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Abstrakt
Název:

Vztah vybraných faktorů herního výkonu a délky aktivní činnosti hráček
v házené

Cíle:

Cíle práce jsme si stanovili dva. Jako první bylo zjistit jaké je složení
hráček z hlediska délky kariéry na šampionátech v obdobní 2000-2010,
dále nás zajímalo složení hráček u týmů, které se účastnili pravidelně
všech šampionátů v tomto období. Druhým cílem bylo zjistit jaký vliv má
délka kariéry u pravidelně se účastnících reprezentačních družstev na
vybrané ukazatele herního výkonu.

Metody:

Jednalo se o kvantitativní sběr dat, která jsou k dispozici na stránkách
jednotlivých mistrovství. Délku kariéry nám určoval opakovaný počet
startů. Pro zjištění vlivu délky kariéry na vybrané ukazatele herního
výkonu jsem použili metodu korelace. Zpracování jsme prováděli
v programu Microsoft Excel a výsledky interpretovali číselnou a
grafickou formou.

Výsledky:

V naší práci jsme se dozvěděli, že nejčastěji se hráčky účastní 1-2
mistrovství. Pouze u dvou ukazatelů herního výkonu je patrný vliv délky
kariéry. Konkrétně se jednalo o počet získaných míčů a počet ztracených
míčů. Při prozkoumání výsledků jednotlivých týmů, jsme nalezli značné
rozdíly. Pouze u jednoho ze sledovaných reprezentačních družstev je
viditelný vliv délky kariéry na výsledky.

Klíčová slova: Hráčka, házená, brankářka, mistrovství, výkon, míč

Abstract
Titel:

The relationship of chosen factors between the game performance and the
length of an active action of women handball players

Objectives:

We have determined two purposes. The first goal was to detect the
composition of players according to the career’s lenght during the period
2000-2010, then we were interested in composition of players in teams
which had regularly participated on every championships during the
same period. The second one was to find out the influence of the cereer‘s
lenght of regularly participating teams on chosen coefficinets of game
performance.

Methods:

We used quantitative colection/summary which can be found on
websides of each championship as a source. The lenght of career is
defined by the repetitive number of starts. We used the corelation method
to determine the influence of career‘s lenght on the chosen coefficinets of
game performance. All the informations are prepared in Microsoft Excel
and the results are transfered into graphs and numbers.

Results:

In our project we found out that women players are participating most
often on 1 or 2 championships. The career‘s leght has only tiny influence
on two coefficients of game performance. Specifically it was the number
of catched balls and also the number of dropped balls. We found out little
differences by analysing the results of individual teams. There is only one
team in which the career‘s lenght has an influence on results of team.

Keywords:

player, handball, golkeeper, performance, championship, ball

Seznam použitých zkratek u grafů a tabulek:
AUT

Rakousko

BLR

Bělorusko

CRO

Chorvatsko

CZE

Česká republika

DEN

Dánsko

ESP

Španělsko

FRA

Francie

GER

Německo

HUN

Maďarsko

ISL

Island

MKD

Makedonie

MNE

Černá hora

NED

Holandsko

NOR

Norsko

POL

Polsko

POR

Portugalsko

ROU

Rumunsko

RUS

Rusko

SCG

Srbsko a Černá hora

SLO

Slovinsko

SRB

Srbsko

SWE

Švédsko

UKR

Ukrajina

YUG

Jugoslávie

AS

Asistence

TCH

Technické chyby

ZM

Získané míče

ME

Mistrovství Evropy

Us. Střelby

úspěšnost střelby

Us. Bran.

Úspěšnost brankářek

Obsah
1 ÚVOD ........................................................................................................................... 9
1.1 Výběr tématu.......................................................................................................... 9
2 TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................... 10
2.1 Evropská házenkářská federace ........................................................................... 10
2.2 Sportovní výkon ................................................................................................... 10
2.3 Herní výkon ......................................................................................................... 12
2.4 Hodnocení herního výkonu .................................................................................. 12
2.5 Herní činnosti jednotlivce v házené (HČJ) .......................................................... 13
2.5.1 Útočné činnosti jednotlivce .......................................................................... 14
2.5.2 Obranné činnosti jednotlivce ........................................................................ 15
2.6 Útočné systémy .................................................................................................... 17
2.7 Délka kariéry........................................................................................................ 18
2.8 Cíle práce ............................................................................................................. 20
2.9 Úkoly práce .......................................................................................................... 20
3 METODICKÁ ČÁST ................................................................................................. 21
3.1 Charakteristika výzkumného vzorku ................................................................... 21
3.2 Použité metody .................................................................................................... 21
4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST .............................................................................................. 24
4.1 Rozvržení délky kariéry z pohledu celého šampionátu ....................................... 24
4.2 Vliv délky kariéry na některé ukazatele herního výkonu .................................... 29
5 DISKUZE ...................................................................................................................... 39
5.1 Rozvržení délky kariéry z pohledu celého šampionátu ....................................... 39
5.2 Vliv délky kariéry na některé ukazatele herního výkonu .................................... 42
6 ZÁVĚR ....................................................................................................................... 52
POUŽITÁ LITERATURA .................................................................................................... 55

8

1 ÚVOD
1.1 Výběr tématu
Podle Evropské házenkářské federace (eurohandball.com, 2013): „je házená jedním z
nejrychlejších a nejvíce technických týmových sportů na světě - vysoce výkonná,
dynamická a vzrušující, intenzivní a vášnivá hra“. Házená je sportem, který si léta
budoval své postavení mezi oblíbenými týmovými sporty. Postavení v pomyslném
žebříčku popularity se v případě házené velmi liší a to jak z kontinentálního pohledu,
kde jednoznačně nejvíce populární je na území Evropy, tak i v samotné Evropě je
v jednotlivých zemích její popularita rozdílná. Velmi populární je házená zejména
v Německu, Francii, Španělsku a ve Skandinávii. U nás se v žebříčku oblíbených sportů
nevyskytuje na samém vrcholu, ale zároveň nepatří ani na dno pomyslné stupnice. I tato
týmová sportovní hra prošla poměrně značným vývojem. Její současná podoba vznikala
prolínáním her založených na ovládání míče, ať už to bylo házení, chytání či jiné
základní dovednosti, ze kterých se vyvinula i dnešní moderní házená. Největší rozdíly
můžeme hledat ve zkvalitnění, zrychlení či zdokonalení těchto dovedností.
Pohybuji se jako aktivní hráčka v ženské kategorii již řadu let. Za tu dobu jsem měla
možnost přímé konfrontace s řadou zahraničních celků a vzhledem k tomu, že jsem také
členkou reprezentačního týmu žen České republiky, tak jsem se setkala i s řadou
reprezentačních či univerzitních týmů celého světa. To je také jedním z důvodů, proč
jsem si vybrala toto téma. V mé bakalářské práci jsem se věnovala tématu věkového
složení českých týmů v nejvyšší ženské soutěži WHIL. Na tyto poznatky bychom chtěli
částečně navázat v diplomové práci. Chtěli bychom zjistit, jak je to s délkou kariéry u
reprezentačních týmů na mistrovství Evropy a jaký vliv má doba působení
v reprezentačním týmu na výkony hráček.
Tato práce by mohla ukázat některé zajímavosti ve složení týmů z hlediska délky
kariéry a hráčské zkušenosti zejména ve vztahu k některým klíčovým ukazatelům
herního výkonu v házené. Jakou roli hraje hráčská zkušenost, jaký má vliv na celkový
výsledek nebo co trenéři jednotlivých týmů upřednostňovali. Jestli byl kladen větší
důraz na zkušenosti s rostoucí délkou kariéry nebo dostávali přednost mladší,
neokoukané hráčky. Výsledky této práce by mohly být nápomocné trenérům či
manažerům při skladbě právě jejich týmu. A pro některé hráčky možná i motivačním
faktorem.
9

2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Evropská házenkářská federace
„Evropská házenkářská federace (EHF) je zastřešující organizací pro 50 členských
federací a jednu přidruženou federaci (Kosovo). Organizace má své sídlo ve Vídni.
Založena byla v listopadu roku 1991. Současně EHF přijala roli velvyslance v Evropské
házené. Tato federace sjednotila evropské členské federace a zastupuje je společně na
mezinárodní sportovní scéně.
17. listopadu 2006 Evropská házenkářská federace (EHF) oslavila 15 výročí. Více než
před 15 lety byla myšlenka kontinentální federace, která slouží evropské házené, jen
vize. Ta se však stala realitou, EHF přijímá roli velvyslance, působí jako společný hlas
50ti členských federací, a zastupuje evropskou házenou na mezinárodní scéně, včetně
klubů, hráčů, rozhodčích, delegátů a mnoho dalších.
EHF pořádalo již 15 krát mistrovství Evropy mužů a žen, v různých hostitelských
zemích po celé Evropě. Šestnáct nejlepších národních týmů v Evropě se účastní těchto
akcí. Nedávno zveřejněné údaje také ukazují na trvalý nárůst sledovanosti. V roce 2008
ME mužů sledovala více než 1 miliarda diváků a televizní stanice přenášely více než
1000 hodin. EHF dále pořádá mezinárodní soutěže, jako jsou Liga mistrů, EHF Cup,
Pohár vítězů pohárů a Challenge Cup „ (www.eurohandball.com, 2013)

2.2 Sportovní výkon
Podle Choutky (1982) a Dovalila (2009) se jedná o jednu z hlavních kategorií sportu a
sportovního tréninku. V tréninku se snažíme zejména o budování sportovního výkonu a
právě proto má jeho poznávání zásadní význam. K realizaci sportovního výkonu
dochází ve specifických pohybových činnostech, kterými jsou herní úkoly. Jsou
vymezené pravidly daného sportu a snahou sportovce o maximální uplatnění
výkonových předpokladů. Kladeny jsou zde určité požadavky na organismus a osobnost
člověka. Dokonalá koordinace provedení spolu s maximální výkonovou motivací a
integrovaný projev psychických a tělesných funkcí člověka jsou hlavní charakteristikou
vysokého výkonu.
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Na sportovní výkon působí celá řada vlivů, jako jsou vrozené dispozice, prostředí,
cílený trénink a z těch se poté vytváří psychofyzické předpoklady k různým typům
sportovních činností. Sportovní výkon je vymezený systém prvků s určitou strukturou.
Uspořádání musí být zákonité a propojené sítí vzájemných vztahů. Můžeme zde nalézt
prvky různého rázu somatického, fyziologického, motorického, psychického apod.
Často se také setkáváme se systémovým přístupem, kde hovoříme o komponentech
sportovního výkonu, determinantách a jeho proměnných. Faktory chápeme jako
relativně samostatné součásti sportovních výkonů. Jako určitý základ výkonu můžeme
považovat faktor: somatický, kondiční, technický, taktický a psychický. Společným
znakem je jejich trénovatelnost, ovlivnění tréninkem. Počet zapojených faktorů či jejich
dominance

se

mění

s druhem

sportovní

činnosti.

Můžeme zde

hovořit

o

monofaktoriálním či multifaktoriálním sportovním výkonu. Pro lepší představu těchto
dílčích faktorů může posloužit následující obrázek č. 1

Obrázek č. 1: Hypotetický model sportovního výkonu (Dovalil, 2009)
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2.3 Herní výkon
Herní výkon, lze také chápat jako, specifický případ sportovního výkonu a to v oblasti
sportovních her. Táborský (1989) definuje herní výkon jako: „realizovanou činnost
hráče nebo skupiny hráčů v ději utkání, charakterizovanou mírou splnění herních
úkolů.“ Dále podle potřeby lze rozlišit herní výkon na individuální a týmový. O herním
výkonu družstva hovoříme jako o strukturovaném celku svých částí. Je podmíněn nejen
kvantitou a kvalitou individuálních herních výkonů, ale jejich vzájemnými vztahy.
Individuální výkon je specifický pouze pro jednotlivce a jeho jednání v utkání. (Süss,
Buchtel a kolektiv, 2009)
Charakteristické znaky herního výkonu můžeme považovat: nestandardnost podmínek
utkání, velké množství pohybových dovedností a struktur pohybu, variabilita, tvůrčí
kombinace, anticipace, volba řešení v proměnlivých herních situacích, dodržování a
plnění úkolů v rámci individuálních funkcí v družstvu. Dá se zde předpokládat, že u
vrcholových hráčů a družstev většinou nedochází k příliš velkým výkyvům u aktuálních
herních výkonů než u nižších výkonnostních kategorií. (Süss, Buchtel a kolektiv, 2009)

2.4 Hodnocení herního výkonu
Zjednodušeně a z hlediska komplexního pohledu na sportovní výkon ho lze hodnotit
podle: vítězství, prohra, případně nerozhodný výsledek. Tento pohled je však relativní
hlavně z důvodu poměření herního výkonu pouze s konkrétním soupeřem. Je tedy
přesnější hodnotit herní výkon z pohledu dílčích ukazatelů, které mají klíčový význam
na celkový výkon. Každá sportovní hra má svá specifika i proto jsou hodnocení herních
výkonů velmi odlišná. Správný výběr ukazatelů a klasifikování jejich významnosti, na
konkrétní herní výkon, hraje důležitou roli. Zvolený počet vybraných ukazatelů herního
výkonu, nám umožňují hodnotit získaná data relativně samostatně, ale rovněž je posléze
sumarizovat. Hodnotit bychom měli jak jejich četnost, tak také dílčí úspěšnost. Hodnoty
finálního herního výkonu jsou získávány integrací námi zvolených dílčích položek.

(Süss, Buchtel a kolektiv, 2009)
Dále je rozdílné, zda herní výkon pozoruje a hodnotí jedna osoba či tým vyškolených
expertů. Jako jednu ze základní empirických metod lze považovat pozorování, které
můžeme využít pro hodnocení. Jde o smyslové selektivní vnímání, které je založené na
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rozpoznání, uvědomění a určení sledovaných ukazatelů. Je celá řada charakteristik
typických pro pozorování, jako jsou: účelnost plánovitost, záměrnost, soustředěnost či
aktivita. Hlavní je však informovanost pozorovatelů, kteří musí vědět přesně, co a proč
budou pozorovat. Měly by mu být známy definice pozorovaných kategorií a
kvalifikovaně jim rozumět. Nikdy nelze však zaručit naprostou objektivitu pozorování.

(Süss, Buchtel a kolektiv, 2009)
Do značné míry mohou pomoci co největší přesnosti záznamu kodifikovaný a
unifikovaný pracovní manuál pro daný sport a danou pozorovanou akci. Tzv. „osobní
rovnice“ je jednou z častých zdrojů chyb, mluvíme zde o zkušenostech, konvenci, i
momentálním mentálním stavu pozorovatelů a podobně. Na pozorovatele také působí
celá řada vnějších rušivých faktorů. Právě tyto věci patří mezi největší metodologické
problémy pozorování herního výkonu a je velmi obtížné zjistit míru objektivity,
spolehlivosti a platnosti získaných dat. Záznamy z pozorování herního výkonu mohou
mít formu písemnou, grafickou, fonetickou nebo elektronický záznam. Je také možnost
pozorovat herní výkon zprostředkovaně ze záznamů, časová náročnost se tím zvyšuje
ovšem také objektivita získaných dat. Důležitá je také přesně definovaná administrace
získaných dat. (Süss, Buchtel a kolektiv, 2009)

2.5 Herní činnosti jednotlivce v házené (HČJ)
V každé týmové sportovní hře jsou základním stavebním pilířem herní činnosti
jednotlivce. Ani v házené tomu není jinak. Jedná se o poměrně jednoduché komplexy
psychomotorických úkonů, které jsou prováděny bez přímé pomoci spoluhráčů. Tyto
činnosti jsou založeny na přirozených pohybech: postoje, starty, běhy, skoky, pády,
zastavování, hody míčem, údery do míče. Samozřejmě vše v souladu s pravidly házené
stejně tak s bezpečností. (Jančálek, Táborský, Šafaříková, 1989)
Za nejzákladnější rozdělení herních činností jednotlivce v házené můžeme považovat:
útočné herní činnosti jednotlivce (ÚČJ), obranné herní činnosti jednotlivce (OČJ).
Jednotlivé HČJ jsou složeny z několika částí, které nám mohou usnadnit zejména
nácvik. Nedostatečnost jedné vlastnosti může být do jisté míry ovlivněna kvalitou
druhé. Hodnotíme zde účel, fyzickou, taktickou, technickou, volní a morální stránku.
(Jančálek, Táborský, Šafaříková, 1989)
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2.5.1 Útočné činnosti jednotlivce
Útočné činnosti jednotlivce můžeme dále dělit podle vztahu k míči. Mezi ty bez míče
patří zaujímání útočného postavení a uvolňování útočníka bez míče. Do druhé skupiny
ÚČJ s míčem patří přihrávání, uvolňování útočníka s míčem a střelba. Nyní se blíže
podíváme na jednotlivé ÚČJ, možnosti realizace a hodnocení. Všechny tyto činnosti
společně ovlivňují herní výkon celého družstva. My se nyní zaměříme na ty, které jsou
pro naši práci nejpodstatnější. (Jančálek, Táborský, Šafaříková, 1989) (Hianik, 2010)
(Táborský, 1989)
Mezi jednu z hlavních ÚČJ jistě patří střelba. Jejím účelem je dopravit míč do branky
soupeře v souladu s pravidly povoleným způsobem. Za úspěšnou střelbu považujeme
pouze tu, u které bylo dosaženo branky regulérním způsobem. Oproti tomu, neúspěšná
střelba, jsou pokusy, které brankou neskončily z mnoha důvodů, chycením střel
brankářem soupeře, netrefením branky, nastřelení tyče či bloku soupeře. Účinnost
střelby je závislá na mnoha faktorech, kterými jsou dynamické vlastnosti odhozeného
míče (rotace, rychlost, dráha), provedení pohybu paže i celého těla střelce (postoj,
chůze, běh, výskok, pád), vzdálenost a úhel od branky, vhodnost herní situace,
překvapivost. Střelba je jedním z hlavních faktorů ovlivňující výsledek utkání.
Úspěšnost střelby nad 50% by měla pozitivně ovlivnit výsledek utkání. (Jančálek,
Táborský, Šafaříková, 1989) (Hianik, 2010) (Táborský, 1989)
Zde můžeme částečně rozdělit střelbu podle místa, ze kterého byla prováděna.
Z prostoru spojek se jedná o střelbu ze vzdálenosti větší jak 9 m. Její účinnost je
ovlivněna hlavně touto vzdáleností od branky. Na ME (Mistrovství Evropy) žen 2008 a
2010 se úspěšnost střelby z tohoto prostoru pohybovala v průměru okolo 32%.
Z hlediska hráčského postu se dále můžeme zabývat střelbou z prostoru křídla, ta je
vymezena od brankové čáry zhruba úhlem 45 stupňů. Střelba bývá většinou prováděna
z nejbližší povolené hranice 6 metrů. Její náročnost spočívá hlavně v úhlu, ze kterého je
prováděna, avšak ovlivňuje ji i fakt, že střela je většinou prováděna z nejbližší možné
vzdálenosti od branky, tedy 6m. Úspěšnost střelby z prostoru křídel na ME žen 2010
byla lepší než u spojek, procentuelně se jedná o 54,4%.
Podobně jako u křídel je možnost provádění střelby z bezprostřední blízkosti hranice
brankoviště 6 metrů. Mluvíme zde o tzv. náskoku, proskoku atd. Jedná se o uvolnění
hráče do těchto prostorů. Velkým zástupcem této skupiny jsou pivoti. Úspěšnost střelby
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by měla být z této vzdálenosti velmi vysoká. Údaje z ME žen 2010 uvádějí, že
procentuelní úspěšnost zde byla 66,9%.
Jednou z dalších možností zakončení, je střelba nařízeného sedmimetrového hodu.
Pokud se soupeř proviní proti pravidlům, může být nařízen sedmimetrový hod. Střelec
se postaví osamocen za značku 7 m hodu a po zapískání rozhodčího se snaží o jeho
úspěšné provedení. Vzhledem k tomu, že „jedinou překážkou“ je soupeřův brankář i
toto procento úspěšnosti by mělo být velmi vysoké. V roce 2006 na ME žen byla
úspěšnost provedených sedmimetrových hodů 72%.
Nyní přichází na řadu další ÚČJ a tou je přihrávání. Cílem této činnosti je zpracovat a
dopravit míč spoluhráči. Přihrávání v sobě zahrnuje několik dílčích dovedností. Jedná se
o chytání a sbírání míče, držení míče či různé druhy přihrávek (př. jednoruč vrchní,
spodní, za tělem atd.). V utkání pro nás hrají podstatnější roli asistence, ty jsou
přisuzovány útočníkovi, který svým jednáním zjevně vytvořil střeleckou pozici pro
spoluhráče. Posuzování asistencí je však velmi náročné. Většinou se hovoří o přihrávce
do jasné gólové příležitosti, ale měla by sem také patřit třeba clona pivota. Asistence by
měla být vždy připsána bez ohledu na to, jestli konečná realizace skončí brankou. Tato
statistika nám může odhalit důležitost některých hráček z týmového pohledu. (Jančálek,
Táborský, Šafaříková, 1989) (Hianik, 2010) (Táborský, 1989)
2.5.2 Obranné činnosti jednotlivce
Protikladem útočných činností jsou obranné činnosti. Většinou se jedná o reakce na
právě útočné činnosti soupeře. Nejde však o pasivní vyčkávání, ale velkou roli zde hraje
anticipace obránců, která má vést k získání míče a neobdržení branky. Obranné činnosti
jednotlivce můžeme také rozdělit do několika skupin.
První skupinou je zaujímání obranného postavení. Účelem této činnosti je dosáhnout po
ztrátě míče co nejdříve postavení určeného hráčskou funkcí v systému. Další činností je
obsazování útočníka bez míče. Obránce se snaží zaujmout takové postavení, mezi
útočníkem a brankou, ale také míčem a útočníkem, kterým by co nejvíce zkomplikoval
nebo znemožnil útočníkovi přijetí přihrávky ve vhodném postavení pro střelbu či další
přihrávku. Podle vzdálenosti mezi obránce a útočníkem mluvíme o obsazování volném
nebo těsném.
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Získávání míče je další velmi důležitou obrannou činností jednotlivce. Zde se obránce
snaží o získání míče do držení. To lze provádět odebíráním míče soupeři (z držení,
driblinku), zachycováním přihrávky nebo získáváním volného míče. Do značné míry je
tato činnost ovlivněna předchozím zaujímáním obranného postavení, ale také
obsazováním hráčů. I zde hraje velkou roli anticipace obránců a následná reakce.
Rychlý pohyb nohou, přesnost pohybu rukou i být ve správný okamžik na správném
místě. Tato činnost se do statistik zaznamenává, pouze když hráč svým jednáním míč
vybojoval, došlo tedy k vypíchnutí přihrávky či zachycení přihrávky útočníka. Jestliže
se na zisku míče podílí celé družstvo a dostane soupeře pod takový tlak, že soupeř míč
ztratí technickou chybou či přihrávkou do autu, je zisk míče zapsán celému družstvu,
nikoliv konkrétním hráčkám. (Jančálek, Táborský, Šafaříková, 1989) (Hianik, 2010)
(Táborský, 1989)
Obsazování útočníka s míčem je další ze skupiny obranných činností jednotlivce. Cílem
je zabránit útočníkovi ve střelbě, uvolnění pro střelbu nebo přihrávce. Také tady se
velmi liší způsob provedení podle místa, kde k obsazování dochází. Jinak tomu bude při
obsazování ve střeleckém prostoru (u čáry brankoviště a z vzdálenosti 9m) a jinak mimo
střelecký prostor. Stejně jako je rozdílné obsazování při protiútoku, rychlém útoku nebo
postupném útoku. Činnost obránce je lokomoční pohyb se zdůrazněnou prácí paží,
kterým se snaží donutit útočníka k chybě, zmenšení variability jeho možností reakce
v daný okamžik. Zamezit tím vstřelení branky a získání míče do svého držení.
(Jančálek, Táborský, Šafaříková, 1989) (Hianik, 2010) (Táborský, 1989)
Poslední obrannou činností, ne však opomenutelnou, je jednoblok. V současné vyspělé
moderní házené se však nelze spoléhat pouze na samotný jednoblok. Velmi často se
setkáváme s jednoblokem, který není úspěšný ve smyslu zastavení míče, ale ve
spolupráci s brankářem. Jeho hlavním účelem by mělo být zastavení míče, avšak ne
vždy se to podaří a tak lze využít jednobloku i z hlediska donucení útočníka vystřelit na
požadované místo. Zaznamenávání bloku je také pouze v případě doteku obránce
s míčem. Nebereme zde v potaz donucení vystřelit útočníka mimo branku nebo na
místo, kam brankář střelu očekává. (Jančálek, Táborský, Šafaříková, 1989) (Hianik,
2010) (Táborský, 1989)
Do obranného systému zajisté patří i činnost brankáře. Ten má na hře družstva velký
podíl. Podle Tůmy a Tkadlece (2010): „Někteří autoři dokonce uvádějí, že dobrý
brankář má až 50% vlivu na výsledek družstva v utkání“. Brankář zastává v utkání také
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dvě role, útočné i obrané. Z těch útočných je nejdůležitější zakládání rychlého útoku.
Musí umět vyhodnotit situaci a rychle reagovat. Z obraných činností je určitě tou
nejhlavnější zamezit soupeři v dosažení branky, chytáním, vyrážením nebo srážením
míče. To je závislé na předpokladech, jako jsou: správné postavení, rychlé reakce.
Postavení brankářů se mění, podle místa odkud je střelba prováděna. Vždy by však
postavení mělo být mezi míčem a brankou. Obecně, lze říci, že brankář je velmi závislý
na fungující obraně a naopak úspěšnost obrany se odvíjí od výkonu brankáře. Proto by
zde měla být velká vzájemná komunikace a spolupráce. (Tůma, Tkadlec, 2010)

2.6 Útočné systémy
Za nejzákladnější rozdělení můžeme považovat: protiútok, rychlý útok a postupný útok.
Nyní si specifika jednotlivých útočných systémů blíže představíme.
Protiútok v házené je nejzákladnějším způsobem útočného systému. Hlavním znakem je
realizování jedním hráčem. Jedná se tedy o bezprostřední reakci na získání míče a
snahou dopravení míče do soupeřovy branky. Může být proveden brankářem či jedním
hráčem z pole. Podle Tůmy a Tkadlece (2010): „Protiútok se ve vrcholové házené
objevuje jen velmi sporadicky, spíše jej můžeme spatřit v utkáních, kde proti sobě hrají
výkonnostně velmi rozdílná družstva nebo začátečníci“ (Tůma, Tkadlec, 2010)
Častěji se v házené setkáváme s rychlým útokem. Jedná se také o bezprostřední reakci
na získaní míče, ale do jeho realizace je zapojeno více hráčů. Poměrně často můžeme
v utkání vidět tzv. trhák, který je realizován brankářem a jedním hráčem v poli. Podle
časových vztahů při přemístění můžeme rozlišit na rychlý útok prvního a druhého sledu.
Do prvního sledu se zapojují nejčastěji krajní obránci a případně některý ze středních
obránců. Často je první sled však dán použitým obranným systémem, ze kterého se do
rychlého útoku přechází. Také lze říci, že jeho počátek můžeme hledat už v zaujímání
obranného postavení a tím získání potřebného náskoku. Jeho úspěšnost závisí na
několika faktorech. Jedním z nich je časová délka trvání. Vyšší úspěšnost má rychlý
útok, s co možná nejkratší dobou zakončení. S prodloužením délky zakončení má
soupeř více šancí zamezit úspěšné realizaci. Další faktorem je také včasnost a přesnost
přihrávek v průběhu. Dále jsou to rozhodovací procesy zapojených hráčů, ale také počet
přihrávek, směr nebo dráha pohybu běžících hráčů. K druhému sledu se dostává
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družstvo, jestliže se soupeřovo obránci podařilo obsadit včas útočníky prvního sledu.
Nejčastěji je realizován hráči v útočném postavení ve funkci spojek. Jeho cílem bývá
zakončení na ještě nezformovanou obranu soupeře. (Tůma, Tkadlec, 2010)
Podstatnou část útoků v utkání tvoří stále ještě postupný útok. Nezdaří-li se útočníkům
využít momentu překvapení nezformované obrany, přichází na řadu právě postupný
útok. Zde můžeme hovořit o souvislejší činnosti před brankovištěm soupeře. Hra by
měla v těchto chvílích mít svůj řád. Každý hráč zaujme své útočné postavení a plní
úlohu spojenou s hráčskou funkcí. Každý z postů má své specifické úkoly spojené
s postupným útokem svého družstva. U křídel se jedná o udržení tzv. šířky útoku, to
znamená snaha o fixování obránce, který je obsazuje, co nejvíce do rohu hřiště a tím
zvětšit prostor mezi jednotlivými obránci. V případě spojek se jedná o zajištění
dostatečné hloubky útoků. Mezi jejich hlavní činnosti by bezesporu měla patřit střelba
přes obránce z větší vzdálenosti a donutit obránce opustit své místo u čáry brankoviště a
tím i možnost uvolnit ostatní útočníky či sebe do lepšího střeleckého postavení.
Posledním nezmiňovaným postem je pivot nebo postman. Specifikem tohoto postu je
základní postavení zády k soupeřově brance. U pivota se jedná o pohyb hráče
v blízkosti čáry brankoviště mezi obránci. Jeho hlavním úkolem je vázat na sebe
obránce svým pohybem, nabízení se pro přihrávky a zamezování obráncům v jejich
plynulé činnosti, především clonami (čelní, boční). Postman má úkoly téměř totožné,
jejich hlavním rozdílem je, že postavení postmana je před obránci. (Tůma, Tkadlec,
2010)
Kvantitativní analýza z ME 2010 nám ukazuje stoupající počet útoků o 37 oproti ME
2008, celkový počet vstřelených branek však klesl o 210. Tento fakt ukazuje na velký
důraz a zkvalitnění obranné fáze. Statistiky ukazují, že nejlépe bránící týmy patřily také
k těm nejúspěšnějším na šampionátu.

2.7 Délka kariéry
Dovalil (2009): „Věk vrcholové výkonnosti je časový úsek života, v němž má člověk
nejlepší tělesné i psychické předpoklady pro nejnáročnější trénink, a tím i pro nejvyšší
výkony. Ty jsou dány přirozeným vývojem i předchozím tréninkem.“ Podle jeho
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tabulky, bych házenou přirovnala k týmovým sportům jako fotbal a volejbal, kde uvádí
věk vrcholné výkonnosti 22-27 let.
Tuto teorii potvrzují také některé statistiky vedené v průběhu ME 2002 a ME 2010.
Nahlédneme-li do těchto statistik zjistíme, že věkové průměry u týmů, kterými se dále
zabýváme v našem výzkumu, se blíží hodnotám podobným, jako uvádí Dovalil (viz
tabulka č. 1). Údaje do tabulky byly brány z Handball Periodical 2003 a Trend Analysis
2010.
Tabulka č. 1: Průměrný věk hráček na ME 2002 a 2010

Týmy

Průměrný věk
2002

2010

NOR

24,8

27

DEN

25,1

26

FRA

27

24,9

GER

26,6

HUN

24,8

26

UKR

26,8

25,3

RUS

23,4

23,1

Průměr

25,5

25,4

V Trend Analysis, 2010 najdeme také zmínku o tom, že průměrný věk má vliv na
výsledek mistrovství. Tři medaile na tomto šampionátu se rozdali reprezentačním
družstvům, které patří mezi čtveřici s nejvyšším průměrným věkem. Tato analýza uvádí,
že na věku a zkušenostech záleží. Vůbec nejvyšší průměrný věk v roce 2010 byl u
norského týmu. V diskuzi se také dočteme, že 5 hráček již překročilo hranici 30 let a dá
se předpokládat, že jejich obměna, která norský tým čeká, bude mít vliv na výsledky.
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2.8 Cíle práce
Rádi bychom navázali na některé poznatky z teoretické části, kde můžeme naleznout
data třeba o měnícím se průměrném věku. Nás v tomto ohledu budou více zajímat údaje
o délce kariéry. Zjistit, jaké je rozložení hráček z hlediska délky kariéry na mistrovství
Evropy žen v období 2000-2010.
V druhé části budeme navazovat na údaje vybraných ukazatelů herního výkonu a jejich
vztahu k délce kariéry. Zde je cílem zjistit, jaký vliv má složení týmu z hlediska délky
kariéry na vybrané ukazatele herního výkonu.
Posledním cílem, který jsme si zvolili pro naši práci, bude zjistit, do jaké míry ovlivňuje
délka kariéry, konečné pořadí na mistrovství Evropy.

2.9 Úkoly práce
Najít a shromáždit statistiky za sledované období. Na jejich základě provést analýzy
jednotlivých ročníků mistrovství Evropy a vybrat pro nás vhodné ukazatele herního
výkonu a provést jejich kontinuální sledování. Dále spočítat délku kariéry, podle
analýzy jednotlivých ročníků. Konkrétně jednotlivých hráček, jak často se objevují na
soupiskách mistrovství Evropy. Vše shromáždit a zaznamenat do přehledných tabulek.
Pak provést korelace u zvolených ukazatelů. S hodnoty, které nám vyjdou dále
zpracovat. Na závěr vyhodnotit závislost délky kariéry na herních ukazatelích a to
pomocí grafických a numerických záznamů ze zjištěných výsledků. To zejména pro
lepší představivost a porovnatelnost výsledných hodnot.
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3 METODICKÁ ČÁST
3.1 Charakteristika výzkumného vzorku
V první části našeho výzkumu je sledovaný vzorek dosti rozsáhlý. Sledujeme zde
všechny účastníky jednotlivých států na mistrovství Evropy v období 2000-2010. Jedná
se zde o 919 hráček, které se zúčastnily některého z mistrovství Evropy ve sledovaném
období. Druhým údajem, který nás v této části bude zajímat je délka kariéry.
V druhé části je sledované období totožné, zajímá nás však pouze 7 družstev. Jedná se o
pravidelné účastníky v letech 2000-2010. Setkávat se budeme s týmy Norska, Dánska,
Německa, Francie, Ukrajiny, Ruska a Maďarska. Za toto období jmenovaná družstva
zapsala na své soupisky celkem 434 hráček. To je zhruba polovina všech zúčastněných
hráček u kterých nás zajímá větší množství údajů o herním výkonu. Vedle délky kariéry
budeme dále pozorovat úspěšnost střelby, asistence, ztracené a získané míče, bloky,
úspěšnost brankářek a v neposlední řadě také konečné pořadí jednotlivých družstev.

3.2 Použité metody
V naší práci se zajímáme o záznamy z mistrovství Evropy, které byly vedeny
vyškoleným týmem pozorovatelů a zaznamenávány do počítačového systému, který si
zvolila evropská házenkářská federace. Tento systém je jednotný pro všechna
mistrovství Evropy. Právě jednotnost těchto záznamů nám umožnila porovnatelnost
jednotlivých ročníků. Výsledky těchto zápisů jsou k dispozici na stránkách EHF.
(www.eurohadball.com)
Nejprve jsme zjišťovali počet účastí jednotlivých států. Dále jsme se v první
části snažili zjistit délku kariéry u všech účastníků. Podle získaných statistik jsme si
vytvořili tabulky o opakovaných účastech všech hráček na mistrovstvích Evropy. Tyto
hráčky jsme rozdělili do tří skupin A, B, C podle množství jejich účastí. A dále
zjišťovali četnost a procentuelní zastoupení jednotlivých skupin za celý šampionát, ale
také u pravidelných účastníků. Údaje jsme zpracovávali v programu Microsoft Excel.
Výsledkem jsou grafická znázornění.
V druhé části se jednalo o kvantitativní shromáždění výsledků a jejich analýzu. Ta se
prováděla na základě zápisů jednotlivých družstev v daném ročníku, kde jsou
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zaznamenané herní výkony jednotlivců i celého týmu během šampionátu. Nás zajímají
údaje o úspěšnosti střelby, asistencích, získaných a ztracených míčů, bloky, úspěšnosti
brankářů a konečné pořadí.
Pro délku kariéry jsme se v této části rozhodli udělat bodový systém. Body jsme
přidělili jednotlivým hráčkám, které se v daném roce šampionátu zúčastnily a to
podle předešlého počtu startů na ME. Tedy první účast byla ohodnocena jedním bodem,
další podle počtu účastí. V roce 2010 mohly hráčky dosáhnout až na 6 bodů (viz tabulka
č. 2). Naše sledování začíná v roce 2000, vstupní údaje jsou tedy u všech družstev
stejné, nebereme v potaz předešlé starty na ME některých hráček. Za každý ročník jsme
si v bodech takto uvedli celkovou zkušenost družstva a porovnali s námi zvolenými
ukazateli herního výkonu. Prováděli jsme zde výpočet korelačního koeficientu, který
ukazuje, jak velká je závislost mezi námi zvolenými ukazateli. Použity zde byly také
různé matematické funkce, pomocí kterých se snažíme interpretovat výsledky našeho
výzkumu.
Pro korelaci jsme zvolili Pearsonův korelační koeficient. Ten nám otestuje
závislost mezi námi zvolenými herními ukazateli a délkou kariéry.
Vzorec pro korelační koeficient:
n
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 x )(y i  y )

i 1

n
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i 1

i 1

 (x i  x ) 2  (y i  y ) 2
Výsledky korelačních koeficientů se budou pohybovat vždy mezi -1 a 1. Čím blíže je
krajním hodnotám (jedničkám) tím je závislost silnější. Kladné hodnoty korelačního
koeficientu ukazují pozitivní závislost, obě veličiny zároveň rostou nebo klesají.
Záporné hodnoty korelačního koeficientu znamenají negativní závislost, jedna veličina
roste, zatímco druhá klesá.
Tímto způsobem jsme provedli korelace u herních ukazatelů, které považujeme za
významné v utkání. Vybrali jsme zástupce jak útočných, tak obranných činností. Z těch
útočných to jsou úspěšnost střelby, asistence a technické chyby. Z obranných jsme
zvolili získané míče, bloky a úspěšnost brankářek. Jako jeden z nejvýznamnějších
ukazatelů a vlastně určitý souhrn všech zmiňovaných považujeme konečné pořadí týmů.
Položili jsme si tedy otázku, jak všechny tyto ukazatele ovlivňuje délka hráčské kariéry.
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Z hlediska statistického bylo potřeba, provést test významnosti. Ten byl proveden na
hladině významnosti α=0,05.
a)

Korelační koeficient je nevýznamný.

b)

Korelační koeficient není nevýznamný.

Testovací kritérium:

tr

n2
1 r2

Kritická hodnota podle rozdělení z tabulek:
Hodnota testovacího kritéria se srovnává s kritickou hodnotou z tabulek.
Pokud je hodnota testového kritéria menší než kritická hodnota nezamítáme a) o
nevýznamnosti korelačního koeficientu. V opačném případě potvrzujeme statistickou
významnost korelačního koeficientu.
Vzhledem k poměrně nízkému počtu dat, které jsme měli k dispozici, se může stát, že
naše výsledky budou statisticky nevýznamné. To však není konečný stav, z hlediska
věcné významnosti s daty můžeme dále pracovat. (Blahuš, 2000)
„Míru závislosti podle absolutní hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu obvykle
interpretujeme:
0,1 – 0,3

korelace slabá

0,4 – 0,6

korelace střední

0,7 – 0,8

korelace silná

Nad 0,9

korelace velmi silná“

Stejně tak u hodnot záporných.
Na základě těchto hodnot, považujeme věcnou významnost u silné korelace, tedy nad
0,7 a pod -0,7. Zde už mluvíme o korelaci silné a tedy pro nás i věcně významné.
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4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST
4.1 Rozvržení délky kariéry z pohledu celého šampionátu
V naší práci se zabýváme sledováním období od roku 2000 do 2010. Vzhledem ke
konání mistrovství Evropy jednou za dva roky, hovoříme o 6 akcích. Kromě roku 2000,
který měl pouze 12 účastníků, se ostatních mistrovství účastnilo 16 družstev (viz
tabulka č. 2). Graf pod tabulkou nám ukazuje rozložení týmů z hlediska počtu jejich
účastí na ME v námi sledovaném období (graf č. 1).
My bychom se chtěli podrobněji zaměřit na družstva, která se opakovaně účastnila
všech uvedených šampionátů. Hlavně z důvodu objektivního sledování a porovnání
jsme se zaměřili na týmy se stejným počtem účastí. Jedná se o sedm týmů, kde díky
pravidelné posloupné účasti na všech námi sledovaných šampionátech, máme možnost
kontinuálního sledování herního výkonu v souvislosti s herní zkušeností. Konkrétně
jsou to týmy Norska, Dánska, Francie, Německa, Ruska, Maďarska, Ukrajiny. Jsou to
země s velkou tradicí, o kterých lze říci, že se pohybují dlouhodobě a pravidelně v
evropské i světové házenkářské špičce. Podíváme-li se na jednotlivé ročníky ME, tak
těchto sedm týmů nám tvoří téměř polovinu účastníků. Z kumulativního pohledu
sledování šesti šampionátů se jedná více jak o čtvrtinu všech účastníků mistrovství
Evropy (viz graf č. 1).
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Tabulka č. 2: Pořadí týmů na ME v letech 2000-2010
umístění 2000

2002

2004

2006

2008

2010

1

HUN

DEN

NOR

NOR

NOR

NOR

2

UKR

NOR

DEN

RUS

ESP

SWE

3

RUS

FRA

HUN

FRA

RUS

ROU

4

ROU

RUS

RUS

GER

GER

DEN

5

FRA

HUN

GER

HUN

ROU

FRA

6

NOR

YUG

UKR

SWE

CRO

MNE

7

YUG

ROU

ROU

CRO

MKD

RUS

8

MKD

CZE

ESP

POL

HUN

NED

9

GER

AUT

SLO

ESP

SWE

CRO

10

DEN

SLO

AUT

AUT

UKR

HUN

11

BLR

GER

FRA

DEN

DEN

ESP

12

AUT

UKR

SCG

MKD

BLR

UKR

13

ESP

CRO

UKR

SRB

GER

14

NED

SWE

SRB

FRA

SRB

15

SWE

CZE

NED

AUT

ISL

16

BLR

BLR

SLO

POR

SLO

25

Rozložení účastí na ME z hlediska států
NOR, DAN, GER, FRA, RUS,
UKR, HUN
SWE, AUT, ESP, ROU

1X

6x
BLR, SLO, CRO

2X

NED, MKD, SRB
3X

CZE, YUG

5X
4X

POL, MNE, ISL, POR, SCG

Graf č. 1: Rozložení počtu účastí na ME z hlediska jednotlivých reprezentačních
družstev
Za námi sledované období se účastnilo mistrovství Evropy 23 států. Každý stát si
v jednotlivém roce mohl zapsat na svou soupisku 16 hráček. V letech 2000 až 2010 se
nám podařilo zjistit, že počet zúčastněných tvoří celkem 918 hráček z možných 1472
hráček. Z toho vyplývá, že řada týmů využila některé hráčky na více šampionátech. U
týmů s plnou účastí na všech ME, měly možnost jednotlivé státy zapojit až 96 hráček,
v průměru však využily 54 hráček. I toto číslo nám ukazuje, že některé hráčky se
účastnily více mistrovství Evropy. Vzhledem k tomu, že se práce má zabývat vztahem
mezi délkou hráčské kariéry a ukazateli herního výkonu, je v této části základní
rozdělení skupin, podle délky kariéry. Utvořili jsme si tři skupiny, které blíže
specifikujeme.
Ve skupině „A“ jsou hráčky, které se v námi sledovaném období účastnily jednoho
nebo dvou ME. V tomto případě považujeme hráčky za relativně málo zkušené. Jejich
doba strávená na mezinárodní vrcholné úrovni v dospělé kategorii byla maximálně 2
roky. V této skupině se předpokládají mladé hráčky anebo hráčky s aktuálně
mimořádnou formou. Můžeme se jen domnívat, co bylo důvodem další neúčasti. Mohlo
se jednat o neudržení si formy, zranění, jiné osobní důvody nebo rozhodnutí trenéra
vzhledem ke koncepci družstva. Tato skupina tvoří největší část z celkového počtu
zapojených hráček do sledovaných šampionátů. Jedná se zde o 83,79% hráček (viz. graf
č. 2), které se mistrovství zúčastnily pouze jedenkrát až dvakrát. Toto číslo je velmi
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vysoké hlavně díky týmům, které se zúčastnily pouze nějakých mistrovství. Podíváme-li
se pouze na pravidelné účastníky, je skupina „A“ zastoupena také ve vysoké míře, 292
hráček, v procentech se jedná o 77,45%. (graf č. 3) V každém týmu, které se účastnily
všech šampionátů je v průměru 42 hráček této skupiny.
O hráčkách ve skupině „B“ můžeme již hovořit jako o zkušených. Jejich kariéra na
vrcholové úrovni trvala minimálně 4 roky. Jedná se tedy o 3 až 4 šampionáty, kterých se
zúčastnily. Dá se předpokládat, že jejich forma byla zřejmě dlouhodobá a jejich pozice
v týmu byla stále přínosná. Jedná se nejspíše o hráčky výkonnostně nadprůměrné, které
byly schopné si udržet fyzickou kondici stále dostatečnou pro střetnutí na mezinárodní
úrovni, stejně jako formu a později zúročit i své zkušenosti. V této kategorii narazíme
jak na hráčky z pole, tak i brankářky. Do jaké míry ovlivňuje právě tato skupina
výsledky celého týmu, se budeme postupně dozvídat. Z pohledu všech účastníků je
zástupců skupiny „B“ 14,80% (graf 2). Trochu odlišné číslo můžeme pozorovat u
družstev pravidelně se účastnících, zde se jedná o 76 hráček, které zastávají 20,16%.
(graf č. 3) V průměru se u pravidelných účastníků 11 hráček zúčastnilo 3-4 šampionátů.
Poslední skupinu, tvoří hráčky, které z hlediska délky kariéry řadíme mezi velmi
zkušené. V této skupině „C“ mají za sebou hráčky minimálně pět účastí na
šampionátech, jejich kariéra ve vrcholovém sportu je tedy minimálně 8 let. Což zejména
v ženské kategorii je záležitost velmi malé skupiny hráček. Jedná se o mimořádné
hráčky, které byly schopny si udržet formu na tak vysoké úrovni anebo se staly pro tým
zejména kvůli zkušenostem a znalostem do jisté míry nepostradatelné. Podíváme-li se
znovu na graf všech účastníků, můžeme mluvit o velmi nízkém procentu 1,41%. I to
nám potvrzuje, že se jedná o mimořádné hráčky. U pravidelných účastníků se jedná o
13 hráček a tedy 2,39% . V průměru se nám objevuje jedna hráčka skupiny „C“ u týmu
s plnou účastí. Poměr hráček a brankářek je zde 8:5. Vzhledem k tomu, že podstatně
větší část účastníku tvoří hráčky, vyznívá tento poměr, jako častější jev právě u
brankářek. Můžeme se jen domnívat, co je příčinou.
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Účastníci ME v letech 2000 - 2010
1,41%
14,80%
1-2 účasti
3-4 účasti
5-6 účastí
83,79%

Graf č. 2 Účastníci mistrovství Evropy v letech 2000-2010

Počet účastí jednotlivých hráček u států
pravidelně se účastnících ME
2,39%

20,16%
1-2 účasti
3-4 účasti
5-6 účastí
77,45%

Graf č. 3: Počet účastí jednotlivých hráček u států pravidelně se účastnících ME
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4.2 Vliv délky kariéry na některé ukazatele herního výkonu
V této kapitole budeme navazovat na předešlá zjištění. Tam jsme zjistili, jak je to
s délkou kariéry u hráček z komplexního pohledu na celý šampionát. Nyní nás bude
blíže zajímat, jak ovlivňuje délka kariéry jednotlivých hráček v daném roce výkon
celého družstva. Sledujeme zde pouze družstva, která se v námi sledovaném období
účastnila všech šampionátů. Zajímají nás v této kapitole vztahy mezi herními ukazateli,
které jsem zvolili, a délkou kariéry (viz. tabulka č. 3). Z útočných herních činností
považujeme za nejvýznamnější úspěšnost střelby, dále budeme pokračovat počtem
asistencí a poslední jsme zvolili ztráty míče, které také ovlivňují utkání. V teoretické
části jsme zmiňovali, že významný vliv na výsledek utkání má brankář. Z obranných
herních činností jsme považovali za nejvýznamnější údaj úspěšnost brankářek. Dále
budeme sledovat počet bloků a v neposlední řadě také získané míče. Všechny tyto
činnosti považujeme za velmi významné a ovlivňující výsledek utkání. Navážeme tedy
systematicky na předešlé herní ukazatele a poslední vztah zvolili mezi délkou kariéry a
konečným výsledkem, tedy pořadím.
Tabulka č. 3 – Body za počet účastí v jednotlivých ročnících
NOR

DAN

FRA

GER

HUN

RUS

UKR

2000

16

16

16

16

16

16

16

2002

22

22

25

21

24

21

21

2004

27

25

27

27

28

25

23

2006

35

23

36

30

33

32

31

2008

34

31

29

36

31

30

27

2010

45

37

38

40

40

33

30

Za jeden z klíčových ukazatelů herního výkonu můžeme považovat úspěšnost střelby.
Dá se předpokládat, že je to významný ukazatel ovlivňující výsledek utkání. Na základě
grafu sestaveného z korelačních koeficientů, jednotlivých družstev za sledované období,
nám vyšlo následující. Poměrně vysoké hodnoty vidíme u družstev Norska, Dánska,
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Maďarska. Avšak jejich výsledky jsou na opačných stranách osy. Zatím co u norského
týmu se pohybujeme v kladných číslech, dánský a maďarský tým je se záporným
znaménkem. Z hlediska věcné významnosti nalezneme pouze u Maďarska významnou
hodnotu -0,7249894 (viz. tab. č. 4). Definovat to lze tak, že čím delší kariéra, tím menší
úspěšnost. Další týmy jsou na osách méně výrazné. V kladných číslech nalezneme ještě
týmy Ruska a Ukrajiny. V záporných hodnotách jsou to potom Francie a Německo. (viz
graf č. 4)

Vztah délky hráčské kariéry a úspěšnost
střelby
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2

NOR

DEN

FRA

GER

HUN

RUS

UKR

-0,4
-0,6
-0,8
-1

Graf č. 4: Vztah délky hráčské kariéry a úspěšnost střelby (porovnání korelačních
koeficientů u jednotlivých družstev)
Tabulka č. 4: Hodnoty korelačních koeficientů u úspěšnosti střelby jednotlivých
družstev
Státy

Korelační koeficient

NOR

0,50914291

DEN

-0,5151596

FRA

-0,1345346

GER

-0,1312159

HUN

-0,7249894

RUS

0,18127097

UKR

0,26677813
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Jako další ukazatel herního výkonu jsme zvolili počet asistencí. Obecně lze říci, že
hodnota korelačního koeficientu zde ukazuje následující: čím delší kariéra tím větší
počet asistencí. V záporných hodnotách je tomu naopak, se zvyšující se délkou kariéry
se snižuje počet asistencí. Graf nám zde ukazuje, že pouze dva týmy se nacházejí
v kladných číslech. Rusko, kde hodnota je viditelná, ale přesto nevýznamná.
U norského týmu je hodnota sice také v kladných číslech, ale velmi nízká. Všechny
ostatní týmy mají záporné znaménko před číslem. Nejvýraznější zápornou hodnotu
najdeme u hráček Maďarska a Ukrajiny. (viz graf č. 5) Žádná z hodnot nepřesahuje
hodnoty 0,7 ani -0,7 a tak ani z pohledu věcné významnosti, pro nás není žádná hodnota
významná. (viz tab. č. 4.)

Vztah délky hráčské kariéry a počet
asistencí
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2

NOR

DEN

FRA

GER

HUN

RUS

UKR

-0,4
-0,6
-0,8
-1

Graf č. 5: Vliv délky kariéry na počet asistencí (porovnání korelačních koeficientů)
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Tabulka č. 4: Hodnoty korelačních koeficientů asistencí u jednotlivých států
Státy

Korelační Koeficient

NOR

0,02112656

DEN

-0,1091067

FRA

-0,3331898

GER

-0,1285782

HUN

-0,5776145

RUS

0,40616186

UKR

-0,541304

Jako poslední, jsme do útočných herních činností zvolili ztráty míče. Snahou každého
týmu je mít množství technických chyb co možná nejnižší. Jejich vliv na výsledek
utkání je významný. Zde se celý graf (viz graf č. 6) přesunul do záporných čísel. To
znamená, že čím delší je hráčská kariéra, tím nižší je počet ztrát míče. Nejnižší hodnoty,
tedy nejblíže k -1, nalezneme postupně v pořadí Norsko, Ukrajina, Maďarsko, Dánsko,
Rusko. Hodnoty nižší než -0,5 měly jen dva týmy a to družstva Francie, Německa.
Podíváme-li se na tabulku (tab. č. 5.), jsou pro nás věcně významné hodnoty u týmů
Ukrajiny, Norska a Maďarska, kde jsou čísla nižší než – 0,7.

Vztah délky hráčské kariéry a počtu ztrát
míče
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2

NOR

DEN

FRA

GER

HUN

RUS

UKR

-0,4
-0,6
-0,8
-1

Graf č. 6: Vztah délky hráčské kariéry a počet ztrát míče (porovnání korelačních
koeficientů za sledované období)
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Tabulka č. 5: Hodnoty korelačních koeficientů ztrát míče u jednotlivých států
Státy

Korelační koeficient

NOR

-0,8912672

DEN

-0,6699981

FRA

-0,4395223

GER

-0,4007051

HUN

-0,8234159

RUS

-0,5710624

UKR

-0,8373502

Nyní přecházíme k obraným herním činnostem. Jako první se budeme zabývat počtem
získaných míčů. Získávat míče by mělo být hlavní činností obrany. Na rozdíl od
předešlého grafu se zde všechny hodnoty pohybují v kladných číslech. Pro nás to
znamená, že čím delší byla hráčská kariéra, tím vzrostl počet získaných míčů. Čísla jsou
zde poměrně dost vysoká a mají velmi blízko k maximální hodnotě 1. Graf č. 7 nám
zobrazuje a porovnává hodnoty jednotlivých týmů. Seřadíme-li týmy sestupně je pořadí
následující Norsko, Maďarsko, Francie, Německo, Dánsko, Rusko. Nejnižší hodnota je
u týmu z Ukrajiny, která jako jediná klesla pod 0,5. Z tabulky hodnot (viz tab. č. 7)
vyplývá, že věcně významné hodnoty nalezneme kromě Ukrajiny u všech sledovaných
týmů. Je to jeden z faktorů herních činností, kde nalezneme těsný vztah k délce hráčské
kariéry (tab. č. 6.).
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Vztah délky hráčské kariéry a počtu
získaných míčů
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2

NOR

DEN

FRA

GER

HUN

RUS

UKR

-0,4
-0,6
-0,8
-1

Graf č. 7: Vztah délky kariéry a počtu získaných míčů

Tabulka č. 6.: Hodnoty korelačních koeficientů u získaných míčů a jednotlivých států
Státy

Korelační koeficient

NOR

0,94000587

DEN

0,80811091

FRA

0,84994178

GER

0,81832105

HUN

0,88824673

RUS

0,70868237

UKR

0,39682934
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Další námi sledovanou obrannou činností jsou bloky. Jako jeden ze způsobů, jak
zamezit soupeři vstřelení branky. Graf č. 8 nám nabízí srovnání hodnot korelačních
koeficientů, vztah bloků s délkou kariéry. Zde si můžeme všimnout, že se týmy
pohybují, jak v kladných tak i záporných číslech. Kladné hodnoty korelačních
koeficientů znamenají, že se zvyšující se délkou hráčské kariéry se také zvyšuje počet
bloků. U záporných hodnot je tomu naopak, se stoupající délkou kariéry klesá počet
bloků. V záporných hodnotách výrazněji vyčnívají týmy Dánska a hned za ním také
Norska. Minimální zápornou hodnotu pak nalezneme jen u týmu Ukrajiny. Naopak
v kladných číslech trochu vyčnívá tým Ruska, poté na velmi podobných hodnotách jsou
týmy z Francie, Německa, Maďarska. Z hlediska věcné významnosti zde není žádný
tým, který by se vyšplhal nad hranice 0,7 a -0,7. Nejblíže se přiblížilo Dánko hodnotě 0,7. (viz. tab. č. 7)

Vztah délky hráčské kariéry a početu bloků
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Graf č. 8: Vztah délky hráčské kariéry a počet bloků

35

RUS

UKR

Tabulka č. 7.: Korelační koeficienty počtu bloků a jednotlivých států
Státy

Korelační koeficient

NOR

-0,5320705

DEN

-0,6713522

FRA

0,20494328

GER

0,21683277

HUN

0,23193452

RUS

0,44390777

UKR

-0,0587177

Za jednu z klíčových rolí v obranných činnostech považujeme brankáře. Náš graf č. 9 se
tedy zabývá vztahem délka kariéry celého týmu a úspěšnosti brankářek. U kladných
hodnot se stoupající délkou kariéry, stoupá úspěšnost brankářek. Kromě dvou států se
všechny týmy pohybují v kladných hodnotách a všechny nad 0,5. Sestupně jsou to tedy
Francie, Norsko, Německo, které mezi sebou mají jen velmi nepatrné rozdíly.
I Maďarsko a Rusko mají velmi malé rozdíly. Významné hodnoty, tedy nad 0,7 nebo
-0,7 zde nalezneme u více jak poloviny družstev. V těch kladných hodnotách jsou to
Norsko, Francie a Německo. V záporných číslech nalezneme pouze dva týmy.
Z pohledu na graf si můžeme všimnout, že blíže -1 v záporných číslech je tým Ukrajiny,
druhým týmem je pak Dánsko. U záporů je vztah mezi hodnotami opačný se zvyšující
se délkou kariéry klesá úspěšnost brankářek. (viz. tab. č. 8)
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Vztah délky hráčské kariéry a úspěšnosti
brankářek
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Graf č. 9 Vztah délky hráčské kariéry a úspěšnosti brankářek (délka kariéry
celého družstva)

Tabulka č. 8.: Korelační koeficienty u úspěšnosti brankářek jednotlivých států

Státy

Korelační koeficient

NOR

0,86687485

DEN

-0,2505332

FRA

0,91043564

GER

0,85122796

HUN

0,66962941

RUS

0,64606041

UKR

-0,7039452

Jedním z nejdůležitějších grafů pro naši práci je rozhodně graf č. 10. Jeho hodnoty
složené z korelačních koeficientů by měly mít zásadní vliv na naší práci. Dá se říci, že
všechny předešlé herní činnosti ovlivňují právě výsledek. Hodnoty kladné zde
znázorňují, že čím delší kariéry tím nižší umístění. V záporných hodnotách je tomu
naopak, se stoupající délkou kariéry je pořadí vyšší. Na tomto grafu si můžeme na první
pohled všimnout velmi rozdílných hodnot u jednotlivých týmů. V záporných číslech
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nalezneme pouze týmy Norska a Francie. V kladných hodnotách je nejvýraznější
Maďarsko a poté Ukrajina. Družstva Dánska, Ruska a Německa se pohybují velmi
blízko u hodnoty 0. Z hlediska věcné významnosti zde nalezneme pouze jeden tým, co
splňuje vyšší hodnotu než 0,7. V záporných číslech je velmi blízko hodnotě -0,7 tým
Norska.
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Graf č. 10. Vztah délky hráčské kariéry a umístění (pořadí v jednotlivých letech)

Tabulka č. 9: Hodnoty korelačních koeficientů u pořadí jednotlivých států
Státy

Korelační koeficient

NOR

-0,6783731

DEN

0,11070397

FRA

-0,3494283

GER

0,08143671

HUN

0,75091345

RUS

0,13179818

UKR

0,49134975
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5 DISKUZE
5.1 Rozvržení délky kariéry z pohledu celého šampionátu
V naší práci jsme došli k mnoha zajímavým zjištěním. Výsledky jsme rozdělili na dvě
části. V té první nás zajímá složením účastníků, počet účastí jednotlivých
reprezentačních družstev. Dále se blíže podíváme na rozložení z hlediska délky kariéry
a to jak všech zúčastněných hráček, tak také u hráček ze sedmi celků, které se
pravidelně účastnily ME. V druhé části je to zejména o vztazích mezi délkou kariéry a
herními ukazateli. Zejména díky tomu, že se zatím nikdo nepokoušel dát do vztahu
délku kariéry a ukazatele herního výkonu nebo pořadí, nemáme žádné srovnání s jinými
texty. Můžeme v naší práci tedy najít řadu nových poznatků.
V první části našich výsledků nalezneme pohled na délku kariéry a rozložení počtu
účastí. Nejprve jsme vytvořili tabulku s umístěním (viz tabulka č. 3), která hraje
poměrně významnou roli jak v závěru práce, tak také v samém začátku jsme podle ní
zjistili počty účastí jednotlivých států. 7 států se zúčastnilo všech sledovaných
mistrovství a tvoří tak více jak čtvrtinu všech účastníků. To můžeme považovat za
vhodně zvolenou část výzkumného vzorku. Další velké zastoupení zde mají družstva,
která se šampionátů zúčastnila pouze jednou. Možnou příčinu nalezneme v rozpadu
bývalé Jugoslávie na samostatné státy. Tím vznikl větší počet uchazečů o účast na
mistrovství Evropy. I přes rozšíření počtu účastníků v roce 2002, vznikl pro řadu týmů
problém kvalifikovat se na mistrovství opakovaně. Házenkářská kvalita a nejspíše i
základna Jugoslávie byla velká. S postupným rozpadem tohoto státu se oddělovaly i
házenkářské svazy, ale i přesto tyto nově vzniklé státy se často kvalifikovaly na
mistrovství Evropy. Dříve měla Jugoslávie pouze jednoho zástupce na mistrovství,
postupně si můžeme všimnout, že po rozpadu tohoto státu se jednoho ročníku zúčastnily
až 4 týmy, které dříve reprezentovaly Jugoslávii.
Přejdeme k dalším faktům. Za námi sledované obdobní se zúčastnilo celkem 918 hráček
alespoň jednoho šampionátu. My jsme si hráčky rozdělili podle množství startů do
skupin a graficky zpracovali (viz graf č. 2). V první skupině A jsou hráčky, které se
zúčastnily jednoho nebo dvou ME. Vzhledem k tomu, že jsme zde zapojili do výzkumu
všechny účastníky, je celkem logické, že právě skupina A má největší zastoupení.
Jednalo se až o 83,79% ze všech zúčastněných. Velké procento hráček se zúčastnilo
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šampionátu jedenkrát nebo dvakrát. V této kategorii je určitě velké zastoupení týmů,
které se neprobojovaly na mistrovství častěji.
Další skupinou je skupina B, kde už považujeme hráčky za zkušené. Minimálně 4 roky
se hráčky této kategorie musely udržet na vrcholné úrovni. V číslech se jedná o 14,80%.
Od hráček na této úrovni se již očekává větší míra zkušeností. Ta se může projevovat
lepším vyhodnocením situací. S větším počtem účastí může také stoupat anticipace
nebo lepší technické provedení některých herních činností. Předpokládá se, že v
rozhodujících momentech zřejmě trenéři dávají přednost těmto hráčkám. Mohlo by se to
projevit jak v obrané činnosti, tak také v útočné činnosti, kdy je potřeba dodržet přesné
instrukce, neunáhlit střelbu, zvolit vhodně přihrávku atd. Myslíme si, že tato skupina
rozhodně není zanedbatelná. Z našeho pohledu se týká 136 hráček.
Poslední skupinou je skupina C. Tyto hráčky jsou už opravdu mimořádné, jejich účast
byla na 5-6 ME. Jejich role v týmu musí být velmi významná, že trenér volil vždy právě
je. Z hlediska procentuálního se jedná o velmi nízké číslo a to 1,41%. V přepočtu je to
zhruba 13 hráček v 11 reprezentačních družstvech, která měla možnost účastnit se takto
opakovaně. Jsou zde pouze dvě družstva, která se účastnila 5-6 mistrovství a nemají ani
jednoho zástupce této skupiny. Jedná se o týmy Ukrajiny a Rumunska. 5 týmů má jednu
hráčku ve skupině C a 4 týmy po dvou hráčkách. Domníváme se, že pro tým musí mít
velmi zvláštní a vysoký význam. Také jsme zjistili, že poměr hráček a brankářek, které
se nacházejí v této skupině je 8:5. Za významný ukazatel zde považujeme poměr počtu
hráček a brankářek na soupisce. Zamyslíme-li se nad tím, že na soupisce bývá většinou
kolem 13 hráček a 3 brankářek, vyplývá z toho, že častější tuto opakovanou vysokou
účast nalezneme u brankářek. Domníváme se, že u brankářek trenéři často sázejí na
zkušenosti z předešlých let, znalost některých protihráček, vyšší schopnost anticipace, či
větší kooperace s obranou. Z pohledu hráček je tato skupina velmi zajímavá. Hráčky si
musely udržet fyzický potenciál na vysoké úrovni, v době konání se vyhnout zraněním,
nebo třeba navrátit se po mateřské dovolené. I proto jde určitě o mimořádné hráčky,
jelikož se musely účastnit mistrovství Evropy v rozpětí minimálně 8let a v teoretické
části jsme se dozvěděli, že vrchol kariéry nalezneme v rozpětí 22-27 let, domníváme se,
že musely zde některým přibýt i mateřské povinnosti.
Tyto hodnoty se týkaly rozložení účastí za celé sledované období u všech týmů. Nyní se
ještě zastavíme u týmů, které v další části sledujeme podrobněji, tedy 7 družstev, která
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se účastnila pravidelně ME v období 2000-2010. (viz graf. č. 3) Tyto týmy, měly
možnost zapojit minimálně 96 hráček, přesto na šesti akcích jich v průměru startovalo
54 hráček za jeden tým. Znamená to tedy, že trenéři opravdu využili možnosti
opakované účasti. Procentuelní hodnoty zastoupení jednotlivých skupin jsou zde trochu
jiné.
U skupiny A 292 hráček tvoří 77,45%. Procento je tedy o něco nižší než u všech
zúčastněných. Přesto má stále skupina A největší zastoupení hráček i u pravidelných
účastníků mistrovství. V průměru se objevilo 42 hráček v jednom týmu, které se
zúčastnily jedenkrát nebo dvakrát.
Skupina B má naopak vyšší procento u týmů pravidelně se účastnících oproti všem
zúčastněným. Konkrétně se jedná o 76 hráček, které tvoří v procentech 20,16% z celku.
Čím více má družstvo účastí, tím stoupá možnost delší kariéry. V průměru zde
nalezneme 11 hráček v jednom týmu, které se v rozmezí šesti šampionátů zúčastnily 3
nebo 4. Některé hráčky toho zřejmě využily.
Skupinu C zde zastupuje pouze 9 hráček. Ty z celkového počtu účastníků všech
mistrovství tvoří 2,39%. V jednom družstvu je v průměru 1 hráčka z této skupiny.
Nyní jsme si podrobněji probrali jednotlivé skupiny. Největší zastoupení měla skupina
A, z toho můžeme usuzovat, že dochází k poměrně značnému střídání nasazovaných
hráček. Zpětně podle zjištěných procent jednotlivých skupin můžeme vypočítat, jak je
to se složením reprezentačního družstva v jednom roce. Předpokládáme-li, že družstvo
mělo na soupisce 16 hráček, vypadalo by rozložení do skupin asi takto: ze skupiny A by
bylo 12 účastníků a tedy většina, ze skupiny B by se jednalo o zhruba 3 hráčky a z C by
byla maximálně 1 hráčka. Dá se tedy říci, že trenéři až tak nesázejí na množství
zkušeností, které vyplývá z délky kariéry, jako na aktuální formu nebo schopnost
přizpůsobit se dynamickému vývoji házené. Možná zde dávají prostor dravosti a
„neokoukanosti“ nových hráček. Velký vliv může také mít fakt, že délka kariéry u žen
je nižší, kromě zranění mohou vypadnout i z důvodu mateřských povinností.
Průměrné zapojení jednotlivých skupin také potvrzuje, že nejčastěji se hráčky objeví na
jednom nebo dvou mistrovstvích. Tým zapojí za období v průměru 54 hráček/jeden
tým, z nich 42 bylo ze skupiny A, 11 ze skupiny B a pouze 1 z C. Důvody z pohledu
trenérů můžeme jen odhadovat. Je jejich volba sázet na nezkušené hráčky a nebo zda
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předešlé důvody, jako jsou zranění nebo mateřská dovolená, mu nedovolují některé
hráčky zapojit častěji.

5.2 Vliv délky kariéry na některé ukazatele herního výkonu
Nyní se budeme blíže věnovat druhé části naší práce. Ta se týká vztahu délky kariéry a
herních ukazatelů nebo pořadí. Jednotlivé herní ukazatele jsme si představili
v teoretické části, nyní se budeme snažit vyhodnotit a prezentovat naše výsledky. Pro
lepší přehlednost jsme všechny grafy sjednotili do jednoho společného (graf č.11), který
najdete pod textem. V jednotlivých sloupcích najdeme vyhodnocení korelací, délky
kariéry a herního výkonu.
Délka kariéry / úspěšnost střelby
Jako první jsme se věnovali úspěšnosti střelby. Z našeho pohledu se jedná o jeden
z klíčových ukazatelů herního výkonu. Úspěšnost střelby může velmi ovlivnit výsledek
utkání. Předpokládáme, že na takto vysoké úrovni, je i úspěšnost střelby vysoká. Nás
však zajímá více pohled na to, jak ovlivňuje délka kariéry úspěšnost střelby. Asi
nejzajímavější výsledek vyšel u družstva Maďarska. Vyšla nám zde hodnota vyšší než
-0,7 a to v našem výzkumu znamená věcnou významnost. Čím delší byla hráčská
kariéra, tím menší úspěšnost střelby u tohoto družstva. Můžeme jen odhadovat, co toto
zjištění ovlivnilo. Možná starší hráčky měly menší razanci střelby, nebo je soupeřovo
brankařky měly lépe zanalyzované, z důvodu opakovaných střetnutí. Výsledek nám
naznačuje i variantu, že lepší úspěšnost u tohoto týmu měly z hlediska kariéry méně
zkušené hráčky. Je více možných příčin, kromě lepších fyzických dispozic a neznalost
soupeře těchto hráček, ale možná i určitá uvolněnost v provedení, vyšší sebevědomí.
V záporných hodnotách korelačních koeficientů se ještě nacházela družstva Dánska,
Francie a Německa, jejich hodnoty však nepovažujeme pro nás za věcně významné.
V kladných hodnotách nalezneme družstva Norska, Ruska a Ukrajiny. Jejich hodnoty
nejsou pro nás věcně významné, ale je zde určitá tendence, se zvyšující se délkou
kariéry vyšší úspěšnost střelby. I přesto je zajímavé, že více hodnot se nacházelo
v záporných číslech. Nedá se tedy jasně říci, že délka kariéry významně ovlivňuje
úspěšnost střelby. Výsledky jsou zde velmi rozdílné.
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Délka kariéry / asistence
Dalším útočným ukazatelem herního výkonu je počet asistencí. Je to velmi rozporuplný
ukazatel. Vzhledem k tomu, že házená je týmový sport, rozhodně asistence mají velký
významnost v utkání, jejich posuzování je však velmi individuální. Značnou roli zde
hrají pozorovací schopnosti lidí zpracovávající záznamy. Není zde úplná objektivita,
posuzování je naopak velmi subjektivní, pevná striktní pravidla nejsou tak přesná, jako
u některých sportů. Možná i z tohoto důvodu se v našem grafu neobjevuje žádná
hodnota věcně ani statisticky významná. Korelační koeficienty jsou většinou nízké. Tři
družstva můžeme zařadit do středních hodnot korelačních koeficientů. Za největší
zajímavost zde považujeme to, že kromě dvou družstev se všechny týmy pohybují
v záporných hodnotách. Tedy opět se zde musíme zamyslet nad tendencí, že čím
zkušenější hráčky, tím méně asistencí. Dávají trenéři do útočné fáze přednost kariérně
mladším a neokoukaným hráčkám? Nebo jen starší hráčky berou více zodpovědnosti na
sebe a volí raději střelbu anebo méně riskují při asistencích a tak jejich počet nevzrůstá.
Délka kariéry / Ztráty míče (nebo Technické chyby (TCH))
Ztráty míče nebo také technické chyby jsou posledním ukazatelem, který jsme zařadili
do útočných činností. A to hlavně proto, že k technickým chybám dochází, když jsou
hráčky v držení míče. Snahou každého družstva je, mít počet ztrát míče co nejnižší. I
počty ztrát míče mají velmi významný vliv na výsledek utkání. Při pohledu na graf (graf
č. 10 – sloupec TCH) si hned musíme všimnout absolutního zastoupení u všech
družstev pouze v záporných hodnotách. Celkem jednoznačně nám zde hodnoty ukazují
takovou tendenci, že čím delší kariéra tím nižší počet technických chyb. Zkušené
hráčky tedy ztrácejí míče méně. Jejich zkušenost se projevuje právě zde, třeba
variabilnějším provedením herních činností jednotlivce, pocitem větší zodpovědnosti za
výsledek. Pro trenéry by se mohlo jednat o nápomocné zjištění při skladbě týmu. Ve
vypjatých situacích by mohly dostávat více prostoru zkušenější hráčky. I když
z hlediska statistického zde nemáme významnost. Podíváme-li se trochu podrobněji na
hodnoty, které nám vyšly, můžeme u několika družstev najít věcnou významnost, tedy
korelační koeficienty se silnou závislostí. Pouze tři družstva mají hodnoty nad hranicí
věcné významnosti, jsou to Norsko, Maďarsko a Ukrajina. Díky situování grafu do
záporných čísel, však můžeme ztráty míče považovat za první ukazatel, kde platí, že
vyšší zkušenost hráček hraje významnou roli při počtu ztrát míče.
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Délka kariéry / získané míče (ZM)
Jako na první z obranných činností se zaměříme na získané míče. Činnost spojená se
získáváním míčů by měla být hlavním úkolem obrany. Jedná se vlastně o nejlepší
výsledek obranné činnosti. Při zpracování údajů pro korelaci jsme si také všimli nárůstu
počtu získaných míčů. V roce 2000 byl průměrný počet získaných míčů 41 za
mistrovství o deset let později v roce 2010 byl tento počet 105. Je zde tedy velmi patrný
trend zaměřit se v obranné činnosti více na získávání míčů. Ovlivňujícími faktory
mohou být volba typu obrany nebo úkoly jednotlivců v obranné činnosti, obsazování
křídel, nebo u obrany pivotů stále více se upřednostňující zachytávání přihrávek než
bránění hráče. Často se také v utkání setkáváme se střídáním hráček do obrany. Jsou to
většinou specialisté na tuto činnost. Může se jednat o hráčky s lepšími fyzickými
dispozicemi nebo je to právě otázka zkušeností. Ne zřídka se stává, že do obrany střídají
právě ty zkušené hráčky. U našeho grafu (graf č. 10 – sloupec ZM) si můžeme
všimnout, že to jisté naše předešlé úvahy potvrzuje. I přesto se zde opět nesetkáme se
statistickou významností. Hodnoty zanesené do našeho grafu, jsou u všech
reprezentačních družstev s kladným znaménkem. Silné závislost korelačních koeficientů
nalezneme ovšem hned u 6týmů. Kromě týmu Ukrajiny, který se také pohybuje vysoko
v kladných hodnotách, je tedy u všech družstev patrná věcná významnost. Můžeme tedy
říci, že čím delší je hráčská kariéra tím, roste počet získaných míčů. Je to první ukazatel,
kde jsme nalezli takhle vysokou věcnou významnost. Potvrzuje to tedy fakt, že zkušené
hráčky jsou často využívány do obrany. Jejich anticipační schopnosti jsou nejspíše na
vyšší úrovni, s nimi je spojená hlavně činnost být ve správný čas na správném místě.
Tyto schopnosti hrají klíčovou roli v získávání míče a svým způsobem rostou
s množstvím zkušeností. Efektivita zkušených hráček v získávání míčů je tedy velmi
významná.

Délka kariéry / bloky (BL)
Další obrannou činností, kterou jsme vybrali, je počet bloků. Bloky hrají také
významnou roli v obrané fázi. Využíváme je většinou k tomu, abychom zamezili
soupeři vstřelit branku. Je zajímavé, že průměrný počet bloků na mistrovství Evropy
žen byl vyšší v roce 2000 než v roce 2010. Otázkou je, jestli se bloky používají méně
anebo se zlepšila schopnost střelkyň, jak bloky překonat. My si myslíme, že s vyšší
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úspěšností překonávání bloků, se trochu změnilo jejich využívání, obranná činnost se
snaží více přerušit nebo vychýlit útočníka. Bloky se více využívají ke spolupráci
obránkyň s brankářkou. Úkolem obránkyň pak je, donutit střelkyně vystřelit pouze na
jednu stranu branky. Důležitou roli zde hraje načasování a postavení bloku vzhledem ke
střelecké paži. Jak jsme již zmiňovali při současné technice a razanci některý hráček se
nelze spoléhat pouze na bloky. Asi nejvíce se blokování používá u bránění volných
hodů. Po předešlých dvou výsledcích situovaných do jedné části osy, se zde opět
hodnoty velmi rozptýlily. Tři týmy se pohybují v záporných hodnotách a čtyři
v kladných. Statisticky zde žádné významné hodnoty nevyšly. Tentokrát nenalezneme
ani žádnou hodnotu, která by odpovídala silné korelaci. Můžeme tedy říci, že ani u
jednoho reprezentačního družstva není věcná významnost. Hodnoty přibližující se silné
korelaci najdeme v záporné části osy u Norska a Dánska. Zde by to znamenalo fakt, že
čím delší kariéra, tím méně bloků. Může na to mít vliv třeba obranný systém. Je celkem
zajímavé, že se jedná o dvě družstva ze Skandinávského poloostrova. Jejich
preferovanou obranou bývá 0:6. U tohoto typu obrany jsou bloky významné. Možná, že
tyto týmy více sázejí na kooperaci obránkyň s brankářkou, než na provedení úspěšného
bloku. Nebo jen bloky více využívají z hlediska kariéry méně zkušené hráčky. Více
týmů se však na grafu pohybuje v kladné části. (graf č 10 – sloupec Bloky)
Délka kariéry / úspěšnost brankářek
Pro úspěšnou obrannou činnost má velký význam komunikace a spolupráce. Ta musí
fungovat jak vzájemně mezi obránkyněmi, tak mezi obránkyněmi a brankářkami.
Úspěšnost brankáře je velmi úzce spjatá s výkonem obrany a je tomu i naopak.
Vzájemná komunikace je zde klíčovým faktorem. Může se jednat třeba o domluvu
brankářek s blokem, kterou stranu budou chtít pokrývat a kam hráčka nesmí dovolit
útočnici vystřelit, pomocí bloku. Nebo má-li soupeř slabiny třeba na křídlech, tak se
raději obrana bude zhušťovat na střed a volnější nechává křídlo. Podobně tomu může
být i v případě, že soupeř nemá třeba levorukého hráče na pravé spojce, tak nebude
krajní obránce tolik pomáhat a raději se bude více věnovat svému křídlu. Je velmi
mnoho možností spolupráce. Ze soupisek, které jsme měli k dispozici můžeme zjistit
jeden velmi zajímavý fakt a to, že u týmů Norska, Dánska, Maďarska a Německa
nalezneme vždy jednu brankářku, která by patřila do skupiny C. Tedy zúčastnily se 5-6
šampionátů. Zatímco u družstev Ruska, Ukrajiny a Francie, takto výraznou brankářskou
osobnost nenalezneme. Pro nás je podstatné upozornit na to, že zde porovnáváme sice
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úspěšnost brankářek, ale s délkou kariéry celého družstva. Z tohoto pohledu má
spolupráce klíčový význam. Graf (graf č. 10 – sloupec Us. bran.) se opět pohybuje jak
v kladných tak i záporných hodnotách. Z pohledu statistického se o významnost
nejedná. Z našeho pohledu jsou zde však čtyři týmy, u kterých hodnoty korelačních
koeficientů byly tak silné, že přesahují námi stanovenou hranici věcné významnosti.
Jedná se o Ukrajinu, Norsko, Francii a Německo. V záporných hodnotách jsou týmy
Ukrajiny a Dánska, kde tedy můžeme říci, že čím delší kariéra, tím menší úspěšnost
brankářek. Mohlo zde docházet k výměně brankářek, ačkoliv družstvo bylo zkušenější,
brankářka nikoliv nebo naopak. To se mohlo projevit třeba na nedostatečné komunikaci,
schopnosti brankářky řídit obranu, nebo schopnost brankářek využít své znalosti o
soupeřovo hráčkách. U zbývajících týmů je tomu naopak. Zde se s délkou kariéry
zvyšuje i úspěšnost brankářů. Jsou to týmy Norska, Francie, Německa, Maďarska,
Ruska. Se zkušenostmi týmu rostly i výkony brankářek. Obranu zřejmě měly hráčky
dobře zformovanou a informace soupeřkách lépe nastudované atd.
Délka kariéry / pořadí
Konečné pořadí ovlivňují vlastně všechny předešlé ukazatele. Jednotlivé týmy měly
výsledky z hlediska délky kariéry u jednotlivých herních činností často velmi odlišné.
Ze samotné tabulky pořadí, kterou nalezneme v první části našeho výzkumu (tabulka č.
2), se můžeme dozvědět mnoho informací. Například Norsko je vítězem ME už 4x po
sobě, je to tím, že jim dorostla úspěšná generace nebo dlouhodobější systematickou
prací. Dánky v letech 2002 a 2004 se držely také na vrcholu, potom ovšem v tabulce
pořadí výsledkově klesly na 11. místo. V posledním sledovaném ME 2010 je vidět
stoupající tendence jejich výkonnosti a poměrně velký skok v pořadí. Francie z hlediska
konečného umístění má dosti nevyrovnané výsledky. Z předních příček klesnou do
druhé desítky. Provádějí snad Francouzi zásadní výměny po každých dvou
šampionátech? Celkem stabilní formu nalezneme u družstva Ruska. To se v letech
2000-2008 pohybovalo vždy do čtvrté příčky, jen poslední ročník se jim podařilo
obsadit až sedmé místo. Maďarský tým v našem sledovaném období začal na samém
vrcholu, postupem času však křivka jeho výsledků jde pozvolna, ale stále dolu.
Německý tým měl svou výsledkově nejlepší éru v letech 2004-2008, jinak se pohyboval
spíše ve spodnější části tabulky. Poslední z pravidelných účastníků je družstvo
Ukrajiny. Tento tým se drží spíše v druhé desítce nejlepších, pouze dva ročníky 2000 a
2008 se jim podařilo dostat se výše. V roce 2000 se jednalo o jejich nejlepší umístění za
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naše sledované období, a bylo to druhé místo. I přesto, že tento tým moc nezasahuje do
předních pozic, je zajímavé, že svou účast na šampionát si vždy zajistil a kvalifikoval se
pravidelně.
Jak ovlivnila délka hráčské kariéry právě pořadí jednotlivých týmů, nám ukazuje graf
(graf č. 10, poslední sloupec Pořadí). Ze statistického pohledu nenalezneme významnou
hodnotu. Silný korelační koeficient a tím i námi považovanou hranici věcné
významnosti vykazovalo jen jedno reprezentační družstvo Maďarska. I když Norsko
nemá tak vysoký korelační koeficient, velmi se mu přibližuje. Můžeme si všimnout, že
pouze dva týmy jsou v záporných hodnotách. Zde nám korelace značí závislost ve
smyslu, že čím větší je délka kariéry, tím lepší je umístění. I když významná hodnota
v záporu nevyšla, je zajímavé, že se právě v záporu nachází tým, který v námi
sledovaném období je vůbec nejúspěšnější výsledkově. Je to náhoda, dlouhodobý
koncept nebo jen úspěšná generace? Zda se družstvu vyhýbají zranění nebo jde o záměr
trenérů dávat přednost zkušenějším hráčkám, to se můžeme jen domnívat.
Ostatní týmy se pohybují tedy v kladných hodnotách, které naznačují, že s delší
kariérou klesá pořadí. Jedná se o zmiňované družstvo Maďarska. Tento tým měl ve
svých výsledcích velmi klesající bilanci. Hráčky nejspíše byly na svém vrcholu a dále
neuměly zúročit svou zkušenost. Jejich forma měla nejspíše klesající tendenci
s postupem věku. Reakce ze strany trenérů na složení družstva zřejmě nebyla
dostatečná. Podobně tomu je i u týmu Ukrajiny, ten také na prvním šampionátu dosáhl
nejspíše na své maximum, možná se jednalo o mimořádný výkon, souhra okolností, vše
jim vycházelo. Časem však jejich forma z pohledu konečného pořadí spíše klesala. Ani
vyšší zkušenosti tomuto sestupu nezabránily. Zbylé tři týmy mají hodnoty velmi nízké,
nehledali bychom zde nějakou závislost. Týmy možná často obměňují svůj kádr nebo
různé složení nemá vliv na pořadí.
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Nyní se dostáváme k poslední části naší diskuze. Zde bychom rádi blíže popsali
výsledky vzhledem k jednotlivým reprezentačním družstvům.
Norsko
Z pohledu umístění nám tým Norska vyšel vůbec nejlépe. Podobně tomu bylo i u vztahu
vybraných ukazatelů herního výkonu k délce hráčské kariéry. Asi nejčastěji jsme zde
nalezli korelační koeficienty tak vysoké, aby odpovídaly věcné významnosti. Bylo tomu
tak třeba u ztrát míče, zisku míče, úspěšnosti brankářek. Velmi se k této hranici tým
přiblížil i u konečného pořadí. Vůbec nejnižší závislost najdeme u asistencí. Můžeme
zde tedy konstatovat, že se zvyšující se délkou kariéry u Norského týmu, se snížil počet
ztrát míče, zvýšil počet získaných míčů a stoupla úspěšnost brankářek. Nalezneme zde
tedy určitý vztah ke zvyšující se délce kariéry. Norský tým má dvě hráčky ve skupině C,
tedy s účastí na 5-6 mistrovstvích. Jednou z nich je hráčka v poli a druhou brankářka.
Norsko nejspíše buduje tým dlouhodobě a s narůstajícími zkušenostmi rostou i jejich
výkony.
Dánsko
Druhý zástupce Skandinávie je Dánsko. U tohoto týmu jsou výsledky dosti různorodé.
Pouze jednou překročili hranici věcné významnosti a to u získaných míčů. Tedy u jejich
hráček se se zvyšující zkušeností zvedá pouze počet získaných míčů. Z hlediska složení
nejspíše Dánský tým dává příležitosti širšímu kádru hráček. Nasvědčuje tomu i fakt že
v průběhu 6šampionátů zapojil ze všech sledovaných týmů vůbec nejvíce hráček,
konkrétně 60. Národní tým tedy spoléhá na širší kádr než na zkušenosti. I zde však
nalezneme jednu hráčku a jednu brankářku zastupující skupinu C.
Francie
U Francie jsme zmiňovali velmi kolísavé výsledky v celkovém pořadí. Podobně je tomu
i u závislostí mezi délkou hráčské kariéry a ukazateli herního výkonu. Dvakrát u tohoto
týmu nalezneme věcně významnou hodnotu. Se stoupající délkou kariéry získaly
Francouzky více míčů a měly vyšší úspěšnost brankářek. Ostatní hodnoty se nedají
považovat za vzájemně závislé. Zástupce ve skupině C mají také a to jednu hráčku
v poli. Tým Francie nejspíše prochází různými fázemi vývoje, ale nelze zde hledat
nějaké velké ovlivnění sestav délkou kariéry.
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Německo
Další pravidelný účastník je Německo. Jeho výsledky byly nejlepší v letech 2004-2008.
Co se týká vztahu mezi délkou kariéry a ukazateli herního výkonu, nalezneme zde
hodně podobné hodnoty jako u Francie. Délka kariéry ovlivnila pozitivně pouze získané
míče a vyšší úspěšnost brankářek. Ze skupiny C zde také nalezneme dva zástupce,
brankářka a hráčka. U jiných ukazatelů jsou hodnoty korelačních koeficientů velmi
nízké a pro nás tím nevýznamné. Ani zde nepředpokládáme žádný vliv délky kariéry na
nominaci hráček.
Maďarsko
Výsledkově má Maďarsko sestupnou tendenci. Z našeho pohledu závislosti délky
kariéry na ukazatelích herního výkonu, nalezneme zde poměr dost vysoké hodnoty
korelačních koeficientů a tím i silnou závislost. U jednotlivých ukazatelů se závislosti
značně liší. S délkou kariéry roste počet získaných míčů a klesá počet technických chyb.
Zde můžeme tedy kladně hodnotit stoupající délku kariéry, u ostatních ukazatelů už je
tomu však jinak. Úspěšnost střelby s délkou kariéry klesá, stejně jako pořadí. Tyto dva
ukazatele jsou tedy vzhledem k délce kariéry negativní. Maďarsko také zapojilo za dobu
svých 6účastí pouze 50 hráček, což je nejméně ze všech. Svého zástupce však mají i ve
skupině hráček C.
Rusko
Jak jsme již zmiňovali, jejich umístění jsou velmi vyrovnaná. Z našeho grafu (graf č.
11) je patrné, že až na jeden případ má Rusko všechny hodnoty korelačních koeficientů
kladné. Jeho jedinou hodnotu věcné významnosti najdeme u získaných míčů. Jako u
většiny týmů tedy se stoupající délkou kariéry vzrostl také počet získaných míčů.
Ostatní hodnoty korelačních koeficientů nehrají významnou roli. Jedna hráčka tohoto
týmu se účastnila 5-6 šampionátů. Vztah mezi délkou kariéry a ukazateli herního
výkonu zde nehraje významnou roli.
Ukrajina
Posledním týmem z pravidelných účastníků je Ukrajina. Jako jediná se v konečném
pořadí šampionátů pouze jednou umístila v první pětici. Je to tedy tým, který v našem
období výsledkově za sebou nemá tolik úspěchů. Stejně tak ve svém družstvu jako
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jediný nemá žádného zástupce skupiny C. Ani jedna z hráček se tedy nezúčastnila 5-6
šampionátů. Korelační koeficienty pro nás věcně významné nalezneme u počtu
získaných míčů a úspěšnosti brankářek. Ty mají dosti opačný význam, se stoupající
délkou kariéry sice stoupá počet získaných míčů, ale klesá úspěšnost brankářek.
Domníváme se, že ani u tohoto týmu nenalezneme významný vztah mezi délkou kariéry
a výkony. Družstvo zřejmě není sestavováno záměrně ze zkušenějších hráček, nebo tyto
hráčky nehrají významnou roli svými výkony.

Tabulka č. 10: Hodnoty korelačních koeficientů u vybraných ukazatelů herního výkonu

NOR
DEN
FRA
GER
HUN
RUS
UKR

Ús. střel.
0,50914291
-0,5151596
-0,1345346
-0,1312159
-0,7249894
0,18127097
0,26677813

AS
0,021127
-0,10911
-0,33319
-0,12858
-0,57761
0,406162
-0,5413

TCH
-0,89127
-0,67
-0,43952
-0,40071
-0,82342
-0,57106
-0,83735

ZM
0,940006
0,808111
0,849942
0,818321
0,888247
0,708682
0,396829
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Bloky
-0,53207
-0,67135
0,204943
0,216833
0,231935
0,443908
-0,05872

Ús. Bran.
0,866875
-0,25053
0,910436
0,851228
0,669629
0,64606
-0,70395

Pořadí
-0,67837
0,110704
-0,34943
0,081437
0,750913
0,131798
0,49135

Graf č. 11: Vztah délky hráčské kariéry a vybraných ukazatelů herního výkonu, pořadí
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6 ZÁVĚR
V závěru mé práce bych chtěla shrnout všechny získané informace, pokusit se o jejich
stručnou formulaci a přidat své poznatky, ke kterým jsem v průběhu plnění stanovených
úkolů a cílů dospěla.
V první části jsme se nejdříve porovnali počty účastí jednotlivých reprezentačních
družstev. Největší zastoupení zde mají právě družstva, která se zúčastnila všech
šampionátů, následují trochu paradoxně družstva, která se zúčastnila pouze jednou. Za
možný důvod, proč je obtížné pro týmy se kvalifikovat opakovaně, považujeme větší
počet kvalitních reprezentačních družstev usilujících o účast na mistrovství Evropy.
Dále jsme se zabývali rozložením hráček jednotlivých družstev do skupin podle délky
kariéry. Zde jsme dospěli k výsledku, že nejvyšší procentuelní zastoupení u všech
zúčastněných družstev je u hráček skupiny A. Stejně tomu je i u družstev, která se
zúčastnila všech šampionátů. Skupina A jednoznačně dominuje a to znamená, že většina
hráček je nominovaná na mistrovství Evropy pouze 1-2x. Hráčky tedy za toto období
příliš možností získat mezinárodní zkušenosti nemají. Ve druhé skupině B už
považujeme hráčky za zkušené, jejich procento je také o dost nižší. Z hlediska délky
kariéry byla jejich účast minimálně 4 roky. Skupina C už je velmi malá, jedná se pouze
o 13 hráček. Konkrétněji 5 brankářek a 8 hráček. Z pohledu počtu zapojených hráček a
brankářek jednoho družstva na mistrovství, zde můžeme konstatovat, že častěji se na
vrcholné úrovni udrží brankářky. U družstev pravidelně se účastnících šampionátů je
poměr A:B:C v průměru 12:3:1. I zde je patrné, že složení družstev je více postavené na
hráčkách skupiny A.
V druhé části jsem se soustředila na vztahy mezi délkou kariéry a vybranými ukazateli
herního výkonu u jednotlivých týmů. K statistické významnosti nedošlo ani v jednom
případě, ovšem v některých případech se objevila významnost věcná, kterou jsme určili
silnou hodnotou korelačních koeficientů. Dospěli jsme k tomuto závěru. Pouze u dvou
ukazatelů najdeme shodu všech týmů pohybujících se na stejné straně osy kladné či
záporné. Jako první se jedná o počet ztracených míčů, kde se zvyšující délkou kariéry u
všech týmů klesl počet ztrát. Zkušenější hráčky mají menší počet technických chyb.
Druhým ukazatelem je počet získaných míčů. I zde je zřejmá závislost. Čím delší
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kariéra, tím větší počet získaných míčů. Za zmínku ještě stojí úspěšnost brankářek
v závislosti na délce kariéry družstva. I zde je více jak polovina týmů s věcně
významným korelačním koeficientem. U třech týmů se jednalo o kladné hodnoty, a tedy
s délkou kariéry vzrostla úspěšnost brankařek, u jednoho týmu tomu bylo naopak.
U ostatních zvolených ukazatelů najdeme maximálně jeden tým s vysokým korelačním
koeficientem, který naznačuje věcnou významností. Tyto ukazatele tedy považuji
z hlediska vlivu délky kariéry za nevýznamné.
Na závěr jsme ještě podrobněji zhodnotili jednotlivé týmy. Asi nejvíce věcně
významných hodnot korelačních koeficientů najdeme u týmu Norska. Jejich hodnoty
nasvědčují tomu, že délka kariéry zde ovlivňuje většinu ukazatelů. Toto zjištění také
souhlasí se zmínkou z úvodu, kde analýza z roku 2010 tento trend potvrzuje. Dá se tedy
říci, že u Norského týmu má stoupající délka kariéry vliv na ukazatele herního výkonu.
Oproti tomu, je zde tým Maďarska, který má také hodnoty u řady ukazatelů nad hranicí
věcné významnosti. Jedná se však minimálně u dvou z nich o opačný případ než u
Norského týmu. Úspěšnost střelby s rostoucí délkou kariéry klesla, stejně jako pořadí.
S rostoucí délkou kariéry vzrostl akorát počet získaných míčů a klesl počet ztracených
míčů. Ostatní týmy nemají více významných hodnot, které by naznačovaly jejich
tendence. Nedá se tedy předpokládat, že u nich má vliv na výkon délka kariéry.
Obecně se předpokládá, že právě zkušenosti ovlivňují konečný výsledek. Nám však
výzkum toto tvrzení jednoznačně nepotvrdil. Nalezli jsme pouze dva ukazatele, které
délka kariéry ovlivňuje ve smyslu zlepšení těchto činností. Zbytek ukazatelů tento trend
nepotvrdil. Může to být ovlivněno také tím, že délku kariéru bereme pouze v ženské
kategorii, ale dá se předpokládat, že řada hráček sbírala své zkušenosti už
v dorosteneckých a juniorských reprezentacích. Zkušenosti získané v těchto kategoriích
jsou jistě také velmi cenné, ovšem na jiné výkonnostní úrovni. V ženách tedy nemusela
být tak dlouhá doba působení, ale přesto se může jednat o hráčky s velkou zkušeností
z mezinárodní úrovně.
V práci se podařilo splnit všechny stanovené úkoly a dopracovat se k očekávaným
cílům. Pro trenéry, vedoucí družstev, manažery a jiné lidi zabývající se složením týmu
tato práce může být částečnou inspirací. Ukazuje nám, že jen větší zkušenosti
nezaručují lepší provedení všech činností. Vrátíme-li se ještě jednou k družstvu Norska,
je zde patrné, že s délkou kariéry roste výkon. To by mohlo mít pro trenéry poznatek, že
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tým je potřeba dlouhodoběji budovat. Složení by však mělo být vyvážené, aby výkon
družstev na jednotlivých šampionátech nekolísal. Stále se musí hledat optimální
kompromis, kdy využít jaké přednosti. Trenéři by se měli ovšem snažit zapojit hráčky
všech skupin, které jsme si stanovili, protože z dlouhodobého hlediska může právě
postupné získávání zkušeností mít přínos do dalších šampionátů. Podle ukazatelů, které
nám vyšly mohou trenéři použít taktiku pro různé fáze utkání a využít ve prospěch
celého týmu. Vedle zkušených hráček, které by měli dostávat asi více příležitostí by se
stejně tak měli vyhrávat ty méně zkušené, které tím právě zkušenosti získávají. A
v případě přerušení a nebo ukončení kariéry, bude mít trenér k dispozici hráčku, která si
prošla určitým vývojem. Pro hráčky i trenéry může mít tato práce také přínos.
Zkušenějším i méně zkušeným hráčkám může práce ukázat činnosti ve kterých trochu
zaostávají a na které se mohou v tréninku více zaměřit. Trenérům zase naznačit možnou
odlišností v tréninkovém procesu.
Optimální složení by mělo být v souladu s konceptem celého družstva a s cíli, které si
klade. Hlavním kritériem by měla být aktuální forma, zkušenosti, ale také určitý
pohledem do budoucnosti. Každý z trenérů má své znalosti a zkušenosti vyplívající
z praxe a naše práce jim může v okamžiku výběru hráček být nápomocná. My doufáme,
že pro ně bude dalším inspirací.
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