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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se věnuje metodám a průběhu tréninku fotbalového brankáře 

na různých výkonnostních úrovních tohoto sportu. Cílem práce je zhodnocení rozdílů 

mezi tréninkem brankářů napříč jednotlivými výkonnostními úrovněmi fotbalu. 

Teoretická část se bude zabývat složením tréninků, jejich četností, zátěží brankáře na 

různých výkonnostních úrovních a jejich další přípravou. Práce stanovuje několik 

problémových otázek, které budou v průběhu teoretické části zodpovězeny.  

Pro výzkumnou část této bakalářské práce bude použita metoda dotazování, dotazník 

bude zadán elektronickou formou. Za výzkumný vzorek byli vybráni fotbaloví brankáři 

z různých výkonnostních úrovní tohoto sportu. Jsou zastoupeni brankáři z 1. a 2. ligy 

i z dalších divizí. Pro práci jsou stanoveny hypotézy, které budou vyhodnoceny za 

pomoci grafů vycházejících z dotazníku.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

brankář, fotbal, trénink, specializovaný trenér, pohybové dovednosti  

  



ABSTRACT 

This bachelor's thesis focuses on training methods of football goalkeeper at various 

performance levels. The aim of this thesis is to evaluate variations in goalkeeper training 

across different performance levels. The theoretical section covers composition of 

trainings, their frequency, goalkeeper's strain and their further preparation. Select few key 

questions are formulated and then answered in the theoretical section. For research 

section of this thesis, electronic survey method will be chosen. Survey target group is 

football goalkeepers from various performance levels including 1. and 2. league as well 

as lower championships. Hypotheses are formulated, which will be then evaluated using 

graphs based on the survey. 
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1 Úvod 

 

Fotbal je součástí mého života již od útlého dětství. Když jsem začal vybírat téma 

pro mou bakalářskou práci, snažil jsem se zaměřit na obor, kterému ve sportu asi nejvíce 

rozumím - tedy fotbalu. K tomuto sportu jsem se dostal v šesti letech a byl jsem k němu 

dlouhodobě veden rodiči. Fotbalu jsem se věnoval téměř celý dosavadní život. Až před 

rokem jsem byl nucen kvůli zranění přestat hrát. Dnes už ale po řádné rekonvalescenci 

neodmítám Hanspaulku nebo občasné utkání v okresním přeboru a fotbal pro mě zůstal 

alespoň rekreací a koníčkem. Tento sport mě také baví sledovat, rád se účastním utkání 

na stadionech kvůli napětí, které tato hra skýtá.  

 

V prvních letech, kdy jsem začínal s fotbalem, jsme se na postech s ostatními hráči 

střídali, postupem času mě však stále více táhl post brankáře, na kterém jsem pak ve 

většině týmů i soutěží hrál. Proto jsem si nakonec pro mou práci vybral téma zaměřené 

především na post brankáře a jeho trénink.  

 

V průběhu let jsem prošel mnoha týmy. V době, kdy jsem hrál za žáky, jsme hráli na 

ligové úrovni, tedy nejvyšší úrovni soutěže. V dorostu jsme se hráli divizi, čili druhou 

nejvyšší soutěž. Vzhledem k faktu, v jakých týmech a v jaké úrovni soutěže jsem hrál, 

mohu porovnat, na jaké úrovni byly tréninky v jednotlivých týmech vedeny. 

 

 V mnoha týmech tréninky vedli pouze rodiče nebo amatérští trenéři. Na ligové a 

divizní úrovni se pak jednalo o specializované trenéry, tedy s trenérskou licencí A nebo 

B. Tyto tréninky byly systematičtější, probíhaly formou komplikovanějších cvičení, 

projevily se zde větší zkušenosti trenéra.  

 

Téma Trénink fotbalového brankáře na různých výkonnostních úrovních jsem zvolil, 

protože mě zajímá, jak se tréninky v různých úrovních liší. Sám mohu posoudit tréninky 

nejvyšších soutěží pouze v mladém věku. Zajímá mě tedy, zda se v dospělých soutěžích 

dělají jiná cvičení, jiné typy příprav či testování.  
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2 Cíle a problém práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zmapovat trénink brankářů na různých 

úrovních fotbalových soutěží.  

Dílčí cíle: 

1) Zjistit využití specializovaných trenérů pro trénink brankářů a porovnat jejich 

zapojení do tréninku v rámci soutěží různé výkonnostní úrovně. 

2) Zmapovat a porovnat četnost specializovaných brankářských tréninků v rámci 

týdenního tréninkového cyklu.  

3) Porovnat u těchto družstev výskyt jednotlivých mezocyklů v tréninkovém 

plánu, především pak na délku přípravného období. 

4) Jako další dílčí cíl jsme stanovili porovnání makrocyklů, jejich náplně 

v jednotlivých úrovních soutěže.  

5) Dalším dílčím cílem je porovnání rozvoje pohybových schopností, tedy 

časovou dotaci z tréninkové jednotky věnovanou jednotlivým složkám 

pohybových schopností - rozvoj pružnosti (kloubní rozsah), rychlosti reakce - 

reflexů, rychlosti, obratnosti, síly, vytrvalosti, pružnosti. Zaměřit se především 

na ty pohybové schopnosti, které jsou důležité pro post brankáře. Mezi ty patří 

rychlost reakce – reflexů, obratnost a pružnost neboli flexibilita.  

Na základě formulace cílů jsme si položili otázky problému: 

1) Liší se trénink brankáře v závislosti na úrovni soutěže, kterou hrají? 

2) Zapojují se do tréninku brankáře specializovaní trenéři brankářů? 

3) Liší se počet specializovaných tréninků v rámci týdenního tréninkového cyklu 

na různých výkonnostních úrovních? 

4) Liší se trénink v závislosti na výkonnostní úrovni i v oblasti mezocyklů? 

5) Je možné pozorovat rozdíl v náplni makrocyklů? 

6) Obsahuje trénink brankářů specializovaný rozvoj pohybových schopností, 

které jsou pro post brankáře důležité? 
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3 Teoretická část 

 

Teoretická část této bakalářské práce se věnuje především charakteristice fotbalu 

jako takového. Jednotlivé podkapitoly se věnují historii fotbalu, základním pravidlům 

fotbalu a základním pojmům. Další částí je vysvětlení hráčských postů, nejvíce je tato 

část zaměřena na post brankáře, kterého se výzkumná část a celé téma bakalářské práce 

dotýká nejvíce. V neposlední řadě se věnujeme samotnému tréninku fotbalového 

brankáře a jeho výsadám oproti tréninku zbytku fotbalového týmu. V této kapitole 

teoretické části se také věnujeme popsání ročního makrocyklu.  

Jak je již uvedeno výše, fotbal je kolektivní hra, ve které hraje 11 hráčů v jednom 

týmu, z čehož deset plní jednotlivé hráčské posty v poli a jedenáctý je brankářem. V poli 

proti sobě hrají dva týmy, zápas je rozdělen na dva poločasy, z nichž každý trvá 45 minut. 

Fotbal je nejsledovanějším sportem po celém světě a na výběr je široká škála fotbalových 

klubů.  Téma sportu fotbal je opravdu široké, my se však zaměříme především na 

brankáře a jeho tréninkovou přípravu.  

 

3.1 Historie fotbalu 

 

První zmínky o míčových hrách se datují již  3000 let př. n. l. v Číně. V této době 

lidé hráli s koženou koulí, která byla vycpána vlasy a ptačími pery. Hry vyžadovaly velmi 

hbité nohy a hrálo se i horními končetinami. Z her, o kterých tyto zmínky hovoří, 

postupem času, různými úpravami a  vývojem specifických pravidel, vznikal i fotbal. 

Další informace o fotbalu podobných hrách pochází z Japonska, už v mladší době, pouze 

500-600 let př. n. l. Tyto hry už byly velmi podobné hrám, které se hrávaly ve starověkém 

Řecku, římském impériu a byly populární zejména u Mayů a Aztéků.  Při svých bojových 

taženích přinesli tyto hry Římané do Británie, kde se začaly dále rozvíjet a postupem času 

se víc a víc podobaly fotbalu. (Bauer, G., Hrajeme fotbal, 2006)  
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Další zmínky o fotbale jako takovém pochází ze středověku, místně z Francie, 

Anglie a Itálie. V této době se již vývoj míčových her navzájem ovlivňoval, hry se 

nevyvíjely izolovaně. Objevila se dynamická hra, kterou bylo možno popsat následovně 

- obsahovala z třetiny prvky fotbalu, ze třetiny prvky ragby a z poslední třetiny byla 

zápasem ve volném stylu. Nebylo výjimkou, že v této hře po dohrání zůstávala na hřišti 

bezvládná těla. (Deshors, M., Fotbal, 1997)  

Míčové sportovní hry byly součástí studia, aby však mohla výuka probíhat stejně, 

byla v roce 1840 ustanovena první jednotná pravidla. Přístup na školách k pravidlům však 

nebyl jednotný, a proto bylo třeba založit první fotbalový svaz, který ustanovil obecně 

platná pravidla tohoto sportu. Tato asociace vznikla spojením jedenácti zástupců klubů a 

škol dne 26. října roku 1863. Název tohoto svazu zněl „Fotbal Association“ a sídlil v 

Londýně. Z výše zmíněného vyplývá, že stáří tohoto sportu může být přibližně 4000 let, 

ale jeho moderní pojetí nedosahuje ani 200 let.  (Votík, J., Fotbal, 2003)  

Fotbal se po roce 1863 začal notně rozvíjet po celém světě, nejhlubší kořeny a 

první týmy však vznikly právě v Anglii. První pohárová soutěž - Anglický pohár  vznikla 

v roce 1871 a  již v roce 1872 se při prvním utkání na hřišti setkaly týmy Anglie a Skotska. 

Do střední Evropy se oficiální soutěž ve fotbale dostala až o dvacet let později. V roce 

1908 se fotbal poprvé objevil na olympijských hrách v Londýně a vítězem byla Anglie. 

Anglii se proto přezdívá také kolébka fotbalu, již samotný název „football“, složený ze 

slov noha a míč, tomu napovídá.  

Vznikly též dva důležité fotbalové pojmy - FIFA a UEFA. FIFA čili Mezinárodní 

fotbalové federace vznikla v roce 1904 v Paříži a setkalo se v ní 5 evropských zemí. 

UEFA čili Evropská unie fotbalových asociací byla založena později, až v roce 1954. V 

roce 1938 schválila FIFA 17 pravidel, která platí dodnes, pouze s nepatrnými úpravami. 

(https://www.ussoccer.com/history/organizational-structure/fifa) 

 

Historie fotbalu v českých zemích  

Do českých zemí začal fotbal pronikat až ke konci 19. století, kdy se začínal 

poprvé hrát ve studentských kroužcích a veslařských klubech. První kluby se zakládaly 

převážně v Praze, mezi nejstarší patří SK Slavie Praha a AC Praha. První utkání se však 
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konalo v Roudnici nad Labem v roce 1887. Fotbalový boom v našich zemích přišel 

společně s česky vydanými pravidly fotbalu kolem roku 1897. České školy se však 

k tomuto sportu stavěly odmítavě a rozhodly se ho do výuky nezahrnovat. I přesto 

vznikaly členské spolky přívrženců fotbalu a vznikala tak pevná základna fotbalových 

klubů. První český fotbalový svaz vznikl 19. října roku 1901 v Praze a byl pojmenován 

Český svaz fotbalový  (ČSF). (Votík, J., Fotbal, 2003) 

 

3.2 Základní pravidla fotbalu  

 

Jak je již výše zmíněno, první jednotná pravidla pro výuku a hru fotbalu byla 

vydána v roce 1840. Trvalo téměř sto let, než FIFA schválila 17 platných pravidel, 

kterými se řídí moderní fotbal. Nyní se zaměříme na  charakteristiku jednotlivých  

pravidel.  

 

Pravidlo 1: Hrací plocha  

 Hrací plochu tvoří obdélník. Povolená šířka obdélníku je 45 až 90 m, povolená 

délka pak 90 až 120 m. Hřiště je rozděleno na dvě poloviny středovou neboli půlící čárou, 

okolo středu hřiště je středový kruh o poloměru 9,15 m. Zde probíhá rozehra balonu při 

zahájení poločasu nebo rozehra po vstřelené brance. Na každé polovině je umístěna 

branka jednoho z týmů a malé a velké vápno. Branky disponují rozměry 7,32 m na 

2,44 m. Malé vápno má rozměry 5,5 m (š) na 18,32 m (d). Velké vápno disponuje rozměry 

16,5 m na 40,32 m. Mezi velkým a malým vápnem se nachází značka pokutového kopu, 

která leží 11 m od brankové čáry. Všechny čáry na hřišti jsou vyznačeny na zemi čárami 

o šířce 12 cm, v rozích hřiště se nachází rohové praporky o výšce 1,5 m.  
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Obrázek 1Hrací plocha 

 

Zdroj: Votík, J., 2003, s. 11 

Pravidlo 2: Míč  

Míč musí mít tvar koule, obvod koule je v rozmezí 68 až 71 cm. Váha míče je 396 

až 453 gramů a musí být nafouknut na 0,6 až 1,0 atmosféru.   

 

Pravidlo 3: Počet hráčů  

V každém mužstvu smí být v reálném čase na hřišti přítomno 11 hráčů, z nichž 

jeden plní post brankáře. Počet střídání hráčů je omezen maximálně třemi střídáními 

za jedno utkání. Výjimku zde mají přátelská utkání, počet střídání je navýšen na 5 střídání 

v rámci jednoho zápasu. Střídání je možné při přerušené hře, čemuž předchází oznámení 

přerušení hry čárovému rozhodčímu. Klesne-li počet hráčů jednoho týmu definitivně 

pod 7 hráčů na hřišti, rozhodčí zápas ukončí. V kapitole Charakteristika postů ve fotbale 

se dále věnujeme různému rozmístění hráčů na hřišti i jejich početnímu zastoupení, toto 

však není pravidly schválenými FIFA trvale stanoveno.  

(https://www.soccercoachweekly.net/soccer-drills-and-skills/soccer-drill-to-build-

goalkeeper-long-distance-throwing-skills/) 

https://www.soccercoachweekly.net/soccer-drills-and-skills/soccer-drill-to-build-goalkeeper-long-distance-throwing-skills/?fbclid=IwAR1aFfmQklAxAN0qVhNsT8Nps1bUT1wcXj_XwxB0y7HN_O1HtGOVZV5PYkc
https://www.soccercoachweekly.net/soccer-drills-and-skills/soccer-drill-to-build-goalkeeper-long-distance-throwing-skills/?fbclid=IwAR1aFfmQklAxAN0qVhNsT8Nps1bUT1wcXj_XwxB0y7HN_O1HtGOVZV5PYkc
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Pravidlo 4: Výstroj hráčů   

 Oblečení hráčů  pro zápas je předepsané, barva dresů slouží k usnadnění 

rozhodčímu rozeznat hráče. Brankářův dres se musí od barev ostatních hráčů lišit. Černá 

barva je vyhrazena pro dres rozhodčího, to znamená, že ani brankář již nesmí obléknout 

dres černé barvy. Vybavení hráčů nesmí obsahovat žádný prvek, který by mohl ohrozit 

hráče samotného nebo ostatní hráče v poli. Povinností hráčů je nosit chrániče nohou, 

kolíky na kopačkách mohou být kožené, gumové, plastové nebo hliníkové. Kolíky nesmí 

být vyšší než 19 mm.  

 

Pravidlo 5: Rozhodčí  

 Úkolem rozhodčího je řídit zápas, jeho hlavní povinností je dbát na dodržování 

pravidel hry na hřišti všemi hráči. Tato povinnost platí před zápasem i po něm. Jeho 

verdikty jsou konečné a neměnné. Rozhodčí mění svá rozhodnutí pouze při konzultaci 

s asistentem rozhodčího. Může dočasně přerušit nebo definitivně ukončit hru kvůli 

porušení pravidel, špatnému počasí nebo z jiných důvodů. Mezi kompetence rozhodčího 

patří také prodlužování hry, pokud byla přerušena například kvůli střídání nebo ošetření 

hráče. Rozhodčí také měří čas, závažnější přestupky ve hře může trestat žlutou nebo 

červenou kartou. Před začátkem zápasu musí rozhodčí provést kontrolu soupisky hráčů 

a jejich výstroje. Po konci utkání zaznamenává do zápisu výsledné bodové ohodnocení 

hry, incidenty a jiné prohřešky aktérů zápasu nebo diváků.  

 

Pravidlo 6: Pomezní rozhodčí  

Pomezní rozhodčí neboli také asistenti rozhodčího předepsaným způsobem 

signalizují pomocí praporků postavení mimo hru, out nebo faul. Dále signalizují, které 

mužstvo bude vhazovat ze zámezí, kopat rohový kop nebo výkop z trestného území. 

Může také signalizovat střídání a provádí kontrolu výstroje střídajícího hráče.  
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Pravidlo 7: Trvání zápasu  

Fotbalové utkání se hraje na dva poločasy po 45 minutách, může trvat celkem 90 

minut. Často však bývá prodlužováno rozhodčím z již dříve uvedených důvodů. 

Přestávka mezi oběma poločasy trvá 15 minut. Při  některých pohárových utkáních za 

nerozhodného stavu následuje prodloužení, které má trvání 2x15 minut. V případě, že i 

prodloužení skončí nerozhodně, následují pokutové kopy.  

 

Pravidlo 8: Výkop 

Hra je zahájena výkopem balonu ze středového bodu do hracího pole. Výkop je 

proveden po zadání pokynu píšťalky rozhodčího, před výkopem uprostřed hrací plochy 

za účasti kapitánů obou mužstev a pomezních rozhodčích dochází k losování. Vždy se 

losování provádí hodem mincí, stranu mince si vybírá kapitán hostujícího mužstva. 

Vítězný kapitán losu si vybírá hrací polovinu plochy, výkop provádí automaticky některý 

z hráčů soupeřova mužstva. Míč je ve hře, když rozehrávající hráč kopne do balonu a 

balon se pohne. Přímo z výkopu může být dosažena branka. Při vstřelení branky se hra 

přeruší a následuje stejné zahájení výkopu jako při začátku utkání, nyní rozehrává hráč 

týmu, který obdržel gól. Výkop se provádí i v poločase při výměně stran a to hráčem 

druhého mužstva než při úvodním zahájení.  

 

Pravidlo 9: Míč ve hře a mimo hru 

  Míč je ze hry, pokud vzduchem nebo po zemi celým objemem přeruší brankovou 

nebo pomezní čáru nebo tehdy, když hru přeruší rozhodčí. V ostatním čase je míč ve hře 

a to i tehdy, když se po odrazu od brankové konstrukce, rohového praporku, rozhodčího 

a asistenta rozhodčího, vrátí zpět na hřiště. 

 

Pravidlo 10: Dosažení branky 

 Branky je dosaženo, když míč celým objemem překročí brankovou čáru mezi 

brankovou konstrukcí a útočící mužstvo předtím neporušilo žádné pravidlo. Tým, který 
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v zápase vstřelí více branek, vítězí. Pokud nepadne žádná branka nebo oba týmu vstřelí 

stejný počet branek, utkání končí remízou.  

 

Pravidlo 11: Postavení mimo hru  

 Hráč je v postavení mimo hru, je-li blíže k soupeřově brankové čáře než míč a než 

poslední hráč v poli soupeře. Hráč není v postavení mimo hru, jestliže: je na vlastní 

polovině hrací plochy, je ve stejné vzdálenosti od brankové čáry jako poslední hráč v poli 

soupeře, z výkopu od branky, z vhazování, z rohového kopu. Přestupky proti postavení 

mimo hru se trestají nepřímým volným kopem.  

 

Pravidlo 12: Zakázaná hra a nesportovní chování  

 Pokud se hráč vědomě dopustí některých z následujících deseti chyb, je nařízen 

přímý volný kop soupeře. Citujeme dle knihy Pravidla fotbalu: (Pravidlová komise 

FAČR, 2020)  

1) kopne nebo se pokusí kopnout soupeře  

2) podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře  

3) skočí na soupeře  

4) vrazí do soupeře  

5) udeří nebo se pokusí udeřit soupeře  

6) strčí do soupeře  

7) plivne na soupeře  

8) drží soupeře  

9) úmyslně hraje míč rukou (mimo brankáře ve vlastním pokutovém území)  

10)  při odebrání míče skluzem se soupeře dotkne dříve než míče  

(Pravidlová komise FAČR, 2020, s. 106) 
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Rozhodčí nařídí nepřímý volný kop ve prospěch soupeřova týmu tehdy, 

jestliže se brankář ve vlastním pokutovém území dopustí některého z následujících 

přestupků:  

1) drží míč v rukou déle než 6 sekund 

2) rukama se míče dotkne poté, co se jej zbavil a mezitím se jej nedotkl jiný hráč 

3) dotkne se míče rukou poté, co mu jej úmyslně nohou přihrál jeho spoluhráč 

 

Nepřímý volný kop ve prospěch soupeřova družstva nařídí rozhodčí také tehdy, 

jestliže se hráč na hrací ploše a v době, kdy je míč ve hře, podle názoru rozhodčího dopustí 

některého z následujících přestupků:  

1) hraje nebezpečným způsobem 

2) brání soupeři v pohybu  

3) znemožňuje brankáři, který má míč v rukou, aby se míče zbavil  

 

Žlutá karta  

Dle Gerharda Bauera (Bauer, 2006, s. 108-109)  můžeme tzv. žlutou kartu 

charakterizovat takto: „Rozhodčí musí hráče napomenout tím, že mu ukáže žlutou kartu, 

dopustí-li se jednoho z následujících přestupků:  

 

1) chová se nesportovně  

2) opakovaně porušuje pravidla  

3) zdržuje navázání hry  

4) nedodrží předepsanou vzdálenost při provádění pokutového nebo rohového kopu 

5) bez souhlasu rozhodčího vstoupí na hrací plochu nebo ji opustí“  

(Bauer, G., Hrajeme fotbal, 2006)  
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Červená karta  

Dle Michela Deshorse (Deshors, 1997, s. 15), který uvádí tuto charakteristiku ve 

své knize Fotbal, můžeme červenou kartu charakterizovat takto: „Hráč je vyloučen, 

jestliže obdrží od rozhodčího červenou kartu. Červenou kartu obdrží, jestliže hráč:  

1) se úmyslně dopustí chyby rukou 

2) prokazatelně se chová agresivně či násilně 

3) zezadu se dopustí surové hry 

4) pronáší urážky nebo hrubosti  

5) podruhé je napomenut žlutou kartou“  

(Deshors, M., Fotbal, 1997,  s. 15)  

 

Pravidlo 13: Volné kopy  

 Rozlišujeme volný kop přímý a nepřímý. Přímým volným kopem může hráč 

docílit branky, přičemž se míče nemusí dotknout žádný jiný hráč než vykopávající. 

Nepřímým volným kopem lze branky docílit pouze v případě, že se míče dotkne ještě jiný 

hráč než vykopávající, je jedno, z jakého je hráč týmu. Nepřímý volný kop rozhodčí 

signalizuje zvednutou paží s otevřenou dlaní. Vzdálenost místa volného kopu a 

soupeřových hráčů musí být větší než 9,15 m.  

 

Pravidlo 14: Pokutový kop  

Pokutový kop neboli penalta je přímý volný kop provedený z pokutového území, 

přesněji z pokutové značky. Níže  uvedené čtyři podmínky platí, dokud není míč 

rozehrán. Všichni aktivní hráči kromě exekutora pokutového kopu musí být: 

1) na hrací ploše 

2) mimo pokutové území 

3) za značkou pokutového kopu 

4) minimálně 9,15 m od značky pokutového kopu  
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Pravidlo 15: Vhazování  

 Vhazování následuje za předpokladu, že míč po zemi nebo vzduchem celým 

objemem překročí pomezní čáru. Provádí jej hráč, jehož tým se dotkl míče jako poslední. 

Provádí se oběma rukama zezadu přes hlavu. Vhazující hráč se může opět dotknout míče 

až po tom, co se ho dotkne jiný hráč. Z vhazování nemůže padnout gól.  

 

Pravidlo 16: Odkop od branky  

 Odkop od branky se provádí tehdy, když míč, kterého se jako poslední dotkl hráč 

útočícího mužstva, celým objemem překročí po zemi nebo vzduchem brankovou čáru a 

není přitom dosaženo branky. Míč je ve hře, jakmile je nohou odkopnut z malého vápna. 

Vykopávající hráč se může dotknout balonu až poté, co se ho dotkl některý jiný hráč.  

 

Pravidlo 17: Rohový kop 

 Rohový kop  je nařízen rozhodčím tehdy, jestliže míč, kterého se jako poslední 

dotkl hráč bránícího mužstva, překročil po zemi nebo ve vzduchu celým objemem 

brankovou čáru a nebyl přitom vstřelen gól. Rohový kop se provádí z rohového 

čtvrtkruhu u nejbližšího rohového praporku. Vzdálenost nejbližšího soupeřova hráče je 

9,15 m. Hráč provádějící kop se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se ho nedotkne jiný 

hráč.  

 

3.3 Charakteristika postů ve fotbale 

 

Fotbalové mužstvo má 11 hráčů a těmi jsou zastoupeny čtyři posty - obránce, 

útočník, středopolař neboli záložník a brankář. Není jasně dané pravidlo, kolik hráčů musí 

zaštitovat dané posty, jen brankář musí být vždy jeden. Výše zmíněné počty závisí na 

taktice dané hry. V následujících podkapitolách se budeme věnovat charakteristice 

jednotlivých hráčských postů. 
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3.3.1 Obránce 

Prvním postem je obránce. Dle Velkého lexikonu fotbalu, vydaného v roce 2006 

B. Rohrem a G. Simonem, je hlavním úkolem obránce obrana mužstva. Nejdůležitější 

činností obránce je bránění hráčů soupeře a zamezení dosažení vlastní branky. Aby byl 

obránce svému týmu velkým přínosem, je třeba splňovat vysoké nároky i na rozehrávání, 

přihrávání, vedení míče i obcházení soupeře. Post obránce se dá rozdělit ještě na tzv. 

stopera, tedy středního obránce a krajního obránce. Střední obránci bývají vyšší postavy, 

díky čemuž mohou podstoupit i hlavičkové souboje. V moderním fotbale je také důležité, 

aby byl střední obránce velmi dobře technicky vybaven, protože zakládá útok. Krajní 

obránci jsou naopak průměrně vysocí, jejich hlavní dominantou je rychlost, vytrvalost a 

výbušnost. V moderním fotbale krajní obránce často podporuje útoky svého týmu 

v provedení centrovaných balonů do vápna soupeře. (Rohr, B., Simon, G., 2006)  

 

Obranná činnost se projevuje osobní obranou soupeře,  dále zajišťuje své 

spoluhráče, obránce také poskytuje zónovou obranu v obranné linii útočníkům soupeře. 

Tyto tři metody lze vzájemně kombinovat dle taktiky týmu a možností obránců. (Deshors, 

M., Fotbal, 1997)  

 

3.3.2 Záložník 

 

Záložník nebo tzv. středopolař, jiným názvem také halv, je ve fotbalu hráč hrající 

ve většině času uprostřed hřiště a plní útočné i obranné povinnosti. V rámci jednoho 

fotbalového týmu bývají záložníci rozděleni a plní pouze jednu z těchto povinností. 

V historii se počet záložníků ve hře měnil, nyní se hraje nejčastěji se 4 či 5 záložníky.  

Role záložníků se mění v závislosti na tom, v jaké části pole hrají. Dle tohoto kritéria se 

dají rozdělit na několik hlavních skupin. (Votík, J., Fotbal, 2003)  
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Střední záložníci  

Jak již název napovídá, umístění tohoto hráče je po většinu času ve středu herního 

pole. I zde můžeme dále dělit – na defenzivní a ofenzivní záložníky.  

 

Defenzivní záložník  

 Role tohoto hráče spočívá především v obraně. V moderním fotbalu můžeme 

vidět defenzivní záložníky, kteří kontrolují především prostor před vlastní obranou řadou 

a své pozice se pevně drží. Na druhé straně se můžeme setkat i s defenzivními záložníky, 

kteří při vysunutém presování mění svou pozici až hluboko do poloviny soupeřova pole. 

I hráči na tomto postu se mohou zapojit do podpory útoky svého týmu.  

 

Ofenzivní záložník  

  Ofenzivní záložník neboli hráč na pozici číslo 10 můžeme jinak nazvat též útočný 

záložník. Tento hráč má za úkol centrovat a střílet ze střední vzdálenosti, přihrávkami 

tvoří a diriguje hru. Veškeré útoky jeho týmu by měly projít přes tohoto hráče, který míč 

dále předává do krajů či dalším pozicím. Ve fotbalovém týmu je tato pozice zastoupena 

většinou 2-4 hráči dle taktiky a rozestavení. 

(https://www.fotbalportal.cz/ostatni/vse/21995-od-spilmachru-az-po-agresivni-vudce/) 

 

Krajní záložník  

 Krajní záložníci vznikli zatažením křídelních útočníků, kteří plní roli podpory 

útoku z krajních pozic. Plní ofenzivní i defenzivní povinnosti, pohybují se v prostoru u 

postranní outové čáry.  

U všech výše zmíněných typů záložníků je důležitou vlastností univerzálnost. 

Jedná se o spojky mezi útočnou a obrannou fází týmu. Hráči na tomto postu jsou dobře 

rychlostně vybaveni a velký důraz se klade na fotbalové schopnosti a dovednosti hráče. 

(Deshors, M., Fotbal, 1997)  
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3.3.3 Útočník 

 

Útočník, jinak také nazýván hrotový útočník kvůli své pozici na hrotu sestavy, je 

dalším důležitým postem této hry. Nejdůležitějším úkolem těchto hráčů je vstřelit co 

nejvíce gólů, tedy překonat soupeře a poslat míč do sítě. Dílčími úkoly útočníků je 

vyhledávat volný prostor v herním poli a aktivně ho využívat, získávat míč, obejít soupeře 

a přihrávat spoluhráčům. V neposlední řadě si plní své defenzivní povinnosti, napadání 

soupeřovy rozehrávky a při standartních obranných situacích.  

Útočník by měl být dobrým hlavičkářem kvůli zakončování standartních situací, 

musí vykazovat správnou kopací techniku, protože bývá častým exekutorem pokutových 

kopů. (Čempel, M., BP Typologie účastníků utkání ve fotbalu, 2014, Brno) 

 

3.3.4 Brankář 

  

 Poslední herní pozicí fotbalu je brankář. Tento hráč je v každém týmu ve hře 

pouze jeden v reálném čase. Role tohoto hráče je především obranná – jeho hlavním 

úkolem je zabránit soupeři vstřelit gól do sítě. Mezi jeho vedlejší úkoly patří rozehrávání 

kopů z pokutového území nebo rozehrávání útočných akcí svého týmu. Pozice brankáře 

na hřišti má výhodu dobrého výhledu, který mu zajišťuje přehled o situaci na hřišti. Pro 

brankáře jsou důležité tyto herní dovednosti – vyběhnutí a postavení v pokutovém území.  

 Brankář jako jediný z hráčů smí míč uchopit rukou, tato výsada je však omezena 

pouze na prostor vlastního pokutového území. Hráč na tomto postu se však může 

pohybovat po celém hřišti, brankář může vstřelit i branku protějšímu týmu. Brankář je od 

ostatních hráčů odlišen i vizuálně, jinou barvou dresu. Jako jediný má také brankářské 

rukavice.  

 Role brankáře je velmi obtížná také z psychického hlediska. Brankář má velkou 

osobní zodpovědnost, na jeho rozhodnutí může stát výsledek celé hry. Vhodný kandidát 

na brankáře musí vykazovat velkou psychickou vyrovnanost, schopnost plně se soustředit 

na hru, musí se rychle rozhodovat. Dále se očekávají rychlé reakce, správné čtení hry a 
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v neposlední řadě také schopnost regulovat aktuální psychické jevy a intuice. Výběr hráče 

na post brankáře z výše zmíněných důvodů musí být velmi dobře promyšlen.  

 Brankář se také liší od hráčů somatotypem těla – preferují se hráči kolem 185 cm 

výšky a s adekvátní váhou. Hráči vyšších postav mají problémy s nízkými střelami, nižší 

brankáři se těžko potýkají v osobních soubojích a s vysokými míči. Nízká váha brankáře 

není žádoucí kvůli nevýhodě v osobních soubojích, těžcí ztrácí dynamiku a pohyblivost.  

 Brankář je svým způsobem nejdůležitější rolí na celém hřišti. Jeho chyba může 

znamenat prohru či zvrácení výsledků ve hře, naopak správný rychlý úsudek může vše 

obrátit k lepšímu. (Votík, J., Fotbal, 2003)  

 

3.4 Trénink brankáře 

3.4.1 Herní činnosti brankáře  

Hru brankáře můžeme rozdělit podle různých atributů. Prvním atributem je, zdali 

se mužstvo nachází v útočné nebo obranné fázi. Dalším z atributů je, zdali má brankář 

míč pod kontrolou.  (Votík, J., Fotbal, 2003)  

  

1) Útočná fáze  

Činnosti brankáře v této fázi můžeme rozdělit na dvě části:  

a) bez míče - řízení hry, výběr místa  

b) vykupování, vyhazování, přihrávání, vedení, obcházení, zpracování  

  

Brankářova útočná fáze začíná při rozehrávce, rozehrávka probíhá formou výkopu 

anebo výhozu. Brankář se snaží vyhodnotit nejlepší situaci pro rozehrávku, aby kvalitně 

rozjel útok a zároveň neohrozil vlastní branku. Řízení hry a komunikace je dalším 

důležitým atributem při přechodu z obranné fáze do útočné. Důležitý je výběr místa a 

možnost nabídnutí pro zpětnou přihrávku.  

  

2) Obranná fáze  

a) bez míče - řízení hry, volba optimálního postavení  

b) s míčem - chytání, vyrážení, odebírání  
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V obranné fázi v moderním fotbale je důležité, aby brankář byl schopen číst hru a 

v důsledku toho si vybral optimální postavení pro přerušení soupeřova útoku. Pro 

brankáře je důležitá komunikace, řídí obranu svého mužstva a tím může předcházet 

útokům soupeře. Při přímém ohrožení branky brankář vykonává výše zmíněné úkony, viz 

bod b) obranné fáze. (Fajfer, Z., Trenér fotbalu mládeže, 2009)  

3.4.2 Trénink brankáře v moderním fotbale  

Trénink brankáře můžeme rozdělit na individuální a kolektivní trénink brankáře. 

Vzhledem k faktu, že je brankář označován jako organizátor mužstva, musí určitou část 

tréninku trénovat s mužstvem. Zároveň vzhledem k tomu, že jeho technika, fyzická 

připravenost a taktika se podstatně liší od hráčů v poli, je velmi potřebné, aby trénoval 

také individuálně. Individuální trénink nazýváme speciálním tréninkem brankáře. 

  Speciální trénink brankáře má za úkol zdokonalovat techniku a taktiku, zároveň 

odstraňovat nedostatky pomocí speciálních cvičení na zvyšování úrovně. Procvičování 

herních činností s mužstvem nazýváme trénink brankáře. Jeho úkolem je zdokonalování 

herních činností se střelbou a chytáním v zápasových podmínkách a dále pak rozvoj 

obranné taktiky brankáře v součinnosti se spoluhráči. Oba způsoby ve vzájemném spojení 

vytváří optimální trénink. (Hargitay, G., Moderná hra brankára, 1978)  

 

3.4.3 Plánování tréninkového procesu  

Trénink by měl koordinovaný a naplánovaný, v žádném případě nesmí být 

improvizovaný. Podle délky časového úseku dělíme tréninkové cykly na dlouhodobé, 

střednědobé, krátkodobé a tréninkovou jednotku: 

 

a) Při dlouhodobém cyklu neboli makrocyklu se jedná o roční plán nebo i víceletý 

plán 

b)  Střednědobý cyklus nebo také mezocyklus značí období trvající několik týdnů, 

dělíme jej na: letní přípravné, podzimní hlavní, zimní přechodné, zimní přípravné, 

jarní hlavní, letní přechodné. Délka těchto cyklů je v návaznosti na výkonnostní 

úrovni týmu. 
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c) Krátkodobý cyklus neboli mikrocyklus trvá obvykle 5 až 10 dní nebo také od 

zápasu k dalšímu zápasu.  

d) Tréninková jednotka je základní a hlavní cyklus brankářovy přípravy. Tréninková 

jednotka se zabývá danými úkoly v návaznosti na typ tréninku. Délka tréninkové 

jednotky bývá 45 až 90 minut. Obvykle se skládá ze čtyř částí: úvodní, průpravná, 

hlavní, závěrečná. (Fajfer, Z., Trenér fotbalu mládeže, 2009)  

 

Roční tréninkový cyklus brankáře  

Tréninkové cykly u brankáře můžeme rozdělit na přípravné období, speciální 

přípravné období, období udržování sportovní formy, aktivní a pasivní odpočinek.  

  

Přípravné období  

Základní přípravné období vzhledem k dnešním trendům probíhá v teplých 

destinacích, kde stav hřiště a počasí dovolují plnohodnotný trénink. V tomto období je 

kladen důraz na fyzické zatížení. Nejvíce rozvíjíme pohybové schopnosti - sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost. Brankář nepotřebuje běhat dlouhé vzdálenosti, namísto toho 

klademe důraz na odrazovou sílu a pružnost. Období trvá okolo 10 dnů.  

  

Speciální přípravné období  

Ve speciálním přípravném období ladíme formu. Trvá obvykle okolo tří týdnů, 

klesá tréninkové zatížení, roste intenzita tréninku a trénink probíhá převážně na hřišti 

a s balonem. Na začátku toho období převažuje speciální trénink brankáře a postupně se 

přidává trénink s mužstvem.  

  

Období udržování sportovní formy  

Toto období zahrnuje soutěže, případně pohárové střetnutí. Cílem tohoto období 

je udržet a ideálně ještě zvyšovat výkonnost brankáře. Obsah a zatížení určuje 

momentální fyzický a psychický stav brankáře.  
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Aktivní a pasivní odpočinek  

Po skončení mistrovských utkání klesá intenzita tréninku. Tréninky probíhají 

individuálně formou jiných sportů - rekreačních. Aby byl brankář schopen si psychicky 

i fyzicky odpočinout. Ve fázi pasivního odpočinku není povinný trénink, maximálně 

dobrovolný a tato fáze obvykle trvá dva týdny.  

 

Tréninková jednotka  

Jako každá tréninková jednotka, i ta brankářova je sestavena ze tří částí - úvodní, 

hlavní, závěrečná. Úvodní část má tří cíle: zahřátí organismu, všeobecné a speciální 

rozcvičení a do určité míry i získávání kondice. Tyto úlohy můžeme provádět 

všeobecnými a speciálními cvičeními s míčem a jinými pomůckami.  

Přípravná část - zahřátí probíhá formou lehkého běhu  se cviky nohou a paží nebo 

bezkontaktními hrami. Všeobecná část probíhá strečinkem a lehkým posilováním. 

Speciální část probíhá jako předrozcvičení před hlavní částí tréninku. Jejím cílem je 

připravit se na hlavní cvičení, všestranně rozhýbat trup a přijít do kontaktu 

s balonem.   Hlavní část je nejdelší a nejobsáhlejší, dělíme ji podle charakteru na: 

technickou, taktickou, kondiční, kombinovanou a doplňkovou.  

  

Technický trénink  

Má za úkol nacvičování a zdokonalování techniky brankáře. Nejprve začínáme od 

jednoduchých cvičení, poté přecházíme k těžším cvičením nebo ztěžujeme podmínky.  

  

Taktický trénink  

V tomto tréninku zdokonalujeme individuální taktiku brankáře a organizaci s taktikou 

mužstva.  

  

Kondiční trénink  

Rozvíjí pohybové schopnosti brankáře - sílu, obratnost, pružnost, rychlost a to všeobecně 

a speciálně. 
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Kombinovaný trénink  

Tento typ tréninku řeší naráz více úkolů, kombinuje nácvik taktiky s pohybovými 

schopnostmi.  

  

Doplňkový trénink  

Není zaměřen na brankáře, tento typ tréninku má za úkol psychický oddych.  

 

Závěrečná část tréninkové jednotky brankáře je nejkratší částí tréninku a jejím 

úkolem je postupný návrat organismu z vysoké výkonnosti do normálního stavu. 

Obsahem bývají uvolňovací cvičení, dýchací cvičení a zábavné hry s minimem pohybu.  

 

3.4.4 Didaktika tréninku brankáře  

 

Z didaktického hlediska dělíme činnosti brankáře na obranné bez míče, obranné 

s míčem a útočné. Následující podkapitoly se budou více věnovat těmto činnostem.  

 

Herní činnosti obranné bez míče  

Brankář se v zápase stále pohybuje nebo přesunuje chůzí, boční chůzí, klusem, 

sprintem, výskokem. Jinak udržuje základní postavení. Pohyb brankáře se vyvíjí podle 

herní situace, stále se snaží zmenšit střelecký úhel.  Základní postavení odpovídá tomuto 

popisu: mírný stoj rozkročný, mírný podřep, váha těla je na špičkách, paže mírně 

pokrčeny v lokti, prsty v mírném rozpětí, hlava sleduje míč. Ke ztížení pozice útočníka 

používá brankář klamavé pohyby, kterými jsou například pohyby hlavou, paží, horní částí 

trupu. Dále se snaží brankář stále vyhodnocovat herní situaci a diriguje obranu mužstva. 

(https://www.fotbal-

trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=103)  
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Obrázek 2 Obranné herní činnosti brankáře – bez míče 

 

Zdroj: Fajfer, Z., 2009, s. 185) 

Obrázek 2 ukazuje, kterými všemi technickými činnostmi může bránit, jestliže 

nemá v rukou míč.  

 

Herní činnosti obranné s míčem  

Základem hry brankáře s míčem je chytání míče na místě. Pokud to situace 

neumožňuje, chytá míč v pádu. Pokud situace neumožní ani chytání balonu v pádu, 

brankář míč vyráží. Poslední neodmyslitelnou částí je vybíhání na soupeřovy přihrávky 

nebo centry. Obrázek 3 ukazuje, jakými činnostmi může bránit s míčem.  
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Obrázek 3 Obranné herní činnosti brankáře - s míčem 

 

Zdroj: Fajfer, Z., 2009, s. 186 

Chytání míče 

Polovysoké míče se chytají tzv. do koše nebo do prstů. Chytání do koše 

představuje zvláštní postoj brankáře: lokty jsou před tělem, míč kryje mezi hrudník, 

předloktí a dlaně s prsty. Při chytání polovysokého míče do prstů chytá brankář míč před 

obličejem, zde je nutno dbát na postavení obou palců a ukazováčků, které vytvářejí 

trojúhelník. Ostatní prsty na ně navazují. Důležité je dodržovat zásadu dvojího krytí, což 

znamená dlaně, prsty a část těla. Při chytání míče ve výskoku se brankář odráží výskokem 

snožmo nebo jednonož. Důležité je zkoordinovat pohyb odrazu a švih rukou. Míč se snaží 

chytit v nejvyšším bodě. (https://www.brankari.cz/trenink-chytani-strel-po-predchozich-

cinnostech/) 

Chytání v pádu   

Míče, které nelze chytit na místě nebo za mírného pohybu stranou, chytáme 

v pádu. Chytání míče v pádu dělíme na: s odrazem a bez odrazu. Při chytání míče bez 

odrazu brankář postupně padá vnější stranou nohy, holení částí nohy, stehnem a bokem. 

Pohyb končí chycením míče rukama. Pohyb chytání s odrazem je odlišný než 
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u předešlého způsobu. Vyžaduje delší letovou fázi vzduchem. Pohyb započne z bližší 

nohy k letu míče mohutným odrazem a švihovou prací paží. Následuje letová fáze a 

chycení míče dopadem na zem a vztykem. (https://www.fctempo.cz/clanek/4148/role-

brankare-v-pripravkach) 

Vyrážení míče  

Vyrážení míče je svým způsobem způsob chytání míče. Tento způsob brankář 

provádí v případě, kdy směr rotace anebo intenzita míče nedovoluje chycení. Míče 

můžeme vyrážet pěstí jedné ruky, pěstmi obou rukou, dlaní nebo hřbetem jedné ruky nebo 

dlaněmi obou rukou. (https://www.owayo.co.uk/magazine/goal-keeper-training-football-

en.htm) 

 Vybíhání  

 Vybíhání je významnou taktickou úlohou myšlení brankáře, protože včasné a 

správné vyběhnutí je základem ke zdárnému vyřešení herní situace.  

 

Útočné herní činnosti brankáře  

 

Brankář v některé fázi hry bývá prvním hráčem, který zakládá útočnou fázi. 

Útočnou fázi může zakládat, když není přerušená hra nebo v přerušené hře (kop od 

branky), přímý a nepřímý kop. Zakládání útoku může brankář provést dvěma způsoby – 

nohou nebo rukou. Obrázek na následující straně ukazuje všechny možnosti útočných 

činností brankáře v poli.  

https://www.owayo.co.uk/magazine/goal-keeper-training-football-en.htm?fbclid=IwAR0Zso-dg2vAaUn3yaWSAAmLkhy2QQLY4wnov1lVaajFS-pjb5b0MsZjXCY
https://www.owayo.co.uk/magazine/goal-keeper-training-football-en.htm?fbclid=IwAR0Zso-dg2vAaUn3yaWSAAmLkhy2QQLY4wnov1lVaajFS-pjb5b0MsZjXCY
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Obrázek 4 Útočné herní činnosti brankáře 

 

Zdroj: Fajfer, Z., 2009, s. 192 

 

Zahájení útoku nohou z ruky  

 Je nejčastějším provedeným způsobem rozehry. Tímto způsobem se rozehrává 

balon na větší vzdálenost. Nejčastějším způsobem vykopávání míče z ruky bývá bočním 

způsobem. Další možností je výkop po odrazu ze země.  

(https://www.soccercoachweekly.net/soccer-drills-and-skills/soccer-drill-to-build-

goalkeeper-long-distance-throwing-skills/) 

 

Zahájení útoku rukou – vyhození míče  

 Vyhození míče je velice efektivní a přesnější než výkop. Můžeme jej dělit na tyto 

způsoby: vyhození po zemi, vyhození bočním obloukem nad hlavou, vyhození míče ze 

vzpažení mírně vzad.  

  

https://www.soccercoachweekly.net/soccer-drills-and-skills/soccer-drill-to-build-goalkeeper-long-distance-throwing-skills/?fbclid=IwAR1aFfmQklAxAN0qVhNsT8Nps1bUT1wcXj_XwxB0y7HN_O1HtGOVZV5PYkc
https://www.soccercoachweekly.net/soccer-drills-and-skills/soccer-drill-to-build-goalkeeper-long-distance-throwing-skills/?fbclid=IwAR1aFfmQklAxAN0qVhNsT8Nps1bUT1wcXj_XwxB0y7HN_O1HtGOVZV5PYkc
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Vyhození po zemi  

Dle Z. Fajfera v jeho publikaci Trenér fotbalu mládeže citujeme: „Po krátkém 

rozběhu nebo bez něj, ruka, která uděluje míči pohyb, drží míč zespodu, předklon a švih 

rukou s míčem, současně přenášíme váhu těla dopředu.“ 

 

Vyhození míče bočním obloukem nad hlavou  

Tělo se naklání dozadu za rukou s míčem, druhá ruka a noha slouží k rovnováze. 

Postupně se váha těla přenáší na druhou stranu. Míč je odhozen v nejvyšším bodu, tělo 

pokračuje v trajektorii pohybu.  

 

Vyhození míče se vzpažením mírně vzad  

 Brankář drží míč v ruce, která provádí odhod. Druhá ruka míč přidržuje zepředu. 

Ve stejné době s nápřahem vykročí protilehlá noha. Z nápřahu švihá ruka předloktím 

vpřed. Trajektorie letu je udávána poslední fází zápěstí. Někdy bývá nahrazeno odhodem 

obouruč ze vzpažení. 

 

3.4.5 Cvičení techniky a taktiky  

 

Následující kapitola je zaměřena na náplň tréninkové jednotky brankáře. Jedná se 

o soubor cviků a cvičení, které brankáři vykonávají při svém tréninku a v závislosti na 

tomto zlepšují své technické i taktické dovednosti. Pro lepší představu cviků jsou 

přiloženy obrazové materiály.  

 

Cvičení v úvodní části tréninkové jednotky: 

Základní gymnastické cvičení  

 v lehkém poklusu střídáme boční kruhy pažemi vpřed a vzad 

 vysoké vykopávání kolen a zakopávání v běhu, mezitím lehký výklus 

 cval stranou, po třech poskocích střídáme strany  

 každý třetí krok odraz z jedné nohy, výskok do výšky, nohy střídáme  

 stoj rozkročný, vzpažení, dvakrát předklon, dvakrát záklon  
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 stoj rozkročný, ruce v bok, dvakrát úklon do obou stran  

 základní postavení, vzpor ležmo vpřed, klik, zpět do základního postavení 

 dřep, ruce v bok, unožit levou a do dřepu, poté na druhou stranu  

 

Obrázek 5 Prostná cvičení - úvodní část 

 

 Zdroj: Hargitay, G., 1975, s. 132 

Cvičení s balonem  

 mírný stoj rozkročný, balon držíme v předpažení, poskoky snožmo, souběžně 

úder balonem o zem  

 stoj rozkročný, předklon, balon držíme v předpažení, balon si předáváme mezi 

nohama (osmička), střídáme ruce i směr  
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 stoj spatný, balon v předpažení, hráč udeří balonem o zem, udělá klik, poté se 

vrací do stoje spatného a chytá balon  

 stoj spatný, balon v předpažení, balon si rychle předáváme z ruky do ruky 

překládáním balonu okolo těla, měníme směr  

                                         

Obrázek 6 Cvičení s balonem - úvodní část 

 

Zdroj: Hargitay, G., 1975, s. 146 
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Speciální rozcvičení s balonem 

 dva brankáři proti sobě v sedu rozkročném, házejí si balon, při chycení 

brankář udělá sed-leh 

 dva brankáři stojí proti sobě, z ruky si kopou polovysoké balony a chytají je 

do náručí, po chycení balonu udělají leh  

 brankář silně udeří balonem o zem, udělá kotoul a před druhým dopadem 

balon chytá  

 brankář si vyhodí balon nad hlavu, po jeho chycení se pokládá na zem  

 dva brankáři stojí naproti sobě, každý má v ruce balon, ve stejnou chvíli si 

hází balon v mírném oblouku a chytají  

Obrázek 7 Speciální rozcvičení s balonem 

 

Zdroj: Hargitay, G., 1975, s. 150 
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Cvičení v hlavní části tréninkové jednotky: 

I v této části tréninku mají brankáři mírně odlišné cviky od zbytku týmu. Zde se 

zaměřují na rozvoj všech pohybových schopností a na zlepšení taktiky jejich 

brankářského postu.  

 

Cvičení na rozvoj pohybových schopností  

a) rozvoj pružnosti  

 poskoky stranou na jedné noze přes překážky  

 poskoky se švihadlem na jedné noze, potom snožmo 

 výskoky na lavičku 

 vrhání se z dřepu vpřed, vzad, do stran po stojícím balonu nebo po balonu 

v pohybu  

 stahování vysokých balonu v sérii s výměnou odrazové nohy  

 chytání balonu zavěšeného na gumě, postupně zvětšujeme výšku zavěšení, 

střídáme odrazovou nohu  

Obrázek 8 Chytání balonu zavěšeného na gumě 

 

Zdroj: Hargitay, G., 1975, s. 154 

b) rozvoj rychlosti reakce, reflexů  

 brankář si stoupne proti cvičné stěně, trenér stojí za ním a hází balon 

o stěnu, brankář chytá  

 brankář stojí zády k trenérovi, na smluvený signál se otáčí, při otočení 

trenér hází balon, brankář chytá 
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 brankář stojí v bráně, trenér střílí balon prudce po zemi, střídá směr a 

strany, brankář se snaží vyrážet nohou  

 brankář stojí v bráně zády k trenérovi, trenér udeří balonem o zem, 

v momentě zvuku úderu se brankář otáčí a chytá balon  

 brankář stojí v bráně, trenér kope, brankář se otáčí na zvuk kopu a chytá  

 brankář v bráně, trenér naproti němu kope v rychlých intervalech balony, 

brankář se snaží reagovat  

 

c) rozvoj rychlosti  

 brankář se na znamení píšťalky vrhá na balon vzdálený 10 metrů  

 polohové starty na vzdálenost 20 metrů  

 brankář je v bráně, naproti němu stojí trenér s balonem v ruce, trenér 

ukáže na tyč, brankář k ní dobíhá, dotýká se rukou, trenér hází balon na 

druhou tyč, brankář se snaží balon chytit  

 brankáři stojí naproti sobě na vzdálenost 20 metrů, na smluvený signál 

vyhazují balon do výšky, prohazují si pozice a snaží se chytit balon  

 

d) rozvoj obratnosti  

 kotoul vpřed, vzad, bokem, odrazem jednonož, snožmo, s balonem 

v náručí  

 brankář ve stoji si vyhazuje balon, sedne si, lehne si nebo udělá kotoul, 

vstává a chytá balon před dopadem  

 brankář je v bráně, trenér naproti němu s více balony, trenér hází nebo 

kope balony různými směry (po zemi, polovysoko, vysoko, do středu, 

vpravo, vlevo), brankář se snaží všechny balony chytit  

 

e) rozvoj síly  

 všeobecné cvičení na posilování paží a rukou pomocí prostných cvičení 

 nácvik chytání pomocných balonů podobné velikosti jako je fotbalový 

balon, ale s větší váhou, brankáři si hází balony naproti sobě  
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 brankáři stojí naproti sobě, oba drží balon, úlohou úkolu je vzít soupeřovi 

balon  

 brankáři stojí v kruhu s poloměrem 2 metry, snaží se soupeře z kruhu 

vytlačit – viz obrázek č. 9  

Obrázek 9 Rozvoj síly - vytlačování z kruhu 

 

Zdroj: Hargitay, G., 1975, s. 165 

Cvičení techniky  

 

 brankář stojí u tyče, naproti němu trenér na 10-13 metrů, trenér postupuje 

s balonem proti brankáři, poté balon kope po zemi do prázdného rohu 

branky, brankář balon chytá nebo vyráží 

 jako u předešlého cvičení, ale po vystartování dělá brankář kotoul vpřed 

směrem k balonu 

 brankář je uprostřed brány ve vzporu ležmo, trenér naproti němu ve 

vzdálenosti 25-30 metrů, trenér vede balon na branku, brankář vybíhá a 

vrhá se trenérovi pod nohy chytajíc balon  

 brankář je 2-3 m před brankovou čárou, za ním leží 50 cm od brankové 

čáry další balon, trenér stojí naproti brankáři, trenér stojí naproti brankáři 

na vzdálenost 25-30 metrů, trenér postupuje s balonem proti brankáři, 

brankář vybíhá, vrhá se pod nohy na balon, po zachycení balonu 
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urychleně běží do brány a vrhá se na postavený balon tak, aby se balon 

nedostal za brankovou čáru – viz obrázek č. 10 

Obrázek 10 Rozvoj techniky 

 

 Zdroj: Hargitay, G., 1975, s. 114 

 

Chytání a cvičení střelby s mužstvem  

 brankář je v brance, hráči v zástupu za sebou střílejí jako při zápase po 

vedení balonu z 18 až 20 metrů  

 spoluhráči centrují ze stran do předbrankového prostoru, brankář stahuje 

balony ze vzduchu, další spoluhráč aktivně ruší brankáře při výběhu  

 spoluhráči střílí balony s dopadem před brankářem s aktivním 

protihráčem, brankář se snaží balon chytit, když ho pouze vyrazí, 

protihráč doráží balon, brankář se snaží reagovat  

 spoluhráči střílejí polovysoké střely, brankář startuje ze sedu, balony se 

snaží chytat nebo vyrážet  

 dva útočníci a jeden obránce, útočníci se přihrávkami dostávají za 

obránce, poté střílejí, brankář se snaží zabránit gólu  

 centr ze strany na útočníka před malé vápno, útočník hlavičkuje směrem 

na bránu, brankář se snaží balon chytit nebo vyrazit 

 obloukem střílené balony z 20 až 25 metrů, brankář leží za malým 

vápnem, v momentě střelby vstává a v ústupu vyráží balon nad bránu  
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Cvičení taktiky  

 brankář je v bráně, trenér kope balony směrem na bránu, brankář oběma 

pěstmi vyráží balony směrem k předem určenému kuželu, který 

symbolizuje spoluhráče, slouží k založení protiútoku  

 nácvik stavění zdi při přímém kopu, trenér přemisťuje balon kolem 

vápna, tam, kde se zastaví, brankář okamžitě staví zeď, případnou chybu 

trenér opravuje  - viz obrázek číslo 12 na následující straně 

 

Obrázek 11 Rozvoj taktiky- přechod do protiútoku 

 

Zdroj: Hargitay, G., 1975, s. 204 
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Obrázek 12 Rozvoj taktiky – stavění zdi 

 

Zdroj: Hargitay, G., 1975, s. 206 

Cvičení v závěrečné části tréninkové jednotky: 

Cviky v této fázi tréninku slouží k uvolnění a procvičení jiných herních 

dovedností než hlavní část tréninkové jednotky. I tyto cviky jsou však pro dokonalou hru 

brankáře velmi důležité a tato část tréninku by se neměla podceňovat.  

 mírný uvolňovací běh, dýchací cvičení 

 kop od brány na spoluhráče na 30 až 40 metrů 

 volejbal vsedě nebo vestoje, brankář se snaží udržet balon co nejdéle ve 

vzduchu 

 brankář si vyhodí balon nad hlavu, rychle se předkloní a snaží se balon 

tlumit nebo chytit za zády nebo na krku   

 točení balonu na jednom prstu, měníme prsty  

Při procvičování všech těchto cviků je na brankáře dohlíženo speciálním trenérem, 

který mu, jak je již výše zmíněno, pomáhá jako spoluhráč, protihráč a především jako 

opravný element upozorňující na chyby. Speciální trenér brankáře je běžnou součástí 

fotbalových týmů ve vyšších výkonnostních úrovních fotbalu. V nižších úrovních 

brankáři trénují individuálně i s mužstvem, ale nemají k dispozici speciálního trenéra. 

Trénují se buď sami, nebo za pomoci trenéra zbytku mužstva.   



42 

 

4 Hypotézy 

 

K formulaci hypotéz jsem využil výzkumu z netištěného zdroje.  

Hypotéza 1: Předpokládám, že se trénink brankáře liší podle úrovně soutěže v počtu 

specializovaných tréninků v týdenním cyklu, ve využití specializovaných trenérů 

brankářů a v rozvoji speciálních pohybových schopností důležitých pro hru brankáře. 

 

Hypotéza 2: Předpokládám, že v krajském přeboru a 1. A a B třídě bude využití 

specializovaného trenéra brankářů při tréninku minimálně o 30 % vyšší než v nižších 

úrovních soutěže, tedy v okresním přeboru.  

 

Hypotéza 3: Předpokládám, že vyšší soutěže (liga, národní liga) bude mít minimálně 

v 50 % odpovědí respondentů o 1 trénink týdně více než nižší úroveň (ČFL, MFL, divize). 

 

Hypotéza 4: Předpokládám, že délka přípravného období v soutěži ČFL, MLF a divizí je 

minimálně o 5 dní kratší než u vyšších soutěží.  

 

Hypotéza 5: Předpokládám, že v přechodném období jsou brankáři nejvyšší výkonnostní 

úrovně o minimálně 50 % více úkolováni individuálním tréninkem zaměřeným na udržení 

a rozvoj flexibility než v úrovni ČFL, MFL, divize. 

 

Hypotéza 6: Předpokládám, že se tréninky až ze 75 % zaměřují na rozvoj rychlosti reakce 

a reflexů.  
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5 Metody a postup práce  

Pro zpracování výzkumné části této bakalářské práce jsem zvolil metodu 

dotazníkového šetření. Vytvořený dotazník je určen fotbalovým brankářům, kteří se 

věnují tomuto sportu na různých výkonnostních úrovních. Před tvorbou dotazníku jsem 

provedl konzultaci s trenérem brankářů jednoho z pražských fotbalových klubů. Tento 

dotazník ukazuje, jak probíhají tréninky v různých klubech a na různých úrovních tohoto 

sportu. Otázky jsou zaměřeny na náplň tréninkových jednotek, dále pak na různé typy 

výkonnostního testování a v neposlední řadě také na tréninkové pomůcky a metody 

regenerace.  

 

5.1 Dotazník 

 

Dotazník patří vedle pozorování a rozhovoru k nejčastěji využívaným výzkumným 

metodám. Metoda dotazování se často využívá pro sběr výzkumných dat na středních 

a vysokých školách, výsledky dotazníků jsou pak publikovány v závěrečných 

bakalářských, diplomových a jiných pracích. Metoda dotazníkového šetření je pro sběr 

dat vhodná díky své nízké časové náročnosti, na rozdíl od svého ekvivalentu, řízeného 

rozhovoru. Tento rozhovor se musí provádět individuálně, naopak dotazník může být 

zadáván skupinově, např. veřejné mínění, dotazníky k závěrečným pracím. Další 

výhodou dotazníku je možná podoba zadávání, dotazníky mohou být zadány v tištěné 

podobě i elektronicky. Právě druhá možnost je v dnešní době velmi využívána díky 

moderním technologiím, které umožňují široký okruh respondentů v krátkém čase. 

Elektronické dotazníky jsou také velmi oblíbené díky snadnému následnému zpracování 

sebraných dat.  

 

Většina otázek v dotazníku bývá zpravidla povinná, neboť jejich  případné 

vynechání může ovlivnit celkové výsledky. Otázky v dotazníku mohou být uzavřené 

i otevřené. Uzavřené otázky mají předem danou škálu odpovědí, ze kterých si respondent 

vybírá jednu či více možností. Na otevřené otázky odpovídají respondenti vlastními 
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slovy. Třetí formou otázek jsou otázky škálové, které hodnotí míru zkoumaného jevu. Pro 

tuto bakalářskou práci byly využity pouze otázky uzavřené s možností vybrat jednu nebo 

více nabízených odpovědí (např. u využívání tréninkových pomůcek či metod 

regenerace).  

 

Dotazník musí být anonymní, jelikož tato podmínka zvyšuje upřímnost odpovědí 

respondentů. Je nutné, aby otázky byly položeny srozumitelně a aby obsah odpovědí 

odpovídal zadání otázky. V dotazníku by se neměly objevit žádné sugestivní otázky, 

protože tento typ otázek navádí respondenta k odpovědi dle platných společenských 

norem a respondent tak neodpovídá podle skutečnosti.  

 

Validita dotazníku je zajištěna předložením dotazníku dospělým osobám 

s přiměřenou inteligencí a dětem nad 10 let věku. Pokud by byl dotazník záměrně 

zodpovězen osobou, která zadanému tématu nerozumí, je velmi pravděpodobné, že bude 

vyhodnocení neplatné. Výsledky dotazníkového šetření mohou být vyhodnocovány 

kvantitativně, pomocí statistických metod a grafů, ale je důležité také kvalitativní 

hodnocení, které závisí na validitě odpovědí, viz výše.  

 

 Tématem zkoumání dotazníku vytvořeného pro tuto bakalářskou práci je četnost 

a složení tréninků fotbalových brankářů, jejich příprava v průběhu roku, možnosti 

výkonnostního testování daných týmů. Dále se věnuje přítomnosti speciálního trenéra 

brankářů, vybavenosti týmu a v neposlední řadě také metodám regenerace.   
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6 Výsledková část  

Výsledková část této práce vychází z problémů, cílů práce a problémových otázek 

uvedených výše. Pro výzkum jsme zvolili metodu dotazování a stanovili jsme čtyři 

problémové otázky a čtyři hypotézy s nimi korespondující.  

 

6.1 Dotazníkové vyhodnocení 

Pomocí vytvořeného webového dotazníku jsme získali výpovědi brankářů 

z různých úrovní soutěže. Byly stanoveny 4 úrovně soutěže a ty byly následně 

porovnávány ve zkoumaných jevech:  

A) Liga a národní liga 

B) ČFL, MFL, divize 

C) Krajský přebor – 1. A a B třída 

D) Okresní přebor  

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 32 respondentů, z čehož každá úroveň 

fotbalové soutěže má 8 odpovídajících brankářů. Procentuální výsledky jsou tedy ze 

stejného výzkumného vzorku. Pro vyhodnocení rozdílů mezi jednotlivými úrovněmi 

soutěže jsme vyhodnocovali každou úroveň zvlášť. Vyhodnocení zobrazujeme pomocí 

grafů vytvořených ze získaných odpovědí.  

 

Prvním zkoumaným problémem je možnost vedení tréninku specializovaným 

trenérem brankářů. V tomto zkoumání jsme se zaměřili na nižší úrovně soutěže, tedy na 

krajský a okresní přebor. Obecně můžeme považovat za pravidlo, že čím nižší úroveň 

soutěže, tím nižší je možnost specializovaného trenéra využít. Naopak u vyšších soutěží 

se účast specializovaného trenéra očekává, jelikož brankáři v těchto soutěžích musí 

rozvíjet i jiné pohybové schopnosti a dovednosti a trenér týmu si je tohoto faktu vědom.  

Z grafu 1 a 2 na další straně vidíme porovnání krajského a okresního přeboru, 

vedení tréninku je uvedeno v procentech. Číselné hodnoty v grafu odpovídají počtu 

respondentů.  
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Graf 1Vedení specializovaného tréninku - krajský přebor 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 2 Vedení specializovaného tréninku - okresní přebor 

 

Zdroj: vlastní 

 

Z výše uvedených grafů vidíme, že v krajském přeboru tři z osmi brankářů mohou 

využít specializovaného trenéra brankáře. To odpovídá 37,5 % dotazovaných brankářů 

v krajském přeboru. V okresním přeboru, jak jsem již výše zmínil, tato možnost nemusí 

být využita, což potvrzuje i graf č. 2. Zde však 62,5 % respondentů uvedlo, že 
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specializovaný čili individuální trénink brankáře vůbec neprobíhá, druhou nejvyšší 

hodnotou je vedení tréninku samotným brankářem, který sám určí, které schopnosti 

a dovednosti musí rozvíjet. Tyto hodnoty mohou vyplývat i z faktu, že nižší úrovně 

soutěže nemají takové finanční možnosti, aby si mohly specializovaného trenéra brankáře 

dovolit. Jejich hra také nemusí být na takové úrovni, aby trenér považoval přítomnost 

specializovaného trenéra za nutnou.  

 

Dalším zkoumaným jevem této práce je počet tréninků v rámci týdenního cyklu. 

Tuto hodnotu jsme zkoumali u dvou nejvyšších úrovní, tedy u ligy a národní ligy a u ČFL, 

MFL a divizí. Obecně platí, že čím vyšší soutěž tým hraje, tím více trénuje, četnost může 

být až 6 tréninků týdně. Grafy č. 3 a 4 porovnávají výše uvedené úrovně soutěže. Víme, 

že pokud hraje tým např. okresní přebor a má zápas pouze 1x měsíčně, je tomu 

přizpůsoben i počet tréninků. Hráči se zde mohou i často střídat, protože pro někoho je to 

pouze „koníčkem“. Toto se však netýká vyšších úrovní soutěže, kde už se jedná 

o profesionální hráče. 

Graf 3 Četnost tréninků v týdenním plánu - liga, národní liga 

 

Zdroj: vlastní 
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Graf 4 Četnost tréninků v týdenním cyklu - ČFL, MFL, divize 

 

Zdroj: vlastní 

Z grafu 4 vyplývá, že ve 100 % dotázaných případů se v lize a národní lize trénuje 

5-6krát týdně. Oproti tomu v nižší úrovni, ČFL, MFL a divizích se stejně často (čili 5-6x 

týdně) trénuje jen ve 25 % případů – graf 3. Šest z osmi dotázaných brankářů v této úrovni 

soutěže odpovědělo, že trénují 3-4krát týdně. Tento výsledek odpovídá nutnosti nejvyšší 

úrovně trénovat opravdu často pro dokonalý rozvoj všech potřebných pohybových 

schopností a dovedností brankáře i ostatních hráčů. Společně s možností využití 

specializovaného trenéra brankářů tréninky získává trénovaný brankář opravdu široký 

záběr. Časová dotace jednotlivých tréninků však může být různá na základě toho, co hodlá 

specializovaný trenér s brankářem rozvíjet a zlepšovat. Zde by tedy bylo nasnadě ještě 

podrobnější zkoumání, zda jsou všechny tréninky na této úrovni soutěže stejně dlouhé.  

 

Již na začátku práce jsme uváděli několik cílů a problémů práce. Třetím dílčím 

cílem této práce a dalším oborem zkoumání je délka přípravného období u stejných úrovní 

soutěže jako v předchozím bodě, čili liga a národní liga a ČFL, MFL, divize.  
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Zde jsme po konzultaci se specializovaným trenérem brankářů stanovili rozpětí 

přípravného období:  

a) 11-20 dní 

b) 9-5 dní 

c) 3-4 dny 

d) neprobíhá 

 

Na grafu č. 5 vidíme, že u všech respondentů z ligy a národní ligy probíhá 

přípravné období v maximální délce, čili 11 – 20 dní. Na nejvyšší úrovni soutěže se tedy 

využívá maximální délka přípravného období, kterou jsme stanovili.  

 

Graf 5 Délka přípravného období - liga, národní liga 

 

Zdroj: vlastní 

 

Na grafu č. 6 na další straně vidíme, že i druhá nejvyšší úroveň soutěže (ČFL, 

MFL, divize) má ve 100 % stejně dlouhé přípravné období v makrocyklu. U obou grafů 

odpovídá osa y počtu respondentů, tedy osmi a vzhledem k jejich jednotné odpovědi se 

jedná o 100 %. Předpokládáme, že naprostá shoda odpovědí zde vznikla kvůli širokému 

rozpětí počtu dní.  
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Graf 6 Délka přípravného období - ČFL, MFL, divize 

 

Zdroj: vlastní  

 

Pokud bychom tento problém zkoumali u všech čtyř úrovní soutěže, viděli 

bychom i jiné výsledky (různé délky přípravného období), viz graf č. 7. Tento graf je 

součtem všech odpovědí, tedy 32 respondentů. Již víme, že 16 respondentů ze dvou 

nejvyšších úrovní odpovědělo shodně (11 – 20 dní), ostatní hodnoty  tedy vypovídají 

o dvou zbývajících, nižších úrovních soutěže.  U jedné osminy dotázaných brankářů, tedy 

u čtyř, přípravné období vůbec neprobíhá a u dvou dalších respondentů trvá toto období  

makrocyklu jen 3-4 dny. Graf č. 7 na následující straně ukazuje tyto hodnoty.  

 

U nižších úrovní soutěže není toto období často využívaným kvůli finanční 

náročnosti. Již dříve v práci jsme uváděli, že přípravní období může probíhat v teplých 

krajích. Financování takového přípravného období je pro mnoho týmu velmi 

nedosažitelné.  
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Graf 7 Délka přípravného období - všechny úrovně soutěže 

 

Zdroj: vlastní  

 

Posledním stanoveným problémem práce je zaměření tréninku brankáře na rozvoj 

pohybových schopností. Již výše jsme uvedli, že mezi nejdůležitější pohybové schopnosti 

patří rychlost reakce – reflexů, obratnost a flexibilita. Předmětem zkoumání je časová 

dotace v rámci jedné tréninkové jednotky. V následujících grafech uvádíme výsledky 

tohoto zkoumání u všech rozvíjených pohybových schopností. Tyto grafy nejsou 

zaměřeny na žádnou úroveň soutěže, jedná se o souhrn ze všech čtyřech uvedených 

úrovní. Celkový počet odpovídajících respondentů je tedy v tomto případě 32. Hodnoty 

v jednotlivých sloupcích následujících grafů odpovídají počtu odpovědí – počtu brankářů. 

O všech pohybových schopnostech se zmiňujeme pro možné porovnání výsledných 

hodnot.  
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Graf 8 Časová dotace z tréninkové jednotky - obratnost 

 

Zdroj: vlastní  

 

Z grafu č. 8 vidíme, že z průměrné tréninkové jednotky, která má devadesát minut, 

se pouze pět z dotázaných respondentů věnuje rozvoji obratnosti v průměru 30 minut. 

Nejvyšší zastoupení zde má časové rozmezí mezi 10 a 20 minutami. V přepočtu na 

procenta je 5 dotázaných respondentů 15,63 %. Čtrnáct dotázaných odpovědělo, že se 

věnuje rozvoji obratnosti pouze v průměru 10 minut, jeden další méně než 10 minut. 

Téměř 50 % respondentů tedy tuto pohybovou schopnost nevyhodnotilo jako důležitou.  

 

Následující graf se zaměřuje na další pohybovou schopnost, která patří mezi 

nejdůležitější pro fotbalového brankáře – pružnost neboli flexibilita. Počet respondentů 

je i zde stejný. Zde vidíme, že nejvyšší zastoupení má možnost „v průměru 10 minut“, 

což už jsme u výše probrané obratnosti považovali za nedostatečnou časovou dotaci, 

bereme-li v potaz, že se jedná o další z velmi důležitých pohybových schopností pro post 

brankáře.  
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Graf 9 Časová dotace z tréninkové jednotky -  pružnost (flexibilita)  

 

Zdroj: vlastní  

Graf č. 9 ukazuje, že rozvoj pružnosti je považován za méně důležitý než rozvoj 

obratnosti, celkem 22 ze 32 dotázaných se věnuje rozvoji pružnosti kolem 10 minut a 

méně. Pouze dva respondenti uvádí, že se v rámci tréninkové jednotky věnují rozvoji 

flexibility kolem 30 minut. Procentuálně tato hodnota odpovídá pouze 6,32 %.  

  

Kvůli výše zmíněné důležitosti této pohybové schopnosti pro brankáře jsme 

rozvíjeli výzkum rozvoje flexibility do větších detailů. V následujících dvou grafech 

porovnáváme rozvoj flexibility u nejvyšší výkonnostní úrovně soutěže (liga, národní liga) 

s druhou nejvyšší úrovní, čili ČFL, MFL, divize. Vybrali jsme tyto dvě úrovně 

z následujících důvodů. V těchto dvou úrovní soutěže jsou rozdílné finanční prostředky, 

které je možné investovat do specializovaného trenéra. Nižší úroveň by tedy na základě 

tréninků bez specializovaného trenéra mohl mít menší průměrný čas určený rozvoji 

flexibility.  

 

Graf č. 10 na následující straně ukazuje, že v lize a národní lize se 50 % (4 

respondenti) věnují rozvoji pružnosti v průměru 20 a více minut. Druhá polovina 

respondentů se věnuje rozvoji pružnosti 10 a méně minut v rámci jednoto tréninku.  
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Graf 10 Rozvoj flexibility v rámci tréninkové jednotky - liga, národní liga 

 

Zdroj: vlastní  

V grafu 11 představujeme rozvíjení pružnosti v úrovni ČFL, MFL, divize. Na této 

úrovni se žádný z respondentů nevěnuje rozvoji pružnosti více než 20 minut. Jediným 

rozdílem mezi nejvyšší a druhou nejvyšší úrovně je 1 respondent u ligy a národní ligy, 

který rozvíjí flexibilitu v průměru 30 minut. Jinak jsou výsledky srovnatelné.  

 

Graf 11 Rozvoj flexibility v rámci tréninkové jednotky – ČFL, MFL, divize 

 

Zdroj: vlastní  
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Chceme-li zjistit, jaký je průměrný čas věnovaný rozvoji pružnosti v obou 

úrovních soutěže, musíme stanovit aritmetický průměr z obou výše uvedených grafů. 

Vzhledem k faktu, že jedna z uvedených možností odpovědi zní „méně než 10 minut“, 

musíme i zde stanovit aritmetický průměr. Počítáme s časovým rozmezím 0-10 minut, 

průměrná hodnota vychází 5 minut. Po výpočtu jsme zjistili, že v lize a národní lize se 

brankáři věnují rozvoji pružnosti v průměru 15 minut, v ČFL, MFL a divizi vychází tato 

hodnota na 13,75 minut.  

 

Třetí rozvíjenou pohybovou schopností důležitou pro brankáře je rychlost reakce-

reflexů. Tato pohybová schopnost nemůže skrýt svůj význam ve hře. Každý brankář musí 

okamžitě vyhodnotit, jak zareagovat a kterou z výše uvedených herních činností použít. 

Rozvoj rychlosti reakce-reflexů je dle nás tedy nejdůležitější ze všech pohybových 

dovedností, s přihlédnutím na charakteristiku postu brankáře viz výše.  

Graf 12 Časová dotace z tréninkové jednotky -  rychlost reakce - reflexů 

 

Zdroj: vlastní  

Graf č. 12 ukazuje rozvoj rychlosti reakce – reflexů. Na rychlosti jeho reakce stojí 

prohra nebo vítězství celého týmu, jak jsme již výše zmiňovali v kapitole Brankář. 

V průměru 20 minut se věnuje rozvoji této pohybové schopnosti 11 respondentů, dalších 
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11 v čase kolem 10 minut. Tyto hodnoty odpovídají 34,38 % z celkových 32 respondentů. 

Pouze 6 respondentů se věnuje rychlosti reakcí kolem 30 minut, což odpovídá 18,75 %. 

Zde je však vidět mírný posun v žebříčku důležitosti rozvoje této pohybové schopnosti – 

celkem 15 respondentů odpovědělo, že se věnuje rychlosti reakcí více než 20 minut.  

 

Následující tři grafy se věnují zbylým pohybovým dovednostem – rychlosti, síle 

a vytrvalosti, o kterých se při tréninku fotbalových brankářů mluví méně než u třech již 

výše zmíněných. Můžeme tedy předpokládat, že u těchto pohybových schopností se 

budou průměrné časy pohybovat u nižších hodnot. První ze zmíněných tří je rozvoj síly. 

Z následujícího grafu  č. 13 vidíme, že 15 respondentů, tedy téměř 50 % dotázaných 

rozvíjí tuto dovednost pouze v průměru 10 minut.  

 

Graf 13 Časová dotace z tréninkové jednotky – rychlost 

 

Zdroj: vlastní  

Graf ukazuje, že náš odhad na nižší časovou dotaci nebyl zcela správný, v tomto 

případě 11 respondentů (téměř 1/3) rozvíjí tuto pohybovou schopnost více než 20 minut.  
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Graf 14 ukazuje trénování rozvoje síly. I v tomto případě se největší část 

dotazovaných brankářů věnuje rozvoji této dovednosti pouze v průměru kolem 10 minut. 

Pouze 1 brankář se věnuje rozvoji kolem 30 minut, což ukazuje na menší důležitost této 

pohybové schopnosti pro jeho dokonalé vykonávání postu brankáře.  

 

Graf 14 Časová dotace z tréninkové jednotky – síla 

 

Zdroj: vlastní 

 

V tomto případě (1 brankář rozvíjející sílu cca 30 minut) se může jednat o 

brankáře, jehož tým je v některé z nižších úrovní soutěže a tento brankář trénuje pouze se 

zbytkem mužstva, který např. výbušnou sílu bude trénovat více než by trénovali brankáři 

se specializovaným trenérem brankářů. Také se může jednat o brankáře, který si svůj 

trénink vede úplně sám a rozvíjí tu schopnost, o které ví, že v ní není příliš dobrý.  

 

Poslední zmiňovanou pohybovou dovednostní je vytrvalost. Dalo by se 

předpokládat, že tato schopnost bude pro brankáře nejméně důležitá, vzhledem 

k charakteru jeho činností v poli. Graf č. 15 však ukazuje, že pět ze 32 dotázaných 

respondentů se věnuje rozvoji vytrvalosti v průměru 30 minut. U grafu 14, viz výše, 

rozvoj síly, to byl pouze jeden dotázaný.  
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Graf 15 Časová dotace z tréninkové jednotky - vytrvalost 

 

Zdroj: vlastní  

 

Vzhledem k výše zmíněným herním činnostem brankáře v poli není vytrvalost pro 

tento post příliš důležitou pohybovou schopností. U grafu 15 tedy odpovídají výsledky 

našim výše zmíněným předpokladům, že brankáři budou tuto pohybovou schopnosti 

rozvíjet méně, ať už trénink vede specializovaný trenér brankářů, nebo si ho vede brankář 

sám.   
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7 Diskuze  

Na začátku této bakalářské práce bylo stanoveno několik problémových otázek. 

Nyní se je pokusím zodpovědět. Pro možné zodpovězení těchto problémových byly do 

dotazníku zasazeny otázky týkající se těchto témat. Odpovědi respondentů jsme dále 

třídili podle úrovně soutěže, bylo-li to třeba.  

Jako první problémovou otázku jsme stanovili změnu a vůbec výskyt 

specializovaného tréninku brankáře napříč úrovněmi soutěží fotbalu. Jak je již v práci  

dříve zmíněno, na různých úrovních soutěže se může trénink brankáře lišit, některé týmy 

využívají specializovaného trenéra, který vede trénink (namísto běžného trenéra zbytku 

týmu). Ve výzkumné části jsme zjistili, že čím vyšší soutěž, tím spíše se tréninku brankáře 

ujímá právě specializovaný trenér. Dvě nejvyšší  námi stanovené úrovně soutěže, tedy 

liga a národní liga a ČFL, MFL a divize využívají ve 100 % specializovaného trenéra 

brankářů. U krajského přeboru je tento trenér k dispozici jen ve 37,5 % a v okresním 

přeboru není specializovaný trenér přítomen vůbec.  

Dále jsme se zaměřili na četnost tréninků brankáře v týdenním cyklu. I zde jsme 

brali v potaz, na jaké úrovni soutěže se pohybujeme. Ve výsledkové části uvádíme dva 

grafy, které ukazují, že nejvyšší úroveň soutěže má ve 100 % shodě tréninky 5-6x týdně. 

U ČFL, MFL a divizí je ze 75 % dotazovaných výsledkem trénink 3-4x týdně. V krajském 

přeboru a 1. A a B třídě jsou v 50 % pouze dva tréninky týdně a u okresního přeboru 

a nižších tříd se jeden až dva tréninky pohybují kolem 75 %. Byli zde však i dva 

respondenti, kteří nemají žádný trénink v rámci týdenního cyklu. Zde se předpokládá 

trénink pouze na základě předem domluveného zápasu či turnaje.  

Třetí zkoumanou problémovou otázkou je délka přípravného období v rámci 

makrocyklu. Zde pracujeme s případem, že se přípravné období v makrocyklu vyskytuje. 

Ve výzkumné části jsme se věnovali porovnání dvou nejvyšších úrovní soutěže a délka 

přípravného období se vůbec nelišila. Stejně je tomu i u krajského přeboru a 1. A a B tříd. 

Jediné změny v délce přípravného období se objevily u okresního přeboru. Zde se 

ukázalo, že až v 50 % přípravné období v makrocyklu není zastoupeno. Jeden respondent 

naopak uvedl stejnou délku jako všechny vyšší úrovně soutěže, tedy 11 – 20 dní.  
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Posledním objektem zkoumání bylo rozvíjení pohybových schopností a rozložení 

času jim věnovanému v rámci jedné tréninkové jednotky, čili jednoho tréninku. Za 

průměrnou délku tréninku jsme stanovili 90 minut. U této problémové otázky jsme se 

zaměřili především na tři hlavní pohybové schopnosti, které musí brankář ovládat lépe 

než zbytek mužstva. Jedná se o obratnost, rychlost reakce – reflexů a pružnost. Zjistili 

jsme, že nejvíce času, tedy v průměru 30 minut, je na specializovaných trénincích 

brankářů věnováno rozvoji rychlosti reakcí a reflexů (téměř 32 %), dále pak vytrvalosti 

(téměř 22 %) a poté obratnosti (téměř 20 %). Nejnižší zastoupení v tréninku brankáře je 

věnováno rozvoji pružnosti, pouhá 3 %. Tyto hodnoty přikládáme za důsledek 

předpokladu, že pružnost rozvíjí brankář mimo trénink pomocí protahovacích cviků a 

není tak stanoveno mnoho času pro rozvoje této pohybové dovednosti.  

Výše uvedené problémové otázky korespondují s námi stanovenými hypotézami. 

 

Hypotéza 1: Předpokládám, že se trénink brankáře liší podle úrovně soutěže v počtu 

specializovaných tréninků v týdenním cyklu, ve využití specializovaných trenérů 

brankářů a v rozvoji speciálních pohybových schopností důležitých pro hru brankáře. 

 

Grafy uvedené ve výsledkové části ukazují, že se liší počty tréninků, využívání 

specializovaného trenéra i rozvoj speciálních pohybových schopností v závislosti na 

výkonnostní úrovni soutěže. Hypotéza 1 se potvrdila.  

 

Hypotéza 2: Předpokládám, že v krajském přeboru a 1. A a B třídě bude využití 

specializovaného trenéra brankářů při tréninku minimálně o 30 % vyšší než v nižších 

úrovních soutěže, tedy v okresním přeboru.  

  

V krajském přeboru a 1. A a B třídě je dosaženo 37,5% možnosti využít specializovaného 

trenéra brankářů. Hypotéza 2 se potvrdila.  
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Hypotéza 3: Předpokládám, že vyšší soutěže (liga, národní liga) bude mít minimálně 

v 50 % odpovědí respondentů o 1 trénink týdně více než nižší úroveň (ČFL, MFL, divize). 

 

Zde je dosaženo rozdílu v 75 %, nejvyšší úroveň soutěže má ve 100 % tréninky 5-6x 

týdně, u ČFL, MFL a divizí je tomu tak jen u 25 %. Hypotéza 3 se potvrdila.  

U výše zmíněných dvou hypotéz (2 a 3) výsledná procenta přesáhla námi stanovené 

předpoklady.  

 

Hypotéza 4: Předpokládám, že délka přípravného období v soutěži ČFL, MLF a divizí je 

minimálně o 5 dní kratší než u vyšších soutěží.  

 

U těchto dvou úrovní soutěže panuje 100 % shoda – obě mají přípravné období v délce 

11 – 20 dní. Hypotéza 4 se nepotvrdila.  

 

Hypotéza 5: Předpokládám, že v přechodném období jsou brankáři nejvyšší výkonnostní 

úrovně o minimálně 50 % více úkolováni individuálním tréninkem zaměřeným na udržení 

a rozvoj flexibility než v úrovni ČFL, MFL, divize..  

 

V nejvyšší úrovni soutěže se brankáři věnují rozvoji pružnosti (flexibility) v průměru 15 

minut, v ČFL, MFL a divizích 13,75 minut. Nejedná se o více než 50% časovou dotaci 

na rozvoj této pohybové schopnosti. Hypotéza 5 se nepotvrdila.  

 

Hypotéza 6: Předpokládám, že se tréninky až ze 75 % zaměřují na rozvoj rychlosti reakce 

a reflexů.  

 

Rozvoji rychlosti reakce – reflexů je v celkovém souhrnu všech soutěží věnováno pouze 

necelých 32 %. Hypotéza 6 se nepotvrdila.  

 

U těchto tří hypotéz námi zmiňované předpoklady nedosáhly stejných nebo vyšších 

hodnot.  
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Jako téma k možné diskuzi se jeví výše zmíněný rozdíl v délce přípravného 

období v různých úrovních soutěže. Zde jsme narazili na nulový rozdíl v odpovědích 

respondentů dokonce ve třech ze čtyř výše zmíněných úrovní soutěže. Námi stanovené 

rozpětí délek přípravného období je velmi orientační, nebylo tedy možné ho vyhodnotit 

blíže. V případě, že bychom změnili nejvyšší rozpětí z našich 11 – 20 dní na např. 20 – 

16 a 15 – 11 dní, je pravděpodobné, že by se odpovědi a především hodnoty mezi nejvyšší 

úrovní soutěže (liga a národní liga) a druhou nejvyšší úrovní (ČFL, MFL, divize) značně 

lišily. Dále by se pak lišily i hodnoty mezi druhou nejvyšší úrovní a krajským přeborem. 

Užší rozpětí zkoumaných délek přípravného období by mohlo zpřesnit námi zkoumaná 

data. Na základě těchto nových úprav by se mohla znovu přezkoumat hypotéza č. 3.  

 

Dalším možným tématem k diskusi je z výsledkové části vycházející nedostatečné 

zaměření tréninků na rozvoj pružnosti brankáře. Rozvoji této pohybové schopnosti je 

u 12 dotázaných respondentů věnováno pouze v průměru 10 minut, u dalších 10 dokonce 

méně než 10 minut. Flexibilita je přitom pro brankáře opravdu důležitou pohybovou 

schopností. Je možné, že brankář sám (i bez vedení trenéra) zodpovídá za své flexibilní 

schopnosti, a proto je jim ve specializovaném tréninku věnováno tak málo času. Odborné 

publikace však tuto pohybovou schopnost uvádí mezi nejdůležitějšími. Při podrobnějším 

zkoumání námi získaných dat zjistíme, že i zde hraje roli, na jaké úrovni soutěže tým 

hraje. U dvou nejvyšších úrovní soutěže je rozvoji pružnosti věnováno ve více než 50 % 

v průměru kolem 20 minut z jedné tréninkové jednotky, tyto hodnoty se úměrně snižují 

s úrovní soutěže. Z toho usuzujeme, že pokud je přítomen specializovaný trenér, je na 

rozvoj pružnosti dostatečně dbáno. V úrovních soutěže, kde tréninky brankáře vede stejný 

trenér jako zbytek týmu nebo si ho brankáři vedou ve velkém procentu sami, se průměrné 

časy zaměřené právě na tuto pohybovou schopnost snižují.  
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8 Závěry  

V bakalářské práci jsem se zabýval specializovaným tréninkem fotbalového 

brankáře a jeho specifik. V teoretické části jsem se zaměřil na historii fotbalu, vznik 

tohoto sportu jako takového, dále jsem uvedl základní pravidla fotbalu, charakterizoval 

jsem jednotlivé posty ve fotbalovém mužstvu, s bližším zaměřením na brankáře. Dále 

jsem pomocí metody dotazování a webového dotazníku zkoumal rozdíly mezi tréninky 

fotbalových brankářů v různých úrovních soutěže. Stanovil jsem čtyři základní úrovně – 

liga a národní liga; ČFL, MFL a divize; krajský přebor a 1. A a B třída a okresní přebor 

a nižší třídy. Zabýval jsem se rozdíly v náplni tréninku, četnosti tréninku v týdenním 

cyklu, složením makrocyklů v různých úrovních soutěže a rozvoji pohybových 

schopností, důležitých pro brankáře i ostatní hráčské posty.  

 

Díky stanoveným problémovým otázkám a hypotézám jsem se dostal k několika 

závěrům.  

1. V mnoha zkoumaných oblastech záleží na tom, na jaké výkonnostní 

úrovni se mužstvo a tedy i brankář nachází. Grafy ve výsledkové části 

ukazují, že četnost tréninků se zvyšuje, liga a národní liga má trénink 5 

až 6x týdně, nižší úroveň tak často trénuje pouze ve 25 % případů. Dále 

se ukázalo, že vyšší výkonnostní úroveň více využívá specializovaného 

trenéra brankáře, u dvou nejvyšších úrovní se jedná o 100 % a 50 % 

využití v tréninku, u nižších soutěží pak specializovaný trénink brankáře 

buď vůbec neprobíhá (okresní přebor – 62,5 %) nebo si ho brankáři 

vedou sami. I u rozvoje speciálních pohybových schopností je úroveň 

soutěže pro brankáře důležitá. Specializovaný trenér lépe odhadne, které 

z těchto dovedností musí rozvíjet, a proto se ve větší míře věnuje 

flexibilitě, rychlosti reakce – reflexů a obratnosti. U nižších soutěží se 

brankáři těmto pohybovým schopnostem věnují v průměru kratší čas.  

 

2. Při zaměření na možnost využití specializovaného trenéra brankáře  

záleží na tom, v jaké soutěžní úrovni se mužstvo nachází. Ve výsledkové 

části uvádíme, že se zvyšující se úrovní soutěže roste procentuální 
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možnost využívání specializovaného trenéra, nejčastěji tedy tohoto 

trenéra využívají mužstva na úrovni liga, národní liga. V lize a národní 

lize je specializovaný trenér využit ve 100 % případů, v ČFL, MFL a 

divizích je tomu tak u 50 % respondentů. Naopak na úrovni okresního 

přeboru je využití specializovaného trenéra nulové, v 62,5 % dokonce 

specializovaný trénink brankáře vůbec neprobíhá.  

 

3. Co se týče četnosti tréninků v rámci týdenního cyklu, i zde je důležitá 

úroveň soutěže. V lize a národní lize se ve 100 % případů trénuje 5 až 6x 

týdně, s nižšími úrovněmi se počet tréninků snižuje. Ve druhé nejvyšší 

výkonnostní úrovní už jen 25 % respondentů (brankářů) trénuje stejně 

často, tedy 5 až 6x týdně. U dalších dvou nižších úrovní se četnost dále 

snižuje, některé týmy na úrovni okresního přeboru už trénují pouze 1x 

týdně.  

 

4. Zaměřili jsme se také na délku přípravného období, které, jak již uvádím 

v diskusi, nemělo validně stanovené hodnoty rozpětí délek pro 

podrobnější výzkum. Námi zadaná období byla příliš dlouhá, ze 

shodných odpovědí respondentů jsme tedy nemohli nic vyhodnotit. Při 

užší specifikaci délky období by bylo možné tento problém znovu 

přezkoumat.  Došli jsme k závěru, že dokonce u třech nejvyšších úrovní 

soutěže je ve 100 % využíváno maximální námi stanovené délky 

přípravného období, tedy 11 – 20 dní. Změny nastávají až na úrovni 

okresního přeboru, kde naopak v 50 % přípravné období vůbec 

neprobíhá.  

 

5. V oblasti rozvoje speciálních pohybových schopností, jak jsme již uvedli 

v prvním závěru, velmi záleží na tom, v jaké výkonnostní úrovni mužstvo 

hraje. Zaměřili jsme se na rozvoj flexibility  

(pružnosti) u nejvyšší a  druhé nejvyšší soutěže a zjistili jsme, že v ČFL, 

MFL a divizích se brankáři věnují rozvoji pružnosti pouze do 20 minut 

včetně, u ligy a národní ligy se dostáváme až k 30 minutám. Nicméně 
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průměrný věnovaný čas u druhé nejvyšší úrovně odpovídá 13,75 

minutám, u ligy a národní ligy 15 minutám. Brankáři v nejvyšší 

výkonnostní úrovni tedy průměrně nevěnují rozvoj flexibility ani o 10 % 

více než druhá nejvyšší  úroveň soutěže.  

 

6. Poslední zkoumaná oblast navazuje na předchozí závěr – jedná se o 

obecné rozložení času věnovanému rozvoji pohybových dovedností se 

zaměřením na flexibilitu (pružnost) v rámci tréninkové jednotky. Zde 

také závisí na tom, zda je při tréninku přítomen specializovaný trenér 

brankářů. Pokud se jedná o nižší úrovně soutěže bez tohoto trenéra, 

rozvoji pružnosti je věnováno jen mezi 10 až 20 minutami v rámci 

tréninkové jednotky (krajský přebor). S možným využitím 

specializovaného trenéra se časová dotace zvyšuje až na průměrně 

30 minut (tuto hodnotu však zvolilo pouze 12,5 % respondentů z ligy, 

národní ligy).  

 

Z výše uvedených závěrů obecně platí, že vyšší úrovně mají lepší připravenost, 

promyšlenost tréninků, četnější tréninky v rámci týdne, možnost využití trenéra 

i zaměření tréninků. Můžeme tedy uzavřít, že ve vyšších soutěžích (1. a 2. výše zmíněná 

úroveň) je trénink brankáře dokonalejší a pravděpodobně tak brankáře lépe připraví na 

další utkání.  

 

Předpokládám, že má bakalářská práce na téma Sportovní trénink fotbalového 

brankáře na různých výkonnostních úrovních by mohla mít další využití pro trenéry 

různých úrovní soutěže, ať už se jedná o specializované trenéry brankáře či nikoliv. Dále 

by mohla být přínosem pro samotné brankáře, kteří by mohli lépe strukturovat svůj 

individuální trénink na základě námi získaných poznatků. V neposlední řadě může být 

práce zajímavou inspirací pro rodiče, kteří uvažují o zaměření jejich dítěte na tento sport 

a při následném výběru fotbalového klubu.  
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