihrávky a příjmu přihrávky, vedení míčku na místě i za pohybu, různým druhům 

střelby a nabízí i několik typů cvičení, které lze použít v tréninkových jednotkách nebo 

hodinách tělesné výchovy nebo mohou sloužit jako inspirace pro tvorbu vlastnich cvičení. 

Dostatek prostoru je věnován výrazné novince v tréninku florbalu - koordinačním cvičením. 

Jsou to převážně běžecká cvičení, která jsou již mnoho let využívána v tréninku fotbalistů a 

také přední florbalové země tyto prvky zařazují do tréninku florbalistů, jak začínajících, tak i 

hráčů na nejvyšších florbalových úrovních. Koordinační cvičení můžete vidět jako 

nespecifické prvky tréninku (atletická abeceda obohacená o různé krokové variace) nebo jako 

součást tréninku florbalových dovedností ve spojení s obratnostními, koordinačními i 

kondičními prvky. Pro dobrou motivaci slouží zápasy z florbalového turnaje Czech open 2004 

v Pelhřimově. 
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Po necelém roce vychází další pomocm'k pro trenéry či učitele TV, druhý díl 

metodické videokazety Florbal 2, který volně navazuje na předchozí část. Dozvíte se něco o 

tréninku pohybových schopností, zejména obratnosti, koordinace a rychlosti. Obsahuje více 

než 70 cvičení zaměřených na přihrávku, střelbu, kombinace a v závěru i několik netradičních 

herních cvičení. S kazetou je třeba více pracovat, tzn. trenéři musí její části vidět několikrát, 

pochopit smysl cvičení i správnou techniku provedení. Součástí kazety je i část zaměřená na 

trénink brankáře včetně popisu a ukázky základního postoje, pohybu brankáře i řešení 

jednotlivých situací. Jako námět opět mohou sloužit cvičení určená výhradně pro trénink 

brankáře. Na videokazetě jsou k vidění přední ligoví hráči včetně reprezentantů Miroslava 

Hanzlíka, Michala Kotlase a Tomáše Kafky a na scénáři i komentáři se podíleli Zdeněk 

Skružný, trenér reprezentace mužů a Marie Jesthbková, brankár"ka, trenérka a držitelka 

bronzové medaile z PMEZ 1999. 

Další přírůstek do zatím nepříliš početné rodiny florbalových publikací vyšel v 

nakladatelství Grada. Knížka s jednoduchým názvem Florbal na více než sto stránkách nabízí 

pohled na stále více populární sport ze všech možných oblastí. Kolektiv autorů pod vedením 

trenéra mužské reprezentace Zdeňka Skružného napsal knihu, která zapadá do ediční řady 

nakladatelství Grada. To si dalo za úkol jednoduchým způsobem popsat jednotlivé sporty a 

stručně nastínit možnosti tréninku a rozvoje. 

Bohužel dostupné literatury o florbalu je stále málo, a tak se autoři zaměřili nejenom 

na popis jednotlivých florbalových činností, ale i na nácvik, metodiku výuky jednotlivých 

dovedností a na odstraňování základních chyb v herních činnostech jednotlivců, herních 

kombinacích i systémech. Speciální část je určena brankářům a také všem, kteří s florbalem 

začínají nebo chtějí začít. Kromě nezbytné teorie je zde také i velké množství průpravných 

cvičení i drobných her, které velmi nenásilnou formou mohou k florbalu přitáhnou další, 

především nejmladší vyznavače. K nalezení jsou i informace o regeneraci, pitném režimu a 
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úrazové prevenci. Knížka je určena všem, které florbal zajímá - trenérům, učitelům, rodičům i 

samotným hráčům. 
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5. ANAL ÝZA VE SPORTOVNÍCH HRÁCH 

Analýzou rozumíme rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu. 

Analyzátor pak třídí pozorované veličiny následně je vyhodnocuje či stanovuje závislosti 

z analýzy vyplývající. 

Ve sportovních hrách se jednotlivé analýzy zaměřují na předem stanovené kritéria. 

5.1. Druhy analýz 

5.1.1. Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza je založena na datech získaných různým měřením, ověřováním 

platnosti teorií. Zahrnuje pozorování a numerické zachycení určitých událostí spojené 

s odpovídajícím statistickým zpracováním, s tabulkovým (grafickým) znázorněním a 

s odbornou interpretací. Příkladem takových událostí mohou být: počet střel na branku, 

souboje (vyhrané, prohrané), počet přihrávek apod. Je důležité, aby byla každá událost přesně 

definována tak, aby bylo dosaženo co možná nejobjektivnějších výsledků. 

Některé údaje jsou snadno zjistitelné, jiné vyžadují složité laboratorní přístroje a 

početné štáby odborně vzdělaných pracovm'ků a pro praktika jsou nedostupné. (Dobrý 1999) 

Kvantitativní analýza je nedílnou součástí každého rozboru, která se při či po utkání 

zpracovává. 

V minulosti bylo provedeno mnoho analýz, které si daly za úkol podpořit či vyvrátit 

předem stanovenou hypotézu nebo také důkladně zanalyzovat způsob hry soupeře, rozebrat 

jeho herní systém a celkový způsob obranné a útočné hry. 
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Abych přiblížil možnosti jednotlivých analýz, vybral jsem konkrétní údaje z několika 

diplomových prácí zabývajících se kvantitativní a kvalitativní analýzou. 

Cabúk (1999) ve své diplomové práci provedl kvantitativní analýzu vítězných 

obranných soubojů se zapojením jednoho či více bránících hráčů, kteří se na obranném 

souboji bezprostředně podílejí, v utkáních vybraných mužstev na MS v kopané 1998. Ve své 

práci se zaměřil na ověření předpokladu, že vyšší četnost vítězných obranných soubojů vede 

k vítězství v utkání. K získání potřebných dat použil metodu zprostředkovaného pozorování, 

tzn. že pozorování bylo prováděno pomocí videozáznamu. 

Po vlastní analýze bylo zjištěno, že z hlediska četnosti soubojů o míč vycházel jako 

nejlepší a nejkvalitnější systém prostorové obrany zaměřené na míč. Na MS v kopané 1998 

se stalo nejlepším družstvo Francie. Napadalo neustále hráče s míčem a po získání míče 

ihned přeneslo hru přihrávkami na jeden dotek na druhou stranu hřiště a zakončovalo útočnou 

akci nebo příčnými přihrávkami přeneslo hru mimo zahuštěný prostor a okamžitě 

zakončovalo střelbou. 

V této práci autor provedl analýzu předem vybraných utkání. Předem si stanovil 

kategoriální systém na vybranou herní dovednost v ději utkání, a to odebrání míče. Poté mohl 

určit příčiny porážky či výhry jednotlivých družstev. Výsledky pak aplikoval do tréninkové 

praxe výběrem vhodných cvičeních pro nácvik odebírání míče. 

Zoch (2001) je další z mnoha autorů, kteří se ve své diplomové práci zabývali 

analýzou utkání. Tato diplomová práce, spadá do kategorie kvantitativních analýz 

jednotlivých utkáních. Autor analyzoval herní kombinace nejlepších českých a evropských 

družstev na mužské klubové scéně v sezóně 1998/1999 ve volejbale. 
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Výsledky pozorování potvrdily pokračující trend, ve kterém se útočné herní 

kombinace ve volejbale co možná nejvíce zjednodušují. Největší rezervy současného českého 

volejbalu v porovnání s evropskými autor spatřuje v hledisku, které lze monitorovat 

nejobtížněji. Jedná se o psychickou odolnost hráčů a pochopitelně i trenérů. Vysoká procenta 

neúspěšných útoků a množství zkažených podání na domácím hřišti autor přisuzuje 

nedostatečrté psychické odolnosti hráčů. 

Díky této analýze mohl autor v závěrečné odborné diskuzi ve své práci doporučit 

ke zlepšení tohoto stavu především kvalitnější a kvantitativnější psychickou a 

psychologickou přípravu. Při pozorování předem vybraných utkáních se autor zaměřil na 

útočné herní kombinace bez signálu a se signálem. Záznam prováděl čárkovací metodou do 

předem sestavených tabulek , ve kterých škálově zaznamenal zda se jednalo o útok celkově 

úspěšný, neúspěšný či neutrální. 

S nástinem výsledků podobných diplomových prácí zabývajících se kvantitativní 

analýzou utkání bych mohl dále pokračovat.A však mým cílem v této kapitole mé diplomové 

práce je poukázat na široké možnosti analýz utkáních a na různorodost jednotlivých cílů 

výzkumných prací. 

V současné době je tendence pozorovatelů a odborn~ků zkoumat a poznat důvody 

jednání hráčů, způsoby řešení herních situací apod. Do popředí se tak dostává kvalitativní 

analýza. 
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5.1.2. Kvalitativní analýza 

Kvalitativní výzkum se chápe na jedné straně jako původní doplněk výzkumných 

strategií. Není zcela jednoduché podat definici pojmu "kvalitativní výzkum", a to zvláště pro 

rozmanitost metod, které se pod tímto názvem skrývají. Analýzy kvalitativního charakteru 

přinášejí vysvětlení chyb a nedostatků při jednání hráče v průběhu utkání. 

Chování a jednání hráče, resp. řetězec herních jednání je možno podle záměru 

systematicky zachycovat, statisticky vyhodnocovat a posuzovat jak z kvantitativního tak i 

z kvalitativního hlediska. Kvantitativní hodnocení lze definovat jako: systematické 

analyzování hry, statisticky vyhodnocený a graficky znázorněný počet předem stanovených 

observačních bodů v průběhu utkání. Pokud je navíc hledáno po příčinách jednání, se 

záměrem chyby dokumentovat pro pozdější využití pro školení hráčů, jedná se o kvalitativní 

hledisko herní analýzy. 

Častým pedagogickým přístupem k učení (tréninku), vyplývajícím z tradičního 

přístupu pokus x omyl, je hledání nějaké chyby v prováděné herní činnosti. Následuje 

korekce chyb či chyby, poté se provedení zopakuje a zjišťuje se, zda daný subjekt opakuje 

vytčené chyby znovu. Pedagogicky hodnotnější přístup je přístup kvalitativní analýzy, kde 

nehledáme chybu, ale příčiny chyby. Dobrým pomocm'kem pro kvalitativní analýzu je 

kinematická analýza, která nám pomůže najít či upřesnit kritická místa v pohybu. 

Jandová (2000) ve své práci vycházela z toho, že u každé herní činnosti jednotlivce 

existuje tzv. kritické místo nácviku - je to určitý bod, ze kterého by hráč, resp. trenér měl 

vycházet při nácviku techniky, neboť toto místo výrazně ovlivňuje výsledné provedení a 
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úspěch prováděné činnosti. Autorka vytvořila videosnímek, ve kterém v jednotlivých 

obrazech uvádí nácvik herní činnosti jednotlivce. U každé herní činnosti jsou klíčová či 

kritická místa, která mají velkou roli pro správné provedení určité herní činnosti jednotlivce. 

Vybrané herní činnosti jednotlivce zanalyzovala a prostudovala jejich technicky 

správné provedení, poté vytvořila jakýsi instruktážní pořad určený pro diváky 

"diferenciovaného zájmu" tzn. vědecké, výukové a instruktážní pořady. 

Demečko (2005) provedl kvalitativní analýzu obranného doskakování v basketbale. 

V této práci si bylo dáno za cíl z videozáznamu z utkání basketbalové NBA provést popis a 

interpretaci obranného doskakování. Na základě správného popisu této HČJ došlo k navržení 

tréninkové koncepce nácviku této herní činnosti pro mládežnickou kategorii. Díky 

podrobnému sledování vybraných zápasů z elitní basketbalové ligy NBA mohl autor ve své 

závěrečné diskuzi vytyčit jednotlivé slabiny při doskakování. Jedná se zejména o rozdíly mezi 

provedením sledované HČJ mezi hráči ze zámoří a hráči tuzemských lig. 

Někteří trenéři stále vyžadují okamžité odstavení hráče tzv. "brání na záda", kdežto 

sledovaný soubor nechodil okamžitě do kontaktu s hráčem, ale i po vystřelení se stále snažil 

zůstat v obranném postavení. Mezi těmito styly je změna v neustálém očním kontaktu 

s útočníkem. 

K závěru autor doporučuje brát si příklad ze způsobu hry zámořského basketbalu, ne 

slepým zkoumáním herních systémů a kombinací, ale perfektním zvládnutím všech herních 

činností jednotlivce jak po stránce taktické tak technické. 

Poslední příklad, který uvádím ukazuje možnosti jak kvantitativní tak kvalitativní 

analýzy, které jsou samozřejmě k dispozici i jiným sportovním odvětvím. Vybral jsem 

zahraniční studii z vědeckého časopisu Joumal of Science and Medicine in Sport, autoři 
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článku Williams, Walmsley (2000). Tato studie analyzuje dobu reakce a svalové koordinace 

v šermování, porovnání mezi elitními a začínajícími šermíři. 

Pod třemi cílovými úrovněmi (jeden, dva a čtyři šermíři), s třemi variacemi pohybové 

vzdálenosti (krátký, střední a dlouhý výpad vpřed) byla studována doba reakce (RT- reaction 

time ), doba pohybu (MT - movement time ), celková doba pohybové odpovědi (RMT - total 

response time) a technická úroveň elitního a začínajícího šermování. Pomocí 

elektromyografického měření (EMG) horní a dolní končetiny došlo k porovnání těchto dvou 

skupin. 

Elitní šermíři byli rychlejší v RT a RMT s vyšší úrovní přesnosti. Hypotéza, která 

předpokládala, že rostoucí počet šermířů by mohl vést k zvýšení RT, nebyla výzkumem 

podpořena. Kvalitativní a kvantitativní analýza EMG odhalila vysokou shodnost v odezvě na 

modelované podněty sledovaných subjektů a zvýraznila souhlasně působící roli vybraných 

svalů v rozlišení mezi elitními a začínajícími šermíři. Tyto výsledky potvrdily, že mezi 

technickými dovednostmi šermířů mohou být v laboratorním zkoumání rozdílné kombinace 

doby reakce ve spojení s měřením svalové aktivity. 

Uvedené výsledky vedly k novým tréninkovým aplikacím v individuálních 

dovednostech šermíře. 
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5.2. Hodnocení berního výkonu 

Herní výkon je vysoce situačně podmíněný. Nejsilnějším faktorem, který určuje zda 

žák použije určitou strategii nebo nějakou dovednost, je výkonná úroveň soupeře. Proto musí 

být žáci srovnáváni se soupeřem, který je na stejné výkonnostní úrovni nebo testováni proti 

jiným žákům představujícím různé výkonové úrovně. Nutno zmínit, že i při dlouhé době pro 

pozorování herního výkonu nemusíme získat jednoznačně odpovídající vzorek výkonu. (Rink, 

French a Graham 1996) 

Za nejadekvátnější zkoušku ve sportovních hrách můžeme považovat utkání, kdy 

úroveň dovedností a vědomostí je oceněna výsledkem utkání. Nezvažujeme přitom možnost 

ovlivnit výsledek utkání chybným rozhodnutím rozhodčího. Výsledkem získáváme představu 

o úrovni herní činnosti buď jednotlivce u individuálních sportovních her nebo celého družstva 

u sportovních her kolektivních. (Dobrý 1988) 
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6.METODIKA 

6.1. Charakter výzkumu 

Jedná se o kvantitativní výzkwn, který byl prováděn na základě shromažďování dat 

pomocí videozáznamu. Jde především o popisný typ výzkumu. 

Zjištěné výsledky a závěry budou platné pro učitele tělesné výchovy pro základní i 

střední školy. Důležité informace mohou použít ve své trenérské praxi i trenéři mládežnických 

družstev. 

V mém výzkumu se jedná zejména o kvantitativní analýzu, kdy pomocí 

videozáznamu hodnotím a srovnávám herní výkon jednotlivých utkáních mezi předem 

vybranými školami. Jedná se o pozorování pomocí kategoriálního systému. 

6.2. Použitá metodika 

K provedení analýzy vybraných ukazatelů byla použita metodika vědeckého 

pozorování. Toto lze diferencovat jako zvláštní druh selektivního, kontextuálního a 

kontrolovaného smyslového vnímání. Pozorování můžeme rozdělit na několik druhů. 

V předložené práci jsem použil nejdostupnější metodu - metodu zprostředkovaného 

pozorování, tzn. že pozorování je prováděno pomocí videozáznamu. 

Tato metoda není samozřejmě ideální. Nemůžeme zachytit pohyb a činnost všech 

hráčů na celé ploše hřiště v daném okamžiku, ale pro srovnání jednotlivých utkáních nám 

pořízený záznam dostatečně zaznamenal herní situace během hry. Výhoda této metody je, že 

si v klidu můžeme herní situaci několikrát zopakovat. Z důvodu objektivizace bylo každé 
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utkání sledováno několikrát. Údaje byly čárkovací metodou zaznamenány do připravených 

tabulek. 

K zjištění pozice florbalu na níže uvedených školách jsem si předem připravil otázky 

pro rozhovor s učiteli tělesné výchovy, kteří vedli vyučovací jednotku na pořízeném 

videozáznamu. 

6.3. Stanovení kategoriálního systému pozorování 

Pro zápis utkání jsem stanovil jednotlivé ukazatele kategoriálního systému podle 

způsobu provedení sledované herní činnosti jednotlivce a zakončené útočné herní kombinace. 

Způsob provedení sledované činnosti hodnotím škálou efektivní x neefektivní, přičemž mi 

nejde o dokonalost technického provedení, ale o celkové uplatnění a celkový počet 

vybraných činností v utkání. Efektním provedením sledované herní činnosti myslím správné 

a dokončené provedení (např. přihrávka se dostane ke spoluhráči, který ji zpracuje). 

V kategorii útočných herních činností jednotlivce jsem pozoroval zpracování a přihrávání 

míčku, uvolňování s míčkem a střelbu. V kategorii útočných herních kombinací jsem se 

zaměřil na všechny typy podle způsoby řešení a to na přihraj a běž, křížení, clonění, zpětné 

přihrávky, nahození, rozehrání standardní situace ("signál"). 

Doplňující kategorií s velkou vypovídající hodnotou ve smyslu porovnání 

jednotlivých škol je kategorie vybavení a školní podmínky. 
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6.4. Příprava a organizace práce 

Pro zpracování jsem využil pořízené videozáznamy z vyučovací jednotky tělesné 

výchovy na níže uvedených SŠ. Jednalo se celkem o tři střední školy. Každou třídu jsem 

natočil dvakrát, abych tak zvýšil objektivnost výzkumu. Pořízený záznam z každé vyučovací 

jednotky tělesné výchovy trvá 20 minut. Mým cílem bylo pořídit záznam, který se bude co 

nejvíce přibližovat standardnímu florbalovému utkání v hodině tělesné výchovy. Pozorování 

jsem prováděl pomocí kategoriálního systému. Jednotlivé observační body jsem rozepsal do 

připravených tabulek. V kategorii, ve které sleduji herní činnosti jednotlivce je hodnotící 

škála efektivní x neefektivní. 

Při vlastním pozorování jsem pomocí čárkovací metody zaznamenával vypozorované 

údaje. Po shlédnutí všech pořízených záznamů z jednotlivých hodin tělesné výchovy a 

následném zpracování získaných dat jsem přistoupil k shrnutí a porovnání zjištěných 

výsledků, které jsem zaznamenal jak v procentuelní tak v grafické a tabulkové podobě. 

Data pro kategorii vybavení a školní podmínky jsem také získával zprostředkovaným 

pozorováním pomocí videozáznamu, taktéž pozorováním před a po natáčení videozáznamu. 

Nepřipracoval jsem však pro tuto kategorii žádné tabulky ani posuzovací škály. Před vlastním 

pozorováním jsem díky nestandardizovaného rozhovoru s učiteli tělesné výchovy získal 

informace vypovídající o tom, zda florbalové hole určené ke hře jsou ve vlastnictví studentů 

či školy a zda škola vlastní florbalovou brankářskou výstroj. 

V rámci povolených úprav si jednotliví učitelé přizpůsobují osnovy dle potřeb 

studentů a školy. Díky této nové úpravě osnov se střední školy mezi sebou, co se týče obsahu 

učiva, liší. Tento fakt se samozřejmě projevuje i v učebním plánu tělesné výchovy. Proto jsem 

si předem připravil otázky pro učitele tělesné výchovy, kteří vedli vyučovací jednotku na 
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pořízeném videozáznamu. Rozhovor mapuje počátky florbalu na škole, prostor florbalu 

v ročním učebním plánu, zda se všichni učitelé tělesné výchovy na dané škole věnují florbalu 

v hodinách tělesné výchovy stejně, všeobecnou oblíbenost florbalu mezi chlapci a zda škola 

hraje nebo nehraje florbalové soutěže pořádané Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) 

či jinou florbalovou soutěž mezi školami. 

6.4.1. Technika rozhovoru 

Je charakteristická přímým kontaktem tazatele a dotazovaného. Cílem rozhovoru je 

získat od dotazovaných lidí informace, které mohou být různého charakteru. Tomu se musí 

přizpůsobit organizace a charakter rozhovoru. (Fe:rjenčík 2000) 

Rozeznáváme několik typologií. Takto vypadá typologie rozhovorů podle Hendla 

(1997) 

- Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

- Rozhovor pomocí návodu 

- Polostandardizovaný rozhovor 

- Neformální rozhovor 

- Etnografický rozhovor 

- Narativní rozhovor 

- Skupinová diskuze 

Tyto typologie nemusíme jednoznačně dodržovat, ale můžeme je vzájemně kombinovat. 
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V mém výzkumu se jednalo o dotazování formou nestandardizovaného rozhovoru, 

který bychom mohli klasifikovat jako polostrukturované dotazování, kdy dotazování bylo 

vedeno podle určité, předem připravené osnovy, ale zároveň umožňovalo pružné reagování 

na konkrétní neočekávané situace. Nestandardizované dotazování je výhodné v této situaci, 

neboť chceme získat informace od malého počtu lidí. Takto získané informace jsem poté 

zaznamenal do tabulky (viz. dále). 

Informace získané o vybavení a školních podmínkách pro florbal JSem shrnul a 

zaznamenal písemně (viz. dále). 

6.5. Sledovaný soubor 

Jak již z názvu vyplývá, sledovaným souborem jsou žáci druhých ročm'ků středních 

škol. Jedná se o střední školy v Ústeckém kraji a to Gymnázium Lovosice, Gymnázium 

Josefa Jungmanna v Litoměřicích a Gymnázium Ústí nad Labem. V každé uvedených škol má 

florbal v rámci tělesné výchovy jinou pozici. 

Gymnázium Lovosice nemá k dispozici dostatečné prostorové vybavení 

v tělocvičně školy. Proto jsou pro potřeby výuky tělesné výchovy pronajímána městská 

tělovýchovná zařízení - bazén, zimní stadion, sportovní hala. Pro některé hodiny tělesné 

výchovy je využívána i posilovna v budově školy. 

Hráči ze záznamu z Gymnázia Lovosice jsou ve věku 16-17 let. Konkrétně se 

jedná o dvě spojené třídy chlapců 2.A se Sextou. 
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Druhou vybranou školou je Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Ve 

srovnání s Gymnáziem v Lovosicích má tato škola daleko lepší sportovní možnosti pro 

tělesnou výchovu v areálu školy. K dispozici jsou celkem dvě tělocvičny (malá, velká). Malá 

tělocvična je určena zejména pro gymnastická cvičení, aerobic pro dívky, kruhové tréninky 

ale i míčové hry a to v případě, kdy ve stejné době je velká tělocvična využívaná jinou 

třídou. Velká tělocvična slouží především ke sportovním hrám. V areálu školy je také 

posilovna, hala pro stolní tenis, venku basketbalové hřiště, na kterém je možné hrát i sálový 

fotbal, jelikož se jedná o moderní povrch hřiště. Na pořízeném záznamu hrají chlapci z 2. A. 

Poslední sledovanou školou je Gymnázium, Ústí nad Labem. Tato škola nabízí 

podobně jako Gymnázium v Litoměřicích velké sportovní zázemí. V budově školy se nachází 

dvě tělocvičny. Venku je další hřiště vhodné zejména na fotbal, házenou, volejbal a tenis. 

6.6. Popis sledovaných kategorií 

Při pozorování se zaměřím na herní činnosti jednotlivce (HČJ), což jsou komplexy 

psychomotorických úkonů, zaměřené na splnění základních herních úkolů a prováděné bez 

přímé pomoci spoluhráčů. Dále na útočné herní kombinace (ÚHK) - herní činnosti dvou 

nebo více hráčů, kteří ve vzájemné spolupráci vědomě řeší určité herní situace. Poslední 

sledovanou kategorií je kategorie vybavení a školní podmínky. 

HČJ -herní činnost je vnitřní stav připravenosti k výkonu, resp. zásoba herních dovedností. 

V didaktickém procesu, zejména v etapě nácviku, jsou HČJ základními kameny, ze kterých se 

utváří komplexní dovednost hrát. 
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ÚHK - Podle zaměření a charakteru činnosti skupiny jednající v souladu s definicí herní 

kombinace se každá herní kombinace zařadí buď do útočných (ÚHK) nebo do obranných 

kombinací. V mé práci jsem se zaměřil pouze na výskyt všech možných ÚHK. ve florbale, 

obranné herní kombinace jsem do pozorovaní nezahrnul. 

6.6.1. Útočné HČJ 

Z celkem osmi útočných herních činností jednotlivce jsem se při pozorování zaměřil 

na tyto útočné HČJ: zpracování a přihrávání míčku, uvolňování s míčkem a střelbu. Zbytek 

útočných HČJ, kam patří dribling, vedení míčku, uvolňovaní bez míčku, dorážení a tečování 

míčku, činnost při vhazování míčku, jsem vědomě do kategorie pozorované činnosti 

nezačlenil, poněvadž se domnívám, že tyto HČJ díky své technické, taktické a psychologické 

náročnosti vyžadují delší tréninkovou přípravu. Jistě jsem si vědom , že pozorované HČJ 

taktéž vyžadují určitou technickou, taktickou i psychologickou vyspělost hráče, ale nutno 

podotknout, že bez těchto základních činností, jako zpracování a přihrávání míčku, 

uvolňování s míčkem a střelba se žádná hra neobejde. 

Abych zvýšil objektivnost výzkumu, stanovil jsem přesně, co budu považovat za 

efektivní provedení HČJ. 
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6.6.1.1. Vymezení kriterií pro pozorovaní vybraných HČJ 

Zpracování a přihráváni: 

- efektivní= přihrávající hráč musí cíleně přihrát svému spoluhráči, který přihrávku zpracuje 

a pokračuje v další činnosti 

- neefektivní = někým či něčím tečována přihrávka, přihrávka soupeři 

Zpracování a přihráváni jsem nehodnotil v případech kdy: 

- došlo během přihrávky či zpracování k porušení pravidel 

- v případě, kdy se přihrávka vrátila zpět k hráči, který přihrával 

Uvolňování s míčkem: 

- efektivní = hráč se jedním z níže uvedených způsobů za pohybu vpřed uvolní, dostane se 

tak přes bránícího protihráče a pokračuje v další činnosti 

- neefektivní = hráč se při pohybu vpřed pokouší uvolnit přes protihráče, ale bezúspěšně, 

míček je mu odebrán bránícím hráčem nebo při pokusu o uvolnění útočník ztrácí kontrolu 

nad míčkem 

Uvolňování s míčkem jsem nehodnotil v případech kdy: 

- došlo během uvolnění k porušení pravidel 

Střelba: 

- efektivní= střelba směřující na branku soupeře (brankář musí zasahovat) 

- neefektivní = střelba směřující mimo branku soupeře 

- gólová = střelbou byl míček dopraven do soupeřovi branky 

Střelbu jsem nehodnotil v případech kdy: 

- míček změnil směr díky zásahu obránce 

- došlo k porušení pravidel (vysoká hůl) 
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6.6.1.2. Typy HČJ podle druhu střelby 

Střelba je činnost jednotlivce, ve které se hráč snaží švihem, přiklepnutím nebo 

úderem dopravit núček do soupeřovy branky. 

Způsoby střelby: 

a) střelba tahem (švihem) - pohyb začíná za tělem hráče, núček je pod přiklopenou 

čepelí blíže k patce. V průběhu pohybu se čepel postupně narovnává a míček přechází 

přes střed ke špičce čepele. 

b) střelba přiklepnutím - začíná oddálením čepele od míčku a zrychleným pohybem se 

udeří do núčku v místech mezi patkou a špičkou čepele. 

c) golfovým úderem (golfem) - se provádí přizvednutím čepele nad zem při zahájení 

úderu. 

6.6.1.3. Typy HČJ podle druhu zpracování a přihrávání míčku 

Zpracování je činnost, která umožňuje hráči získat kontrolu nad núčkem. Přihrávaní 

je činnost, při níž hráč usměrňuje míček některému ze svých spoluhráčů tak, aby jej spoluhráč 

mohl zpracovat. 

Způsob provedení přihrávek 

a) po zemi ( přímé nebo o mantinel) - provádí se švihem, krátkým přiklepnutím nebo 

úderem. V podmínkách školní tělesné výchovy i při hře na soutěžní úrovni by se 

nejčastěji měla objevovat přihrávka švihem. Tento způsob při správném provedení 

zaručuje větší přesnost a plynulost. Ve svém pozorování jsem se také zaměřil na 

to, z který z uvedených způsobů přihrávek se ve hře žáků objevil nejčastěji. 

Přihrávka druhým a třetím způsobem se používá při přihrávání na větší vzdálenost. 
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b) vzduchem - se používá tehdy, je-li v prostoru možné přihrávky takový počet 

protihráčů, že by míček přihrávaný po zemi nepronikl k určenému spoluhráči. 

c) přihrávka brankáře (po zemi nebo skákající o zem)- v případě, kdy škola či hráči 

vlastnili brankár"kou výzbroj a brankáři touto výzbrojí ve hře disponovali, zaměřil 

jsem se také na to, zda se právě tato činnost u brankářů objeví. 

6.6.1.4. Typy HČJ podle druhu uvolnění s míčkem 

Uvolňovaní hráče s míčkem je útočná činnost, kterou získává hráč výhodnější 

postavení pro další činnost. 

Způsob uvolnění s míčkem prostřednictvím: 

a) driblingu 

b) obtočení hráče 

c) obhození či prohození protihráče 

6.6.2. Útočné herní kombinace (ÚHK) 

Při sledování ÚHK jsem hodnotil jen tu herní kombinaci, která vedla k dosažení 

branky. Pomocí videozáznamu jsem vypozoroval o jaký typ ÚHK se jednalo, poté jsem do 

připravené tabulky čárkovací metodou zapsal kolikrát daná ÚHK vedla k dosažení branky. 
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6.6.2.1 Typy ÚliK podle způsobu řešení 

a) přihraj a běž 

b) křížení 

c) clonění 

d) zpětné přihrávky 

e) nahození 

f) vhazování 

g) rozehrání standardní situace ("signál") 

6.7. Zaznamenání a vyhodnocení 

6.7.1. Útočné HČJ 

Zaznamenávání jsem prováděl do připravených tabulek. Pomocí čárkovací metody 

jsem zjistil četnost jednotlivých HČJ. Zároveň jsem určil podle předem stanovené škály zda 

šlo o provedení efektivní či neefektivní. Po získání dat ze všech utkáníc jsem tabulkově, 

graficky i procentuálně zhodnotil, který ze způsobů přihrávání míčku byl použit ve hře 

nejčastěji, zda převládalo efektivní či neefektivní provedení. 

Tabulka 3: příklad pro záznam v kategorii HČJ zpracování a pfihrávání míčku 

EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI 
Přihrávka po zemi 

-tahem IIIIIIII 1111 

- přiklepnutím 
I I I III II 

Přihrávka vzduchem 
I I I 

Při.hráv)Gt brankáře 

I I 1111 
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6.7.2. Útočné herní kombinace (ÚHK) 

Pomocí čárkovací metody jsem zaznamenával do předem připravených tabulek 

výskyt herních kombinací, přičemž jsem hodnotil pouze ty ÚHK, které vedly k dosažení 

branky. Poté jsem vyhodnotil z která uvedených ÚHK vedla nejčastěji k dosažení branky. 

Tabulka 4: příklad záznamu ÚHK 

EFEKTNI (dosaženi branky) 

Přihraj a běž III 

Kříženi -

Clonění -

Zpětná přihrávka III 

Nahození -

Vhazování -

Rozehráni standardní situace -

("signál") 

6.7.3. Vybavení a školní podmínky 

V této části pozorování jsem se zaměřil na vybavení brankářů, zda jsou branky 

florbalové (rozměry branky) a na typ florbalových holí pro hráče. Dále jsem se zaměřil na 

školní podmínky a to na rozměry tělocvičny a na obvod tělocvičny (zda se obvod tělocvičny 

dal využítjako"náhrada" mantinelů). Zjištěné data jsem zaznamenával písemně. 
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6.4.4. Celkové vyhodnocení 

Výsledky jsou vysloveny procentuálně, graficky a tabulkově. Zaznamenávání 

probíhalo pomocí čárkovací metody do předem připravených tabulek. Procentuální hodnoty 

z každé kategorie pozorování nám řeknou úspěšnost a kvalitu jednotlivých činností. 

V následném porovnání s jednotlivými SŠ vyšly výsledky, díky kterým jsem získal informace 

potřebné k písemnému shrnutí a následné odborné diskuzi o tom, na co by se měli učitelé TV 

zaměřit a přispět tak k tomu, aby florbalové utkání v hodině TV vypadalo co nejkvalitněji. 
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7. UTKÁNÍ VE VYUČOVACÍ JEDNOTCE HODINY TĚLESNÉ VÝCHOVY 

7.1. Gymnázium Lovosice- !.utkání 

K utkáni nastoupilo celkem 17 žáků, 3 žáci necvičili. K dispozici byli brankáři 

s florbalovou výstrojí. Hrálo se 4 + 1. Doba utkáni - 20 minut. 

7.1.1 Záznamy v kategorii herní činnosti jednotlivce v 1. utkání Gymnázia Lovosice 

Tabulka č. 5: Záznam v kategorii HČJ- zpracováni a přihráváni míčku 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI 
Přihrávka po zemi 

Celkem:® Celkem:G 
I 

-tahem IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII 

III 
Celkem:0 Celkem:0 

- přiklepnutím IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Přihrávka vzduchem II Celkem:8 IIIIIIII Celkem:8 

Přihrávka brankáře I I I I I I I I I I I I Celkem: 0 III Celkem:G 

Tabulka č. 6: Záznam v kategorii HČJ - uvolnění s míčkem 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI 

Driblingem "klička" I II I Celkem: III 

Obtočením II II I Celkem: II Celkem: 

Obhozením II III Celkem: II I I Celkem: 
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Tabulka ě 7. Záznam v kategorii HČJ - střelba 

HCJ 

Tahem 

Přiklepnutím 

Golfem 

EFEKTIVNI 

Celkem: 
I II II 

Celkem: 
lilii II 

Celkem: 
I 

NEEFEKTIVNI GOLOVA 

III 
Celkem:f;\ 
~II Celkem: O 

Celkem: 
lilii III 

Celkem: 
I 

Celkem: 
IIIIIIIII 

Celkem: 

7.1.2. Záznam v kategorii útočné herní kombinace v 1. utkání Gymnázia Lovosice 

Tabulka ě. 8: Záznam v kategorii ÚHK- golové útočné kombinace 

UHK EFEKTIVNI 

Přihraj a běž II Celkem: O 
Kříženi 

Cloněni I Celkem:8 

Zpětná přihrávka 

Nahození (dorážem') II II I Celkem:8 

Rozehráni standardní 
situace (signál) 

Počet branek bez 
podílu utočné herní 
kombinace 
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7.2. Gymnázium Lovosice- 2. utkání 

K utkání nastoupilo celkem 15 žáků, 5 žáků necvičilo. K dispozici byl pouze jeden 

brankář se školní florbalovou výstrojí. Druhý brankář neměl k dispozici žádné brankářské 

vybavení. Hrálo se 4 + 1. Doba utkání - 20 minut. 

7.2.1 Záznamy v kategorii herní činnosti jednotlivce v 2. utkání Gymnázia Lovosice 

Tabulka č. 9: Záznam v kategorii HČJ- zpracování a přihráváni míčku 

HČJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNÍ 
Přihrávka po zemi 

Celkem:0 Celkem:® 

-tahem IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII 

III 
Celkem:0 Celkem:@ 

- přiklepnutím IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Přihrávka vzduchem 1111 Celkem:G II II II II Celkem:8 

Přihrávka brankáře I I I Celkem: O I I Celkem: o 
Tabulka č. 10: Záznam v kategorii HČJ- uvolnění s míčkem 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI 

Driblingem "klička" IIIIIIIIII Celkem:0 lilii I Celkem:8 

Obtočením I I II I Celkem: O I Celkem:G 

Obhozením Celkem:8_ I Celkem:0) 
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Tabulka ě.ll: Záznam v kategorii HČJ- střelba 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI G LOVA 

Celkem: Celkem:() Celkem:() 
lilii ll 1111 I II I 

Tahem 

Přiklepnutím Celkem: Celkem: Celkem: 
II II I II I I III 

Golfem Celkem: Celkem: Celkem: 
I 

7.2.2. Záznam v kategorii útočné herní kombinace- 2. utkání Gymnázia Lovosice 

Tabulka ě. 12: Záznam v kategorii ÚHK- gólové útočné kombinace 

UHK EFEKTIVNI 

Přiliraj a běž II Celkem:0 

Křížení 

Clonění 

Zpětná přihrávka 

Nahození (dorážem') I Celkem:(0 

Rozehrání standardní 
situace (signál) 

Počet branek bez Celkem:G 
podílu utočné herní I II I 
kombinace 
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7 .2.3. Zápis pro kategorii vybavení a školní podmínky na Gymnáziu Lovosice 

Tělocvična: tělocvična na této škole je mimo prostor školní budovy. Využívá se 

basketbalová hala, která je poskytnutá městským úřadem v Lovosicích. Hala je nově 

zrekonstruována. Povrch je moderní, vhodný pro několik sportovních her. Označení pro 

florbal chybělo. Rozměr hrací plochy byl pro florbal víc než dostačující, umožňoval jak hru 

4+ 1 tak i 5+ 1. Po obvodu hrací plochy nebylo k vidění příliš mnoho překážek, které by 

výrazně ztěžovaly hru na krajích hrací plochy. Na jedné straně,,hru o zed"' (náhrada 

florbalových mantinelů) ztěžovaly zejména několik pravidelných sloupů. V prostřední části 

jsou mezi těmito sloupy lavičky, které také komplikují hru na krajích hrací plochy. Na protější 

straně hrací plochy je asi 35 cm vysoký schod, který určitým způsobem nahradil florbalové 

mantinely. 

Branky a hole: Branky byly florbalové se správnými rozměry. Hokejky byly 

převážně školní, několik žáků si nosí na hodinu tělesné výchovy vlastní hokejku. Školní 

florbalové hole byly kvalitní, nejednalo se o levnější typ holí, které výrazně snižují možnosti 

kvalitní hry. 

Brankářské vybavení: V prvním utkání měli oba brankáři kompletní brankářskou 

výstroj. Škola vlastní pouze jednu brankářskou výstroj, která je určená hlavně k hraní na 

školních florbalových soutěží. Druhá výstroj v prvním zápase patřila jednomu z žáků, který 

aktivně chytá, tudíž brankářskou výstroj vlastní. V druhém zápase měl školní brankářskou 

výstroj jeden z brankářů, druhý chytal bez jakékoli výstroje. 
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7.3. Gymnázium J. Jungmanna - 1. utkání 

K utkání nastoupilo celkem 8 žáků, všichni žáci cvičili. K dispozici nebyla žádná 

brankářská výstroj. Hrálo se 3 + 1. Doba utkání- 20 minut. 

7.3.1. Záznamy v kategorii herní činnosti jednotlivce v 2. utkání Gymnázia J. 

Jungmanna, Litoměřice 

Tabulka č. 13: Záznam v kategorii HČJ- zpracováni a přihráváni míčku 

HČJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNÍ 
Přihrávka po zemi 

Celkem:0 Celkem:0 
II 

-tahem IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Celkem:0 Celkem:0 

- přiklepnutím IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Přihrávka vzduchem I Celkem:G II II III Celkem: 8 
Přihrávka brankáře I Celkem:G II Celkem: o 
Tabulka č. 14: Záznam v kategorii HČJ - uvolněni s míčkem 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI 

Driblingem "klička" III Celkem: O I I I Celkem: O 
Obtočením I Celkem:8 Celkem: Co) 
Obhozením Celkem:8 I CelkemG 
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Tabulka č. 15: Záznam v kategorii HČJ- střelba 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI GOLOVA 

Celkem: Celkem: 8 Celkem:8 
III I I I I II I 

Tahem 

Přiklepnutím Celkem: Celkem: Celkem: 
II II II II II III III 

Golfem Celkem: Celkem: Celkem: 

7.3.2. Záznam v kategorii útočné herní kombinace Gymnázia J. Jungmanna, Litoměřice 

Tabulka č. 16: Záznam v kategorii ÚHK- gólové útočné kombinace 

UHK EFEKTIVNI 

Přihraj a běž Celkem: 8 
Křížení -II-

Clonění -II-

Zpětná přihrávka -II-

Nahození (dorážení) -II-

Rozehrání standardní -II-
situace (signál) 

Počet branek bez IIIIIIIIII Celkemo8 
podílu utočné berní 
kombinace 
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7.4. Gymnázium J. Jungmanna- 2. utkání 

K utkání nastoupilo celkem 6 žáků, všichni žáci cvičili. K dispozici nebyla žádná 

brankářská výstroj. Hrálo se 3 +1. Doba utkání- 20 minut. 

7.4.1. Záznamy v kategorii herní činnosti jednotlivce v 2. utkání Gymnázia J. 

Jungmanna, Litoměřice 

Tabulka č. 17: Záznam v kategorii HČJ- zpracování a přihrávání míčku 

HCJ EFEKTIVNÍ NEEFEKTIVNÍ 
Přihrávka po zemi 

Celkem:0 Celkem:0 
I II I 

-tahem IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Celkem:0 
lilii III 

Celkem:0 

- přiklepnutím IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Přihrávka vzduchem I Celkem:G II Celkem: O 
Přihrávka brankáře Celkem:8 Celkem:G 

Tabulka č. 18: Záznam v kategorii HČJ- uvolnění s míčkem 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI 

Driblingem "klička" I Celkem: I Celkem:G) 

Obtočenim Celkem: Celkem: 

Obhozenim II Celkem: I Celkem: 

48 



Tabulka č. 19: Záznam v kategorii HČJ- střelba 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI GOLOVA 

Celkem: Celkem:G) Celkem:0 
IIIIIIIII III III IIIIIIIIII 

Tahem 

Celkem: Celkem: Celkem: 
IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII III III II 

Přiklepnutím 

Golfem Celkem: I Celkem: Celkem: 

7.4.2. Záznam v kategorii útočné herní kombinace- Gymnázium J. Jungmanna, 

Litoměřice 

Tabulka č. 20: Záznam v kategorii ÚHK- gólové útočné kombinace 

UHK EFEKTIVNI 

Přihraj a běž III Celkem: O 
Křížení 

Clonění 

Zpětná přihrávka 

Nahození (dorážení) I Celkem: C0 
Rozehrání standardní I Celkem: O 
situace (signál) 

Počet branek bez IIIIIIIIIIIIIIIIII Celkem:G 
podílu utočné herní 
kombinace 
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7 .4.3. Zápis pro kategorii vybavení a školní podmínky 

Tělocvična: Škola disponuje dvěmi tělocvičnami. V prvním utkání hráči hrají ve 

velké tělocvičně, kde rozměry pro florbal jsou dostačující, dostatek prostoru i pro florbal 5+ 1. 

Povrch je parketový. Velkým negativem v této tělocvičně, která je určena převážně na 

sportovní hry, jsou překážky po celém obvodu tělocvičny. Na jedné postranní straně je 

dřevěným obložením zakryté topení. Toto obložení však nevede až do úrovně podlahy, ale 

končí asi 25cm nad podlahou. Čili ideální prostor k častému hledání míčku během hry. Na 

druhé straně narušují postranní prostor lavičky, v rozích tělocvičny žíněnky a zavěšené 

trampolíny. Zeď, která v obdélníkovém tvaru tělocvičny tvoří šířku je z jedné strany narušena 

po celé délce žebřinami na druhé straně žíněnkami. Přihrávky či uvolnění hráče s míčkem 

"o zed"' nejsou v této tělocvičně vůbec možné. 

V druhém utkání hráči hráli v malé tělocvičně. Tato tělocvična je určená převážně 

pro gymnastiku. Díky svým rozměrům umožňuje hru maximálně 3+ 1. Kromě jedné postranní 

zdi, která je narušena stejným řešením bezpečnostního krytu topení jako ve velké tělocvičně, 

může obvod tělocvičny sloužit jako mantinel. 

Branky a hole: Škola vlastní levnější typ hokejek, které nesplňují normy 

mezinárodní florbalové federace IFF. V obou utkáních hráli žáci, kteří vlastní florbalovou 

hokejku nemají. 

Branky měly správné rozměry. Jednalo se však o branku, ve které síť není natažena a 

propnuta směrem od čelní brankové konstrukce. Proto může při určitých zákrocích brankáře 

omezovat. 
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Brankářské vybavení: Gymnáziwn J. Jungmanna nevlastní kompletní brankářskou 

výstroj. Pro potřeby hodin tělesné výchovy škola vlastní částečné brankářské vybavení -

přilbu a kolenní chrániče. 
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7.5. Gymnázium, Ústí nad Labem- 1. utkání 

K utkání nastoupilo celkem 13 žáků, 4 žáci necvičili. K dispozici nebyla žádná 

brankářská výstroj. Hrálo se 4 + 1. Doba utkání- 20 minut. 

7.5.1. Záznamy v kategorii herní činností jednotlivce v 1. utkání Gymnázia, Ústí nad 

Labem 

Tabulka ě. 21: Záznam v kategorii HČJ- zpracování a přihrávání míěku 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNÍ 
Přihrávka po zemi 

Celkem:0 Celkem:0 
II II 

-tahem IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Celkem:0 Celkem:0 

- přiklepnutím I 1111 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Přihrávka vzduchem I I Celkem:() IIIIIIIIII Celk:em:G 

Přihrávka brankáře Celkem:G Celkem:G 

Tabulka č. 22: Záznam v kategorii HČJ- uvolnění s míčkem 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI 

Driblingem "klička" II Celkem: I I I 

Obtočením 111111 Celkem: III Celkem: 

Obhozením I Celkem: I Celkem: 
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Tabulka č. 23: Záznam v kategorii HČJ- střelba 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI G LOVA 

Celkem: Celkem:8 Celkem:0 
I I I II I I II lili II 

Tahem 

Přiklepnutím Celkem: Celkem: Celkem: 
lilii IIIIIIIIIIIII II III 

Golfem I II I Celkem: I I I I I Celkem: I I III Celkem: 

7 .5.2. Záznam v kategorii útočné herní kombinace 

Tabulka č. 24: Záznam v kategorii ÚHK- gólové útočné kombinace 

UHK EFEKTIVNt 

Přihraj a běž Celkem:G 

Křížení -ll-

Clonění -ll-

Zpětná přihrávka -ll-

Nahození (dorážení) I Celkem: 0 
Rozehrání standardní II Celkem: O 
situace (signál) 

Počet branek bez IIIIIIIIIIII Celkem:0 
podílu utočné herní 
kombinace 
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7.6. Gymnázium, Ústí nad Labem- 2. utkání 

K utkání nastoupilo celkem 14 žáků, 3 žáci necvičili. K dispozici nebyla žádná 

brankářská výstroj. Hrálo se 4 +1. Doba utkání- 20 minut. 

7.6.1. Záznamy v kategorii herní činnosti jednotlivce v 2. utkání Gymnázia, Ústí nad 

Labem 

Tabulka č. 25: Záznam v kategorii HČJ- zpracováni a přihrávání míčku 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI 
Přihrávka po zemi 

Celkem:0 Celkem:® 
IIIIIIIII IIIIIIIIII 

-tahem IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Celkem:G Celkem:G 

- přiklepnutím IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

-c0 Přihrávka vzduchem IIIIIIIIIII Celkem:0 IIIIIIIIIII Celkem: 
1111 

Přihrávka brankáře IIIIIII Celkem:0) Celkem:G 

Tabulka č. 26: Záznam v kategorii HČJ - uvolnění s míčkem 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI 

Driblingem "klička" I Celkem: 8 II Celkem:8 

Obtočením I Celkem:8 Celkem:8 

Obhozením Celkem:8 CelkemQ 
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Tabulka č. 27: Záznam v kategorii HČJ- střelba 

HCJ EFEKTIVNI NEEFEKTIVNI GOLOVA 

Tahem Celkem: Celkem:~ Celkem:~ 
IIIIIII ~ 1111 ~ 

Přiklepnutím Celkem: Celkem: Celkem: 
IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII II 

Golfem II Celkem: I I I I Celkem: Celkem: 

7.6.2. Záznam v kategorii útočné herní kombinace 

Tabulka č. 28: Záznam v kategorii ÚHK- gólové útočné kombinace 

ÚHK EFEKTIVNI 

Přihraj a běž I Celkem:G 

Křížení 8 
Clonění -ll-

Zpětná přihrávka I Celkem:C0 

Nahozeni (dorážení) 1111 Celkem: (0 
Rozehráni standardní 8 situace (signál) 

Počet branek bez -ll-
podílu utočné herní 
kombinace 
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7 .6.3. Zápis pro kategorii vybavení a školní podmínky 

Tělocvična: má rozměry vhodné zejména pro florbal 4+ 1. Stejně jako 

v Gymnázium v Litoměřicích je v této tělocvičně mnoho překážek znemožňující plynulou hru 

u zdech tělocvičny. Jedná se o lavičky, žebřiny, nevhodně položené žíněnky a koberce na 

prostnou. 

Branky a hole: Škola vlastní modely hokejek, které splňují normy mezinárodní 

florbalové federace IFF. V obou utkáních hrálo několik žáků, kteří hráli s vlastní florbalovou 

hokejkou. 

Branky byly florbalové se správnými rozměry. 

Brankářské vybavení: Gymnázium, Ústí nad Labem nevlastní brankářskou výstroj. 

V případě účasti na florbalovém školním turnaji si škola brankářské vybavení půjčuje od 

florbalových oddílů. V hodině tělesné výchovy žáci chytají bez žádné brankářské ochrany. 
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8. POST A VENÍ FLORBALU NA SLEDOV ANÝCH GYMNÁZIÍ 

8.1. Gymnázium Lovosice- tabulkový záznam rozhovoru s učiteli tělesné výchovy 

Tabulka ě. 29: Záznam rozhovoru s učiteli tělesné výchovy 

(odpověď je vyznačena tučně s potržením) 

OTAZKA MOZNOSTI ODPOVEDI 
Kdy se přibližně začal florbal na vaší škole hrát? Okolo roku 1990 

1995 

2000 
Jaký se dává na vaší škole prostor florbalu v ročním -větší prostor než-li ostatní sportovní hry 
učebním plánu v porovnáni s ostatními sportovními 
hrami? -stejný 

- menší (florbal je jen doplňkovým sportem) 
Jaká je všeobecná oblíbenost florbalu na vaší škole? -vysoká 

-střední 

-nízká 
Učastní se vaše škola různých florbalových soutěží? -!!!Q: pořádané ASSK 

..... .......... ... ................... 
(napište jakých) 

-ne 

8.2 Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - tabulkový záznam rozhovoru s učiteli tv 

Tabulka č. 30: Záznam rozhovoru s učiteli tělesné výchovy 

(odpověď je vyznačena tučně s potržením) 

OTÁZKA MOZNOSTI ODPOVEDI 
Kdy se přibližně začal florbal na vaší škole hrát? Okolo roku 1990 

1995 

2000 
Jaký se dává na vaší škole prostor florbalu v ročním -větší prostor než-li ostatní sportovní hry 
učebním plánu v porovnání s ostatními sportovními 
hrami.? -stejný 

- menši lfiorbal ie ien doolňkovvm soortem) 

57 



Jaká je všeobecná oblíbenost florbalu na vaší škole? -vysoká 

-střední 

-nízká 
Učastní se vaše škola různých florbalových soutěži? -ano: MFDNESCup 

.................................... 
(napište jakých) 

-ne 

8.3. Gymnázium, Ústí nad Labem- tabulkový záznam rozhovoru s učiteli tělesné 

výchovy 

Tabulka ě. 31: Záznam rozhovoru s učiteli tělesné výchovy 

(odpověď je vyznačena tučně s potržením) 

OTAZKA MOZNOSTI ODPOVEDI 
Kdy se přibližně začal florbal na vaši škole hrát? Okolo roku 1990 

1995 

2000 
Jaký se dává na vaší škole prostor florbalu v ročnún -větší prostor než-li ostatní sportovní hry 
učebnún plánu v porovnání s ostatnúni sportovnúni 
hrami? -stejní 

-menši (florbalje jen doplňkovým sportem) 
Jaká je všeobecná oblíbenost florbalu na vaší škole? -vysoká 

-střední 

-nízká 
Učastní se vaše škola různých florbalových soutěží? -ano: MF DNES Cup, ASŠK 

.................................. 
(napište jakých) 

-ne 

Z uvedených odpovědí z rohovorů vyplývá, že florbal je na těchto školách již od 

počátků florbalu v České republice. N a Gymnáziu v Lovosicích a Gymnáziu v Ústí nad 

Labem je podle výsledků z dotaznfku florbal přibližně ve stejném postavení, oblíbenost je 
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souhlasně vysoká. Gymnázium J. Jungmanna nedává florbalu takový prostor i když se účastrú 

školních florbalový soutěží. 
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9. TABULKOVÉ ZPRACOV ÁNÍ ZÍSKANÝCH DAT 

9.1. Tabulkové zpracování v kategorii HČJ 

Tabulka č. 32: Tabulkové zpracování v kategorii HČJ- přihráváni a zpracováni mfčku, 1. a 2. utkáni 

(čísla udávají počet přihrávek) 

Tahem Tahem Přiklep. Přiklep. Vzduchem Vzduchem Brankářem Brankářem 

efektivní neefektivní efektivní neefektivní efektivní neefektivní efektivní neefektivní 
Gymnázium 
Lovosice 41 32 82 72 6 16 15 5 

Gymnázium 
J .Jungmanna, 51 49 54 89 2 9 1 2 
Litoměřice 

Gymnázium, 
Ústí nad 59 60 72 72 l3 25 10 o 
Labem 

Tabulka č. 33: Tabulkové zpracování v kategorii HČJ- uvolněni s míčkem, 1. a 2. utkání 

Driblingem Driblingem Obtočením Obtočením Obhozením Obhozením 
efektivní neefektivní efektivní neefektivní efektivní efektivní 

Gymnázium 
Lovosice 14 9 10 3 5 5 

Gymnázium 
J.Jungmanna, 4 4 1 o 5 2 
Litoměřice 

Gymnázium, 
Ústí nad 3 5 7 3 1 2 
Labem 

Tabulka č. 34: Tabulkové zpracování v kategorii HČJ- střelba, 1. a 2. utkáni 

Tahem Tahem Tahem Příklep. Příklep. Příklep. Golfem Golfem Golfem 
efektivn neefekt. gólová efektiv. neefekt gólová efektiv. neefekt. gólová 

Gymnáz. 
Lovosice 12 7 6 12 12 12 1 2 o 
Gymnáz. 
Litoměřice 13 10 14 19 14 16 1 1 o 
Gymnáz. 
Ústí niL 6 ll 10 15 27 7 6 9 1 
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9.2. Tabulkové zpracování v kategorii ÚHK 

Tabulka č. 35: Tabulkové zpracování v kategorii ÚHK- golové útočné herní kombinace l.a 2. utkání 

Přihraj a Křížení Clonění Zpětná Nahození, Rozehrání, Branky bez 
běž přihrávka dorážení signál podílu ÚHK 

Gymnázium 
Lovosice 4 - 1 1 6 - 4 

Gymnázium 
J.Jungmanna, 3 - - - 1 1 28 
Litoměřice 

Gymnázium, 
Ústí nad 1 - - 1 4 2 14 
Labem 

61 



10. GRAFICKÉ ZPRACOV ÁNÍ ZÍSKANÝCH DAT 

10.1. Grafické zpracování v kategorii HČJ 

Graf č. 2: Grafické zpracování v kategorii HČJ- přihrávání a zpracování míčku, 1. a 2. utkání. 
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Graf procentuelně zobrazuje podíl efektivních a neefektivních přihrávek během utkáních. 

Graf č. 3: Grafické zpracování v kategorii HČJ - uvolňování s míčkem, l. a 2. utkání 
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Graf procentuelně zobrazuje podíl jednotlivých efektivních a neefektivních způsobů 

uvolňovaní hráče s míčkem 

Graf č. 4: Grafické zpracování v kategorii HČJ- střelba 1. a 2. utkání 
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Graf procentuelně zobrazuje podíl efektivní, neefektivní a gólové střelby.Zároveň zachycuje, 

kolik procent z celkové střelby určitým způsobem vedlo k dosažení branky. 
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1 0.2. Grafické zpracování v kategorii ÚHK 

Graf č. 5: Grafické zpracování v kategorii ÚHK- gólové útočné herní kombinace l.a 2. utkání 
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Graf zobrazuje jaký způsob ÚHK vedl nejčastěji k dosažení branky. 
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ll. STRUČNÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

V práci jsem se snažil zjistit úroveň jednotlivých utkání. Díky kvantitativní analýze 

z utkání jsem získal informace, které poukazují na efektivní a neefektivní četnost sledovaných 

HČJ v jednotlivých utkání. Sledoval jsem uplatnění herních činností jednotlivce v utkání, 

uplatnění útočných herních kombinací a podmínky pro florbal na vybraných školách 

11.1. Pořadí jednotlivých způsobů přihrávek 

V kategorii herní činnosti jednotlivce výzkum ukázal, že nejpoužívanějším způsobem 

přihrávky v utkání ve školní tělesné výchově je přihrávka přiklepnutím- 53% z celkových 

přihrávek jak efektivních tak neefektivních. 35% přihrávek hráči prováděli tahem po zemi, 

pak následovaly přihrávky vzduchem - 8%, a na posledním místě jsou přihrávky brankáře -

4%. 

Celkem přihrávek efektivních bylo 49%. Zbylých 51% připadá přihrávkám 

neefektivním. Nejvíce se přihrávalo přiklepnutím a to neefektně - 28%. Efektivní přihrávka 

přiklepnutím je na druhém místě s 25%. Dále je to přihrávka tahem efektivní - 18%, tahem 

neefektivní - 16%.6% pro přihrávku vzduchem neefektivní, přihrávka brankáře efektivní 4%. 

2,5% efektivní přihrávka vzduchem a na posledním místě je přihrávka brankáře neefektivní 

0,8%. O něco přehlednější je následující tabulka. 
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Tabulka č. 36: Pořadí jednotlivých způsobů přihrávek podle jejich počtu v utkáni 

1. Přiklepnutím neefektivní 28% 
2. Přiklepnutím efektivní 25% 
3. Tahem efektivní 18% 
4. Tahem neefektivní 16% 
5. Vzduchem neefektivní 6% 
6. Brankáře efektivní 4% 
7. Vzduchem efektivní 2% 
8. Brankáře neefektivní 1% 

Z tabulky je patrné, že nejvíce užívaná přihrávka přiklepnutím není pro efektivnost 

nejvhodnější. O trochu lépe si vede sice méně použitá přihrávka tahem. Přihrávka příklepem 

je více překvapivá a prudší avšak méně přesná. Při zakládání útoku na kratší a střední 

vzdálenost je vhodnější přihrávka tahem. 

11.2. Pořadí škol v kategorii HČJ přihrávaní a zpracování 

Tabulka č.37: Pořadí škol v kategorii HČJ přihráváni a zpracováni tahem podle podílu efektivních 

a neefektivních přihrávek 

1. Gymnázium Lovosice 56% efektivních x 44% neefektivních 

2. Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice 51% efektivních x 49% neefektivních 

3. Gymnázium, U stí nad Labem 50% efektivních x 50% neefektivních 

Tabulka č. 38: Pořadí škol v kategorii HČJ přihrávání zpracování přiklepnutím podle podílu 

efektivních a neefektivních přihrávek 

1. Gymnázium Lovosice 53% efektivních x 47% neefektivních 

2. Gymnázium, Ustí nad Labem 50% efektivních x 50% neefektivních 

3. Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice 38% efektivních x 62% neefektivních 
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Tabulka č. 39: Pořadí §kol v kategorii HČJ přihráváni zpracováni vzduchem podle podflu 

efektivních a neefektivních přihrávek 

1. Gymnázium, U stí nad Labem 34% efektivních x 66% neefektivních 

2. Gymnázium Lovosice 27% efektivních x 73% neefektivních 

3. Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice 18% efektivních x 82% neefektivních 

Tabulka č. 40: Pořadí §kol v kategorii HČJ přihráváni a zpracování brankáře podle podflu 

efektivních a neefektivních přihrávek 

1. Gymnázium, Ustí nad Labem 1 OO%efektivních x 0% neefektivních 

2. Gymnázium Lovosice 75% efektivních x 25% neefektivních 

3. Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice 33% efektivních x 67% neefektivních 

11.3. Pořadí škol v kategorii HČJ uvolnění s míčkem 

Hráči, kteří se pokusili uvolnit s míčkem nejčastěji volili uvolnění driblingem- 47%. 

Obcházení technikou obtočením se objevilo celkem 24 x, což je 29% z celkového množství 

vyskytnutých způsobů obcházení. Poslední možný způsob je uvolnění obhozením- 24%. 

Celkem bylo 60% pokusů o uvolnění s míčkem efektivních, zbylých 40% je pod 

škálou neefektivní. 25% obcházení driblingem bylo efektivních, 22% neefektivních. Stejný 

procento zaujímá obcházení obtočením efektivní - 22%. Následovalo uvolnění obhozením 

efektivní - 13%, ll% pro způsob obhozením neefektivní. A nakonec uvolnění obtočením 

neefektivní - 7%. 
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Tabulka č. 41: Pořadí jednotlivých způsobů uvolněni s míčkem podle jejich počtu v utkání 

1. Driblingem efektivní 25% 
2.-3. Driblingem neefektivní a Obtočením efektivní 22% 

4. Obhozením efektivní 13% 
5. Obhozením neefektivní ll% 
6. Obtočením neefektivní 7% 

K mému překvapení z výsledků v této kategorii vyšlo, že hráči byly převážně ve 

svých pokusech o uvolnění s míčkem soupeře úspěšní (efektivní). N ejvíce se jim podařilo z 

"efektivnit" uvolnění obtočením, což je technika, která je v ligovém florbalu velice oblíbená. 

Malý výskyt uvolnění technikou obhození přičítám nemožnosti využíti mantinelů v hodinách 

tělesné výchovy. 

Tabulka č. 42: Pořadí škol v kategorii HČJ uvolnění s míčkem driblingem podle podílu efektivních a 

neefektních přihrávek 

1. Gymnázium, Ustí nad Labem 60%efektivních x 40% neefektivních 

2. Gymnázium Lovosice 50% efektivních x 50% neefektivních 

3. Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice 38% efektivních x 62% neefektivních 

Tabulka č. 43: Pořadí škol v kategorii HČJ uvolněni s míčkem obtočením podle podílu efektivních a 

neefektivních přihrávek 

1. Gymnázium Lovosice 77%efektivních x 23% neefektivních 

2. Gymnázium, U stí nad Labem 70% efektivních x 30% neefektivních 

* 3. Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice 100% efektivních x 0% neefektivních 

*poznámka: v obou sledovaných utkání se obJeVIla tato pozorovaná technika Jen Jednou 
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Tabulka č. 44: Pořadí §kol v kategorii HČJ uvolněni s míčkem obhozením podle podilu efektivních a 

neefektivních přihrávek 

1. Gymnáziwn J. Jungmanna, Litoměřice 71 %efektivních x 29% neefektivních 

2. Gymnázium Lovosice 50% efektivních x 50% neefektivních 

3. Gymnáziwn, U stí nad Labem 33% efektivních x 67% neefektivních 

11.4. Pořadí škol v kategorii HČJ střelba 

Nejčastěji hráči používali střelbu přiklepnutím - 55%. Střelba tahem je na druhém 

místě s 36 procenty, střelba golfem- 9%. 

Tentokrát zvítězil neefektivní způsob střelby oproti efektivnímu, 37% střel šlo mimo 

branku soupeře, 34% směřovalo a ohrozilo brankáře, zbylých 29% střel bylo gólových. 

20% bylo střelby přiklepnutím neefektivní, následovalo přiklepnutím efektivní -

19%. 16% střelba tahem gólová, 15% střelba přiklepnutím gólová, za touto střelbou je hned 

kategorie střelba tahem efektivní s 13%. ll% pro střelbu tahem neefektivní. Málo vyskytující 

byla technika střelby golfem. Střelba golfem neefektivní - 4,5%, efektivní - 3% a nakonec 

gólová jen 0,5%. 

V následující tabulce bylo pořadí stanoveno postupem, kdy procenta z efektivním a 

gólovým provedení byla převedena na jednotky a sečteny. Škola s větším počtem bodů 

Gednotek) z efektivního a gólového provedení byla v pořadí úspěšnější. 
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Tabulka č. 45: Pořadí §kol v kategorii HČJ střelba tahem podle podflu efektivních, neefektivních a 

gólových střel 

1. Gymnázium J. Jungmanna, 31 %efektivních x 24% neefektivních x 45% gólových 
Litoměřice 

2. Gymnázium Lovosice 48% efektivních x 28% neefektivních x 24% gólových 

3. Gymnázium, U stí nad 22% efektivních x 40% neefektivních x 3 7% gólových 
Labem 

Tabulka č. 46: Pořadí §kol v kategorii HČJ střelba přiklepnutím podle podflu efektivních, 

neefektivních a gólových střel 

1. Gymnázium J. Jungmanna, 37%efektivních x 27% neefektivních x 35% gólových 
Litoměřice 

2. Gymnázium Lovosice 33% efektivních x 33% neefektivních x 33% gólových 

3. Gymnázium, U stí nad 33% efektivních x 52% neefektivních x 15% gólových 
Labem 

Tabulka č. 47: Pořadí §kol v kategorii HČJ střelba golfem podle podflu efektivních, neefektivních a 

gólových střel 

1. Gymnázium J. Jungmanna, 50%efektivních x 50% neefektivních x 0% gólových 
Litoměřice 

2. Gymnázium, U stí nad 38% efektivních x 56% neefektivních x 6% gólových 
Labem 

3. Gymnázium Lovosice 34% efektivních x 66% neefektivních x 0% gólových 

U této kategorie nutno zmínit skutečnost, že uvedené výsledky vyplývající ze 

statistik střelby ze všech utkání ovlivňují situace spojené s brankářem. Podmínky ve školách 
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nebyly jednotné, tudíž se vyskytoval bud' brankář s výstroji či bez výstroje nebo brankářem 

byl zároveň hráč v poli. 

11.5. Pořadí škol v kategorii gólových Ú1IK 

Útočné herní kombinace, které vedly k brance bylo jen 34% z celkového množství 

gólů ve všech utkáních, čili 66% gólů vzniklo převážně z chyb soupeře. 

Nejvíce byla uplatněna ÚHK nahození - 44% ze všech gólových ÚHK. 32% gólů 

vzniklo ch'ky ÚHK přihraj a běž. Branky z rozehrání (signál) padly celkem jen 3x, což činí 

12%. ÚHK založená na zpětné přihrávce byla využita 2x = 8%. Poslední útočná herní 

kombinace, která se v utkáních vyskytla bylo clonění - 4%. Zbylé typy ÚHK nevedly 

v sledovaných vyučovacích jednotkách k dosažení branky. 

Tabulka ě. 48: Pořadí §kol v kategorii gólové ÚHK podle počtu branek z ÚHK 

Pořadí S KOLA BRANKY 
1. Gymnázium Lovosice 12 
2. Gymnázium, Ustí nad Labem 8 
3. Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice 5 

11.6. Celkové pořadí škol 

K celkovému pořadí škol jsem došel přiřazením bodů podle umístění škol 

v jednotlivých kategorií. Pokud škola byla v určité kategorii na prvním místě, tak získala 2 

body. Na druhém 1 bod a na posledním třetím místě O bodů. 

71 



Tabulka č. 49: Celkové pořadi škol podle počtu zfskanýcb bodů 

Pořadí S KOLA BODY 
1. Gymnázium Lovosice 14 
2. Gymnázium, Ustí nad Labem 9 
3. Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice 10 
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12. ZÁVĚR A DISKUZE 

Cílem mé práce bylo provést kvantitativní analýzu utkání vybraných škol se 

zaměřením na vybrané herní činnosti jednotlivce a útočné herní kombinace. Získané výsledky 

jsem po provedeném rozboru využil k stanovení rozdílnosti úrovně na vybraných školách. 

K pozorovaní jsem také přiřadil analýzu vybavení a školních podmínek pro florbal. 

Výzkum ukázal, že úroveň na vybraných školách se radikálně neliší. Podmínky pro 

florbal byly u všech škol dostačující. Rozměry tělocvičen odpovídaly počtu hrajících hráčů v 

poli. Horší podmínky byly okolo zdí tělocvičen. Prostor hrací plochy pro florbal ve škole je 

většinou vymezen až ke zdem, kde se bohužel nachází mnoho překážek v podobě laviček, 

žíněnek, gymnastických nářadích atd. To nejen zpomaluje a omezuje hru, ale zejména 

ohrožuje bezpečnost žáků. Co se týče vybavení je zřejmé, že do této části vstupují zejména 

fmanční možnosti školy. Kompletní brankářská výstroj není levnou záležitostí. Nutno však 

přihlédnout k bezpečnosti žáků. Na pořízeném záznamu je k vidění brankář bez výstroje, 

který klečí na holých kolenou bez přilby, vzniká tak vysoká pravděpodobnost úrazu. Navíc 

klečení na kolenou není zrovna pohodlné a dost omezuje pohyb brankáře. Pokud je ve škole v 

učební plánu zahrnut florbal, tak je podle mého názoru žádoucí, aby škola vlastnila aspoň 

přilbu a chrániče na kolena. 

Výsledky z jednotlivých kategorií poukázaly na celkově špatné zvládnutí 

sledovaných herních činností jednotlivce a na malý výskyt útočných herních kombinací. 

Domnívám se, že tento fakt je způsoben zejména osobností vyučujícího tělesné výchovy. 

Utkání byla bez systému a řádu. Tato skutečnost se eliminuje správným didaktickým 

přístupem učitelů tělesné výchovy. Doporučuji tedy se v hodinách tělesné výchovy více 

zaměřit na herní cvičení, ve kterých žáci budou mít možnost zdokonalit se v herních činností 

jednotlivce. 
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