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Abstrakt 

 

Název:     Rozvoj herních činností jednotlivce ve florbale  

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je shromáždění již známých teoretických poznatků o 

rozvoji herních činností jednotlivce, vytyčení kritických bodů a nejčastějších chyb 

v technice vybraných herních činností jednotlivce. Dále vytvoření vlastní řady 

cvičení využitelné při učení dovedností z dané problematiky pomocí jejich nákresu 

a popisu.  

 

Metody:  Tato bakalářská práce je založena na rozboru a zpracování teoretických 

východisek a má charakter literární rešerše, která se týká témat souvisejících s 

rozvojem herních činností jednotlivce ve florbale. Při tvorbě cvičení budu 

vycházet z poznatků, které jsem načerpal v průběhu studia na UK FTVS. Dále 

z dalších informací získaných podrobnějším studiem literatury při tvorbě této 

práce a také z vlastních zkušeností.   

 

Výsledky:  V této bakalářské práci jsem využil celkem 24 zdrojů české a zahraniční literatury, 

jejichž prostřednictvím jsem shromáždil informace týkající se témat souvisejících 

s rozvojem herních činností jednotlivce. Na základně informací získaných při studiu 

literatury a vlastních poznatků jsem vytyčil kritické body techniky u vybraných 

herních činností jednotlivce a poukázal jsem na nejčastější chyby objevujících se při 

jejich provedení. Nakonec jsem ke každé z nich uvedl vlastní řadu cvičení, která 

podle mého názoru vede k jejich osvojení.  

 

Klíčová slova: kritické body techniky, driblink, vedení míčku, přihrávání a zpracování, střelba, 

florbal 

 

  



 

 

Abstract 

 

Title:    Development of Individual Skills in Floorball 

 

Objectives:  Main goal of this thesis is to gather known theoretic findings about improvement 

of the individuals playing skills focusing on often repeated mistakes and creating 

the set of exercises in logical succession for improving the teaching methods of 

the particular problem using drawing and the description of the situation.  

Methods:   This thesis is based on analysis and processing the theoretical applications and 

has a character of the literal retrieval of the topics that are related with the goals 

of this thesis - improving the playing skill of the individual. Exercising creation 

draws from my experiences that I gathered during my study time on UK FTVS 

and other information gained from detailed study of the relevant literature as 

well as from my own experience. 

 

Results:        In the thesis I’ve used total of 24 resources from Czech and Foreign literature 

through which I gathered information related to the topic. Based on the 

obtained knowledge I’ve determined the commonly used mistakes made by the 

players while performing individual techniques creating series of exercises to 

help the players not repeating them in the future.  

 

Keywords:  technique critical points, dribbling, ball leading, passing and receiving, shooting, 

floorball 
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Úvod  

V této bakalářské práci se věnuji především problematice rozvoje herních činností 

jednotlivce hráčů ve florbale v mládežnických kategorií. Nejprve zde shromažďuji již známé 

teoretické poznatky týkající se vybraných kapitol z oblasti teorie a didaktiky sportovních her, 

vývojových zákonitostí cílové skupiny, motorického učení a systematiky florbalu. V praktické 

části následně přehledně zpracovávám informace o kritických bodech techniky u vybraných 

herních činností jednotlivce, pomocí literatury sepisuji poznatky o chybách vyskytujících se 

v jejich tréninku a s využitím nákresů a popisů nastiňuji vlastní řadu cvičení, která podle mého 

názoru vedou k osvojení dané dovednosti.  

Ke sportovním hrám mám velmi kladný vztah již od útlého dětství, když jsem vystřídal 

celou řadu z nich jako například basketbal, fotbal, tenis, stolní tenis a další. Asi ve věku osmi 

let jsem se začal věnovat ledními hokeji, kterému jsem se na postu brankáře věnoval necelých 

devět let. Okolo patnáctého roku jsem následně přešel na florbal, kde jsem od začátku působil 

na postu útočníka. Tento sport mě natolik zaujal, že se mu nepřetržitě věnuji až do teď a trávím 

jím většinu volného času. S florbalem jsem začal při přestupu na střední školu v klubu TJ 

Turnov, ve kterém nyní hraji za mužský „A“ tým. Kromě hráčské činnosti jsem se již od své 

druhé florbalové sezóny začal jako asistent trenéra elévů v turnovském klubu věnovat trenérské 

činnosti. Nyní působím jako trenér nejmladších kategorií přípravky, elévů a mladších žáků 

v  klubu FbŠ Bohemians.  

Všechna fakta zmíněná v předešlém odstavci byla jedním z důvodů výběru tématu této 

práce. Florbal je dynamicky se rozvíjející sport a požadavky na hráče se každým rokem mění a 

stoupají. Proto si myslím, že je dané téma stále velmi aktuální a je třeba se mu neustále věnovat. 

Tato práce poskytuje známé poznatky z dané problematiky, porovnání s aktuální situací a 

soupis dosud nepublikovaných informací, které jsem vytvořil na základě vlastních zkušeností 

a práce s literaturou.  
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1. Cíle, úkoly a metodika práce 

1.1 Cíle a úkoly práce  

1.1.1 Cíl práce  

Hlavním cílem této práce je shromáždění již známých teoretických poznatků o rozvoji 

herních činností jednotlivce, vytyčení kritických bodů a nejčastějších chyb v technice 

vybraných herních činností jednotlivce a vytvoření vlastní řady cvičení využitelných při učení 

dovedností z dané problematiky pomocí nákresu a popisu. 

1.1.2 Úkoly práce  

1. Shromáždění teoretických poznatků o tématu pomocí rešerše literatury 

2. Vytyčení kritických bodů techniky a nejčastějších chyb v technice vybraných 

útočných herních činností jednotlivce pomocí rešerše literatury a vlastních 

poznatků 

3. Vytvoření vlastní řady cvičení, která jsou využitelná pro účely zvládnutí 

techniky u vybraných herních činností jednotlivce na základě informací 

získaných ze studia literatury a vlastních zkušeností 

1.2 Metodika práce  

Tato bakalářská práce je založena na rozboru a zpracování teoretických východisek a má 

charakter literární rešerše, která se týká rozvoje herních činností jednotlivce ve florbale. Při 

shromažďování podkladů pro teoretická východiska k danému tématu budu čerpat 

z relevantních českých i zahraničních zdrojů, mezi které patří převážně knihy a elektronické 

publikace schválené hlavními řídícími orgány daného odvětví (mezinárodní florbalová federace 

– IFF aj.). Při studiu literatury budu využívat převážně knih, které jsou dostupné ve studovně 

Ústřední tělovýchovné knihovny UK FTVS.  

Při vytyčování kritických bodů techniky, vymezení chyb a tvorbě cvičení budu vycházet 

z poznatků, které jsem načerpal v průběhu studia na UK FTVS a podrobnějším studiu literatury 

při tvorbě této práce. Dále využiji vlastních zkušeností, které jsem nasbíral za krátkou dobu mé 

trenérské praxe a tím tedy použiji cvičení, která jsou podle mého názoru skutečně použitelná v 

praxi a mají v tréninku herních činností jednotlivce požadovaný efekt.  
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2. Teoretická východiska práce 

2.1 Pojem „sportovní hra“ a její charakteristika  

Dobrý (1988) uvádí, že sportovní hru je třeba chápat jako pohybovou činnost dvou stran, 

které jsou v neustálém propojení a jsou jedna pro druhou nezbytné k existenci. Dále uvádí, že 

cílem jedné strany je prokázat převahu nad druhou stranou lepším ovládáním společného 

předmětu a především získání většího množství bodů nebo branek. To vše se děje 

v nestandardně se proměňujících podmínkách.  

„Sportovní hra je tedy soutěživá činnost dvou soupeřů v jednotném prostoru a čase, kteří 

podle institucionálně schválených pravidel usilují o prokázání vlastní převahy lepším 

ovládáním společného předmětu.“ (Táborský a kol., 2007, s. 7)  

2.1.1 Rozdělení sportovních her  

Sportovní hry lze dělit podle mnoha různých hledisek. Táborský a kol. (2007) je dělí 

následovně:  

 Podle počtu hráčů 

 Individuální (např. singly v tenise nebo stolním tenise)  

 Párové (beachvolejbal, debly v tenise nebo nohejbalu) 

 Týmové (házená, lední hokej, fotbal…)  

 Invazivní (současný) a neinvazivní (střídavý) boj o společný předmět 

 Invazivní - fotbal, florbal, lední hokej, basketbal…  

 Neinvazivní - volejbal, tenis, stolní tenis… 

 Podle způsobu ovládání společného předmětu  

 Sportovní hry s házením – házená, basketbal, vodní pólo… 

 Sportovní hry s kopáním – fotbal, futsal, nohejbal… 

 Sportovní hry s házením a kopáním – ragby, americký fotbal… 

 Sportovní hry s odbíjením – volejbal, plážový volejbal… 

 Sportovní hry s hokejkou – lední hokej, hokejbal, florbal… 

 Sportovní hry s raketou – tenis, stolní tenis, squash… 

 Sportovní hry s pálkou – baseball, softball… 

 Jiné – lakros, kolová… 
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 Sportovní hry brankového, síťového a pálkovacího typu závisí podle autorů na těchto 

třech kritériích:  

 Herní úkoly při ovládání společného předmětu  

 Způsob získání bodů  

 Způsob, jak je vymezeno trvání utkání  

Sportovní hry brankového typu  

Při těchto sportovních hrách plní družstvo, které má v držení společný předmět útočné 

úkoly, což znamená, že pouze útokem lze dosáhnout bodu. Při tomto typu sportovních her se 

dosahuje bodu pomocí dopravení společného předmětu do cílového prostoru, kterým může být 

například branka nebo koš. Utkání je vymezeno časem, ve výjimečných případech také 

dosažením určitého počtu bodů. 

Sportovní hry síťového typu  

Sportovní hry síťového typu jsou typické tím, že strana, která má v držení společný 

předmět, plní současně obranné i útoční herní úkoly. Body se zde získávají při chybě soupeře. 

Doba trvání utkání je vymezena získáním určitého počtu bodů nebo setů. Ve sportovních hrách 

tohoto typu mají obě strany svojí vlastní plochu nebo se na ní pravidelně střídají.  

Sportovní hry pálkovacího typu  

Pálkovací sportovní hry jsou charakteristické tím, že strana, která má v držení společný 

předmět plní převážně obranné úkoly. Z toho vyplívá, že body se získávají ve chvíli, kdy tým 

společný předmět ve svém držení nemá. Konkrétně se tak děje v situacích, kdy hráči proběhnou 

do cílového prostoru. Utkání je vymezeno počtem směn, která nastává vždy, když dosáhne 

bránící družstvo požadovaného počtu vyřazení soupeře (autů).  

2.1.2 Zařazení florbalu dle předchozího dělení 

Podle kritérií dělení sportovních her v předchozí podkapitole je florbal invazivní týmovou 

sportovní hrou brankového typu, při které se hráči pohybují přirozeně bez využití speciálních 

pomocných prostředků a ovládají společný předmět pomocí florbalové hole (hokejky). 

Společný předmětem ve florbale je míček, obě soupeřící strany mají společnou hrací plochu a 

utkání je vyměřeno časem, jehož délka se liší v závislosti na věkové kategorii. Cílovým 

prostorem pro získání bodu (vstřelení gólu) je branka. 
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2.2 Didaktické formy  

Psotta, Velenský a kol. (2009) uvádí, že didaktické formy jsou modely uspořádání 

podmínek pro učení herním dovednostem a rozlišují sociálně interakční a metodicko-

organizační formy.  

2.2.1 Sociálně interakční formy  

Sociálně interakční formy řeší vztahy mezi učitelem a žákem nebo mezi žáky navzájem. 

Autoři vymezují tři základní sociálně interakční formy:   

Hromadná forma  

Hromadná forma vyučování je charakteristická tím, že všichni žáci vykonávají danou 

činnost současně. Učitel má při této formě vyučování dominantní postavení a řídí většinu 

činnosti žáků. Využívá se tedy v případě, kdy učitel potřebuje mít výuku plně pod kontrolou. 

Při hromadné formě je malý prostor k individuálnímu přístupu. Minimálně se objevují 

emocionální podněty. Nejčastěji se využívá v úvodní a závěrečné části tréninku. (Psotta, 

Velenský a kol. 2009) 

Skupinová forma  

Dobrý (1988) ke skupinové formě uvádí, že využívá menších skupin, což zapříčiňuje lepší 

interakci mezi trenérem a skupinou svěřenců. Lépe se bere zřetel na rozdíly mezi hráči, je více 

pro zpětnou vazbu, ať už ve formě pochvaly nebo vysvětlení dalších detailů.  

Dále uvádí, že se skupinové formy dělí na různorodé a stejnorodé. Při různorodém dělení 

se hráči rozdělují náhodně a nebere se zřetel na jejich roli na hřišti ani žádná další hlediska jako 

například individuální úroveň. Naopak při stejnorodém dělení se na tyto aspekty trenér 

zaměřuje. 

Individuální forma  

Individuální forma se využívá z důvodu, že každý hráč má vlastní tempo vývoje k čemuž 

dochází i přesto, že všichni hráči trénují v prakticky stejných podmínkách. Využití této formy 

umožňuje učiteli či trenérovi detailněji zjistit úroveň daného jedince a podle toho k němu 

následně přistupovat i v trénincích vedených jinou formou. Stejně tak zajišťuje i velmi detailní 

zpětnou vazbu, jelikož trenér má dostatek času i prostoru na sledování a vyhodnocení výkonu 

daného jedince. (Dobrý, 1988)  
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2.2.2 Metodicko-organizační formy  

Velenský a kol. (2005) uvádí, že současné tendence v didaktice sportovních her jsou 

nastaveny tak, aby se podmínky při učení řídily podle základních i cílových způsobů realizace, 

kterým je utkání. Návodem jak tento požadavek dodržet jsou, jak uvádí, právě metodicko-

organizační formy.  

Psotta, Velenský a kol. (2009) určují hlavní kritéria pro rozlišování jednotlivých 

metodicko-organizačních forem, kterými jsou přítomnost či nepřítomnost soupeře a míra 

proměnlivosti podmínek. Dobrý (1988) zase zmiňuje, že obsahem metodicko-organizačních 

forem jsou herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy.  

Průpravná cvičení 1. typu  

Průpravná cvičení prvního typu jsou typická tím, že do nácviku dovednosti nezasahuje 

soupeř a z hlediska míry proměnlivosti podmínek jsou podmínky takřka stále. Hráč sám určuje, 

v jakou chvíli nacvičovanou dovednost začne provádět a nekladou se na něj nároky ani směrem 

k zasažení nějakého cíle. Situace, kdy má hráč dostatek času na přípravu a zároveň bezchybné 

provedení činnosti se v podmínkách utkání takřka nevyskytují, z čehož vyplívá, že tato 

metodicko-organizační forma je podmínkám utkání nejvíce vzdálena a je jen počátkem celého 

učení dané dovednosti. (Dobrý, 1988) 

Průpravná cvičení 2. typu  

Průpravná cvičení druhého typu jsou stejně, jako předešla cvičení typická nepřítomností 

soupeře, což je tedy znak, který mají společný. Rozdíl mezi nimi tvoří míra proměnlivosti 

podmínek, které v těchto cvičeních nejsou stále, ale náhodně se mění. (Velenský a kol., 2005) 

Dobrý (1988) upozorňuje na fakt, že průpravná cvičení druhého typu jsou prvním krok 

k vytváření odolnosti vůči rušivým vlivům. Podmínky cvičení se mění stanovením frekvence, 

se kterou musí hráč danou činnost provádět. Dále změnou požadavku na přesnost provedení, 

změnou organizace cvičení nebo nejčastěji činností spoluhráče, který se ze stoje dostává do 

pohybu (například stranou, proti míčku, od míčku apod.).  
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Herní cvičení 1. typu  

Herní cvičení logicky charakterizuje přítomnost soupeře. Podmínky v herních cvičeních 

prvního typu jsou relativně stále, což lze zaručit tím, že se předem omezí činnost soupeřů. 

Například předem určíme, že v situaci dva na jednoho bude vždy vytvářet tlak na hráče 

s míčkem a nikdy nebude konat jinak. Obecně řečeno po soupeři vyžadujeme nějaký postoj 

nebo pohyb v předem vymezeném území, který musí v daném cvičení provádět. Hráči se tím 

učí vnímat situaci a částečně anticipovat daný pohyb. (Dobrý, 1988)  

Herní cvičení 2. typu  

Herní cvičení druhého typu kromě přítomnosti soupeře charakterizují také náhodně 

proměnlivé podmínky. Ve cvičení jsou simulovány herní situace, které se mnou objevit 

v zápase a tím jsou hráčům poskytovány podněty k rozvoji taktických dovedností, které se tímto 

naučí rozpoznat a následně správně vyřešit. (Psotta, Velenský a kol. 2009)  

Průpravné hry  

„Průpravná hra je charakterizována přítomností soupeře a náhodně proměnlivými 

podmínkami. Situace jsou ovlivňovány změnou pravidel hry, počtem hráčů, prostorem a 

favorizací určitých předností.“ (Nykodým a kol. 2006, s. 20)  

Psotta, Velenský a kol. (2009) i další autoři zmiňují jako důležitý rozdíl mezi průpravnou 

hrou a herním cvičením druhého typu souvislost děje. Souvislý děj je charakteristický právě 

pro průpravné hry. Herní cvičení druhého typu mají vždy svůj začátek a konec.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  16  

 

2.3 Vymezení cílové skupiny a její vývojové zákonitosti 

Pavliš (2002) ve své knize uvádí, že herní činnosti jednotlivce a herní kombinace by měly 

děti zvládat na dostatečné úrovni již během žákovských kategorií, do kterých spadají děti od 6 

do 15 let.  

 Přípravka – 5 až 9 let  

 Elévové – 9 až 11 let 

 Mladší žáci - 11 až 13 let 

 Starší žáci – 13 až 15 let 

Této věkové kategorii se velmi detailně věnují Perič a kol. (2012). Na úvod uvádí, že je 

velmi důležité uvědomit si, že děti nejsou malí dospělí a je proto důležité k nim takto 

přistupovat. V praxi to znamená, že je velmi podstatné znát vývojové zákonitosti jednotlivých 

věkových kategorií, mít je na vědomí a řídit se jimi, jelikož jejich porušováním může dojít 

k řadě negativních vlivům, mezi které může patřit ztráta zájmu o sport nebo dokonce poškození 

dětí a to jak ve smyslu fyzickém, tak i psychickém.  

Největší odlišnosti ve vývojových zákonitostech, které odpovídají jednotlivým věkovým 

obdobím, vidí v oblastech tělesného, pohybového, psychického a sociálního vývoje. Veškerou 

pozornost pak ve své knize sportovní příprava dětí zaměřuje na věkové období od 6 do 15 let, 

což přesně odpovídá věkovému období, ve kterém by se, podle předchozího autora, měly děti 

naučit herním činnostem jednotlivce, které jsou hlavním tématem této práce. 

Věkové období mezi 6 až 11 roky života pak nazývá mladším školním věkem a věkové 

rozmezí mezi 12 až 15 starším školním věkem. Dále zmiňuje, že přechod mezi jednotlivými 

obdobími je pozvolný a je pouze o formální rozdělení. Pro příklad, to znamená, že pokud dítě 

dosáhlo dvanácti let, není automaticky ve starším školním věku.  

2.3.1 Mladší školní věk 

Tělesný vývoj  

V první letech je pro tělesný vývoj typický rovnoměrný růst výšky i hmotnosti. Růst 

mozku už je dokončen na začátku tohoto období, tedy kolem šestého roku. Nervové struktury 

dále dozrávají, především šedá kůra mozková, která je důležitá pro schopnost abstraktivního 

myšlení, kterého tedy děti na začátku tohoto období ještě nejsou schopny. Toto období je již 

vhodné pro učení z důvodu dostatečné zralosti centrální nervové soustavy. (Perič a kol. 2012) 



 

  17  

 

Psychický vývoj 

Pro psychický vývoj v tomto období je důležité si uvědomit, že děti nejsou schopny 

chápat abstraktní pojmy a proto je důležité být k dětem konkrétní. Velmi rychle zde přibývá 

nových vědomostí, děti mají lepší paměť a představivost. Dalším charakteristickým jevem je 

velmi krátká doba, kdy se jsou děti schopné koncentrovat. Jakmile tedy činnost trvá příliš 

dlouho (cca. 4-6 minut), tak nastává útlum a rapidně klesá soustředění. (Perič a kol. 2012)  

Pohybový vývoj  

Období mladšího školního dětství je obdobím vysoké motorické učenlivosti (docility) a 

často bývá nazýváno „zlatým věkem motoriky“.  To znamená, že se děti učí nové pohyby velmi 

snadno, po ukázce jsou schopni daný pohyb napodobit a po několika málo pokusech ho 

předvést. „Zlatý věk motoriky“ trvá od osmého až desátého roku a doznívá přibližně do 

dvanácti let. (Perič a kol. 2012)  

Sociální vývoj 

Na začátku tohoto období je nejpodstatnějším momentem zahájení školní docházky a tedy 

začlenění do kolektivu, přičemž podobně je tomu také ve sportu, kdy se stává součástí týmu či 

tréninkové skupiny.  

Na konci této fáze nastává období kritičnosti, kdy dítě kritizuje všechno kolem sebe a 

negativně hodnotí především skutečnosti, které mu byli předloženy nějakou formální autoritou. 

(Perič a kol. 2012)  

2.3.2 Starší školní věk  

Tělesný vývoj  

Ve vývoji výšky se dá pozorovat stále rychlejší růst a podobně je tomu i s hmotností. Po 

třináctém roce, tedy v druhé polovině tohoto období působí tělesný růst negativně na kvalitu 

pohybů, jelikož se růst neprojevuje rovnoměrně. (Perič a kol. 2012) 

Choutka, Brklová a Votík (1999) poukazují na příčiny negativního vlivu puberty na 

kvalitu pohybu, které mohou vést k ztrátě zájmu o sport a veškerou pohybovou činnosti. Řadí 

sem:  

 Nesouměrnost růstu kostí a svalů  

 Psychické změny jedince  

 Nesouměrnost ve funkčním zajištění motorických aktivit  
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Psychický vývoj  

V tomto období děti začínají chápat i abstraktní pojmy a dokáží se mnohem lépe převzít 

i racionální vysvětlení. Bývají v tomto období náladové a citově nevyrovnané, což se snaží 

schovávat za vychloubání, vulgarity a podobně. Trenér má v tomto období možnost vytvořit 

dítěti vztah pro sport. (Perič a kol. 2012) 

Pohybový vývoj  

Do dvanáctého roku života má motorické učení velkou kvalitu, jelikož doznívá vliv 

„zlatého věku motoriky“. Poté do pohybového vývoje začíná zasahovat puberta, s jejímž 

příchodem se zhoršuje koordinace, přesnost a plynulost pohybů. (Martínková, 2009) 

Sociální vývoj  

„Před začátkem puberty se děti projevují spíše extrovertně, charakterizuje je jistá 

bezohlednost, opozice, násilí, touha po moci a ovládání skupiny, bojovnost, snaha o stálou 

změnu apod. V dalším období pak dochází většinou náhle ke změně v introvertní projevy. 

Výrazněji se projevuje citová sféra, děti jsou vnímavější a citlivější (urážlivější), vyhledávají 

hluboké emoce.“ (Perič a kol., 2012, s. 29)  

 

 

2.4 Motorické učení  

2.4.1 Druhy motorického učení  

Jak uvádí Jansa a kol. (2012), druhy motorického učení se zabývají způsobem přijímání 

a zpracování informací. Do pěti základních druhů motorického učení autoři řadí:  

Imitační učení (učení nápodobou)  

Imitační učení je nejrozšířenějším druhem motorického učení. Spočívá v tom, že se 

jedinci seznamují s danými pohyby pomocí pozorování a poté je v celku napodobují. Využívá 

se především u začátečníků a dětí, které ještě nejsou schopny přijímat a dostatečně chápat slovní 

pokyny. Využívá se ale také u vyspělejších jedinců, kde se aplikuje především v případě 

nácviku složitějších dovedností. Velmi důležité je vytvoření správné představy, což závisí 

především na co nejpřesnějším předvedení daného pohybu. (Jansa, Dovalil a kol., 2007)  
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Instrukční učení  

Další z velmi rozšířených druhů motorického učení. Spočívá ve vytváření představy o 

pohybu podle slovních pokynů od trenéra nebo učitele. Nejčastěji se využívá při nácviku 

obtížnějších pohybů u dětí, které už mají částečně rozvinuté abstraktní vnímání. Jedinec v tomto 

případě totiž musí po obdržení pokynů dané instrukce analyzovat a zpracovat, což představuje 

větší nárok právě na abstraktní myšlení. Jako první se vždy vysvětlují zásadní body daného 

pohybu a později po prvních pokusech dochází k prohlubování dalšími doplňující informacemi. 

Velmi často se tento druh učení spojuje s imitačním, čímž se urychluje doba pro pochopení 

daného pohybu. (Jansa a kol., 2012)  

Zpětnovazební učení 

Zpětná vazba je velmi podstatnou součástí tréninkového procesu, bez které jen těžko 

dochází k pokroku, případně je bez ní pokrok velmi zpomalen. Zpětnou vazbu může jedinec 

obdržet buď od trenéra či učitele (zpětná vazba vnější, neboli extrinzitivní) nebo pomocí 

vlastního vyhodnocení (zpětná vazba vnitřní neboli intrizitivní). V moderní době a to především 

u vyspělých jedinců se pro poskytnutí zpětné vazby využívá také videozáznamu. (Choutka, 

Brklová, Votík, 1999)  

Problémové učení 

Problémové učení patří k nejnáročnějším způsobům, který je velmi obtížný pro učitele i 

cvičence. Charakteristické pro tento druh motorického učení je snaha jedince najít nejlepší a 

nejúčinnější řešení zadaného úkolu. Pro aplikaci je podstatné, aby byl jedinec již dostatečně 

zkušený, samostatný a připravený na daný úkol. V praxi to znamená navození situace, kterou 

musí jedinec nejprve vyhodnotit, najít optimální řešení a následně ho správně provést. 

(Choutka, Brklová, Votík, 1999)  

Ideomotorické učení 

Ideomotorické učení je zvláštním druhem motorického učení. Je velmi náročné na 

abstraktní myšlení a na schopnost koncentrace. Podstata a zvláštnost spočívá v tom, že se 

jedince neučí aktivním pohybem, ale pouze tím, že si pohyb představuje. Je používán především 

jako doplněk k ostatním druhům, jelikož pouhé představy nemůžou nahradit samotnou 

pohybovou zkušenost. (Jansa, Dovalil, 2007)  
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2.4.2 Fáze motorického učení   

Dovalil (2009) uvádí, že motorické učení je dlouhodobý, komplexní a mnohostranný 

proces a dělí ho do čtyř základních fází:  

Hrubá koordinace  

V první fázi se jedinec seznamuje s danou činností, vytváří si o ní představu a snaží se 

pochopit její podstatu. Následují první pokusy, které bývají obvykle neúspěšné, nepřesné a 

nedokonalé. Děje se tak z důvodu, že jedinec není schopen podstatu daného pohybu pochytit 

ihned a z toho důvodu je často k vidění mnoho chyb. (Dovalil, 2009)  

Dick (2002) nazývá tuto fázi jako ozáření („irradiation“) procesu. Kromě již zmíněného 

zde informuje o roli trenéra či učitele. Ten by měl v této fázi provést ukázku dané činnosti a 

vysvětlit základní principy v jejím provedení, se kterými se seznámil na základě předchozích 

zkušeností s danou činností.  

Jemná koordinace  

V druhé fázi následují další pokusy, díky kterým si jedinec zpestřuje hrubou představu o 

pohybu. Ve standardním provedení se zpevňuje struktura pohybové dovednosti a stává se 

stabilní. Stále však podléhá takzvaným deformačním vlivů, což znamená, že v proměnlivých 

podmínkách závodů a soutěží danou dovednost nedokáže jedinec předvést tak, jak by to dokázal 

v podmínkách klidových (na tréninku). (Perič, Dovalil, 2010)  

Jansa a Dovalil (2007) opět doplňují informace o činnosti trenéra v této fázi. Podle nich 

je nejdůležitějším úkolem podávat svým svěřencům zpětnou vazbu, k čemuž je potřeba kromě 

samotného spuštění činnosti také sledování průběhu pohybu a analýza chyb.  

Stabilizace  

Třetí fáze motorického učení je charakteristická zpevněním pohybové dovednosti. Ta už 

je plně zvládnuta a v dalším nácviku už se řeší pouze ovlivňování detailů. Oproti předchozí fázi 

už je dovednost natolik zvládnutá, že je jedince schopen předvést ji i v proměnlivých 

podmínkách utkání. V této fázi také přichází na řadu ideomotorické učení. Dovednost se v této 

fázi může zlepšovat i ve chvíli, kdy dojde k přerušení tréninku. K tomu je využíváno 

ideomotorického učení, kdy si jedinec danou dovednost promítá v hlavě bez toho, aby jí přímo 

prováděl. (Perič, Dovalil, 2010)  

 



 

  21  

 

Úkolem trenéra v této fázi je ztěžování podmínek při nácviku, jako například vybízení a 

požadování větší rychlosti provedení. Jelikož už jedinec zvládá dovednost i pod tlakem, trenér 

navazuje v tréninku modelové situace, které mohou nastat při závodě či zápase. Tím poskytuje 

hráči lepší přípravu na utkání, zamezuje stereotypu v tréninku a rozvíjí herní myšlení hráče, 

který musí reagovat na velké množství podnětů. (Jansa, Dovalil, 2007)  

Variabilní tvořivost  

V této fázi už má jedinec dovednost zvládnutou na mistrovské úrovni, už se jí prakticky 

neučí a jen ji dále používá a spojuje s dalšími dovednostmi. Tím prokazuje svoje tvůrčí 

schopnosti a ukazuje, že je danou dovednost provést skutečně za jakýchkoliv podmínek. 

Případně si dokáže podmínky pro její využití vytvořit. (Perič, Dovalil, 2010) 

Trenér v takové fázi navozuje situace a při jejich provedení poukazuje na další možnosti 

provedení, které je jedinec, díky velmi vysoké úrovni dovednosti schopen aplikovat. (Jansa, 

Dovalil, 2007)  

2.5 Kritické body techniky 

Knudson a Morrison (2002) uvádí, že jednou z nejdůležitějších oblastí pro znalost 

činnosti je určení jejich kritických bodů. Ty jsou definovány jako důležité aspekty výkonnosti, 

které se vztahují k účinnosti a efektivnosti pohybu. Měly by sloužit k tomu, aby učitel či trenér 

rozpoznal kvalitativní úroveň dané dovednosti. Podle autorů by měly být při určování 

kritických bodů a vhodné techniky použity následující otázky:  

 bezpečnost = zda technika neohrožuje zdraví jedince,  

 efektivita = zda je z biomechanického hlediska technika skutečně optimální pro 

dosažení cíle,  

 účinnost z hlediska ekonomičnosti pohybu = zda není technika příliš náročná 

z hlediska využití energie.  
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2.6 Systematika florbalu  

2.6.1 Vymezení herních činnosti jednotlivce (HČJ) 

Zlatník (2001) dělí herní činnosti jednotlivce, dále HČJ, na útočné a obranné následovně:  

Útočné HČJ: 

 Driblink  

 Vedení míčku  

 Uvolňování s míčkem  

 Zpracování a přihrávání míčku  

 Střelba  

 Uvolňování bez míčku 

 Dorážení a tečování míčku  

 Při vhazování míčku  

Obranné HČJ:  

 Obsazování hráče s míčkem  

 Obsazování hráče bez míčku  

 Obsazování prostoru  

 Blokování střel 

Na což navazuje Karczmarczyk (2006), který řadí mezi obranné HČJ ještě odebírání 

míčku a Kysel (2010), který přidává hru tělem. Od předešlých autorů se v české literatuře 

drobně liší Martínková (2009), která při dělení HČJ rozlišuje také hru po ruce a přes ruku. 

Skružný (2005) ještě před vymezením útočných a obranných HČJ uvádí jako základní 

dovednost každého hráče správné držení hole, které je závislé na správné délce v poměru k 

výšce a základní florbalový postoj.  
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Paavilaunen [on/line] vymezuje HČJ trochu rozdílněji než čeští autoři. Zakládá ji na 

rolích, ve kterých se hráči objevují v průběhu každého utkání. Zároveň zmiňuje technické 

dovednosti, které jsou potřebné k jejich provedení.  

Útočící hráč s míčkem: 

 Příjem přihrávky/ získání míčku  

 Pokrytí míčku  

 Střelba 

 Přihrávka 

 Dostat se vedením míčku do výhodnější pozice pro přihrávku nebo střelu 

Útočící hráč bez míčku: 

 Pohybem vytvořit prostor pro přihrávku  

 Udržovat blízkou vzdálenost s hráčem s míčkem  

 Vytvořit prostor hráči s míčkem  

 Clonit brankáři  

 Připraven k obraně  

Bránění hráče s míčkem: 

 Navedení hráče s míčkem do méně výhodných pozic  

 Zmenšovat prostor 

 Odebírat míček  

 Blokování prostoru pro přihrávku  

 Blokování střely 

 Připraven k útoku  

 Pokrytí a zpomalení soupeře  

Bránění hráče bez míčku:  

 Pokrytí hráče 

 Blokování prostoru pro přihrávku  

 Připraven k útoku  

 Udržovat oční kontakt s míčkem a zároveň se soupeřem 

 Stát mezi soupeřem a vlastní brankou  
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Oksanen [on/line] řadí mezi základní dovednosti následující:  

 Přihrávání  

 Příjem přihrávky  

 Střelba  

 Pokrytí míčku  

 Vedení míčku (běh s míčkem) 

 Naznačování  

Při porovnání české a zahraniční literatury je zřejmé, že čeští autoři pojali dané téma 

odlišně a podrobněji než je tomu v uvedených zahraničních publikacích. Obsahem se však 

jednotlivá tvorba příliš neliší. Činnosti, které zahraniční autoři nazývají jako základní 

dovednosti, odpovídá pojmu herní činnosti jednotlivce v české literatuře. Z toho důvodu jsem 

se při popisu jednotlivých herních činností jednotlivce rozhodl držet české literatury.  

2.6.2 Popis základních dovedností hráče 

Držení hole  

„Hokejka se drží „horní“ rukou na úplném konci hole a „dolní“ rukou uprostřed hole na 

konci omotávky. „Horní“ rukou drží hráč hůl pevně v dlani a ovládá ji pohybem zápěstí. Úchop 

„dolní“ ruky je volný nebo pevný v závislosti na činnosti.“ (Martínková, 2009, s. 36)  

Základní florbalový postoj  

Při obranném postoji bez míčku připomíná florbalista mušketýra. Je bokem natočen 

k soupeři a hokejku svírá pouze horní rukou. Nejdůležitější je snížení těžiště pro schopnost 

rychle zareagovat a pro stabilitu v osobních soubojích atd. Při útočném postoji jsou od sebe 

chodidla přibližně v šířce boků a nohy mírně pokrčené v kolenou, váha spočívá na přední části 

chodidel. (Kysel, 2010) 

2.6.3 Stručný popis útočných herních činností jednotlivce 

Beneš a kol. (2007) uvádí k popisu útočných herních činností jednotlivce následující:  

Driblink 

Základní dovednost hráče uplatňující se při kontaktu s míčkem. Dá se provádět buď 

hokejovým způsobem, při kterém se v kontaktu s míčkem pravidelně střídá forhendová i 

bekhendová strana čepele nebo florbalovým způsobem, kdy je v kontaktu s míčkem pouze 

forhendová strana.  
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Vedení míčku  

Vedení míčku je činnost, kterou hráč s míčkem uplatňuje při přesunu z jednoho místa na 

hřišti na jiné místo. Vedení míčku můžeme provádět buď jednou, nebo oběma rukama. Základní 

provedení je tažením, kdy hráč drží hokejku šikmo stranou. Dalším způsobem je vedení míčku 

tlačením, kdy hráč „sune“ míček před sebou a posledními způsoby je vedení míčku pomocí 

hokejového a florbalového driblinku. 

Uvolňování hráče s míčkem  

Uvolňování hráče s míčkem je činnost, která hráči zprostředkuje lepší postavení pro další 

činnost, kterou je nejčastěji přihrávka nebo střelba. Je opět možno provádět několika způsoby. 

Jako první se uvádí uvolnění driblinkem neboli pomocí „kličky“ či naznačením. Dalším 

způsobem je obtočení protihráče a jako poslední uvádí autoři způsob prohozením či obhozením.  

Zpracování a přihrávání míčku  

Zpracování a přihrávání míčku jsou dvě činnosti, které na sebe bezprostředně navazují. 

Zpracování je činnost, díky které hráč získává kontrolu nad míčkem. Přihrávání je činnost, kdy 

hráč přesouvá míček některému ze svých spoluhráčů. Rozlišujeme opět několik způsobů:  

 Přihrávka po zemi (švihem, přiklepnutím neb úderem) 

 Přihrávka vzduchem (švihem nebo překlepnutím) 

 Přihrávka brankáře (po zemi nebo skákající)  

Uvolňování bez míčku  

Uvolňování bez míčku je činnost, při které se hráč snaží odpoutat od obránce do volného 

prostoru, čímž si může zajistit získání míčku, možnost střelby po přihrávce, případně odpoutává 

pozornost od spoluhráče s míčkem.  

Střelba  

Střelba je herní činnost jednotlivce, kterou se hráč snaží docílit vstřelení branky. Existují 

tři základní druhy provedení:  

 Tahem (švihem) – forhendem i bekhendem  

 Přiklepnutím – forhendem i bekhendem 

 Golfovým úderem  
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Dorážení a tečování míčku  

Činnost hráče, který stojí před brankou nebo k ní dobíhá a snaží se buď o změnu směru 

letu střely vystřelené od spoluhráče, nebo opakovaně vystřelit v případě, že tuto střelu brankář 

pouze vyrazí.  

Při vhazování míčku  

Je činnost, při které se hráč snaží při vhazování usměrnit míček do prostoru, kde jej 

očekávají spoluhráči.  

2.6.4 Stručný popis obranných herních činností jednotlivce  

Zlatník (2004) uvádí k obranným herním činnostem jednotlivce následující:  

Obsazování hráče s míčkem  

Je činnost, při které se hráč snaží zamezit protihráči v dalším postupu s míčkem, případně 

zabránit přihrávce nebo střele.  

Obsazování hráče bez míčku  

Je taková činnost, kdy se hráč snaží zamezit, aby protihráč mohl obdržet míček od svého 

spoluhráče. 

Obrana prostoru  

Tuto činnost hráči využívají především při přečíslení, kdy se dobrým postavením snaží 

soupeři znepříjemnit jeho činnost. 

Blokování střel  

Při této činnosti hráč zabraňuje proniknutím střely na branku.  

2.6.5 Herní kombinace (HK) 

 „Herní kombinace je záměrná spolupráce dvou nebo více hráčů, kteří společně řeší 

danou situaci. Herním kombinacím musí předcházet nácvik herních činností jednotlivce, 

k nácviku kombinací dochází až po zvládnutí základní techniky hráčů.“ (Kysel, 2009, s. 5)  

 

 

 

 



 

  27  

 

Kysel (2009) rozděluje herní kombinace na útočné a obranné takto:  

Útočné herní kombinace založené na principu: 

 Přihraj a běž 

 Křížení  

 Clonění 

 Zpětné přihrávce  

 Nahození  

 Vhazování 

 Rozehrání standardních situací  

Obranné herní kombinace založené na principu:  

 Zajišťování  

 Přebírání hráčů 

 Zdvojování  

 Odstupování  

2.6.6 Herní systémy (HS)  

„Herní systémy představují způsob organizace hry družstva s předem vymezenými úkoly 

pro jednotlivce, skupiny hráčů i celé družstvo. Podobně jako HČJ a HK rozlišujeme HS útočné 

a obranné.“ (Kysel, 2010, s. 93)  

Kysel (2010) sepsal herní systémy v následujícím pořadí:  

Útočné herní systémy: 

 Postupný útok  

 Rychlý útok  

 Protiútok  

 Přesilová hra  

Obranné herní systémy: 

 Osobní obrana 

 Zónová obrana 

 Kombinovaná obrana 

 Zónový presink 

 Hra v oslabení 
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3. Hlavní část práce 

Náplní hlavní části této práce je vypracování řady cvičení u vybraných herních činností 

jednotlivce využitelných při učení tak, aby přinesly požadovaný efekt v podobě zvládnutí dané 

činnosti. Mezi nejdůležitější, kterým se nyní budu věnovat, jsem zařadil driblink a vedení 

míčku, přihrávání a zpracování a střelbu. To však neznamená, že by zbylé z nich nebyly 

důležité. Zmíněné herní činnosti jednotlivce však považuji za ty nejdůležitější z hlediska 

osvojení florbalových dovedností.   

3.1 Driblink a vedení míčku  

Driblink lze provádět na místě nebo v pohybu, čímž už ale, podle mého názoru, spadá do 

činnosti vedení míčku. Činnost je možné provádět i jinými způsoby. V této podkapitole tak 

budou uvedeny kritické body techniky, chyby a cvičení na rozvoj všech těchto činností.  

3.1.1 Driblink a vedení míčku - kritické body techniky  

Driblink  

Driblinkem se všeobecně rozumí nejzákladnější dovednost hráče s hokejkou při kontaktu 

s míčkem a je možno jej provádět hokejovým nebo florbalovým způsobem. Před ukázkou této 

činnosti je důležité hráče nejprve naučit základní florbalovým dovednostem správného postoje 

a držení hokejky, které jsou popsány v podkapitole 2.6.2 – popis základních dovedností hráče.  

Hokejový způsob driblinku spočívá v pravidelném střídání kontaktu míčku 

s forhendovou a bekhendovou stranou čepele. Při vysvětlení a ukázce této činnosti je důležité 

zdůraznit, kromě neustálého důrazu na správný florbalový postoj a držení hokejky, že míček by 

měl být po celou dobu driblinku v kontaktu s čepelí. Míček na forhendové straně – „překulení“ 

přes spodní hranu čepele – míček na bekhendové straně – „překulení“ přes spodní hranu čepele 

– míček na forhendové straně a tak dále.  

Florbalový způsob driblinku je podstatně složitější. Míček se při jeho provádění neustále 

nachází pouze na forhendové straně čepele. To je umožněno přetáčením zápěstí, které způsobí 

překlápění čepele tak, že může být míček střídavě zasahován špičkou a patkou hokejky, což je 

podstatou tohoto způsobu driblinku.  
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Kritické body techniky tedy jsou:  

 správný florbalový postoj (kapitola 2. 6. 2),  

 správné držení hole (kapitola 2. 6. 2),  

 míček stále v kontaktu s čepelí. 

Vedení míčku  

Oba způsoby driblinku popsané výše se mohou využívat také v pohybu, z čehož vyplívají 

první dva způsoby – vedení míčku hokejovým driblinkem a vedení míčku florbalovým 

driblinkem.  

Vedení míčku tažením je způsob, kdy se míček nachází na čepeli vedle nebo lehce za 

tělem. Tento způsob je vhodný v momentě, kdy si hráč potřebuje míček chránit před soupeřem 

a zároveň se s ním potřebuje pohybovat, mít možnost okamžitě střílet na branku nebo přihrávat 

spoluhráči.   

Při vedení míčku tlačením má hráč míček nejčastěji na bekhendové straně čepele, přičemž 

drží hokejku v jedné ruce před tělem a čepel má přiklopenou k zemi tak, aby mohl míček 

kontrolovat a zároveň se přes ní nepřevalil. Z popisu je zřejmé, že v danou chvíli si hráč míček 

nijak nepokrývá a proto se tento způsob vedení využívá především ve chvíli, kdy má hráč před 

sebou dostatek volného prostoru a není nijak ohrožen protihráčem. 

Kritické body techniky vedení míčku tažením:  

 míček neustále v kontaktu s čepelí, 

 pozice míčku vedle těla tak, aby byl chráněn před soupeřem, 

 zraková kontrola okolí pro přehled o dění na hřišti. 

Kritické body techniky vedení míčku tlačením:  

 poloha čepel kolmo na míček, aby nedošlo ke ztrátě, 

 míček neustále v kontaktu s čepelí,  

 zraková kontrola okolí pro přehled o dění na hřišti. 
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3.1.2 Driblink a vedení míčku - chyby 

Kysel (2013) uvádí jako nejčastějších chyby při driblinku následující:  

 špatný postoj = nepokrčená kolena, příliš ohnutá nebo naopak příliš narovnaná 

záda, 

 míček není neustále v kontaktu s čepelí, 

 hráč bouchá do země = oddálení míčku od čepele (špatná práce zápěstí), 

 hráč nepochopí základní princip florbalového driblinku.  

Jako nejčastější chyby u vedení míčku zmiňuje:  

 míček daleko od těla (způsob tažením), nepřiklopená čepel (způsob tlačením),  

 nezvednutá hlava,  

 vedení míčku směrem do soupeře = špatná volba způsobu vedení míčku. 

3.1.3 Driblink a vedení míčku - diskuse ke kritickým bodům a chybám  

O kritických bodech techniky u těchto herních činností jednotlivce se autoři literatury 

přímo nezmiňují. Při jejich určování jsem proto vycházel z popsaných chyb, popisu činnosti a 

vlastních zkušeností.   

Na základě vlastních zkušeností se domnívám, že největší problémy mají začínající hráči 

s dodržováním správného držení hokejky, kterou mají často tendence opouštět, aby si „ulehčili“ 

danou činnost při cvičeních. Z toho důvodu je, podle mého názoru, neustálá kontrola správného 

držení hokejky stěžejní, jelikož špatný návyk by později přinesl potíže i v tréninku dalších 

herních činnostech jednotlivce. 
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3.1.4 Driblink a vedení míčku – soubor cvičení 

1. Cvičení – driblink, seznámení s činností  

Toto cvičení (obrázek č. 1) patří 

k nejzákladnějším, které se, podle mého 

názoru, často využívá na prvních trénincích. 

Hráči stojí rozmístění v prostoru tak, aby 

viděli na trenéra, který provádí driblink na 

místě a postupně ho různě obměňuje na těžší 

varianty v tomto pořadí:  

 hokejový driblink v základním postoji („po 

ruce“), 

 hokejový driblink na opačné straně, než 

drží hokejku („přes ruku“),  

 hokejový driblink v základním postoji bez 

zrakové kontroly míčku,  

 hokejový driblink na opačné straně („přes ruku“) bez zrakové kontroly míčku, 

 florbalový driblink v základním postoji, 

 florbalový driblink v základním postoji bez zrakové kontroly míčku. 

2. Cvičení – vedení míčku driblinkem ve vymezeném prostoru  

Ve vymezením prostoru, viz obrázek č. 

2, se hráči s míčkem pohybují nejprve pomocí 

hokejového, později také florbalového 

driblinku. Činnost je při tomto cvičení 

prováděna ve ztížených podmínkách, jelikož 

hráči musí kromě jejího provádění sledovat 

hráče okolo sebe, aby se s nimi nesrazili nebo 

nepřišli o míček. Možnou obměnou cvičení 

může být například změna tempa pohybu na 

signál (zvednutí ruky, písknutí do píšťalky), 

„obíraná“ kdy se hráči kromě vedení míčku 

snaží odebrat míček ostatním apod.  

Obrázek č. 1 – driblink: úvodní cvičení 

Obrázek č. 2 – driblink v prostoru 
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3. cvičení – slalomové dráhy  

Nejčastěji využívaným a nejvhodnějším 

prostředkem v tréninku vedení míčku jsou 

podle mého názoru slalomové dráhy, které 

mohou mít řadu obměn a je jich možné 

vytvořit velké množství. Cvičení, která jsou 

uvedena v nákresu (obrázek č. 3) je tedy 

možné různě kombinovat a spojovat k sobě. 

Slalomové dráhy v základní podobě patří mezi 

průpravná cvičení prvního typu, jelikož při 

nich není přítomen soupeř a podmínky jsou 

neměnné.  

Domnívám se, že po dostatečném 

zvládnutí této činnosti lze podmínky při slalomových drahách upravit tak, aby se daly použít 

v pokročilejším tréninku následovně:  

 na signál startuje další hráč a snaží se spoluhráče před ním dostihnout,  

 štafetové závody na body,  

 slalom postavíme z různě barevných kuželů a pravidelně měníme úkoly, které u 

nich musí hráči provést (žlutý kužel – forhendová otočka, červený kužel – dřep, 

modrý kužel – bekhendová otočka. Další kolo úkoly a barvy proměnit apod.).  

4. cvičení – vedení míčku pod tlakem soupeře 

Obrázek č. 4 vpravo: hráči si ve dvojici 

přihrávají, načež se jeden z nich rozhodne po 

jejím přijetí rozběhnout s míčkem. Druhý musí 

na jeho pohyb reagovat a snažit se ho 

dostihnout. Hráč s míčkem během cvičení 

musí volit mezi způsobem tlačením (v případě, 

že má před protihráčem dostatečných náskok) 

nebo tažením (ve chvíli, kdy ho protihráč těsně 

stíhá). Hráč s míčkem se snaží zakončit na 

branku nebo proběhnout vymezeným 

prostorem,  

Obrázek č. 3 - slalomy 

Obrázek č. 4 – vedení míčku pod tlakem 



 

  33  

 

Obrázek č. 4 uprostřed: hráči se rozdělí do zástupu útočníků, kteří mají kužel umístěn 

blíž k brance, a obránců, jejichž kužel je od branky ve větší vzdálenosti (asi o 2 metry). Útočník 

s míčkem v libovolnou chvíli startuje a běží na branku nebo do vymezeného prostoru. Obránce 

se snaží útočníka dostihnout. V případě, že má útočící hráč za úkol střílet na branku je podle 

mého názoru vhodné určit minimální vzdálenost, ze které tak musí učinit. Cvičení je možné 

zahajovat také přihrávkou od obránce, který tím získává větší šanci útočníka dostihnout.  

Obrázek č. 4 vlevo: hráči stojí u kuželů na stejné úrovni a hledí směrem dopředu. Trenér, 

který stojí za nimi, v libovolnou chvíli přihrává míček směrem k brance. Poté hráči startují a 

snaží se získat míček a střílet na branku po vedení míčku či proběhnout určeným prostorem. Při 

variantě, kdy mají po zisku míčku za úkol střílet na branku je podle mého názoru opět vhodné, 

aby byla určena minimální vzdálenost, ze které hráči smí vystřelit.  

Jak je ze zmíněného popisu zřejmé, všechna uvedená cvičení je možné zakončit střelou 

na branku nebo vedením míčku do vymezeného prostoru. Z toho vyplývá, že daná cvičení lze 

využít také při tréninku střelby a jsou podle mého názoru velmi vhodná v pozdějším tréninku, 

kdy se hráči učí zakončovat pod tlakem soupeře. Domnívám se, že pro tréninku vedení míčku 

je však vhodnější varianta probíhání vymezeným územím, jelikož se hráči v této variantě musí 

pohybovat s míčkem na delší vzdálenost.  

5. cvičení – vedení míčku: průpravné hry  

 

Obrázek č. 5 – průpravné hry vedení míčku  
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Podle mého názoru trénují hráči činnost vedení míčku kdykoliv je v tréninku obsažena 

hra.  V případě, kdy je trénink zaměřen právě na tuto činnost je však možné upravit pravidla 

tak, aby byli hráči nuceni vést míček určitým způsobem.  Předtím je podle mého názoru vhodné 

snížit počet hráčů ve hře (maximálně 3na3), aby se k trénované činnosti dostávali co nejčastěji 

(Obrázek č. 5). Myslím si, že následná úprava pravidel by mohla vypadat například takto:  

 Branka se započítává po proběhnutí vymezeným prostorem („florbalové rugby“) 

 hráči se smí pohybovat jen pomocí hokejového driblinku,  

 hráči se smí pohybovat jen pomocí florbalového driblinku,  

 hráči se smí pohybovat s míčkem jen na té straně čepele, na které zpracovali přihrávku,  

 hráči se smí pohybovat s míčkem jen na forhendové straně čepele, 

 hráči se smí pohybovat s míčkem jen na bekhendové straně čepele.  

 

3.2 Přihrávání a zpracování míčku 

3.2.1 Přihrávání a zpracování míčku - kritické body techniky  

Zpracování míčku  

Při provádění této herní činnosti jednotlivce je velmi důležitá práce dolních končetin, 

především z hlediska přesouvání těžiště. Hráč je v okamžiku, kdy přijímá přihrávku v základní 

postoji bokem a těžiště přesouvá dopředu, váha spočívá na přední noze, hokejka se posouvá 

proti míčku. Ve chvíli, kdy dochází ke kontaktu s míčkem, hráč současně posouvá těžiště 

dozadu, váha se postupně přenáší na zadní nohu. Velmi důležitý je pohyb hokejky, která se 

spolu s těžištěm postupně přesouvá vzad ve směru dráhy míčku, přičemž je neustále v kontaktu 

s podložkou. Tento pohyb zajistí, že se míček neoddálí od čepele, což je hlavní úkol této 

činnosti. Společně s tím zajistí bezchybné ztlumení míčku přiklopení čepele. To zajištuje práce 

zápěstí, které musí být uvolněné, jinak by tento pohyb nebylo možné provést. 

Kritickými body techniky při zpracování míčku jsou:  

 přenášení váhy (z přední nohy na zadní), 

 pohyb hokejky proti míčku, 

 ztlumení míčku na čepele pomocí zpětného pohybu hokejkou. 
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Přihrávání míčku  

Přihrávání míčku přímo navazuje na zpracování. Z přechozího popisu je zřejmé, že 

v době přijetí přihrávky je váha na zadní noze a míček na čepeli. Průběh činnosti při přihrávání 

tahem je takřka opačný tomu při zpracování. Velmi důležitým momentem, který by měl přijít 

před samotným provedením přihrávky resp. celou činnost zahájit, je zvednutí hlavy a kontrola 

postavení cíle (nejčastěji spoluhráče, resp. čepele jeho hokejky). Následuje přesouvání čepele 

s míčkem od zadní nohy dopředu, přičemž čepel je přiklopena k míčku. Stejně tak se přesouvá 

i váha ze zadní nohy na přední. Zhruba na úrovni přední nohy míček opouští čepel a je usměrněn 

na cíl (nejčastěji čepel spoluhráče).  

Přihrávka prováděná přiklepnutím se liší od přihrávky tahem především v tom, že hráč 

těsně před odehráním na chvílí oddálí čepel, záměrně prohne („napruží“) hokejku o podložku a 

poté do míčku udeří. Pro přihrávku přiklepnutím je velmi podstatné přiklopení čepele při 

kontaktu s míčkem, jinak je velmi těžké korigovat její trajektorii.  

Kritickými body techniky přihrávání míčku:  

 postavení bokem ke směru přihrávky,  

 přesun váhy (ze zadní nohy dopředu),  

 přiklopení čepele = práce uvolněným zápěstím („měkké ruce“),  

 zraková kontrola cíle.  

3.2.2 Přihrávání a zpracování míčku - chyby  

Martínková (2009), která se problematice zpracování a přihrávání míčku věnuje 

z dostupné literatury nejvíce, uvádí také nejčastější chyby, které se objevují při nácviku této 

herní činnosti jednotlivce. 

 hráč nestojí bokem, ale čelem – postavení bokem je stabilnější a hráč je schopný 

si lépe krýt míček, 

 chybí pohyb hokejkou proti míčku, 

 hráč nemá dostatečně uvolněné zápěstí a paže – chybí stažení míčku, což vede 

k odskočení míčku od čepele, 

 chybí přenos váhy ze zadní nohy na přední, což zapříčiní odklopení čepele a 

přihrávka je poté skákavá,  

 hráč není připraven na pohyb.  
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3.2.3 Přihrávání a zpracování míčku - diskuse ke kritickým bodům a chybám 

„Správnou posloupnost pohybů při zpracování míčku po ruce a přihrávce tahem si mohou 

nejmladší hráči zapamatovat pomocí jednoduché věty, která jim pomůže projít všemi fázemi 

pohybu: „Stojím bokem, jdu proti míčku, který si stáhnu, zvednu hlavu a jdu za míčkem, nohy 

mám v pohybu.“ (Martínková, 2009, s. 41) 

Kritické body techniky přihrávání a zpracování míčku nejsou v dostupné literatuře přímo 

dohledatelné. Domnívám se však, že autorka ve výše zmíněném textu tyto body nastiňuje 

v pomocné větě popisující jednotlivé fáze:  

 postavení bokem ke směru přihrávky,  

 pohyb hráče proti míčku – přenos váhy a hokejky dopředu, 

 stažení míčku hokejkou, 

 zraková kontrola cíle,  

 přenos váhy ze zadní nohy na přední, 

 hráč se po přihrávce nezastaví a následuje přihrávku.  

Při vytyčování kritických bodů jsem vycházel právě z tohoto popisu, jelikož se autorka 

problematice tréninku přihrávání a zpracování míčku ve své knize věnuje velmi rozsáhle. Z 

autorkou vymezených kritických bodů jsem v textu vynechal pohyb po přihrávce, jelikož se 

domnívám, že ačkoliv je při výuce důležitý, není pro samotné provedení činnosti stěžejní.  

Dále se domnívám, že nejčastější chybou objevující se při provádění této činnosti je 

absence „stažení“ míčku, resp. špatné načasování tohoto pohybu. Hráči velmi často tento pohyb 

pochopí už z ukázky a popisu činnosti, nicméně jim dělá velký problém tento pohyb správně 

načasovat. Hráč zpětný pohyb hokejkou provede, ale často už ve chvíli, kdy k němu míček 

směřuje, nedojde tedy ke ztlumení a tak odskočí. Další velmi často se objevující chybou je, 

podle mého názoru, také přenášení váhy při provedení přihrávky, důsledkem toho je odklopení 

čepele v závěru pohybu, což je důvodem skákavých přihrávek. Podle mého názoru se tyto 

chyby objevují velmi často a z počátku jsou k vidění u většiny hráčů. Domnívám se tedy, že je 

dobré zdůrazňovat je hromadně celé skupině. Ostatní se objevují individuálně a tak si myslím, 

že je vhodné je řešit s jednotlivými hráči odděleně, bezprostředně po jejím provedení.   



 

  37  

 

3.2.4 Přihrávání a zpracování míčku – soubor cvičení  

6. Cvičení – seznámení s činností (první pokusy)  

Každý z hráčům si po slovním 

vysvětlení a současné ukázce vezme hokejku 

s míčkem a najde si volné místo asi dva až tři 

metry od mantinelu (případně lavičky nebo 

zdi), o který si opakovaně přihrává (obrázek č. 

6). Trenér v průběhu cvičení hráče obchází a 

dává jim první zpětné vazby k jejich 

provedení. Před samotným prováděním 

cvičení je, podle mého názoru vhodné, aby si 

hráči nejprve zcela bez hokejky a míčku, 

později pouze s hokejkou v základní postoji 

vyzkoušeli přenášení váhy z nohy na nohu, 

které je stěžejní pro správné provedení činnosti. Cvičení je velmi vhodné jako úplný začátek, 

jelikož hráč může celou činnost započít ve chvíli, kdy sám chce a navíc nejsou kladeny žádné 

nároky na přesnost provedení. Cíl je dostatečně velký a takové vzdálenosti od hráče, že při 

většině pokusů nelze minout, tudíž bude hráč téměř vždy úspěšný a bude povzbuzen do dalších 

pokusů a cvičení.  

 

7. Cvičení – opakované přihrávky na vymezenou vzdálenost 

 Hráči vytvoří dvojice, ve kterých se 

postaví na předem určenou vzdálenost od sebe 

(pro začátek je ideální kratší vzdálenost, asi 5 

metrů), viz obrázek č. 7. Následně opakovaně 

provádí přihrávání a zpracování míčku. 

Z hlediska metodicko-organizačních forem se 

toto cvičení řadí mezi průpravná cvičení I. 

typu, jelikož hráči provádí danou činnost bez 

soupeře a podmínky jsou stále.  

 

Obrázek č. 6- přihrávky: seznámení s činností 

Obrázek č. 7- přihrávky ve dvojicích 
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Oproti úvodnímu cvičení už je na hráče kladen větší důraz na přesnost provedení, jelikož 

se po celou dobu snaží přesně nacházet čepel svého spoluhráče. Při provádění toho cvičení je 

vhodné volit skupinovou formu výuky, aby měl trenér dostatečný prostor pro poskytování 

zpětné vazby všem svým svěřencům.  

V nákresu cvičení jsou dále zřejmé možné modifikace, kdy mezi hráče trenér postaví 

kužel, udělá z kuželů či překážek „branku“ a další. Tyto modifikace je vhodné zařadit 

v takovém případě, že hráči již dobře zvládají danou činnost. Zároveň také její nácvik zpestřují 

a zvyšují motivaci pro správné provedení. Další možnou úpravou tohoto cvičení může být 

zvětšení či zmenšení vzdálenosti mezi hráči.  

Toto cvičení je vhodné pro nácvik všech způsobů přihrávání a poskytuje možnost velkého 

počtu opakování. Proto by, podle mého názoru, nemělo v začátcích tréninku této herní činnosti 

jednotlivce chybět.  

8. cvičení – přihrávání s následným výběhem 

V dalším cvičení hráči vytvoří dva stejně 

početné týmy, ve kterých se poté postaví proti 

sobě na předem určenou vzdálenost (4-5m). 

Hráč přihrává do protějšího zástupu a poté se, 

podle pokynů trenéra, řadí buď na konec svého 

zástupu, nebo přebíhá do protějšího, jak je 

naznačeno na obrázku č. 8. Na začátku je 

dobré nechat hráče dané cvičení vyzkoušet a 

podívat se, zda ho skutečně pochopili. Poté 

hráče rozdělit na čtyři skupiny, kdy proti sobě 

stojící zástupy tvoří jeden tým. Následně mezi 

nimi uspořádat soutěž, která může spočívat 

v dosažení určitého počtu přihrávek nebo 

v délce provádění cvičení bez chyby apod. Toto cvičení se stejně jako předcházející řadí mezi 

průpravná cvičení I. typu, avšak hráči se na rozdíl od přechozího cvičení musí po přihrávce 

rozběhnout, což činnost opět více přibližuje podmínkám utkání.  

Obrázek č. 8 – přihrávky s výběhem 
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9. cvičení – opakované přihrávky v trojicích  

Hráči se rozdělí do trojic a rozestaví se 

podle nákresu (obrázek č. 9). Na povel vybíhá 

středový hráč, který po stanovený časový limit 

přebíhá od jednoho kuželu k druhému a na 

jejich úrovni si vždy vymění přihrávku se 

svými spoluhráči, kteří stojí na jednom místě. 

Z pohledu prostředního hráče toto cvičení 

navazuje na předešlé, jelikož je hráč po 

odehrání míčku nucen k pohybu. Navíc mu 

s přibývajícím časem stoupá únava a 

soustředění na činnost zpracování a přihrávání 

míčku je náročnější. Pro statické hráče je, 

podle mého názoru, toto cvičení také přínosné, jelikož se snaží odhadnout pohyb prostředního 

hráče a adresovat mu přihrávku tak, aby na ni nemusel čekat nebo ji naopak nedostal příliš brzy. 

10. Cvičení – přihrávky v pohybu ve vymezeném prostoru 

U dalšího cvičení hráči opět vytvoří 

skupinky v předem daném počtu (ideálně 

dvojice). Kužely se vymezí prostor, ve kterém 

se můžou hráči pohybovat a ve kterém si 

opakovaně přihrávají v pohybu (obrázek č. 

10). Hráči se v tomto cvičení učí přihrávat 

z pohybu hráči, který je také v pohybu. Toto 

cvičení je podle mého názoru velmi vhodné, 

jelikož situací, kdy hráč přihrává v pohybu 

nabíhajícímu hráči je v utkání velmi běžná a 

proto by si ji hráči v tréninku měli naučit.  

Ze začátku lze cvičení zjednodušit a 

dovolit hráči s míčkem přihrávat ze stoje, kdy hráči bez míčku jsou ale neustále v pohybu. 

Později se ve cvičení vracíme k původnímu zadání, kdy se musí pohybovat i hráč s míčkem, 

čímž zároveň trénuje činnost vedení míčku. Stejně tak je podle mého názoru, zpočátku vhodné 

nechat ve vymezeném prostoru pouze jednu skupinku hráčů (dvojici, trojici, čtveřici) a až 

později v něm nechat provádět cvičení více skupin najednou.  

Obrázek č. 9 - přihrávky ve trojicích 

Obrázek č. 10 – přihrávky v prostoru 
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11. cvičení – přihrávky po vedení míčku tažením  

Toto cvičení je velmi podobné jako 

předešlé. Jeho cílová podoba (obrázek č. 11 

vlevo) složí k tomu, aby se hráč naučil přihrát 

v pohybu na hráče, který je v pohybu. 

V jednodušší podobě, která by měla 

předcházet složitější, hráč přijímá přihrávku ve 

stoje, následně se s míčkem rozebíhá a 

přihrává do protějšího zástupu. Při tomto 

cvičení je, podle mého názoru, dobré od 

začátku dbát po přijetí přihrávky na vedení 

míčku tažením bez přítomnosti driblinku.  

Domnívám se, že hráči v tomto cvičení 

definitivně pochopí důležitost „ztlumení“ míčku při zpracování, jelikož bez něj nebudou 

schopni toto cvičení provádět.  

12. cvičení – Herní cvičení v prostoru  

Hráči se pohybují ve vymezeném 

prostoru a vyměňují si přihrávky s hráči, kteří 

stojí u kuželů. Ve stejném prostoru se pohybují 

také obránci, kteří se snaží přihrávce zabránit a 

získat tak míček pro sebe (obrázek č. 12). 

Kromě přihrávání a zpracování míčku při 

tomto cvičení útočící hráči trénují uvolňování 

s míčkem a vedení míčku. Obránci trénují 

obsazování hráče s míčkem a hru tělem. Při 

cvičeních, ve kterém se nachází obránce, je 

důležité dbát na dodržování florbalových 

pravidel.   

Obrázek č. 11 – přihrávky po vedení míčku tažením 

Obrázek 12 – herní cvičení v prostoru 
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9. cvičení – přihrávky: průpravné hry  

 

Obrázek č. 13 – průpravné hry: přihrávky a zpracování 

Jak je uvedeno v kapitole 3.2.2 metodicko-organizační formy, průpravné hry vznikají 

zredukováním počtu hráčů, zmenšením hřiště, změnou pravidel apod. Průpravné hry v tréninku 

přihrávání a zpracování míčku mohou tedy vypadat následovně:   

 branka platí pouze po dvou přihrávkách (bez přerušení soupeře), 

 branka platí pouze po přihrávce na útočné polovině hřiště, 

 bod se připočítá po přihrávce skrz branku z kuželů (obrázek č. 13 vlevo), 

 hra na zmenšeném hřišti bez branek, na počet za sebou jdoucích přihrávek bez 

přerušení soupeřem,  

 branka má hodnotu podle počtu za sebou jdoucích přihrávek před jejím 

vstřelením, 

 hra s hráči navíc („narážeči“) kteří stojí na okraji hřiště a nesmí se pohybovat 

(obrázek č. 13 vpravo). 
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3.3 Střelba  

3.3.1 Střelba - kritické body techniky  

Střelba tahem   

Průběh pohybů střelby tahem je velmi podobný přihrávání míčku. Domnívám se, že 

největší rozdíl mezi těmito činnostmi spočívá v razanci provedení. Hráč zahajuje činnost 

zvednutím hlavy pro zrakovou kontrolu cíle. Stejně jako u činnosti přihrávání stojí bokem, 

pohyb začíná za zadní nohou, nad kterou má hráč přesunuté těžiště. Následně přesouvá hokejku 

s míčkem na čepeli dopředu a to stejné se děje i s těžištěm. Předtím noha se v tuto chvíli vytáčí 

z bočního postavení směrem k cíli. V této fázi je podle mého názoru, na rozdíl od činnosti 

přihrávání, třeba hráčům zdůraznit, že musí hokejku ještě více tlačit k podložce, aby došlo 

k dostatečnému „napružení“, která je pro razanci střely velmi důležitá. Míček opouští čepel na 

úrovni přední nohy, přičemž na rozdíl od přihrávání nemusí mít hráč čepel přikloněnou k zemi, 

ale může ji různě odklápět podle výšky, do které chce střelu umístit.  

Kritické body techniky u střely tahem:  

 správné postavení nohou (levé držení hole – pravá noha vepředu a naopak) 

 přesun těžiště ze zadní nohy na přední, 

 prohnutí („napružení“) hokejky, 

 práce zápěstím pro ideální odklon čepele (kontrola výšky střely). 

Střelba krátkým švihem 

Střelba krátkým švihem se liší od střelby tahem především zvýšenou prací zápěstí, která 

je pro tento způsob naprosto stěžejní. Hráč při přípravě střely přesouvá těžiště dopředu a tlačí 

hůl k podložce a rotačním pohybem zápěstí uděluje míčku rychlost a vypouští ho na branku. 

Tento druh střelby je velmi účinný, jelikož vyžaduje krátkou dobu na přípravu, což ztěžuje 

brankaři včasnou reakci. Díky krátkému tahu míčku na čepeli navíc patří k nejpřesnějším 

způsobům.  

Kritické body techniky u střelby krátkým švihem:  

 práce zápěstím,  

 prohnutí („napružení“) hole,  

 těžiště nad přední nohou.  
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Střelba přiklepnutím   

Při střelbě přiklepnutím hráč nejprve přesouvá hokejku s míčkem na čepeli k přední noze, 

stejně tak přesouvá dopředu těžiště. Poté se čepel oddaluje od míčku a ihned se vrací zpět. Při 

návratu dojde k prohnutí hokejky o podložku a následně k úderu do míčku. Při tomto způsobu 

střelby je důležité, aby hráč svíral hokejku pevně v rukou, aby byl úder do míčku co nejsilnější, 

výšku střelby opět určuje odklon čepele. Stejně jako u přihrávání a střelby tahem je důležitá 

zraková kontrola cíle, která hráči umožňuje umístit míček do volného prostoru.  

Kritické body techniky u střelby přiklepnutím:  

 prohnutí („napružení“) hokejky, 

 práce s těžištěm, 

 pevný úchop hokejky a ideální odklon čepele. 

Střelba golfovým úderem  

U střelby golfem dochází nejprve k nápřahu, který je ve florbale povolen do výšky pasu, 

těžiště je nad přední nohou. Míček se nachází u přední nohy případně lehce za ní (mezi nohama, 

blíže přední noze). Po nápřahu dochází ke švihu hokejkou, která se pár centimetrů před míčkem 

dostává do styku s podložkou. Dochází k jejímu prohnutí, které je důležité udržet až samotného 

úderu do míčku, což je možné jen v případě neustálého kontaktu čepele s podložkou.  

Kritické body techniky u střelby golfem:  

 prohnutí („napružení“) hokejky, 

 udržení prohnutí neustálým kontaktem čepele s podložkou („drhnutí o podložku“)  

 pevný úchop hokejky a ideální odklon čepele 

3.3.2 Střelba - chyby  

Střelba tahem 

 špatné postavení nohou,  

 míček není v kontaktu s čepelí,  

 nedojde k prohnutí hokejky,  

 nedojde k přesunu těžiště, 

 chybí zraková kontrola cíle,  

 hráč po střele přešvihne hokejkou do nepovolené výšky.  
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Střelba krátkým švihem  

 míček není v kontaktu s čepelí,  

 nedojde k prohnutí hokejky,  

 hráč střílí v záklonu – těžiště vzadu,  

 nepracuje zápěstí,  

 hráč po střele přešvihne holí do nepovolené výšky.  

Střelba přiklepnutím 

 nedojde k prohnutí hokejky,  

 špatná práce s těžištěm,  

 chybí zraková kontrola cíle,  

 hráč po střele přešvihne hokejkou do nepovolené výšky.  

Střelba golfovým úderem  

 nedojde k prohnutí hokejky, 

 čepel není ve styku s podložkou,  

 nepevný nebo křečovitý úchop hokejky,  

 chybí zraková kontrola cíle,  

 hráč před střelou napřáhne přes povolenou výšku,  

 hráč po střele přešvihne hokejkou do nepovolené výšky. 

3.3.3 Střelba - diskuse ke kritickým bodům a chybám  

Při vytváření popisu průběhu činnosti, určování kritických bodů techniky a chyb při 

střelbě jsem vycházel z dostupné literatury (Dragounová, 2014; Kysel, 2010; Kysel, 2013), 

získaných znalostí a vlastních zkušeností. 

Martínková (2009) uvádí, že práci zápěstí při střele tahem charakterizuje esovitá 

trajektorie, která pomáhá míčku získat rychlost. Podle mého názoru, je z počátku výuky střelby 

jednodušší a stejně efektivní hráče učit střelbu v přímém směru pohybu hokejky jako při 

přihrávání a pouze zdůraznit uplatnění větší razance a možnosti odklopení čepele v závěru 

pohybu. Domnívám se, že esovitý pohyb vedení míčku (jako předpoklad pro pozdější střelu 

tahem začínají s míčkem za tělem) je vhodné zařadit až po zvládnutí střelby v přímém směru.  
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3.3.4 Střelba – soubor cvičení  

14. Cvičení – střelba z místa  

Na začátek nácviku je podle mého 

názoru opět vhodné zařadit jednoduché 

průpravné cvičení. Hráči se rozmístí do 

půlkruhu kolem branky a opakovaně provádí 

střelbu předem určeným způsobem (obrázek č. 

14). Myslím si, že jelikož se hráči 

prostřednictvím tohoto cvičení s danou 

činností seznamují, tak je opět velmi důležitá 

zpětná vazba od trenéra a co největší počet 

opakování. Z těchto důvodů je vhodné 

provádět cvičení v menších skupinkách a znát 

kritické body techniky.  

Po zvládnutí střelby z místa je následně možné cvičení ztížit přidáním kroků před 

samotnou střelbou (střelba ze dvou, třetí, čtyř kroků…) případně přidáním úkolu před 

samotným provedením i ukončení činnosti (například otočka – střelba – vyběhnutí na polovinu 

hřiště apod.).  

15. Cvičení – střelba po předchozí činnosti  

Po zvládnutí techniky střelby z místa je 

podle mého názoru velmi důležité naučit hráče 

střílet v pohybu, pro což jsou vhodná například 

cvičení, kterým přechází nějaká činnost. Jak je 

uvedeno v nákresu (obrázek č. 15), mohou 

hráči před samotnou střelbou například 

překonávat slalom, vyměnit si přihrávku se 

spoluhráčem nebo nacvičovat uvolňování 

s míčkem. Následně je pak podstatné, aby 

trenér neustále vyzýval hráče k pohybu a 

nedovolil jim se před samotnou střelbou 

zastavit. Výjimku tvoří střelba golfovým 

úderem. Zde trenér vyzývá hráče, aby vystřelil co nejrychleji po zastavení.  

Obrázek 14 – střelba z místa 

Obrázek 15 – střelba po předchozí činnosti 
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16. Cvičení – střelba po tlakem soupeře  

Toto cvičení navazuje nebo je spíše další 

modifikací 4. cvičení. Hráč se v libovolnou 

chvíli rozebíhá, dostává přihrávku od 

spoluhráče ze zástupu a snaží se co nejrychleji 

zakončit předem určených způsobem, přičemž 

je neustále stíhán soupeře (obrázek č. 16).  

Domnívám se, že trénink střelby po 

tlakem soupeře je velmi podstatnou části 

tréninku, jelikož se taková situace vyskytuje 

v zápase nejčastěji. Hráč si díky těmto typům 

cvičení zvykne na ztížené podmínky a bude 

schopen lépe uplatnit naučenou dovednost 

v utkání. Cvičení je zároveň možné uplatnit pro nácvik přihrávky na hráče v pohybu a vedení 

míčku. 

17. Cvičení – střelba v pohybu po přihrávce  

Na obrázku č. 17 je uveden nákres 

cvičení, při kterém hráči trénují střelbu 

určeným způsobem po zpracování přihrávky. 

Podle mého názoru je potřebné, aby byl hráč 

schopen provádět všechny činnosti co 

nejrychleji. Domnívám se tedy, že hráč by měl 

po zpracování přihrávky být schopen vést 

míček na čepeli bez driblování, které pohyb 

hráče zpomaluje. Z toho důvodu patří tato 

cvičení k nejsložitějším a měla by být 

v tréninku zařazena až po předchozích. 

Cvičení kromě střelby rozvíjí také činnosti 

přihrávání a především zpracování míčku, jelikož bez kvalitního ztlumení míčku není hráč 

schopen toto cvičení efektivně provádět.  

Obrázek č. 16 – střelba pod tlakem 

Obrázek 17 – střelba v pohybu po přihrávce 
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18. Cvičení – střelba: průpravné hry  

 

Obrázek 18 – průpravné hry: střelba 

 Hra 3 na 3 na zmenšeném hřišti, branka platí jen po vstřelení určeným způsobem střelby 

(obrázek č. 18)  
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Závěr a diskuse  

Hlavním cílem této práce bylo shromáždění již známých teoretických poznatků o rozvoji 

herních činností jednotlivce, vytyčení kritických bodů a nejčastějších chyb v technice 

vybraných herních činností jednotlivce a vytvoření vlastní řady cvičení využitelných při učení 

dovedností z dané problematiky pomocí jejich nákresu a popisu. 

Jednotlivé části, zmíněné v předešlém odstavci jsem v průběhu práce rozdělil do několika 

podkapitol a věnoval jsem se jim odděleně. Shromáždění již známých teoretických poznatků 

jsem se věnoval především v teoretické části práce za využití dostupné literatury.   

Při tvorbě praktické části jsem ve vybraných publikacích narazil na popis nejčastějších 

chyb u vybraných herních činnostech jednotlivce a proto jsem se jich při jejich popisu rozhodl 

využít. Ačkoliv jsou v literatuře uvedeny, nebyly u některých z nich (střelba a vedení míčku), 

sepsány přehledně a konkrétně pro jednotlivé způsoby jejich provedení. Proto jsem toto 

rozdělení na základě dostupných informací a vlastních poznatků doplnil.  

Při tvorbě a popisu cvičení jsem řešil problém, jelikož jsem si uvědomil, že na základě 

drobných modifikací mohou být některá cvičení použita v tréninku více herních činností 

jednotlivce. Jelikož bylo podle mého názoru zbytečné uvádět v textu některá cvičení vícekrát, 

doplnil jsem dané modifikace včetně přehledu činností, které se jimi dají rozvíjet přímo 

v jednotlivých popisech. Z toho vyplívá, že ačkoliv jsou daná cvičení uvedena podle 

jednotlivých vybraných herních činností, tak mohou být ve většině případů využita i v tréninku 

dalších z nich.  

Největší přínos této práce je podle mého názoru vytyčení kritických bodů techniky, 

jelikož jsem se při tvorbě této práce nesetkal s literaturou, která by se této oblasti věnovala. 

Myslím si, že jejich vytvoření je velmi přínosné do trenérské praxe, jelikož existuje velké 

množství začínajících trenérů, kteří mnohdy nejsou schopny dětem poskytnout zpětnou vazbu, 

jelikož nevědí na co se při sledování svých svěřenců zaměřit. Při jejich tvorbě jsem čerpal 

z popisu jednotlivých činností a chyb, které ve svých publikacích uvádí autoři věnující se této 

problematice a z vlastních zkušeností z trenérské praxe. Své názory a důvody výběru jsem vždy 

odůvodnil v diskusi přímo pod daných tématem.  

Na závěr této práce bych rád zmínil, že jelikož jsou v práci uvedeny vybrané poznatky 

pouze ke čtyřem z vymezených herních činnostech jednotlivce, tak je možné na tuto práci 

navázat. Především z hlediska vytyčení klíčových bodů, které, jak jsem zmínil, nejsou v 

dostupné literatuře přímo uvedeny nebo se mi je nepovedlo dohledat.  
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