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ANOTACE 

Z názvu práce „Porovnání taktické přípravy napříč kategoriemi ve florbalovém oddíle 

Tatranu Střešovice“ je zřejmé, že jejím cílem bude zjistit, jak se liší časové podíly taktické 

přípravy při trénincích různých věkových kategoriích ve florbale konkrétněji ve florbalovém 

oddíle Tatranu Střešovice. Výsledné časy pak porovnám mezi sebou a následně zkonfrontuji 

s hodnotami získanými z rozhovoru se sportovním ředitelem klubu. V teoretické části 

se zaměřím na základní informace a pojmy spojené s tématem práce. V části praktické 

využiji metodu pozorování ke zjištění časů věnovaného při trénincích taktické přípravě. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Florbal, taktika, standardní situace, herní systémy, přesilové hry, oslabení  

ANNOTATION 

The title "Comparison of tactical preparation across the categories in the floorball area of 

Tatran Střešovice" clearly shows that its aim is to find out how the time shares of tactical 

training differ in training of different age categories in floorball more specifically in floorball 

Tatran Střešovice. The resulting times will then be compared to each other and then 

confronted with the values obtained from an interview with the club's sports director. In the 

theoretical part I will focus on basic information and concepts related to the topic of work. 

In the practical part I will use the observation method to determine the time spent in tactical 

training. 
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1 Úvod 

Téma Porovnání taktické přípravy napříč kategoriemi ve florbalovém oddíle Tatranu 

Střešovice jsem si pro svoji bakalářskou práci vybral hlavně proto, že se florbalu věnuji 

aktivně již mnoho let, přesněji od svých 6 roků. Dalším faktorem při mém výběru byl taky 

fakt, že v tomto oddíle se už 7 let zapojuji jako trenér nebo asistent trenéra u mládežnických 

týmů. Toto téma jsem si zvolil proto, že bych rád více pochopil taktickou přípravu v tomto 

sportu a všechny její možnosti, konkrétněji spíše kolik času v jednotlivých kategoriích se jí 

věnuje. Následně bych tyto jednotlivé časy chtěl porovnat a udělat si tak přehled o podílu 

taktické přípravy na florbalových trénincích. 

Myslím si, že popularita florbalu je opravdu velká, a navíc je to neustále se rozvíjející sport. 

Jeho obliba mezi aktivními hráči, jakéhokoli pohlaví a věku, je patrná už na první pohled. 

Množství dětí i dospělých, který všude vídáme s florbalovou hokejkou v ruce nebo 

v nějakém obale, je rok od roku vyšší. Důkazem velkého posunu popularity a znalosti 

florbalu je i fakt, že před pár lety bylo normální se setkávat se situacemi, kdy především 

starší osoby se ptaly na otázky typu: „Jaký nástroj máte v tom obale?“, „Jaký sport děláte?“. 

Florbal se těší i slušné divácké popularitě hlavně díky dynamičnosti, kreativitě, která 

ve florbale prozatím nezná hranice, množství gólů, gólových situací a osobních soubojů. 

Na nejvyšší úrovni jsou zápasy čím dál rychlejší a osobní souboje jsou tvrdší, a proto už 

několik let neplatí tvrzení, že florbal je ryze bezkontaktní sport. 

Tato práce se skládá ze dvou částí, a to části teoretické a praktické. V teoretické části budou 

rozebrány a vysvětleny obě stěžejní stránky práce. První z nich jsou pojmy a vše okolo 

taktiky a taktické přípravy ve sportu, a v druhé řadě to je florbal samotný. Z této části nám 

vzejdou již konkrétní pojmy, na které se zaměřím v druhé polovině práce. Ve výzkumné 

neboli praktické části se budu zabývat náplní tréninkových jednotek u všech chlapeckých 

kategorií v Tatranu Střešovice. Následně se pokusím tyto výsledky porovnat a konfrontovat 

s výstupem, který získám z rozhovoru s šéftrenérem florbalového oddílu.  



7 

 

2 Cíl a postup bakalářské práce 

2.1 Cíl práce 

Práce má za cíl zjistit zastoupení taktické přípravy na florbalových trénincích ve všech 

mužských kategoriích florbalového oddílu Tatranu Střešovice. 

2.2 Postup práce 

V části teoretické je představen florbal a jeho další pojmy související s tímto tématem, dále 

je věnován taktice, její přípravě a možnostem využití v daném sportu.  

Ve výzkumné části je použita kvantitativní metoda pozorování k zjištění již zmíněných 

podílů taktické přípravy v rámci tréninkových jednotek, které jsou následně porovnány. 

Výsledek je poté zkonfrontován s odpověďmi získanými v rámci rozhovoru s šéftrenérem 

florbalového oddílu Tatranu Střešovice.  
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3 Teoretická část 

3.1 Sportovní trénink 

Příprava jedince nebo týmu na soutěže, ať už v podobě závodu nebo utkání, se nazývá 

sportovní trénink. Dříve toto spojení bylo chápáno jako opakování nebo nácvik pouze 

konkrétního soutěžního výkonu, čímž je myšleno, že například běžci běhali pouze svoji 

délku tratě. Postupem času se však přišlo na to, že nestačí neustále opakovat jen závodní 

činnost, a tak začalo hledání nejlepšího řešení nebo systému, pomocí kterého by sportovci 

mohli podávat lepší výkony. Vymýšlely se tréninková cvičení, která měla sportovce 

připravovat lépe, než jak bylo do té doby zvykem. S tvorbou cvičení vznikaly i nové 

tréninkové role a funkce, jako třeba trenér či kouč, který by měl být odborníkem na vedení 

a organizaci tréninkové jednotky. Úroveň výkonnosti neustále rostla, a proto bylo zapotřebí 

hledání nových, lepších cvičeních nebo zdokonalování již používaných. Dnes již tréninky 

nejsou postavené jen na principu, kolik toho má atlet uběhnout, jak rychle má běžet 

a podobně, čím dál více se využívají různé poznatky z vědních oborů souvisejících 

se sportem a fungováním lidského těla, jako je například fyziologie, psychologie, 

biomechanika. A to je hlavním důvodem, proč se trenéři i s mnohaletou zkušeností v daném 

sportovním odvětví musejí vzdělávat, pokud chtějí být úspěšní, a neměli by spoléhat pouze 

na své zkušenosti. Ale jelikož se jedná o velké množství informací, a jeden člověk by nemohl 

být odborníkem na vše, tak vznikají spolupráce mezi trenéry a specialisty, jako jsou: lékaři, 

biochemici, fyzioterapeuty a dalšími. Pouze tak mohou trenéři získat co největší odbornost, 

a tím i zvýšit šance na úspěch svých svěřenců. Díky této spolupráci bývá efektivnost 

sportovního tréninku záležitostí týmovou, kde i tak je nejdůležitější funkce trenéra, který 

musí být odborníkem a vzdělancem v daném oboru. [1] 

3.1.1 Charakteristika sportovního tréninku 

Trénink je potřeba chápat na základě různých úhlů pohledu, avšak všechny mají jedno 

společné, a to že k tréninku se pojí proces cvičení, osvojování a zdokonalování. Pánové 

Dovalil s Peričem vytvořili definici pro trénink a ta zní „Trénink je složitý a účelně 

organizovaný proces rozvíjení specializované výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním 

odvětví nebo disciplíně.“ (Dovalil, 2010, s. 12) Při tréninku se musí brát v potaz i rozvoj 
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jedince jako takový. Dosahování vyšší výkonnosti nesmí porušovat obecně platné normy, ať 

už se jedná o morální, kulturní, zdravotní a mnoho dalších. Takže, i když usilujeme 

především o rozvoj výkonnostní, nesmíme zapomínat oblast lidskou neboli také jinak řečeno 

výchovnou, aby se sportovec naučil a dodržoval pravidla, a uznával zásady fair play. [1] 

3.1.2 Složky sportovního tréninku 

Sportovní trénink má několik složek, které plní všechny jednotlivé úkoly tréninku, kterými 

jsou rozvoj tělesný, psychický a sociální. Mezi tyto složky patří kondiční, technická, taktická 

a psychologická. V průběhu tréninku mohou být tyto části rozeznatelné, ale není to vždy 

pravidlem. V každém sportu je důležitější jiná složka a ta se může měnit podle výkonnosti, 

věku sportovce nebo v rámci ročních cyklů. 

Popis a rozbor taktické složky se nachází v jedné z dalších kapitol, která je této konkrétní 

části plně věnována. 

Pod pojmem technika se ukrývá možnost, jak správně vyřešit pohybový úkol tak, 

aby nedošlo k porušení pravidel určitého sportu a zároveň bylo toto řešení i v souladu 

s možnostmi sportovce a biomechanickými zákonitostmi. Techniku také ale ovlivňují 

předpoklady psychické, somatické a kondiční. Pro požadovaný stupeň sportovních 

dovedností se používá termín racionální technika. Každý jedinec má svůj individuální 

pohybový projev, jenž je dán jeho biomechanickými zvláštnostmi, a který expresivně 

vyjadřuje jeho osobnost, jinak řečeno se jedná o individuální styl. Technická příprava má 

za úkol vytvoření a zlepšování pohybových dovedností, jak všeobecných, tak i specifických 

pro daný druh sportu, což by mělo vést k zefektivnění pohybových úkolů. Pod dovednostmi 

se skrývá komplex, který úzce souvisí s motorikou člověka, ale také s psychikou 

a fyziologickými funkcemi. Při realizaci technické přípravy je potřeba brát ohled 

na zákonitosti a principy získané z teorie o motorickém učení. Technická příprava má tři 

fáze, kterými jsou: nácvik, zdokonalování, stabilizace. Při první fázi, kterou je fáze nácviku, 

bychom se měli seznámit s konkrétními požadavky sportovního odvětví, ať už se jedná 

o pravidla, specifičnost míče nebo třeba dynamika hry, a také se naučit základům techniky. 

Fáze zdokonalování má především funkci rozvojovou, což znamená zvyšovat kvalitu již 

naučené techniky a umět ji využít za různých podmínek a situací. Poslední fází je stabilizace, 
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která má za úkol zautomatizování techniky, tak aby při závodech/zápasech bylo možné podat 

co nejlepší sportovní výkon. 

V rámci kondiční přípravy se jedná o správné stimulování pohybových schopností tak, 

aby se systematicky rozvíjely všechny a vytvořily se kondiční základy potřebné pro vysokou 

sportovní výkonnost. K základním pohybovým schopnostem dle Periče patří: 

„a) vytrvalost – schopnost překonávat únavu neboli dlouhodobě vykonávat pohybovou 

činnost nízké intenzity, popř. delší časový úsek se pohybovat s co nejvyšší intenzitou; 

b) síla – schopnost překonat vnější odpor (např. břemeno) prostřednictvím svalové 

kontrakce; 

c) rychlost – schopnost překonat krátký časový úsek v co možná nejkratší době (s co nejvyšší 

intenzitou); 

d) koordinace – schopnost řídit a regulovat pohyb ve smyslu přesnosti tohoto pohybu; 

e) kloubní pohyblivost – schopnost provádět pohyb v maximálním rozsahu kloubního 

aparátu.„(Perič, 2012, s. 11) Kondiční složka je základní složkou sportovního tréninku. 

Mezi hlavními úkoly této složky patří obecný neboli „všestranný“ tělesný rozvoj; 

specializovaný tělesný rozvoj; udržení získané úrovně kondice; posouvání hranice 

zvládnutelného zatížení. Dále také společně s dalšími součástmi tréninku se podílí 

na zdokonalení a stabilizování sportovní techniky, a následné užití při soutěžích. Nesmí se 

ale zapomínat na vliv na zdraví jedince, a to, když se provádí kondiční příprava pravidelně, 

tak se zvyšuje tělesná zdatnost, a v případě správného posilování můžeme říct, že dochází 

k prevenci úrazů. 

Poslední složkou je psychologická příprava, s kterou úzce souvisí i výchova sportovce. Tato 

část by měla ovlivňovat psychiku, osobnost a chování sportovce, tak aby při soutěžích mohl 

sportovec podat co nejlepší výkon a nevnímal, nebo alespoň v co nejmenší míře, jak na něj 

působí negativní psychogenní vlivy. Snad u všech sportů platí, že čím kvalitnější soutěž, tím 

vyšší nároky na sportovce jsou kladeny, a to nejenom fyzické, ale především také psychické. 

Na nejvyšších úrovních často rozhoduje hlava, čímž se myslí psychická stránka sportovce. 

Každý člověk má svoji osobnost, jak reaguje a jak se chová, díky čemuž se z něj stává 

originál. Charakter osobnosti v celku se skládá z faktorů, jako jsou: vlastnosti osobnosti, 

temperament, postoje a motivace. [1] [5] [20] [22] [26] [28] 
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3.1.3 Roční tréninkový cyklus 

Pomocí ročního tréninkového cyklu bychom měli správně stanovit, na kterou složku 

sportovního výkonu je vhodné se při trénování zaměřit v daném období. Má tak za úkol nás 

co nejlépe připravit na vrchol soutěže, někdy těch vrcholů může být během jedné sezóny 

i více. Roční tréninkový cyklus je nejtypičtějším makrocyklem skládající ze sledu 

mezocyklů o rozsahu několika týdnů. Skládá se ze čtyř hlavních fází, kterými jsou období 

přípravné, předsoutěžní, soutěžní a přechodné. Každá z těchto částí má svůj hlavní úkol jiný. 

V přípravné období se především zvyšuje trénovanost sportovců. Důraz se klade nejenom 

na kondiční předpoklady pro výkon, ale také na psychické či technicko-taktické. Tato část 

ročního tréninkového cyklu se může skládat z 2-3 menších tréninkových období. V první 

fázi bývají tréninky spíše všeobecné a analytického rázu. Jednotlivé tréninkové složky 

se zatím zdokonalují zvlášť, a zátěž dosahuje maximálně střední úrovně z důvodu 

kontinuálního rozvoje trénovanosti. V druhé části období se již zátěž zintenzivňuje, více 

se využívají specifické tréninkové prostředky a nácviky jednotlivých složek tréninku 

se začínají spojovat. Poslední fáze už je ryze speciální, používané tréninkové prostředky 

musí odpovídat pohybům ze soutěží, a to především intenzitou a délkou trvání. 

Druhá část předsoutěžní, nebo také předzávodní, má za úkol vyladit sportovní formu a patří 

jí 2-4 týdny před obdobím soutěžním, které ale nesmí být zdlouhavé, jelikož by mohlo dojít 

k poklesu motivace a dosažená výkonnostní úroveň se bez větších soutěží těžce udržuje 

po delší dobu. V této fázi dochází ke stabilizaci technických dovedností, abychom bylo 

možné je naplno využívat při soutěžích. Tréninky jsou v tomto období charakteristické: 

nižším objemem tréninků, ale s o to vyšší kvalitou; vyšším časem věnovaným odpočinku 

a regeneraci; cvičeními specifického charakteru; kontrolními závody/soutěžemi. 

Poté pokračuje část soutěžní neboli závodní, ve které se jedná o prokázání nejvyšší 

výkonnosti. Sportovní formu si lze udržet po dobu 2-4 týdnů, proto by se vyladění na soutěž 

mělo uplatňovat pouze pro hlavní závod nebo dvakrát během dlouhé závodní sezóny 

s regeneračním blokem mezi obdobími sportovní formy. Po zbytek soutěžního období by si 

měl sportovec udržovat dobrou úroveň výkonnosti. Plánování tréninku během soutěžního 

období musí respektovat vyváženost vysoké kvality zátěže a dostatečného času 

pro regeneraci.  
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Poslední část se nazývá přechodná, její úlohou je fyzická, ale i psychická regenerace. 

Hlavním důvodem této části je potřebné kompenzování náročnější tréninkové a soutěžní 

činnosti. Délka tohoto období se odvíjí na celkové délce cyklu přípravného společně 

se soutěžním, ale nejčastěji trvá 2-6 týdnů. Během tohoto období tréninky probíhají s nižší 

četností, menší časovým rozsahem a mají spíš všeobecný charakter. Důvodem je, že mají 

za úkol co nejvíce podpořit regeneraci psychickou i fyzickou. [16] [24] [32] 

3.2 Taktika a taktická příprava 

3.2.1 Taktika 

Pod pojmem taktika se ukrývá realizace předem dané strategie (plán, pomocí kterého 

se snažíme dosáhnout vytyčeného cíle v průběhu soutěže) během jednotlivých soutěží. Jsou 

to zautomatizovaná řešení situací ze soutěží, která nejsou v rozporu s pravidly soutěže, 

a umožňují dosáhnutí nejlepšího výsledku. Možnosti využití taktiky se liší napříč různými 

sporty, protože ve všech sportech není stejná možnost taktizování. Například při sprintu nebo 

gymnastice se nedá příliš taktizovat, naproti tomu u sportovních her nebo úpolových sportů 

je prostor pro taktizování velký. U sportovních her lze taktiku především vnímat 

v souvislosti s herními kombinacemi a systémy, a i s individuálním herním jednáním.  

Taktiku dělíme v rámci několika skupin podle typu soupeření, kontaktu se soupeřem, 

množství partnerů a podle fáze hry. Typem soupeření může být souběžné (plavání, 

gymnastika, atletika), kdy soupeři mají tentýž cíl, vítězství jednoho nemusí znamenat prohru 

druhého a soutěžit může více soupeřů najednou, nebo protichůdné (sportovní a úpolové hry), 

což znamená, že soupeři nemají stejný cíl, vítězství jednoho znamená prohru druhého 

a soupeř je jenom jeden. Dle kontaktu se soupeřem rozdělujeme taktiku na čtyři typy, a to 

na individuální (soutěžící závodí postupně za sebou; například gymnastika), nepřímý 

(soutěží se současně; přímý kontakt se soupeřem není vůbec možný; kupříkladu plavání, 

volejbal), přímé (kontakt je umožněn, ale nesmí si jím sportovec pomoct k lepšímu výkonu; 

příkladem může být triatlon, cyklistika) a cílené (kontakt je povolený a soutěžící jej mohou 

využít pro svůj lepší výkon; kupříkladu florbal, judo). Podle množství partnerů dělíme 

na jednotlivec (kde každý sportovec podává sportovní výkon sám za sebe; individuální běhy, 

vrh koulí), skupina (celkový sportovní výkon je součtem jednotlivých po sobě jdoucích 
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sportovců; štafetové běhy, soutěž družstev v gymnastice) a družstvo (sportovní výkon 

je výsledkem spolupráce sportovců, proti kterým bývá stejný počet soupeřů; florbal, basket). 

Na základě fáze hry můžeme taktiku dělit na útočnou a obrannou, avšak daný typ taktiky 

může u každého sportu vypadat jinak. [1] [23] [26] 

3.2.2 Taktická příprava 

Taktická příprava patří k součástem sportovního tréninku a jedná se o proces, kdy si 

sportovec osvojuje a zdokonaluje vědomosti, dovednosti, schopnosti a postupy, ze kterých 

poté může v jakékoliv situaci vybrat nejvhodnější řešení a správně jej použít. Tato část 

tréninku má své jednotlivé fáze, které probíhají v určitém sledu. Nejprve je zapotřebí naučit 

se a pochopit potřebnou teorii, a získat tak základní taktické vědomosti. Předmětem další 

fáze jsou taktické dovednosti, které je třeba nejprve nacvičit a poté zdokonalit. Poslední fáze 

má za úkol rozvíjet taktické schopnosti a postupy. Taktická úroveň sportovního výkonu 

souvisí velmi úzce s úrovní duševního vývoje a závisí na zvládnutí přenesení teorie do praxe, 

a proto se s taktickou přípravou u nejmladších sportovců setkáváme pouze zřídka. 

Taktické vědomosti, nebo někdy se můžeme setkat i s pojmem taktické znalosti, 

jsou základním kamenem taktické přípravy a bez dostatečného zvládnutí tohoto stupně nelze 

pokračovat v nácviku. Do této složky řadíme znalosti konkrétních soutěžních situací, 

systémů, kombinací, pravidel soutěžních a morálních pro konkrétní sport. Dále pak znalost 

hlavních nejjednodušších principů a jednotlivých kroků taktického boje, uvědomění si 

silných i slabých stránek svých i soupeřových. 

Taktické dovednosti jsou o určitých předem natrénovaných postupech nebo modelech, 

pomocí kterých bychom měli vybrat nejlepší možné řešení při soutěži/zápase. Při učení 

a trénování těchto dovedností se snažíme o rozvoj několika důležitých vlastností. Jde 

o vnímání předmětů/hráčů, tempa, prostoru nebo pohybu v prostoru. Dále sem patří 

rozhodování a přemýšlení, konkrétněji se jedná o různé analyzování, zobecňování nebo třeba 

intuitivní řešení. Další částí jsou znalosti, nebo jinak taky vědomosti. A poslední částí, která 

je ovlivňována při tréninku taktických dovedností, jsou zkušenosti, z kterých čerpáme 

a na základě kterých můžeme předvídat nebo předpovídat následující dění. Může se jednat, 

jak o zkušenosti vlastní, tak i o ty převzaté. Nácvik těchto dovedností má svá pravidla, která 

je dobré dodržovat. Nejprve je vhodné objasnit cíl snažení, a jak jej dosáhneme. Dále pak 
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v případě tréninku, kdy se na výkonu podílí více lidí, se doporučuje začít po menších 

skupinkách a až později zapojit celý tým společně. Při nacvičování se volí různé podmínky 

na základě úrovně již zvládnutých podmínek, a to od nejjednodušších postupně 

až k soutěžním, a někdy i ještě náročnější podmínky, než se vyskytují v soutěžích. Zvolení 

konkrétního řešení pro jistý úkol je závislý na úrovni taktických dovedností, které velmi 

souvisí a jsou spojovány s dovednostmi technickými. Krásným důkazem tohoto úzkého 

spojení je, že se mnohdy tyto dvě činnosti rozvíjí společně a současně ve složce, která 

se nazývá technicko-taktická příprava. 

Pod taktické schopnosti patří například soustředění, rychlost reakce, vnímání, předvídání 

nebo situační paměť. Jedná se tedy především o vytvoření a následný rozvoj schopnosti, 

pomocí které zvládneme osvojené řešení přizpůsobit měnícím se podmínkám, jako například 

o vnímání změn herních situací nebo o rychlé rozhodování. Pro rozvoj začátečníků 

ve sportovních hrách se využívají i jiné podobné sporty, při kterých může docházet 

k podobným situacím. Dále se také různě upravují typické situace pro konkrétní sport. 

To vše má za úkol usnadňovat, opakovat v různých variacích a hromadit klíčové herní fáze, 

díky čemuž se zdokonalují vzorce řešení. I zde ale rozvoj závisí a souvisí mimo jiné 

i s úrovní techniky. K dalším věcem, které ovlivňují rozvoj těchto schopností, patří obecně 

možnosti sportovce a také jeho intelektuální vyzrálost (rychlost rozhodování, vnímání 

a vyhodnocování veškerého dění na hřišti, a další). [1] [21] [23] [26] 

3.3 Florbal 

3.3.1 Zařazení florbalu 

Florbal řadíme mezi sportovní hry, jelikož splňuje podmínky definice stanovené 

Šafaříkovou, a ta zní „Sportovní hra je soutěživá činnost dvou soupeřů v jednotném prostoru 

a čase, kteří podle institucionálně schválených pravidel usilují o prokázání vlastní převahy 

lepším ovládáním společného předmětu.“. (Šafaříková, 1994, s. 6) Institucionálně schválená 

pravidla jsou ta, která se používají na mezinárodní nebo regionální úrovni a jsou schválena 

určitou institucí, a ta za jejich správnost zodpovídá.  

Sportovní hry jsou děleny do několika skupin podle různých parametrů. Jedním z těchto 

parametrů je počet hráčů a podle toho se dělí na individuální (například tenis), párové 
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(například plážový volejbal) a týmové neboli kolektivní (například fotbal). Při kolektivních 

sportech se zapojují více než dva hráči na každé straně, což u florbalu tak je, jelikož 

standardně se florbal hraje v pěti hráčích v poli a jeden brankář, a to na každé straně hřiště. 

Dalším faktorem, podle kterého dělíme sportovní hry na invazivní a neinvazivní je, zda 

o společný předmět, většinou nějaký míč, bojují soupeři současně nebo střídavě. Pokud 

se jedná o boj současný, pak mluvíme o takzvaných sportovních hrách invazivního typu. 

U těchto sportů může dojít i k přímému tělesnému kontaktu hráče s protihráčem. Zde by měl 

být zařazen fotbal nebo právě florbal. Naproti tomu, když se bude jednat o boj střídavý, 

tak se jedná o typ neinvazivní, což znamená, že k přímému tělesnému kontaktu soupeřů 

by nemělo dojít. Sem patří například volejbal. U posledního kritéria pro rozdělení 

sportovních her, podle kterého je dělíme na typy síťové, pálkové a brankové, záleží na 

způsob zisku bodů a na délce trvání utkání. U her síťového typu se délka utkání odvíjí 

od určitého počtu předem stanovených bodů, které se získávají především při chybě soupeře. 

Při hrách pálkovacího typu se body přidělují na základě přeběhu met, o což se snaží jeden 

tým, který v tu chvíli útočí, a druhé družstvo se mu v tom snaží zabránit. Takže vždy jen 

jeden tým útočí a ten druhý musí bránit. Tyto role se střídají po regulérního vyřazení určitého 

počtu hráčů z útočícího týmu. Trvání zápasu je dáno počtem směn, což je moment kdy tým 

absolvoval obě role. Hry brankového typu jsou založeny na snaze dopravit společný předmět 

do určitého cílového prostoru a délka utkání je určena předem stanoveným časem. Takže 

florbal řadíme mezi invazivní týmové sportovní hry brankového typu. [9] [10] 

3.3.2 Popis florbalu 

Název florbal je převzat z anglického názvu floorball, tento název bychom si mohli rozložit 

na dvě slova, a to na „floor“ což znamená podlaha a „ball“ je anglicky míč. Florbal jako 

sport je o jednoduchosti, ale zároveň i o tvořivosti. Jedná se o velmi rychlou, dynamickou 

a atraktivní sportovní hru, a to jak pro hráče, tak i pro diváky. Divácky atraktivní je 

především díky již zmíněným vlastnostem, dále také díky velkému výskytu individuálních 

nebo týmových akcí, při kterých hráči ukazují, jaké kličky ovládají. Hlavně díky 

jednoduchosti, finanční nenáročnosti, kdy základní vybavení pro rekreační úroveň se dá 

pořídit za několik set korun, a všem jeho již zmíněným vlastnostem se objevuje florbal 

čím dál častěji na hodinách tělesné výchovy na školách všech úrovní. Proto i tento sport 
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momentálně patří mezi nejpopulárnější sporty v České republice. Krásným důkazem toho je 

čím dál častější výskyt jak mužů, tak žen zastupující různé věkové kategorie s florbalovými 

hokejkami v rukách nebo speciálních obalech na veřejných místech. Podle velikosti členské 

základny se už v roce 2011 podařilo florbalu obsadit třetí místo a odsunout tak hokej 

na místo čtvrté. Těsně před florbalem se tehdy umístil jenom tenis a s velkým náskokem 

na místě prvním byl fotbal. Avšak podle meziročních statistik můžeme odhadovat, že nyní 

už je na místě druhém. Díky rychlému vývoji a velkému zájmu je jediným problémem 

nedostatek kvalifikovaných trenérů a tréninkového zázemí, ale jelikož se o tom ví, tak se 

na tom intenzivně pracuje.  

I u handicapovaných si už našel své místo, zde ale podle míry handicapu určujeme dva typy 

florbalu. Jedním typem je florbal na elektrických vozících, kdy hráč jednou rukou ovládá 

pomocí páčky svůj vozík a ve druhé ruce buď hokejku sám drží, anebo ji má na pevno 

přidělanou k ruce. Další možností hokejky pro více postižené je takzvaný T-stick, což si 

můžeme představit jako takové plastové téčko, které je připevněné ke stupačce v přední části 

vozíku a slouží k vedení míčku. U tohoto typu florbalu pro handicapované jsou mantinely 

i branky nižší, zhruba do dvaceti centimetrů. Druhým typem florbalu pro handicapované je, 

že hráči uvádí své vozíky do pohybu manuálně a hokejku drží v jedné ruce, takže vedení 

míčku bývá dosti koordinačně náročné. Vozíky pro tento druh jsou také modifikované 

od klasických, především kvůli stabilitě a rychlosti. 

U tohoto sportu se příznivě rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti, a navíc i osobnostní 

charakteristiky, kam řadíme morálně volní vlastnosti, smysl pro fair-play, kreativita a mnoho 

dalších. V průběhu hry se neustále střídá sprint spolu s klusem a maximální zrychlení, 

z čehož vyplývá, že výkon hráče je intervalový a přerušovaný. Hráči v poli provádějí 

cyklické prvky, jako je běh, klus a podobně, ale také prvky acyklické, kam bychom zařadili 

střelbu, zpracování míčku a jiné. Na nejvyšší úrovni je hra velmi dynamická a fáze hry, útok 

a obrana, se střídají často a hlavně rychle. A proto hráči mnohdy nemají moc času 

na rozhodování, pro představu to bývá někdy i v řádech milisekund, a ani moc prostoru 

pro chybu. Největší nároky jsou kladeny na koordinační a rychlostní schopnosti, reakční 

a startovní rychlost, rychlostní vytrvalost. Správný florbalový postoj by měl vypadat tak, 

že hráč má vzpřímenou hlavu, mírně pokrčená kolena a rovná záda. Jelikož je to sport, 



17 

 

u kterého se provádí jednostranná zátěž, dle hokejky vpravo nebo vlevo, tak jsou zde velmi 

důležitá kompenzační cvičení, která by nám měla srovnávat záda, především v bederní 

oblasti, tak aby nedocházelo ke skolióze. Dále pak také dochází k přetěžování zádových 

svalů, především díky shrbenému postoji, což v případě ignorování může končit hrudní 

kyfózou nebo horním zkříženým syndromem. Nejčastějšími florbalovými zraněními jsou 

ale úrazy kloubů dolních končetin, kotníky a kolena, kde je to zapříčiněno prudkými 

změnami směru a rychlým zastavováním. [3] [7] [11] [14] 

3.3.3 Základní pravidla florbalu 

Jak už bylo řečeno výše, florbal patří mezi invazivní týmové sportovní hry brankového typu. 

K florbalovému zápasu nastupují proti sobě dva týmy, které při standardní hře (bez 

vyloučení na jedné nebo druhé straně), a v normální hrací době, mají na hřišti shodný počet 

hráčů, a to pět hráčů s hokejkou a jednoho brankáře. Hrací míček musí být schválený 

Mezinárodní florbalovou federací (IFF) a musí splňovat několik parametrů. Například jeho 

průměr musí být 72 milimetrů ± 1 mm a vážit 23 gramů s tolerancí 1 gram, dále pak má 

předepsaný počet děr a to 26. Florbalová utkání se odehrávají v hale nejčastěji na gumovém 

povrchu nebo dřevěných parketách. Hřiště má tvar obdélníkový se zaoblenými rohy 

a rozměry 20 m krát 40 m. Tuto hrací plochu ohraničují mantinely o výšce 50 cm, a i tyto 

mantinely musí být schválené organizací IFF. Vítěze na konci zápasů určuje větší počet 

vstřelených gólů do branek, 115 cm vysokých a 60 cm širokých. Branka se nachází 

ve velkém brankovišti, která má rozměry 4 m krát 5 m, a je 2,85 m od mantinelu na kratší 

straně hrací plochy. V území velkého brankoviště nalezneme ještě brankoviště malé, 

o rozměrech 1 x 2,5 m, do kterého všichni hráči, kromě brankáře, nesmějí vstoupit nohou. 

Při utkání na chod hry dohlíží dva rozhodčí, kteří mají stejné pravomoci. Zápas se skládá 

ze tří třetin, které trvají 20 minut, a mezi nimi je vždy desetiminutová přestávka. 
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Obrázek 1 – Florbalové hřiště 

Zdroj: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/predpisy/pravidla-florbalu 

V mládežnických soutěžích se můžeme setkat s jinými rozměry hrací plochy, s jinou hrací 

dobou, a u nejmenších i se zmenšením branky pomocí speciálních plastových nástavců 

na branku. Dokonce se čím dál více prosazuje i nižší počet hráčů u některých mladších 

kategorií, konkrétněji se jedná o zápasy/turnaje se systémem tří hráčů v poli a brankáře. 

Pokud bychom hledali sport, který se nejvíce podobá florbalu, tak by to byl s největší 

pravděpodobností lední hokej nebo hokej pozemní. Více společného ale má s hokejem 

ledním. V obou sportech hrají totiž proti sobě dva týmy v základním složení pěti hráčů v poli 

a jednoho brankáře. I určování vítěze je stejné, jelikož se jedná o stejný typ sportovní hry, 

takže záleží na tom, který ze dvou týmů nastřílí během utkání více branek do branky soupeře. 

Oproti hokeji však mantinely ohraničující hřiště mají výšku 50 cm a jejich postavení 

a skladování je snadné. Z počátku bývaly mantinely na florbal laminátové, ale nyní jsou 

především z důvodu bytelnosti a jiných funkčních vlastností většinou plastové nebo plastové 

s kovovým rámem. Hrací čas je také shodný, jelikož se hraje na třetiny, a každá má čistých 

20 minut hracího času, ale délka přestávek mezi třetinami se liší, jelikož u ledního hokeje je 
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15 minut a u florbalu pak 10 minut. S pozemním hokejem má florbal společnou hlavně 

možnost rozehrání volného úderu z místa přestupku. I výstroje hráčů jsou podobnější 

výstrojím z pozemního hokeje. [3] [12] [13] [18] [25]  

3.3.4 Historie florbalu ve světě a u nás 

První florbalové hokejky pochází z továrny na plasty v USA, k hlavnímu rozvoji došlo 

až po dovezení hokejek do Švédska v roce 1968. Zde se díky velkému množství tělocvičen 

a velké přízni ledního hokeje mohl začít plně rozvíjet. Zpočátku míček nebyl jednotný, 

dokonce se někde hrálo i s odlehčenými puky. Ke sjednocení došlo až s přivezením balónku, 

který využívali na tréninku američtí baseballoví nadhazovači. Tento sport převzalo 

i sousední Finsko. Ve Švýcarsku se rozvíjel podobný sport lišící se počtem hráčů a tím, že 

i brankář měl hokejku. Tyto tři zmíněné země společně ve švédské Huskvarně roku 1986 

založili Mezinárodní florbalovou federaci (IFF). K federaci se postupně připojovaly další 

především evropské státy včetně České republiky, která tak učinila roku 1993. 

Florbal se neustále rozrůstá, jen za období 2000-2015 se zvýšil počet členských zemí 

o čtyřicet, registrovaných hráčů a hráček zhruba o sto padesát tisíc a oddílů o tisíc tři sta 

třicet. Na konci roku 2015 IFF registrovala šedesát dva členských asociací, necelých tři sta 

deset tisíc aktivních členů ve 4330 oddílech. 

Česká republika se poprvé s florbalem seznámila v roce 1984 v Helsinkách na výměnné stáži 

vysokoškolských studentů, kde si ho i prakticky vyzkoušeli. Návštěva finských studentů 

u nás způsobila takovou oblibu tohoto sportu, že z darovaných dvanácti holí vydrželo 

po roce jen šest a florbal se tak přestal úplně hrát. 

Znovuoživení českého florbalu přišlo v roce 1991, kdy do pražských Střešovic přijel Benqt 

Holmquist se zájezdem a na ukázku přivezl opět florbalky. Hokejky tu darem nechal, a tak 

se zde začalo hrát. Ještě v témže roce měl střešovický florbalista Martin Vaculík jednání 

ve Švédsku a byl pozván na celosvětový florbalový seminář, kde se seznámil i s ředitelem 

florbalové firmy Unihoc. Po ukázce firemní továrny si jako dar odvezl asi sto hokejek.  

Nejdůležitějším momentem pro český florbal byla ale účast střešovické party na florbalovém 

turnaji v Budapešti. Zde Benqt Holmquist našel v českých hráčích zalíbení, nadšení 

a potenciál pro florbal, který postrádal u Maďarů, a tak veškeré mantinely díky němu 
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po turnaji mířily do Čech. Jenže český florbal jako takový potřeboval někoho, kdo by ho 

reprezentoval a organizoval, a tak se roku 1992 založila Česká florbalová unie (ČFbU). 

Dovezení mantinelů umožnilo organizování oficiálních turnajů, a i prvních ligových soutěží. 

První oficiální mužská soutěž se odehrála v roce 1994 a ženská o rok později. [3] [7] [19] 

3.3.5 Věková charakteristika 

V období prepubescence se děti potřebují hodně hýbat, jelikož nástupem do školy 

se možnosti pohybu přesouvá pouze do odpoledních hodin a případných kroužků. V těchto 

letech je možné nejvýrazněji ovlivnit všestranný rozvoj jednotlivců a zároveň vysoké úrovně 

dosahuje nervosvalová koordinace, která ale může být omezována pomalejším vývojem 

psychiky. Děti ve věku 7 až 8 let zvládají provádět pohyby bez potřeby zrakové kontroly 

a mezi 7. až 10. rokem probíhá maximální rozvoj obratnostních schopností. V druhé 

polovině tohoto období se zpomaluje růst, probíhá zdokonalování srdečně-cévního oběhu 

a také dochází ke zvětšení vitální kapacity plic. Dále se zde nachází i takzvaný „zlatý věk 

motoriky“, kdy jsou děti velmi učenlivé. Jelikož jsou to ještě malé děti, tak je potřeba brát 

v potaz jejich hravost, soutěživost ale i neschopnost udržení pozornosti po delší dobu, a proto 

by většina tréninků pro tuto kategorii měla být pestrá s častým měněním činností, nejlépe 

formou her a různých soutěží. Abychom se vyvarovali problému rané specializace, 

tak bychom měli do tréninkových jednotek zařazovat i jiné sporty, nebo alespoň nějaké 

prvky z nich. 

Na začátku období pubescence máme ještě v malé míře takzvaný druhý „zlatý věk 

motoriky“, díky kterému se děti ještě snadno učí novým dovednostem. Během středního, 

či staršího školního věku dochází díky hormonům k růstovému sprintu, což může způsobit 

takzvanou diskoordinaci neboli neohrabanost, to znamená, že i námi již zvládnuté prvky 

pohybů nám mohou začít dělat problém. V této části životního cyklu je potřeba, aby byl 

trenér citlivý a měl taktní přístup. Vlastně by měl být spíš takovým zkušeným rádcem, 

než přísným a striktním mentorem. Děti v tomto věku si potřebují vytvořit vztah ke sportu, 

avšak nejenom jako ke hře, ale také jako jedné z jejich povinností. V této fázi života nejvíce 

rozvíjíme individuální herní výkon, takže se snažíme o zdokonalování herních činností 

jednotlivce, a až na druhém místě je týmový herní výkon a s ním spojené herní kombinace. 
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Během adolescenčního období se poměrně často změní zájmy dítěte, a je i zaznamenán 

pokles pohybových aktivit jako takových. Vývoj senzorický a motorický se pomalu 

dokončuje, a stejně tak vývoj po stránce tělesné. Inteligencí už jsou na tom děti stejně, jako 

dospěli, akorát jim chybí zkušenosti, a to jak životní, tak ale i herní. Přestože už jsou 

s inteligencí zhruba na úrovni dospělých, tak se snaží neustále prosazovat své názory 

za každou cenu. Tréninkové jednotky se čím dál více podobají těm mužským, a tak se více 

podílí nácvik herních kombinací a herních systémů, ale neopomíná se ani na herní činnosti 

jednotlivce, které se udržují na požadované úrovni. 

Ve florbalových soutěžích a na florbalových turnajích bývají hráči rozdělováni podle věkové 

kategorie, do které patří vždy dva ročníky. Těchto věkových skupin je momentálně Českou 

florbalovou unií nastaveno sedm, ale někteří trenéři se snaží prosadit jednu případně dvě 

další kategorie, které by měly pomoct především se zkvalitněním nejvyšších soutěží. 

Do období prepubescence kategorie je přípravka, kde je dětem 8-9 let, a elévové, kam patří 

děti ve věku 10 a 11 roků. V období pubescence jsou kategorie mladší žáci, kterým je 12-13 

let, a starší žáci, kam bychom zařadili 14-15 roků staré děti. Dále máme období adolescence 

s kategoriemi dorostenci, kluci ve věku 16 a 17 roků, a junioři, kteří mají 18-19 let. Poslední 

a nejdéle trvající kategorií jsou muži, kteří nemají předepsanou horní věkovou hranici, 

avšak od 35 let mohou nastupovat v lize veteránů. Úrovní soutěže, o které už se nějaký čas 

mluví a která by se možná mohla vzniknout během několika následujících let je pro kategorii 

do 23 let, případně 21 let. [3] [4] 
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Tabulka 1 – Florbalové kategorie a období 

Období Kategorie Věk 

Prepubescence 

Přípravka 8 a 9 let 

Elévové 10 a 11 let 

Pubescence 

Mladší žáci 12 a 13 let 

Starší žáci 14 a 15 let 

Adolescence 

Dorostenci 16 a 17 let 

Junioři 18 a 19 let 

 Muži 20 a více let 

Zdroj: Vlastní text 

3.3.6 Roční tréninkový cyklus ve florbale 

Nejdůležitější částí sezóny je část soutěžní, která začíná stejně jako školní rok v září, 

avšak vrcholí už během měsíce dubna. Poté následuje přechodná fáze, která trvá 3-6 týdnů, 

což odpovídá zhruba měsíci květnu. A pak se nastává začátek ročního tréninkové cyklu 

v podobě přípravného období, které trvá 6-8 týdnů. Poslední nezmíněná fáze ve florbalové 

sezóně, a druhá v rámci ročního tréninkového cyklu, se nazývá předsoutěžní a trvá 2-4 týdny. 

[17] 

Tabulka 2 – Fáze ročního tréninkového cyklu ve florbale 

 Délka trvání [týdny] Časové období ve florbale 

Přípravné 6-8 červen-červenec 

Předsoutěžní 2-4 srpen 

Soutěžní 30-32 září-duben 

Přechodné 3-6 květen 

Zdroj: Vlastní text 
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3.4 Herní činnost jednotlivce, herní kombinace a herní systémy 

Pod herními činnostmi jednotlivce si můžeme představit základní pohybové úkoly, 

jako třeba základní postoj nebo držení hole. Další z těchto činností rozdělujeme podle fáze 

využití do kategorie buď útočné, nebo obranné. Mezi útočné herní činnosti patří například: 

driblink, vedení míčku, přihrávání, střelba a uvolňování s míčkem nebo bez míčku. 

Do obranných zařazujeme například: obsazování hráče s míčkem nebo bez míčku 

a blokování střel. 

Při herních kombinacích se jedná o cílenou spolupráci dvou a více hráčů, kteří spolupracují 

na řešení konkrétní situace. Hráč by měl zvládat základní herní činnosti jednotlivce, neboli 

základní techniku, a až teprve tehdy by se mělo přecházet k nácviku herních kombinací. 

Při trénování kombinací by neměla úroveň zvládnutí individuální techniky hráčů být 

omezujícím faktorem pro spolupráci. I herní kombinace se využívají v obou soutěžních 

fázích (útok i obrana). Jedná se o skvělý prostředek pro zpestření a urychlení hry.  

Herní systémy jsou prostředkem k vedení a organizování herního projevu celého týmu 

v obou fázích zápasu, kdy každý hráč, skupina nebo celé družstvo má předem stanovené 

úkoly, které plní po celou dobu utkání nebo pouze po jeho část. Pro co nejefektivnější nácvik 

herních systémů je zapotřebí perfektní zvládnutí konkrétních herních kombinací. [3] [6] [7] 

[8] [31] 

3.4.1 Útočné herní systémy 

Do útočných herní systémů ve florbale patří takzvaný postupný útok, rychlý útok a protiútok. 

Dále by sem ještě patřila přesilová hra, ale tu si popíšeme společně s oslabením v jiné části. 

Hlavním rozdílem mezi těmito systémy je přechod od zisku míčku k zakončení do soupeřovy 

branky. 

Postupný útok bývá používán především tehdy, pokud se soupeř stihne vrátit na svoji 

polovinu a zvládne se zformovat do svého obranného postavení. Tento typ útoku je založen 

na plynulejším, pozvolnějším dobývání soupeřovy branky a na velkém množství přihrávek. 

U útočících hráčů je zapotřebí tvořivosti, všímavosti, trpělivosti a perfektního zvládnutí 

přihrávání, jelikož pomocí toho se hlavně snaží najít slabé místo v soupeřově rozestavení 
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nebo cestu, která by mohla být zakončena gólem. Charakteristickým znakem postupného 

útoku je i častá zpětná přihrávka na posledního hráče. 

Rychlý útok se využívá proti týmům, které bývají hodně aktivní na své útočné polovině 

při napadání soupeře za účelem získání míčku. Většinou se tento útok zakládá na jedné 

dlouhé přihrávce, kterou se vyřadí útočníci soupeře z fáze bránění, a vznikají tím přečíslení 

různých variací, ať už dva na jednoho, tři na jednoho a podobně. Takže to poté vypadá jako 

velice rychlá a přímočará akce. Pro tým využívající tento typ útoku je důležité, aby se 

útočníci uměli uvolnit od svých obránců, a aby přihrávající hráč byl dostatečně technicko-

takticky vyspělý. 

Čím dál častějším jevem ve florbale jsou protiútoky, dokonce z nich už bývá většina 

vstřelených gólů. Protiútok je v mnoha ohledech hodně podobný rychlému útoku. Zakládá 

se na rychlé a přímočaré přihrávce, nebo v případě získání míčku v území kolem poloviny 

hřiště na rychlosti běhu s míčkem daného jednotlivce. I tímto útokem se vyřadí soupeřovi 

obránci z fáze bránění, a i zde často vznikají různá přečíslení, která pak končívají vstřelením 

gólu. Liší se jen v tom, že se jedná o okamžitou reakci po zisku míčku. Tento styl hry, který 

se také někdy nazývá „nahoru-dolů“, jelikož obranná a útočná fáze se velmi často a rychle 

střídá, je asi pro diváky nejatraktivnější a je jimi nejoblíbenější. [3] [6] [7] 

3.4.2 Obranné herní systémy 

Mezi obranné herní systémy ve florbale řadíme osobní obranu, zónovou obranu, 

kombinovanou obranu a zónový presink. Stejně jako mezi útočné herní systémy tady patří 

přesilová hra, tak zde patří hra v oslabení, ale pro lepší porovnání si ji rozebereme v části 

s hrou přesilovou. 

Osobní obrana je systém, kdy si každý hráč obsadí svého jednoho protihráče, buď takzvaně 

na volno, nebo na těsno, což znamená, že mezi nimi není ani metr volného místa. Důvodem 

tohoto obsazování hráčů je eliminace možností přihrávek. U tohoto typu bránění je potřeba, 

aby si hráči zvládali navzájem přebírat své hráče, což bývá obtížnější například při velké 

rotaci hráčů soupeře, a především, aby byli v dostatečné fyzické kondici, jelikož je to 

nejnáročnější pohyb na hřišti. Velikou slabinou tohoto typu bránění jsou protiútoky, jelikož 

při ztrátě míčku a díky párovému rozestavení má protihráč dost prostoru pro pohyb.  
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I když je zónová obrana spíše pasivnějším typem bránění, tak i přesto se ve florbale nejčastěji 

používá. V případě správného provádění, by se soupeř neměl dostat s míčkem do ohrožení 

branky, jelikož principem je zpomalení útoku, vytlačování soupeře s míčkem k mantinelu. 

Obránci mají většinou jenom svoji polovinu rozdělenou do zón, které musí každý bránit. 

Nejvíce se při tomto druhu bránění využívá rozestavení 2-1-2, ale dalšími používanými 

možnostmi jsou 2-2-1 nebo 1-2-2. V zónovém bránění je důležitá komunikace a také jsou 

vysoké taktické nároky na poziční disciplínu, jelikož pětice hráčů musí být kompaktní 

a přesouvat se na základě pozice míčku.  

Kombinovaná obrana, jak už název napovídá, je kombinací zónové a osobní obrany. Většina 

lidí si pod tímto systémem představí zónovou obranu, kdy jenom konkrétní hráči brání 

nejlepší hráče soupeře, takhle to může vypadat ve sportech jiných například v házené, ale 

ve florbale kombinovaná obrana vypadá jinak. Tento typ bránění využívá totiž výhod obou 

systémů, takže hráč v podstatě brání současně jak prostor, tak ale i protihráče. Na co 

se zaměřuje v konkrétní moment, jestli spíš na svoji zónu nebo na svého hráče, rozhoduje 

aktuální dění na hřišti. Při správném zvládnutí a spolupráci umožňuje neustálý tlak 

na protivníky, a míra tlaku je dána hlavně úsilím hráče, který atakuje (napadá) hráče 

s míčkem, nebo těsností obsazování soupeřů bez míčku. Pro řádné fungování této obrany 

je zapotřebí rozsáhlé taktické variability při spolupráci a koordinovaným herním úsilím. 

Takovou aktivnější zónovou obranou je zónový presink, kdy bránící hráči vyvíjí mnohem 

více aktivity. Obranný útvar se kompaktně posunuje směrem na základě polohy míčku. 

Největší tlak by měl být na hráče s míčkem, což nejčastěji bývá za brankami a v rozích, 

kde je největší pravděpodobnost zisku míčku. Základní myšlenkou je omezení možností 

přihrávek hráči s míčkem a zamezit případnému adresátovi přihrávky v přijetí přihrávky 

a snažit se co nejvíce být na vhodném místě, v co největším počtu a tím tu část takzvaně 

přehustit. Díky velké koncentraci hráčů na malém prostoru se eliminují individuální akce 

soupeře. Typickými prvky pro tento styl bránění jsou vypomáhání, zdvojování, zajišťování 

a přebírání. Zónový presink se dá využívat celoplošně a v případě využití na půli soupeře se 

nazývá forčekink. Nároky na hráče jsou kladeny hlavně stran kondice a taktického myšlení, 

protože to právě při obranné spolupráci pomáhá redukovat případné rychlé útoky 

a protiútoky soupeře. [3] [6] [7] 
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3.4.3 Přesilové hry a oslabení 

Přesilové hry a hry v oslabení jsou časově omezené situace kdy se počet hráčů z jednoho 

týmu nerovná počtu hráčů soupeřova týmu. Tyto stavy nastávají tehdy, když se některý 

z hráčů dopustí závažnějšího přestupku. Pokud padne branka při dvouminutovém vyloučení 

a při početní výhodě, tak se časový trest ruší a hráč se z trestné lavice vrací zpátky do hry. 

Z jednoho družstva může být vyloučeno i více hráčů zároveň, ale pravidla umožňují souběh 

pouze dvou trestů, což znamená, že v oslabení musí tým hrát alespoň ve třech hráčích v poli 

plus brankář v brance. Z čehož tedy vyplývá, že při přesilové hře budou na hřišti vždy 

tři až čtyři hráči z oslabeného týmu a čtyři až pět hráčů z týmu s možností početní výhody. 

Speciálním případem, který nám rozšiřuje množství variant hry při nerovném počtu hráčů 

v poli, je takzvaná power-play neboli hra bez brankáře. V takový moment může docházet 

i k přesilovým hrám až šesti útočících ku třem obráncům. 

Při přesilové hře je hlavním cílem sevření soupeře na jeho polovině, a vytváření si co 

nejlepších střeleckých pozic, z kterých by některá mohla skončit vstřelením branky, a tím 

pádem využitím početní výhody. Obvykle si útočníci snaží co nejvíc přihrávat, a to z důvodu 

rozhýbání obranné formace, aby našli nejslabší místo a nejlepší pozici a moment pro střelu 

na branku. 

Velmi náročnou částí pro tým je vždy hra v oslabení, a to nejenom fyzicky ale i psychicky. 

Pro správné provedení a ubránění musí hráči držet předem zvolenou formaci, pomocí které 

se snaží nepouštět soupeře do nejlepších střeleckých pozic, nejčastěji k mantinelům nebo 

co nejdál od branky, a případně se snaží v rámci pravidel tělem zblokovat střelu. Při hře 

ve čtyřech hráčích v poli se nejčastěji používají rozestavení 2-1-1, 1-2-1 při pohledu z vrchu 

jsou hráči vrcholy kosočtverce, nebo 2-2 hráči vytváří čtverec. Pokud se jedná o hru ve třech, 

tak zde se hráči snaží udržet trojúhelník buď se dvěma vrcholy před malým brankovištěm, 

pak se jedná o rozestavení 2-1, anebo opak první varianty, kdy je řeč o postavení ve formaci 

1-2. Žádný z těch rozestavení není dokonalé, a každé má své slabší místo, proto 

se nesetkáváme pouze s jednou variantou. [3] [7] 

3.4.4 Standardní situace 

Pokud se hra přeruší, pak vždy následuje jeden z typů standardní situace, který je určen 

důvodem přerušení. Mezi standardní situace patří vhazování, rozehrání, volný úder a trestné 
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střílení. U všech těchto typů musí být soupeř minimálně tři metry od míčku v momentě 

uvedení míčku do hry, a to včetně jeho hokejky.  

Na vhazování se vždy připraví jeden hráč z každého družstva a ostatní hráči musí být alespoň 

již zmíněné tři metry. Speciálním případem je trestné střílení, kdy se na hřišti nachází pouze 

hráč provádějící nájezd, brankář a dva rozhodčí. Všichni ostatní mají v tu chvíli místo na své 

střídačce. I když se používá pojem vhazování z hokeje, tak ve florbale leží míček na zemi 

už před samotným vhazováním. Tímto typem standardní situace se vždy zahajuje třetina 

nebo hra po řádně vstřelené brance. Může být také nařízeno při situaci, kdy nelze jasně 

stanovit, který tým by měl mít možnost rozehrání. 

V případě, že míček opustí hřiště, nebo dojde ke kontaktu se stropem a lze určit, kdo se dotkl 

poslední míčku, je nařízeno rozehrání pro tým, který se nedotkl míčku jako poslední. Tento 

typ rozehrání se vždy provádí úderem do míčku 1,5 m od mantinelu, aby rozehrávající hráč 

měl možnost se napřáhnout, ale nikdy za úrovní prodloužené brankové čáry.  

Další možností standardní situace je volný úder, který je nařízen rozhodčími malém 

přestupku. Stejně jako rozehrání se volný úder nikdy nekoná za úrovní prodloužené 

brankové čáry, a v případě prostoru přímo před brankou, tak se musí provádět v minimální 

vzdálenosti 3,5 metru od malého brankoviště.  

Poslední možností standardní situace je trestné střílení, které rozhodčí nařídí v případě, že 

se přestupek proti pravidlům odehraje v průběhu přímého ohrožení branky nebo zamezí 

nedovoleným způsobem takové situaci. [3] [7] 

3.5 Metody pedagogického výzkumu 

Metody pedagogického výzkumu dělíme do dvou základních orientací, které se liší v mnoha 

ohledech, jako jsou: cíl výzkumu, způsob realizace výzkumu, výsledky a vztahem mezi 

zkoumajícím a zkoumaným. Tyto dva výzkumné směry se nazývají kvantitativní 

a kvalitativní, které se liší například v postupu výzkumu a typu zpracovávaných dat (čísla 

versus slova). Kvantitativní způsob výzkumu se snaží ověřit teorie nebo vysvětlit nějaký jev, 

naproti tomu způsob kvalitativní se snaží budovat nové teorie a porozumět smyslu jevů.  

V praktické části byly využity dvě výzkumné metody kvantitativní typu, a to pozorování 

a rozhovor. Názory v použití dvou protikladných metod v podobě jedné kvantitativní a jedné 
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kvalitativní se liší. Radikálové jsou názoru, že se výzkumné orientace natolik liší, že je není 

možné kvůli rozdílnosti využít společně. Druhý názor si zakládá na tom, že se naopak 

doplňují a je výhodné je společně použít. [2] 

3.5.1 Pozorování 

Pozorování je o sledování činnosti lidí a následném záznamu, analýze a vyhodnocení této 

činnosti. U kvantitativního pozorování ví pozorovatel od začátku, co a jak má sledovat 

a na co se zaměřit. Tento způsob výzkumného pozorování se nazývá strukturované 

pozorování, jelikož pozorovatel rozděluje jednotlivé části pozorování do předem daných 

kategorií. Záznam pozorovatel provádí do předpřipraveného záznamového archu, který 

může mít různé podoby. Na základě pozorovaných jevů můžeme činnosti rozdělit 

do několika základních kategorií podle jejich charakteru. Tyto kategorie jsou kognitivního, 

afektivního a psychomotorického charakteru. Do kategorie kognitivního charakteru by patřil 

jev „trenér vysvětluje nové cvičení“, do druhé kategorie tedy do afektivního charakteru 

náleží jevy spojené s pocity, postoji a zájmy například „trenér obviňuje dítě“, a do kategorie 

psychomotorického charakteru bychom zařadili například „trenér prochází po hřišti“. 

Pozorované jevy můžeme dělit podle obtížnosti určování sledovaného jevu na s nízkým 

stupněm vyvozování (jev je snadno rozeznatelný), a s vysokým stupněm vyvozování 

(pozorovatel se musí více soustředit, aby jev správně určil). Jako příklad z první kategorie 

můžeme uvést „trenér kreslí cvičení“ a opakem pak je například „žáci se soustředí 

na výklad“. U pozorování máme dvě možnosti sledování průběhu činnosti, buď osobně, 

pak se jedná o takzvané přímé pozorování, nebo ze záznamu a tehdy jde o nepřímé 

pozorování. [2] 

3.5.2 Rozhovor 

Rozhovor neboli interview je kvantitativní výzkumnou metodou, u které se jedná 

o mezilidský kontakt nejčastěji tváří v tvář. Interview je velmi podobné dotazníkové 

výzkumné metodě, akorát zde se dává přednost spíše otázkám otevřeným, ale mohou 

se využívat i polouzavřené nebo uzavřené. Na rozdíl od dotazníku zde může tázající otázky 

částečně upravovat, nebo se doptávat, pokud respondent neodpověděl na otázku v plném 

rozsahu. Rozhovoru se dává přednost, pokud je malá pravděpodobnost vrácení se dotazníku, 

nebo pokud tázaní mohou mít problém s psaným slovem, což může nastat hlavně u dětí. 
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Interview se dělí na tři druhy, a to podle volnosti při dotazování. Prvním druhem 

je strukturované interview, kdy se v podstatě jedná o ústní dotazník. Úplný opak se nazývá 

nestrukturované interview, u nějž je úplná volnost odpovědí, což mnohdy přináší 

neočekáváné informace. Tento způsob má nevýhodu podobě těžšího vyhodnocování těchto 

získaných údajů. Takzvanou zlatou střední cestou je polostrukturované interview, které má 

charakteristický znak v nabídnutí možností odpovědí a po zvolení následuje případné 

dotazování nebo upřesňování. [2]  
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4 Praktická část 

4.1 Hypotézy 

H1 – Přepokládám, že u kategorie mužů, jakožto nejstarších, bude procentuální podíl 

taktické přípravy za celý zkoumaný týden dosahovat minimálně 65 %.  

H2 – Přepokládám, že u nejmladší kategorie, tudíž u přípravky, bude podíl taktické přípravy 

při trénincích roven nule. 

H3 – Předpokládám, že první nácvik herního systému bude v rámci tréninkových jednotek 

kategorie elévů obranného charakteru. 

4.2 Popis zkoumaného souboru 

Florbalový oddíl Tatran Střešovice patří společně s dalšími sportovními oddíly 

ve Střešovicích (ASPV – Asociace Sportu Pro Všechny, volejbal, florbaloví vozíčkáři, 

házená a tenis) pod Tělovýchovnou Jednotu Tatran Střešovice, která byla založena v roce 

1885. 

Když se ve florbalovém prostředí řekne Tatran Střešovice, tak všichni hned vědí, o jaký tým 

se jedná, jelikož s tímto florbalovým klubem je spojováno mnoho superlativů. Patří mezi 

nejstarší kluby v České republice, jelikož byl u počátku florbalu na našem území v roce 

1992. Za tento pražský klub hraje dohromady více šest set hráčů a hráček, což jej řadí mezi 

největší kluby. Dalším superlativem spojovaným s tímto klubem je nejúspěšnější, jelikož 

na nejvyšší mužské úrovni získal šestnáct titulů mistra, a to v pouhých dvaceti čtyřech 

sezónách. Ale své úspěchy sbírá i na úrovni mládežnického florbalu, čehož krásným 

důkazem je unikát ze sezóny 2014/2015, kdy se mu podařilo získat mistrovský triple (muži, 

junioři, dorostenci). Na mezinárodní úrovni se Tatranu podařilo získat v roce 2011 stříbrné 

medaile na Champions Cupu neboli Turnaji mistrů. Mnoho českých florbalových hvězd, 

ať už současných nebo minulých, zde začínalo anebo s tímto klubem spojilo některou 

ze svých sezón. [15] [29] [30] 
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5 Výsledky výzkumného šetření 

K získání dat potřebných pro výzkum bylo využito metody pozorování, která lze provádět 

přímo (osobně na tréninku) a nepřímo (ze záznamu). Varianta nepřímého pozorování musela 

být použita, jelikož některé tréninkové jednotky se překrývaly a nebylo tedy možné být 

na dvou místech současně. Záznamy z tréninkových jednotek, kterých jsem se nezúčastnil 

osobně, byly získány softwaru XPS Network, což je program určený pro sportovní kluby 

a trenéry, kterým usnadňuje veškeré organizování a vedení týmu, a který používá 

i florbalový oddíl Tatranu Střešovice pro všechny své týmy. Všechny chlapecké/mužské 

kategorie mají během jednoho týdne tři tréninky florbalové a jeden neflorbalový, kromě 

věkově nejstarších a nejmladších týmů. Muži mají o jeden florbalový trénink navíc oproti 

všem ostatním, a přípravka má tréninky florbalové zase jenom dva. Neflorbalové trénink 

mají až do kategorie starších žáků včetně za úkol pohybovou průpravu a rozvoj 

všestrannosti. A od dorostenců výš jsou zaměřené spíš na kondiční a posilovací složku. 

Získaná data budou následně porovnána s daty získanými z řízeného rozhovoru 

s šéftrenérem florbalového oddílu Tatranu Střešovice. 

Zkoumáno bylo celkem sedm mužských kategorií, do kterých se rozděluje na základě 

ročníku narození, ve florbalovém oddíle Tatranu Střešovice. Správně by měly v dané 

kategorii figurovat pouze dva ročníky narození, kromě kategorie mužské, ve které není horní 

věková hranice nijak stanovena, ale je možné, aby v rámci turnajů zaštítěných organizací 

Český florbal nastupovali k zápasu i chlapci dvou následujících mladších ročníků narození. 

V rámci trénování je to pouze na domluvě vedení družstva a rodičů/hráče, ale málokdy 

se stane, že by jedinec trénoval s kategorií, za kterou ještě nemůže nastupovat do soutěží. 

Zkoumání probíhalo v pracovním týdnu od 14. 11. 2016 do 18. 11. 2016, což odpovídá 

v rámci ročního tréninkového cyklu fázi soutěžní. Tento týden byl vybrán zcela náhodně 

a nezávisle na tom, zda týmy v následujícím víkendu nastoupí k zápasům. Bylo tak 

rozhodnuto, jelikož kvůli nedostatečnému množství schválených hal a nedostatku 

kvalifikovaných rozhodčích, se kategorie střídají a většina tak hraje každý druhý víkend. 

A tak by nebylo ani možné vybrat jeden týden, který by z tohoto hlediska vycházel 

pro všechny týmy stejně. 
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Pro určení, zda dané cvičení zařadit do taktické složky sportovního tréninku, sloužilo 

především porovnání s některou zápasovou situací. V případě, že cvičení bylo založeno 

na některé konkrétní zápasové situaci, tak v ten moment bylo cvičení zahrnuto do taktické 

přípravy. Patřily sem také veškeré nácviky speciálních zápasových situací, kam řadíme: 

přesilovou hru, hru v oslabení, standardní situace. Do času věnovaného taktické přípravě 

dále patří i trénování herních systémů, rozbory a videorozbory hry soupeře. 

5.1 Výsledky v jednotlivých kategoriích 

5.1.1 Přípravka 

Nejmladší kategorií v mužském florbale je přípravka, do které spadají chlapci do 9 let 

včetně. Avšak někdy se zde můžeme setkat i s dětmi ve věku 6 a 7 roků, velkou výjimkou 

bývají i 5leté děti, které ale většinou musí být vyzrálejší oproti svým vrstevníkům. 

Tabulka 3 - Přípravka 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Součet 

Celkový tréninkový 

čas [min] 
X 91 X 91 X 182 

Čas taktické 

přípravy [min] 
X 0 X 0 X 0 

Procentuální podíl 

[%] 
X 0 X 0 X 0 

Zdroj: Pozorování 

X – ten den florbalový trénink nemají 

V tabulce můžeme vidět, že v Tatranu Střešovice má kategorie přípravky dva florbalové 

tréninky o časovém rozsahu devadesát jedna minut. Dále můžeme vyčíst, že v této kategorii 

taktická příprava nemá ještě žádné zastoupení v trénincích.  

Kolem jedné čtvrtiny, asi 23 minut, z času tréninku tvoří úvodní a závěrečné protažení 

společně s atletickou abecedou a vyklusáním, které probíhá bez přítomnosti hokejek. 

V úvodní části, která trvá přibližně 10 minut, ještě před rozcvičením, bývá nějaká menší 

florbalová hra s hokejkou na zahřátí a aktivaci všech svalů a kloubů. Zhruba jednu třetinu 
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z celkového času tréninku, což odpovídá necelým 30 minutám, pak tvoří hlavní část, která 

bývá zaměřená především na rozvoj techniky většinou formou nějakých her nebo závodů. 

Poslední nezmíněnou část tréninku tvoří hra, ať už s gólmany nebo pouze na malé branky, 

které patří asi třetinový podíl (31 minut). 

5.1.2 Elévové 

Do věkové skupiny elévů patří chlapci ve věku 10 a 11 let, ale k zápasům nebo turnajům 

se mohou k této kategorii přidat i děti ve věku 8 a 9. 

Tabulka 4 - Elévové 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Součet 

Celkový tréninkový 

čas [min] 
87 X 65 X 87 239 

Čas taktické 

přípravy [min] 
0 X 20 X 0 20 

Procentuální podíl 

[%] 
0 X 30,77 X 0 8,37 

Zdroj: Pozorování 

X – ten den florbalový trénink nemají 

Z tabulky je zřejmé, že tato kategorie má již tři florbalové tréninky a z toho dva trvaly shodně 

87 minut a jeden trval pouhých 65 minut. U této kategorie je již zaznamenán podíl taktické 

přípravy, a to v podobě 20 minut při středečním tréninku, který trval pouze 65 minut. Takže 

v rámci jednoho tréninku bylo zastoupení taktické složky téměř 31 %. Avšak při sečtení 

a porovnání celkových časů tréninků s částmi věnovanými taktice a její přípravě už výsledný 

podíl činí něco málo přes 8 %, což už není tak vysoké číslo. 

Úvodní deseti minutová část středečního tréninku, ve kterém měla taktická složka svůj podíl, 

probíhala formou dvou sportovních her (fotbalu a házené) hraných současně za lehce 

upravených pravidel. Následovalo dynamické rozcvičení s atletickou abecedou, čemuž 

se dohromady věnovalo 6 minut. Poté už následovaly části zaměřené na florbal. Nejprve se 

ve čtyřech cvičeních zaměřilo na technickou složku sportovního tréninku, konkrétněji se 
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jednalo o základní dovednosti, jako jsou: vedení a kontrola míčku, přihrávání. Této části 

bylo věnováno celkem 16 minut. Pak přišla na řadu taktická část, která probíhala po dobu 

20 minut a byla zaměřena na jednu konkrétní věc, a to vysvětlení a nácvik herního systému 

1-2-2. Hlavním cílem v tomto cvičení bylo v případě ztráty míčku se naučit, jak ho 

co nejrychleji dostat zpět pod svoji kontrolu. Toto cvičení probíhalo především formou 

řízené hry, která bývala v některých částech přerušená a v ten moment došlo k vysvětlení 

nebo doptání se, kde nastala chyba, kvůli které byla hra pozastavena. Poslední část 

obsahovala dvě cvičení, jejichž cílem bylo závěrečné vyklusání a protažení, přičemž měla 

dohromady 13 minut. 

5.1.3 Mladší žáci 

Mladší žáci jsou třetí kategorií v pořadí od nejmladších florbalistů. V této věkové skupině 

se nejčastěji setkáme s chlapci ve věku 12 a 13 let, ale stejně jako v kategoriích předchozích 

i zde mohou k utkáním nastupovat kluci, kteří věkově patří do skupiny elévů (10 a 11 roků). 

Tabulka 5 – Mladší žáci 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Součet 

Celkový tréninkový 

čas [min] 
85 84 X X 84 253 

Čas taktické 

přípravy [min] 
24 0 X X 24 48 

Procentuální podíl 

[%] 
28,24 0 X X 28,57 18,97 

Zdroj: Pozorování 

X – ten den florbalový trénink nemají 

V tabulce můžeme vidět, že tento tým má taktéž tři florbalové tréninky, které skoro vždy 

trvají hodinu a dvacet čtyři minut. Oproti kategorii předchozí zde máme taktickou složku 

zastoupenou při dvou florbalových trénincích. Toto zastoupení bylo časově shodné 

a odpovídalo 24 minutám, ale podíly v rámci tréninku se nepatrně liší, jelikož pondělí 

sportovní příprava byla oproti páteční o minutu delší. Takže podíl taktické přípravy 

v pondělí dosáhl na 28,2 % a v pátek skoro 28,6 %. Avšak jelikož v úterý se podíl taktické 

části rovnal nule, tak souhrnně za celý týden se celkový podíl snížil a získal 19 %. 
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Podíváme-li se detailněji na složení tréninku i s taktickou složkou (pondělí), zjistíme, 

že na zahřátí se v ten den hrálo rugby po dobu 5 minut. Poté stejně jako u týmů předchozích 

následovalo dynamické rozcvičení plus atletická abeceda, což časově dohromady dalo 

8 minut. Dále už se pokračovalo s hokejkou, kdy po dobu 8 minut měli chlapci za úkol 

při cvičení potrénovat vedení míčku a různé kličky. Mezitím trenéři připravili stanoviště 

pro kruhový trénink, který se skládal ze čtyř cvičení, přičemž dvě tato cvičení jsem zahrnul 

do taktické složky, a trval 53 minut. Nejprve během 5 minut byly vysvětleny jednotlivé 

úkoly na stanovištích, tudíž na každém stanovišti byli hráči 12 minut. Dvě cvičení 

netaktického charakteru byla hra 3:3. Při jednom se hrálo na malé branky, kde ale bylo navíc 

pravidlo, že hráč s míčkem nesmí zastavit a ani udělat pohyb zpět. Druhé mělo branky 

vytvořené z kuželů, kterými hráč musel pro skórování míček provést. První cvičení zařazené 

do taktické části se nazývá 1:1 se zakončením na branku, což vychází ze zápasové situace, 

kdy se útočící hráč snaží obehrát obránce nebo se jej snaží prostřelit, tak aby mohl následně 

zakončovat na brankáře. Druhé taktické cvičení byly zipy, při kterých hráči vybíhají 

od mantinelu, na střídačku zleva a zprava, a snaží se vystřelit z běhu na branku. Závěrečných 

11 minut bylo věnováno vyklusání se, kompenzačním cvičením a protažení. 

5.1.4 Starší žáci 

Kategorie starších žáků se nachází přesně uprostřed na stupnici od nejmladších k nejstarším. 

Do této skupiny spadají 14 nebo 15 let staří chlapci a stejně jako u předchozích kategorií 

i tady platí pravidlo, že k zápasům ve starších žácích mohou nastupovat i mladší žáci, tudíž 

věk 12 a 13 let. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Tabulka 6 – Starší žáci 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Součet 

Celkový tréninkový 

čas [min] 
89 X 82 X 87 258 

Čas taktické 

přípravy [min] 
55 X 44 X 43 142 

Procentuální podíl 

[%] 
61,80 X 53,66 X 49,43 55,04 

Zdroj: Pozorování 

X – ten den florbalový trénink nemají 

Při pohledu do tabulky zjistíme, že i tento tým stejně jako elévové a mladší žáci, už má tři 

florbalové tréninky. U této kategorie se jednotlivé časy trvání tréninku už liší více, jelikož 

nejkratší trval 82 minut a nejdelší 89 minut. Takže pokud bychom chtěli zjistit průměrné 

trvání ze všech tří tréninkových jednotek, tak se dostaneme na 86 minut. Oproti předchozím 

kategoriím má však taktická příprava zastoupení ve všech třech dnech, ale stejně jako 

tréninkový čas i zde je větší rozptyl, konkrétněji 43-55 minut. Z čehož vyplývá, 

že i jednotlivé podíly se musí více lišit. Největšího procentuálního podílu bylo dosaženo 

v pondělí, kdy dosáhl téměř na 62 %. Při středečním tréninku se podíl rovnal 53,7 %. 

A nejmenší podíl taktické části měl s 49,5 % pátek. Po sečtení celkových tréninkových časů 

a porovnání se součtem časů věnovaných taktické přípravě se celkový procentuální podíl 

dostal na 55 %. 

Středeční trénink začal úvodní částí trvající 9 minut, při které se hráči rozběhali 

už s hokejkami a míčky formou krátkých rychlých cvičení s postupně zvyšující se intenzitou 

pohybu a se zaměřením na techniku. I zde se pokračovalo dynamickým strečinkem 

a atletickou abecedou, čemuž se dohromady věnovalo 10 minut. Pak byla na řadě hra 3:3, 

kde chlapci měli za úkol vyvíjet tlak na hráče s míčkem a pokoušet se o zdvojování. Tato hra 

trvala 10 minut a byla zahrnuta do taktické složky v rámci tohoto tréninku. Následujících 15 

minut patřilo dvěma cvičením, která probíhala současně, a na každém z nich hráči setrvali 6 

minut, což ale dá dohromady 12 minut a zbývající 3 minuty byly využity pro vysvětlení 

a vystřídání stanovišť. První cvičení bylo o zdvojení soupeře s míčkem v rohu, a jak už název 
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napovídá, jednalo se o cvičení, při němž se hráč s míčkem snažil z rohu dostat do zakončení 

na branku a v tom mu měli zabránit dva protihráči. V tomto případě se jednalo o cvičení 

zahrnuté do taktické přípravy. Ve druhém cvičení hráči potrénovali situace 1:1, kdy hráči 

stáli naproti sobě za úrovní jejich dvou branek z kuželů a jeden svým pohybem určil branku, 

kterou proběhne a soupeř musel proběhnout brankou protější. Načež získal jeden z nich 

balón, s kterým se snažil projít skrz jednu ze soupeřových branek. Toto cvičení zahrnuto 

do taktické přípravy nebylo, jelikož se při něm trénovala rychlost rozhodování a postrádalo 

porovnatelnost se situací z utkání. Posledním florbalovým cvičením trvajícím 28 minut byla 

hra při plném počtu hráčů na obou stranách. Ale i zde byl pokyn navíc, který měl za úkol 

procvičení herního systému 2-2-1 a vytváření tlaku na hráče s míčkem. Především díky 

konkrétnímu pokynu navíc mohla být tato část započtena do taktické přípravy. Jako u všech 

kategorií i zde na konci tréninku proběhla část závěrečná v podobě vyklusání a protažení, 

které dohromady trvalo 10 minut. 

5.1.5 Dorostenci 

Kategorie dorostenci tvoří kluci ve věku 16 a 17 roků a samozřejmě i zde je možné, 

aby k zápasům za dorostence nastoupili chlapci z kategorie nižší, tudíž čtrnáctiletí 

nebo patnáctiletí starší žáci. 

Tabulka 7 - Dorostenci 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Součet 

Celkový tréninkový 

čas [min] 
X 95 X 92 90 277 

Čas taktické 

přípravy [min] 
X 57 X 67 56 180 

Procentuální podíl 

[%] 
X 60,00 X 72,83 62,22 64,98 

Zdroj: Pozorování 

X – ten den florbalový trénink nemají 

Když se podíváme na tabulku 7, vidíme, že i dorostenci mají tři florbalové tréninky, které 

trvají hodinu a půl až 95 minut. Při všech trénincích měla taktická složka své zastoupení, 

to se pohybovalo v rozmezí 56-67 minut. Při porovnání času tréninku s časem věnovaným 
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taktické přípravě zjistíme, že rozdíl mezi jednotlivými podíly je téměř 13 %, jelikož v úterý 

se podíl rovnal 60 % ve čtvrtek pak skoro 73 % a v pátek 62 %. Takže logicky musí být 

jasné, že v celkovém týdenním souhrnu bude procentuální podíl mít hodnotu v rozmezí 60-

73 %. Přesněji nám výsledná hodnota za tento tým v daném týdnu vychází na 65 %. 

U kategorie dorostenců se podrobněji rozebereme složení pátečního tréninku. Úvodní část 

trvala 11 minut a skládala se ze tří částí. První z nich bylo základní rozběhání s hokejkou 

a míčkem, kdy hráči běželi čtyři kola po obvodu hřiště. Dále se pokračovalo dynamickým 

strečinkem a atletickou abecedou. Poté přišlo na řadu tříminutové cvičení zaměřené 

na přihrávání, tudíž na jednu z technických složek florbalu. Následovala dvě cvičení 

především na rozchytání gólmanů, ale jelikož vycházela ze zápasových situací, tak mohla 

být zařazena do taktické složky. Cvičením prvním, které probíhalo po dobu 4 minut na obou 

polovinách hřiště, byly zipy s jednou přihrávkou, při kterých hráči vybíhají bez míčku 

od mantinelu, střídavě zprava a zleva, poté z protějšího zástupu dostanou přihrávku, načež 

se snaží vystřelit z běhu na branku. Druhým cvičením byla takzvaná X-ka, kdy na jedné 

polovině ve všech rozích jsou zástupy hráčů. Hráči stojící na úrovni branky mají míček, 

který přihrávají spoluhráči nabíhajícímu ze zástupu úhlopříčně naproti nim, jehož úkolem je 

míček zpracovat a vystřelit na branku. Zástupy se při vybíhání střídají a hráči taktéž mění 

postupně své zástupy. Tomuto cvičení se věnovalo 5 minut. Poté přišlo na řadu cvičení 2:1 

z půlky, které trvalo 7 minut a nemohlo být zařazeno do taktické přípravy, jelikož začíná 

střelou obránce na branku, kterou se později snaží ubránit. Následujících 17 minut patřilo 

nácviku blokování a pohybu při herním systému 2-1-2, což bylo možné zařadit do taktické 

přípravy. Hlavním úkolem útočících hráčů je přenesení hry z rohu a následně střelba jejich 

obránců. Bránicí pětice se snaží reagovat svým pohybem na změnu pozice míčku a zblokovat 

případnou střelu. Dále byla 13minutová pasáž věnována nácviku přesilové hry a hry 

v oslabení, takže ji lze započítat do taktické složky. Ale z tohoto celkového času musíme 

odečíst 3 minuty, kdy hráči šli doplnit tekutiny, a přitom si vyměnili své role, takže útočníci 

šli bránit a obránci zase útočit. Poslední florbalovou fází bylo hraní 5:5 po dobu 20 minut, 

při které se oba celky měli pokoušet uplatnit věci, jenž v tréninku trénovaly. Hra 5:5 byla 

započítána do taktické složky. Závěrečná část složená z vyklusání a protažení vyplnila 

posledních 10 minut. 
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5.1.6 Junioři 

Juniorská kategorie skládající se chlapců ve věku 18 a 19 let a případných dorostenců 

ve věku 16 a 17 roků, kterým je umožněno nastupovat k zápasům za juniory. 

Tabulka 8 - Junioři 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Součet 

Celkový tréninkový 

čas [min] 
X 87 X 87 87 261 

Čas taktické 

přípravy [min] 
X 63 X 52 57 172 

Procentuální podíl 

[%] 
X 72,41 X 59,77 65,52 65,90 

Zdroj: Pozorování 

X – ten den florbalový trénink nemají 

Z tabulky je zřejmé, že i v tomto týmu měli tři florbalové tréninky týdně, kdy každý z nich 

trval 87 minut. Avšak časy věnované taktické přípravě se liší, nejmenší podíl taktické 

přípravy byl ve čtvrtek, kdy dosáhl téměř na 60 %, což odpovídalo 52 minutám. Prostřední 

hodnota zastoupení byla v pátek a rovnala se 65,5 %, v rámci tréninku činila 57 minut. 

Nejvyšší hodnoty 72 % bylo dosaženo v úterý, kdy se zastoupení taktické složky trvalo 

v součtu 63 minut. V celkovém týdenním souhrnu podíl dosahuje skoro 66 %. 

Detailněji se podíváme na složení páteční tréninkové jednotky juniorů, ten trval 87 minut 

a z toho 57 minut patřilo taktické přípravě. Tento trénink začal základní rozběháním 

po obvodu hřiště, oproti dorostencům zde bylo bez hokejek a míčků, ale taktéž trvalo 

3 minuty. I u juniorů následovalo dynamické rozcvičení a atletická abeceda, ale u obou 

cvičení měli hokejky v rukách. Této části se věnovalo dohromady 8 minut. Následujících 

7 minut se hrálo 3:3 bez branek, což mělo za úkol procvičení uvolňování se a pokrytí míčku, 

takže to zahrnuto do taktické přípravy nebylo. Poté se pokračovalo dvěma cvičeními 

zaměřenými na rozchytání gólmanů. Obě cvičení byla započtena do taktické složky tohoto 

tréninku. Nejprve hráči vybíhali ze tří pozic zhruba z poloviny hřiště a stříleli postupně 

na branku po dobu 2 minut. Ve druhém cvičení, které se nazývá zipy s naražením, stáli hráči 
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s míčky ve dvou zástupech naproti sobě. Hráč, který byl zrovna na řadě, nejdříve přihrál 

prvnímu hráči v protějším zástupu a rozeběhl se proti němu, ten mu míček přihrál do běhu 

a následně hráč s míčkem vystřelil na branku. Tomuto cvičení se věnovaly 3 minuty. Dalším 

cvičením v pořadí, které taktéž spadá do taktické složky a jemuž patřilo 5 minut z tréninku, 

bylo 3:2 se zápasovou střelbou. Cvičení začínalo střelou jednoho z obránců, tu brankář chytil 

a rychlým výhozem míčku vyslal své spoluhráče do přečíslení 3:2. Další fází tréninku 

trvající 12 minut a započtená do taktické přípravy bylo na jedné polovině hřiště nácvik 

přesilové společně s nácvikem hry v oslabení a na polovině druhé nácvik standardních 

situací. Poté přišla na řadu řízená hra, nejprve začínala tak, že obránce jednoho týmu měl 

míček na své polovině a soupeřovi útočníci se snaží na něj vyvíjet tlak, tak aby pokazil 

rozhrání. Tato hra trvala 20 minut. Následujících 15 minut hráli hráči v systému 2-1-2, 

z kterého ve správný moment přecházeli na rozestavení ve tvaru W, pokud vybrali hráči 

špatný moment, tak trenér hru zastavil a pokusil se vysvětlit, proč daný moment nebyl 

vhodným. Na závěr proběhlo, jako u všech tréninkových skupin, vyklusání se a protažení, 

které u této kategorie trvalo 12 minut. 

5.1.7 Muži 

Jak už bylo popsáno v teoretické části, tak do této poslední skupiny patří všichni muži 

ve věku 20 let a více. Ale ani tato kategorie není výjimkou a mohou za ni k zápasům 

nastupovat osmnácti a devatenácti letí junioři. 

Tabulka 9 - Muži 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Součet 

Celkový tréninkový 

čas [min] 
92 72 79 94 X 337 

Čas taktické 

přípravy [min] 
68 50 58 26 X 202 

Procentuální podíl 

[%] 
73,91 69,44 73,42 27,66 X 59,94 

Zdroj: Pozorování 

X – ten den florbalový trénink nemají 
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V tabulce můžeme vidět, že tato kategorie má o jeden florbalový trénink víc oproti ostatním, 

takže během pracovního týdne mají pouze jeden den bez tréninku a tím je pátek. Z celkových 

tréninkových časů, nelze posoudit, jak dlouhá by měla být standardní tréninková jednotka 

v této kategorii, jelikož nejkratší dobu trval trénink v úterý a to 72 minut. Oproti tomu 

nejdelší trénink měl 94 minut. Velmi se lišily i časy věnované taktické přípravě a tím pádem 

i jednotlivé procentuální podíly. Nejmenší časové zastoupení taktické přípravy bylo 

26 minut a z času čtvrtečního tréninku to bylo 27,6 %. Druhou nejmenší časovou hodnotou 

bylo 50 minut při úterním trénink, a ty daly v porovnání s časem celkovým v ten den 69% 

podílení se. Ve středu bylo věnováno taktické přípravě 58 minut, což v porovnání s časem 

tréninku znamenalo procentuální podíl o velikosti 73,4 %. Největší zastoupení získala 

taktická příprava v pondělí v podobě 68 minut a celkové podílení taktické přípravy na tomto 

tréninku se rovnalo skoro 74 %. Celkově za celý týden se pak věnovalo 202 minut, přičemž 

po porovnání celkového tréninkové času s celkovým časem taktické přípravy dalo 

procentuální podíl o hodnotě téměř 60 %. 

U kategorie mužů si detailněji rozebereme trénink čtvrteční. Tento trénink začal 

videorozbory soupeře, které trvaly 10 minut a byly započítány do taktické složky tréninku. 

Rozběhání mužů trvalo 6 minu a bylo formou běhání po obvodu hřiště ve dvojici, ve kterých 

si měli přihrávat. Poté následoval dynamický strečink po dobu 5 minut. Všechna následující 

cvičení byla zahrnuta do taktické složky kromě závěrečného vyklusání se a protažení. 

Dále se pokračovalo dvěma cvičeními zaměřenými na rozchytání brankářů, kdy každé z nich 

bylo na 5 minut. Prvním bylo zipy s jednou přihrávkou, které již bylo popsané u dorostenců. 

Druhé cvičení již také bylo zmíněno tentokrát však u juniorů a jedná se o zipy 

se 2 přihrávkami, akorát u juniorů trenérem nazvané zipy s naražením. Dalším cvičením ten 

den se stalo Oilers, při kterém úvodní rozestavení hráčů je stejné jako u cvičení zipy. Hráč 1 

přihraje hráči 2 v protějším zástupu a nabíhá si ze svého pohledu za osu hřiště, hráč 2 míček 

ihned přihrává nazpět do zástupu, ze kterého vybíhal hráč 1, tam jej ale zpracovává hráč 3 

a co nejrychleji míček přihrává nabíhajícímu hráči 1. Navíc trenér zde přidal pokyn navíc, 

který zněl: „Po střele z první jdete ihned clonit brankáři.“ Tomuto cvičení bylo věnováno 

8 minut z času tréninku. Následovaly takzvané zipy vertikální trvající opět 5 minut. 

Tyto zipy jsou totožné se zipy s jednou přihrávkou, akorát jeden ze zástupů stojí v rohu 

na úrovni branky. Hráči střídavě vybíhají, následně dostávají přihrávku z protějšího zástupu 
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a střílí na branku. Poslední částí zařazenou do taktické složky byla hra 5:5, při které si hráči 

postupně vyzkoušeli standardní situace, přesilovou hru i hru v oslabení. Dalším prvkem, 

na který se kladl důraz při hře, bylo rozehrávání proti hernímu systému v rozestavení „W“. 

Hra probíhala po dobu 25 minut. Poté následovalo už jen vyklusání a závěrečné protažení, 

kdy každé mělo časový rozsah 5 minut. 

5.2 Souhrnné týdenní výsledky 

V této kapitole budou porovnány všechny celkové časy a podíly získané za celý týden.  

Tabulka 10 – Souhrnná tabulka časů a podílů 

 

Celkový 

tréninkový čas 

[min] 

Čas taktické 

přípravy [min] 

Podíl taktické 

přípravy [%] 

Přípravka 182 0 0 

Elévové 239 20 8,37 

Mladší žáci 253 48 18,97 

Starší žáci 258 142 55,04 

Dorostenci 277 180 64,98 

Junioři 261 172 65,90 

Muži 337 202 59,94 

Zdroj: Pozorování 
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Graf 1 – Celkové časy tréninků a taktických příprav v jednom týdnu 

 

Z grafu je zřejmé, že kategorie mužů měla nejvíce jak celkového tréninkového času, tak 

i času věnovaného taktické přípravě, což může být způsobeno tím, že oproti skoro všem 

kategoriím měli o jeden florbalový trénink více. Nejméně tréninkového času a času 

věnovaného taktické složce se zaznamenalo u přípravky, která má ale jen dva florbalové 

tréninky, během nichž se čas věnovaný taktické části rovnal nule. Dále jde vidět, že 

u kategorií elévové až junioři, které všechny mají shodně tři florbalové tréninky týdně, 

se celkový tréninkový čas pohybuje okolo hranice 250 minut za týden. 
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Graf 2 – Křivka vývoje podílů jednotlivých kategorií 

 

Zdroj: Pozorování 

I přesto, že muži měli nejvíce času věnovaného taktické přípravě, tak jejich procentuální 

podíl zastoupení této složky během zkoumaného týdne není největší a dosáhl na 60 %. 

Největší procentuální podíl získali junioři o hodnotě téměř 66 %, a to i když oba výsledné 

časy (celkový tréninkový; věnovaný taktické složce) měli až na třetím místě po mužích 

a dorostencích. Naopak nejméně v tomto případě dokonce nulové zastoupení taktické 

přípravy bylo za zkoumaný týden u přípravky. 

5.3 Výsledky získané z rozhovoru 

Otázky pro rozhovor byly sestaveny tak, aby se získaná data dala porovnat s daty získanými 

z pozorování. Rozhovor se skládal dohromady z osmi otázek, kdy první čtyři otázky jsou 

zaměřeny na charakteristiku kategorií, dále na počet a rozdělení tréninků a na celkový čas 

jednotlivých tréninkových jednotek. Druhá část, která taktéž obsahovala čtyři otázky, 

se zaměřila na taktickou přípravu při florbalových trénincích. 

Z první poloviny rozhovoru vyplynulo, že florbalový oddíl Tatranu Střešovice se skládá 

ze sedmi mužských kategorií, které v pořadí od nejmenších jsou: přípravka, elévové, mladší 

žáci, starší žáci, dorostenci, junioři, muži. Do těchto skupin se chlapci rozdělují podle 

ročníku narození a v každé se zdrží dva roky, pokud tedy hráč výrazněji nevyniká oproti 
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svým vrstevníkům, v ten moment může trénovat a nastupovat k utkáním s kategorií starší. 

Takže v kategorii přípravky se nachází především chlapci ve věku 8 a 9 let, ale je možné 

se zde setkat i s dětmi 6 a 7 roků starými. V následující skupině elévů trénují chlapci, kterým 

je 10 a 11 let, ale je možné zde narazit i na děti ve věku 8 a 9 let. A tímto způsobem věkové 

rozdělení pokračuje i v následujících kategorií. 

Kromě přípravky mají všechny ostatní kategorie čtyři tréninky týdně, ale jenom u mužů jsou 

všechny tyto tréninky zaměřené na florbal. Přípravka má v jednom týdnu pouze dvě 

tréninkové jednotky. Kategorie elévové, mladší žáci a starší žáci mají k třem florbalovým 

tréninkům jeden trénink zaměřený na pohybovou průpravu a všestrannost. Dorostenci 

a junioři mají tento čtvrtý trénink cílený na kondiční a posilovací složku. Všechny florbalové 

tréninkové jednotky by měly mít rozsah zhruba 90 minut, jelikož každá kategorie má během 

svého tréninku k dispozici 80 minut hřiště a poté už provádí závěrečný strečink trvající okolo 

10 minut mimo hrací plochu. 

Z druhé části rozhovoru, která byla zaměřená na taktickou složku při florbalových 

trénincích, vyplynulo, že s taktickou přípravou se může začít nejdříve v kategorii elévů 

a jedině tehdy, když hráči už ovládají základní techniku. Dále bylo zjištěno, čím se 

z hlediska fáze hry začíná při taktické přípravě a s kterým herním systémem se seznamují 

jako s prvním. Prvním zastoupením taktické složky by měl, dle rozhovoru, být obranný herní 

systém 2-1-2 a to z důvodu, že se jedná o nejzákladnější a nejjednodušší používaný systém. 

Poslední informací vyplývající z rozhovoru je, která kategorie by měla mít největší 

procentuální podíl ze všech a kolik by tak měl být. Podle dat z rozhovoru by největší 

procentuální podíl ze všech kategorií měli mít muži a měl by se pohybovat mezi 65-70 %. 
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6 Diskuze 

Hypotéza číslo 1: Přepokládám, že u kategorie mužů, jakožto nejstarších, bude procentuální 

podíl taktické přípravy za celý zkoumaný týden dosahovat minimálně 65 %.  

Jelikož v praktické části práce bylo zjištěno, že procentuální podíl taktické přípravy 

u kategorie mužů za celý týden byl 59,94 %, tak tato hypotéza nebyla potvrzena. Hodnoty 

větší než 65 % u taktické složky bylo v této kategorii dosaženo ve třech ze čtyřech tréninků 

ve zkoumaném týdnu, ale jelikož pro čtvrteční trénink se procentuální podíl rovnal pouze 

27,66 %, tak to způsobilo, že výsledný podíl za celý týden dosáhl stěží 60 %. Důvodem 

tak nízkého podílu při čtvrtečním tréninku mohla být absence standardní hry, nebo hry 

upravené, čímž je myšleno například: Hra začíná situací 1:2 v rohu hřiště, která by se dala 

zařadit do taktické složky tréninku. Dalším důvodem také mohlo být, že téměř 30 % 

z celkového času tohoto tréninku bylo věnováno cvičení charakteru kondičního.  

Avšak procentuálního podílu zastoupení taktické složky o velikosti 65 % a více za celý 

zkoumaný týden bylo dosaženo u kategorie juniorů a dorostenců. Junioři dosáhli se svým 

podílem skoro 66 % a dorostenci jen o jedno procento méně, a to na 65 %. 

Hypotéza číslo 2: Přepokládám, že u nejmladší kategorie, tudíž u přípravky, bude podíl 

taktické přípravy při trénincích roven nule. 

Tato hypotéza byla potvrzena, jelikož podíl taktické přípravy u kategorie přípravky 

se opravdu rovnal nule. Jedním z důvodů tohoto faktu může být věk dětí, tím se myslí, 

že nejsou dostatečně mentálně vyzrálé, takže by ještě nezvládly monotónost a složitost, 

kterou taktická příprava většinou obnáší. V tomto věku děti potřebují činnosti často měnit, 

jelikož neudrží příliš dlouho pozornost, a to při nácviku herních situací nebo kombinací 

úplně nelze. 

Jako další důvod absence taktické přípravy v této kategorii by mohla být nedostačující 

úroveň techniky a kondice, což může být způsobeno tím, že většina dětí teprve 

se sportováním začíná a florbalovou hokejku tak drží poprvé v rukách. A jak už bylo řečeno 

v části teoretické, s taktickou přípravou se úzce pojí i technická příprava, která je stavebním 

kamenem pro rozvoj taktický. Takže s taktickou přípravou se může začínat až tehdy když už 

hráči zvládají alespoň základní technické dovednosti. 
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Hypotéza číslo 3: Předpokládám, že první nácvik herního systému bude v rámci tréninkových 

jednotek kategorie elévů obranného charakteru. 

Prvním herním systémem, se kterým se v kategorii elévové hráči seznámili, byl obranný 

systém o postavení 1-2-2. Takže se tato hypotéza potvrdila. Nicméně z rozhovoru vzešlo, 

že prvním systémem, který by se hráči měli učit má být obranný systém s rozmístěním hráčů 

2-1-2, a to hlavně z důvodu jeho jednoduchosti a častého využívání. Ale jelikož pozorování 

probíhalo pouze jeden týden zhruba v polovině listopadu, tak je možné, že se tomuto 

systému už věnovali během měsíců předchozích.  
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7 Závěry 

Cílem práce bylo zjistit zastoupení taktické přípravy na florbalových trénincích ve všech 

mužských kategoriích florbalového oddílu Tatranu Střešovice a následně porovnat výsledné 

procentuální podíly, které byly získány poměřením celkového tréninkové času a času 

věnovaného taktické složce. K získání potřebných dat byly použity dvě metody 

pedagogického výzkumu. První z nich a tou důležitější bylo pozorování, druhou použitou 

metodou byl řízený rozhovor. Výzkum probíhal v soutěžní části florbalové sezóny, 

konkrétněji byl proveden v polovině listopadu roku 2016. 

V teoretické části došlo k vysvětlení všech klíčových slov a termínů použitých v této práci, 

dále byl florbal jako sport představen, tak aby se případní čtenáři byli schopni orientovat 

a rozuměli tak části praktické. 

V praktické části byly zjištěny procentuální podíly zastoupení taktické složky 

při florbalových trénincích v jednotlivých kategoriích. Následně z nich byly zjištěny 

průměry za zkoumaný týden, a po vložení do grafu by se dalo tvrdit, že s přibývajícím věkem 

narůstá i procentuální podíl taktické přípravy v trénincích. Toto tvrzení ale bohužel 

nepotvrzuje fakt, že kategorie mužů má ve zkoumaném týdnu nižší výslednou hodnotu 

procentuálního podílu zastoupení než dvě kategorie předchozí. Kategorie dorostenců 

a juniorů dosáhla většího výsledného podílu, a to skoro o 5 %. Přičemž v nejmladší kategorii, 

kterou je ve florbale přípravka, bylo toto zastoupení nulové. 

Na základě získaných dat z rozhovoru a výsledků části praktické by mohlo vzejít z této práce 

doporučení na zvýšení celkového podílu taktické přípravy při trénincích mužů, aby byla 

zachována vzestupná tendence podílů taktické přípravy u jednotlivých kategorií 

od nejmladší po nejstarší. Dále pak by mohlo být také navrhnuto zlepšení komunikace 

mezi trenéry jednotlivých kategorií, aby nedocházelo k tak markantním rozdílům v časech 

věnovaných taktické přípravě, ke kterým došlo mezi kategoriemi mladších a starších žáků. 

V tomto případě se rozdíl rovnal téměř sto minutám a čas věnovaný taktické přípravě 

ve starších žácích se tak zvýšil trojnásobně oproti mladší kategorii.  
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Příloha 3 – Trénink dorostenců ze dne 18. 11. 2016 

 

 

 

 

 



56 
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Příloha 11 – Trénink mladších žáků ze dne 15. 11. 2016 

 

 

 

 

 



64 

 

Příloha 12 – Trénink mladších žáků ze dne 18. 11. 2016 
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Příloha 13 – Trénink mužů ze dne 14. 11. 2016 
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Příloha 14 – Trénink mužů ze dne 15. 11. 2016 
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Příloha 17 – Trénink přípravky ze dne 15. 11. 2016 
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Příloha 19 – Trénink starších žáků ze dne 14. 11. 2016 

 

 

 

 

 



72 

 

Příloha 20 – Trénink starších žáků ze dne 16. 11. 2016 
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Příloha 21 – Trénink starších žáků ze dne 18. 11. 2016 
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Příloha 22 – Trénink mužů ze dne 14. 11. 2016 s vlastními poznámkami z pozorování 
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