
Abstrakt 

Název práce: 

Analýza chybovosti rozhodčích futsalu v souvislosti s jejich postavením a pohybovou 

aktivitou na hrací ploše 

Problém:  

Deskripce výkonu rozhodčího by měla být jedním ze stěžejních aspektů při systémové 

přípravě rozhodčích futsalu. Současná situace z hlediska  znalosti deskriptorů výkonu 

rozhodčích futsalu není dostačující a adekvátní těm hráčským, popř. rozhodcovským z jiných 

sportovních her. Tyto deskriptory pomohou v procesu plánování i realizace systémovému 

pojetí přípravy rozhodčích futsalu na utkání v ČR s možností transferu na mezinárodní 

úroveň. Výzkumným problémem této práce je, zda se mění chybovost rozhodčího futsalu při 

posuzování herních situací v souvislosti s jeho postavením a pohybovým zatížením v utkání? 

Cíl:  

Hlavním cílem práce je přispět k řešení problematiky analýzy výkonu rozhodčího ve 

sportovních hrách. Specifickými cíli práce jsou: explorace a deskripce pohybové aktivity u 

rozhodčích futsalu v utkání; deskripce a explanace rozhodnutích rozhodčích v souvislosti s 

jejich postavením na hřišti a pohybovou aktivitou; uvést doporučení podpořená výsledky 

práce, která pomohou při výchově a vzdělávání rozhodčích futsalu v ČR. 

Metody:  

Klíčovými metodami práce jsou analýza intermitentní pohybové aktivity a expertní posouzení 

vybraných herních situací z videozáznamů utkání expertní skupinou. 

Výsledky a závěry:  

Pohybovou aktivitu rozhodčího futsalu v utkání charakterizujeme jako intermitentní,  s těmito 

základními údaji: dominujícím typem lokomoční pohybové aktivity je lokomoce vpřed, která 

tvoří 44 % z času utkání; počet acyklických aktivit činí v utkání 5 za 1 min; objem pohybové 

aktivity vyjádřený celkovou překonanou vzdáleností lokomocí činil u rozhodčích v průměru 

4531 ± 315 m za čas utkání; průměrná vzdálenost překonávaného úseku lokomocí činí u 

rozhodčích za utkání 6,41 ± 0,48 m;  průměrná relativní intenzita zatížení rozhodčích v utkání 

byla zjištěna na úrovni 75,17 ± 7,75 % jejich SFmax;  chybovost v rozhodnutích činí 6,67 % za 

celé utkání; mezi mírou chybovosti v rozhodnutích rozhodčích a kvalitou postavení byla 



zjištěna statisticky významná závislost (rs = 0,265338; p = 0,006227), ale nebyla zjištěna 

věcná významnost. Doporučujeme podrobnější výzkumné řešení problematiky pohybové 

aktivity rozhodčích futsalu v kontextu s analýzou chybovosti a postavení na hřišti – za účelem 

získání poznatků pro systémovou přípravu rozhodčích. 
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