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Abstrakt  

 

Název práce: 

Analýza a komparace vybraných herních činností brankáře na ME 2012. 

 

Cíle práce: 

Hlavním cílem je analýza vybraných obranných a útočných herních činností brankáře. 

Dílčí cíle: Sestavení pořadí brankářů podle procentuální úspěšnosti ve vybraných 

obranných a útočných herních činnostech brankáře. 

 

Metody: 

V této práci bylo k získání dat využito nepřímého pozorování, a to časově odloženého 

pozorování pohybové aktivity z videozáznamů. 

 

Výsledky: 

Výsledky poukazují na to, že v současném fotbale musí brankář ovládat hru nohou víc 

než kdy před tím. Během čtyřiadvaceti zápasů brankáři přihrávali 504x po „malé domů“ 

s úspěšností 83,9%. Důležitou součástí výkonu brankáře je také vybíhání na centrované 

míče, kde převládá jeho bezpečné chycení nad vyražením. Ve sledovaných zápasech 

vyběhli brankáři celkem 136x s úspěšností 78,3%.  

 

Klíčová slova: 

Brankář, herní činnosti brankáře, vybíhání na centrované míče, přihrávání po „malé 

domů“ 



 

 

Abstract 

 

Title: 

Analysis and comparison of chosen game activities of goalkeeper during Euro 2012. 

 

Objectives: 

The main objective is to analyse chosen defensive and offensive game activities of 

goalkeeper.  

Partial objectives: To compile a ranking of goalkeepers according to the success 

percentage in chosen defensive and offensive game activities of goalkeeper.  

 

Methods: 

For getting information there were used indirect observation in this Bachelor thesis. The 

indirect observation from videorecords was time postponed. 

 

Results: 

The results show, that in contemporary football, goalkeeper has to be good at footwork 

more than in the past. During 24 matches goalkeepers were passing after receiving for 

504 times with 83,9% success. The running out for centered balls is also an important 

part of goalkeeper´s performance. In this game activity safe catching prevails over 

punching a ball. In observed matches goalkeepers ran out for 136 times with 78,3% 

success. This information shouldn´t be omited in goalkeepers training. 

 

Keywords: 

Goalkeeper, game activities of goalkeeper, running out for centered balls, passing after 

receiving a ball  
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1 ÚVOD 

Sport je nedílnou součástí moderní společnosti. Baví se jím lidé bez rozdílu 

pohlaví, věku, rasy i třídy. Nejrozšířenějším a pravděpodobně i nejoblíbenějším sportem 

je fotbal. Velká obliba fotbalu nepochybně pramení z jeho dostupnosti. Je to hra, 

ke které stačí pouze míč a kterou lze hrát v podstatě kdekoliv, od zahrady za domem 

po pláž u moře. V dřívějších dobách byl fotbal nejvíce rozšířen v Evropě a Jižní 

Americe. V posledních letech však nabývá na obrovské popularitě i na ostatních 

kontinentech, a to především v Asii (MS 2002). Dalo by se tedy říci, že fotbal je 

celosvětovým fenoménem. Jeho oblibu dokládá i fakt, že existuje velké množství 

modifikací této hry, například futsal, malá kopaná, plážový fotbal a další. Jako v každé 

brankové hře je i ve fotbale brankář, jehož hlavním úkolem je obrana vlastní brány před 

soupeřem. Tato role je velmi specifická a často na tomto postu vyžaduje jedince lišícího 

se od ostatních hráčů jak svou postavou, tak i kondičními schopnostmi a psychickými 

vlastnostmi. 

Stejně jako miliony lidí po celém světě i já jsem propadl kráse této hry. Fotbal 

hraji aktivně již 11 let právě na postu brankáře a doufám, že dalších pár let jej hrát ještě 

budu. V současnosti jsem také trenérem brankářů žákovských kategorií v Dukle Praha.  

V této bakalářské práci se budu zabývat právě zmíněnou pozicí. Budu pozorovat 

brankáře, kteří zasáhli do utkání v základních skupinách Mistrovství Evropy 2012 

v Polsku a na Ukrajině (dále jen ME 2012). Sledovány budou konkrétně dvě činnosti. 

Tou první je vybíhání na centrované míče, druhou pak přihrávání po „malé domů“. Tyto 

dvě činnosti jsem si zvolil proto, že vybíhání na centrované míče je, dle mnoha autorů 

zabývajících se brankářskou tématikou, činností, ve které brankáři nejvíce chybují. 

Přihrávání po „malé domů“ jsem vybral z toho důvodu, že v mnohých utkáních je to 

brankářem nejčastěji prováděná činnost. Při pozorování videozáznamů z ME 2012 budu 

podrobně sledovat, jak si brankáři s těmito činnostmi poradili, a po shromáždění všech 

dat vytvořím žebříčky podle úspěšnosti jednotlivých brankářů. 

Jedním z hlavních důvodů sledování dané problematiky je snaha poukázat na to, 

že i na nejvyšší fotbalové úrovni se ve zmíněných činnostech často chybuje. Tato 
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zjištění by měla být jednoznačným argumentem pro to, aby se vybíhání na centrované 

míče a především hra nohou staly pevnou součástí tréninku brankáře. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Historie a vývoj fotbalu 

2.1.1 Současný fotbal a jeho role ve společnosti 

Fotbal je sportovní kolektivní branková hra. Je to soutěživá činnost dvou týmů, 

které se snaží soupeři vstřelit co nejvíce gólů, zároveň jich co nejméně dostat a tím 

dosáhnout vítězství. Utkání soupeřících týmů probíhá v jednotném čase a prostoru, 

při současném dodržování schválených pravidel. Fotbal je hra rychlostně-vytrvalostního 

charakteru. Lorencová (2010) ve své bakalářské práci píše, že svým obsahem a nároky 

na hráče patří fotbal mezi nejnáročnější sportovní hry a ve srovnání s ostatními sporty 

zaujímá přední místo. Votík (2005) dodává, že současná hra je charakteristická 

neustálým zvyšováním požadavků na objem i intenzitu herních činností při zvyšující 

se složitosti. Vysoké nároky na procesy vnímání, rozhodování, orientace a tvůrčího 

myšlení jsou dalšími požadavky moderního fotbalu. 

Fotbal je sport, který se těší oblibě po celém světě. Jak uvádí Votík (2005), 

i v České republice patří mezi nejoblíbenější sportovní hry. Dále dodává, že fotbal 

na profesionální úrovni patří i mezi ekonomické a politické faktory. V rámci 

rekreačních a rekondičních aktivit slouží zase jako vhodná forma aktivního odpočinku 

a zábavy. S postupným rozvojem fotbalu roste i jeho popularita, což se odráží ve vlivu 

tohoto fenoménu na celou společnost.  

V současnosti profesionální fotbalové kluby hospodaří se stamilionovými 

rozpočty. V národních soutěžích po celém světě se tedy nehraje pouze o to, kdo se stane 

mistrem své země, ale také o to, kdo skončí na pohárových příčkách. Tento trend je 

patrný hlavně v evropském fotbale. Týmy končící na předních příčkách domácích 

soutěží mají příležitost se kvalifikovat do Evropské ligy, v lepším případě do Ligy 

mistrů. Účastníci těchto soutěží si pak vydělají stovky milionů pouze za účinkování 

v základních skupinách. S dalším postupem pak úměrně roste i suma, kterou si týmy 

vydělají. 
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2.1.2 Mistrovství Evropy 

2.1.2.1 Historie Mistrovství Evropy 

S první myšlenkou přišel již v roce 1927 Henri Delauny, který chtěl uspořádat 

turnaj 10 nejlepších evropských týmů. Znovu se o ME začalo uvažovat v roce 1954 

po založení UEFA. O dva roky později se již začalo s plánováním  turnaje, o němž 

Delauny snil. Bohužel v roce 1955 zemřel, ale trofej, o kterou se hraje, ponese navždy 

jeho jméno (Hunt, 2006). 

Roku 1958 se odehrály první kvalifikační zápasy Poháru evropských národů. 

Systém prvního šampionátu spočíval v sérii dvoukolových utkání, hraných doma 

a venku. Z vítězů v těchto sériích vzešli čtyři finalisté, kteří pak v pořadatelské zemi 

hráli semifinále a finále. První finálový zápas se odehráli ve Francii a SSSR v něm 

porazil Jugoslávii 2:1 (Hunt, 2006). 

V obou následujících turnajích zvítězili pořadatelské země, tedy 1964 Španělsko 

a o čtyři roky později Itálie. V roce 1972 se poprvé turnaj odehrál pod názvem 

Mistrovství Evropy a nadvládu domácích týmů přerušila SRN. Ta v semifinále vyřadila 

domácí Belgii a ve finále jasně přehrála SSSR 3:0. Další turnaj se odehrál v Jugoslávii 

v roce 1976 a vryl se do paměti fanoušků ze dvou důvodů. Prvním byl pozměněný 

systém turnaje, kdy byly přidány čtvrtfinálové zápasy. Druhým důvodem je bezesporu 

Panenkův „dloubáček“, kterým zajistil Čechoslovákům finálovou výhru nad SRN 

(Hunt, 2006). 

Pro mistrovství v roce 1980 v Itálii byl systém opět upraven a nehrálo se 

čtvrtfinále ani semifinále. Osm týmů hrálo ve dvou skupinách, jejichž vítězové rovnou 

postupovali do finále turnaje. V tom se spolu střetly Belgie a SRN, která byla 

šťastnějším týmem a gólem ze závěru zápasu vyhrála 2:1. Ve Francii 1984 se opět hrálo 

jiným systémem. Ze dvou čtyřčlenných skupin postupovaly dva týmy, které svedly 

vzájemné semifinálové boje. Ve finále domácí Francie porazila Španěly 2:0 

a po dlouhých 16-ti letech se zase mohla radovat hostitelská země (Hunt, 2006). 

Forma finálových turnajů se nezměnila ani v roce 1988, kdy Nizozemci porazili 

ve finále Sovětský svaz 2:0, ani v roce 1992, jehož vítězem se stali Dánové, kteří se 

na turnaj ani nekvalifikovali (po vyloučení Jugoslávie z turnaje byli vzati jako 
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náhradníci). V roce 1996 se Mistrovství Evropy dočkalo rozšíření na 16 týmů, hrajících 

ve 4 skupinách. Osm postupujících týmů se utkalo ve čtvrtfinále, vítězové v semifinále 

a dva poslední týmy ve finále. Tento turnaj skvěle odehrál český tým, který došel až 

do finále, kde v prodloužení podlehl Německu. O čtyři roky později rozhodl další 

finálový zápas zlatým gólem David Trézeguet a Francie mohla podruhé v historii ME 

slavit (Hunt, 2006). 

Šampionát 2004 v Portugalsku připravil celému fotbalovému světu jeden 

z největších šoků. Řecko, jeden z outsiderů, porazilo hostitele ve finále 1:0 a poprvé 

v historii slavilo. Další turnaj, který společně hostili Švýcarsko a Rakousko zcela 

zaslouženě ovládli Španělé, kteří ve finálové bitvě udolali Němce 1:0. Prozatím 

poslední turnaj se odehrál v Polsku a na Ukrajině v roce 2012. Jeho vítězem se stali opět 

Španělé, kteří jako vůbec první tým v historii Mistrovství Evropy obhájili trofej 

Henryho Delaunaye a připsali si ještě jeden primát. Ve finále rozstříleli Italy 4:0, což je 

nejvyšší finálové vítězství Mistrovství Evropy (Kirchner a Pavlis, 2012). 

 

2.1.2.2 Kvalifikační klíč na EURO 2012 

Mistrovství Evropy je nejprestižnější evropská soutěž národních týmů. O vítěze 

této soutěže se bojuje každé čtyři roky a může se jím stát každá z 53 členských zemí 

UEFA. Do finálového turnaje je automaticky zařazena pořadatelská země, ostatní týmy 

musí projít náročnou kvalifikací. Na finálový turnaj do Polska a na Ukrajinu se 

kvalifikovalo podle následujícího klíče: všichni členové UEFA (s výjimkou hostitelů 

turnaje) byli rozlosováni do šesti šestičlenných a tří pětičlenných skupin. Vítězové 

skupin a nejlepší tým na druhém místě postoupili přímo na závěrečný turnaj. Zbylých 

osm týmů na druhých místech sehrálo baráž o poslední 4 postupová místa. 

 

2.1.2.3 Největší úspěchy československého a českého fotbalu 

Doposud jediné vítězství ve finálovém utkání Mistrovství Evropy si připsali naši 

reprezentanti v Jugoslávii 1976, tehdy ještě v barvách Československa. V památném 

bělehradském finále hrál náš výběr nerozhodně s týmem Spolkové republiky Německo 

2:2. Poté následovalo prodloužení, které však branku nepřineslo, a proto přišel na řadu 
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penaltový rozstřel. Bylo to první velké finále, které se muselo rozhodnout střelbou 

ze značky pokutového kopu. V něm už měli více štěstí naši reprezentanti, a tak se 

po vítězství 5:3 na penalty mohlo v Československu začít slavit (Dreisbach, 2012). 

K dalšímu vítězství Mistrovství Evropy měla Česká republika blízko v Anglii 

1996. Na začátek turnaje Češi sice podlehli Německu 2:0, ale po zlepšených výkonech 

proti Itálii 2:1 a Rusku 3:3 postoupili naši reprezentanti do vyřazovacích bojů. 

Ve čtvrtfinále si svěřenci Dušana Uhrina poradili s Portugalci 1:0 a po bezbrankovém 

semifinále s Francií měli naši hráči opět více štěstí v penaltách, když penaltový rozstřel 

vyhráli 6:5. Ve finále se Česká republika opět střetla s Němci. Po mnohem 

vydařenějších 90 minutách byl stav 1:1 a šlo se do prodloužení. Po pouhých 4 minutách 

prodloužení využil zaváhání českého brankáře Bierhoff a do historie se zapsal prvním 

zlatým gólem ve finále velkého turnaje. I přes finálovou prohru bylo stříbro z Anglie 

velkým úspěchem českého fotbalu (Dreisbach, 2012). 

Stejně jako československý výběr ve Francii 1960, získali naši reprezentanti 

bronzové medaile i v Portugalsku 2004. Suverénně hrající český tým si poradil se všemi 

soupeři v základní skupině, poté ve čtvrtfinále rozdrtil Dánsko 3:0 a přemožitele našel 

až v semifinále. Čechům se nepodařilo vstřelit gól úporně bránícím Řekům, kteří 

v prodloužení z ojedinělé šance skórovali a šťastně postoupili do finále, kde si poradili 

i s domácím výběrem a senzačně celý turnaj vyhráli (Kirchner a Pavlis, 2012). 

 

2.2 Nároky na fotbalové brankáře 

2.2.1 Role brankáře v týmu 

Hlavním úkolem brankáře je obrana vlastní brány, spočívající ve snaze soupeři 

maximálně ztížit podmínky ke vstřelení gólu (Bangsbo a Pietersen, 2002). Brankář je 

jediný člen týmu, který může hrát ve svém pokutovém území rukou. Vzhledem k těmto 

skutečnostem jsou požadavky na jeho výkon velmi specifické (Navara, Buzek a Ondřej, 

1986). Na rozdíl od hráčů v poli může jedna brankářova chyba rozhodnout o výsledku 

utkání a naopak, pokud působí brankář během utkání jistě, pozitivně to ovlivní výkon 

celého týmu (Votík, 2003). Jak uvádí Fajfer (2009, s.193): „Přestože hra brankáře 
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nabývá rozhodujícího významu, v mnoha oddílech, zvláště na nižší výkonnostní úrovni, 

se tato skutečnost nerespektuje a způsob přípravy zůstává na nízké úrovni.“ 

Dalším rozdílem jsou somatické předpoklady, které budou popsány v kapitole 

2.2.3 Tělesné propozice a kondiční schopnosti brankáře. V porovnání s hráči v poli 

brankář zasahuje do hry méně často, a proto role brankáře vyžaduje vysokou 

psychickou odolnost. Brankář by měl být psychicky silný, vyrovnaný a klidný. Během 

celého utkání musí udržet pozornost a mít neustálý přehled o hře. V zápasech nastává 

mnoho situací, ve kterých brankář ukazuje svou rozhodnost, proto by na tomto postu 

neměl být váhavý jedinec. Často totiž rozhodují o úspěšnosti či neúspěšnosti zákroku 

desetiny sekundy. Mezi důležité vlastnosti brankáře také patří zodpovědnost 

a sebedůvěra. Každý brankář by měl být připraven na možnost, že v zápase udělá větší 

chybu. V takovém okamžiku je důležité, aby nepovedený zákrok co nejrychleji „hodil 

za hlavu“, „nerozklepala se mu kolena“ a utkání dochytal s klidnou hlavou.  

Jako poslední hráč v poli má brankář celou hru před sebou, a proto má ideální 

možnost hlídat a řídit své spoluhráče – „koučovat“. Brankář by měl podávat informace 

o pohybu protihráčů, kteří se pohybují nejen před, ale i za obrannou linií, a tím pomáhat 

bránícím hráčům získat celkový přehled o pohybu soupeře. Před vlastním pokutovým 

územím by již hráči měli zcela dbát brankářových pokynů, kdy se brankář snaží své 

spoluhráče rozestavit tak, aby mu nebránili ve výhledu a ideálním postavení, které mu 

umožní včasný a rychlý zásah. Bránící hráči mají často tendenci zahustit prostor před 

bránou, čímž však stěžují výhled vlastnímu brankáři (Bangsbo a Pietersen, 2002). 

 

2.2.2 Sportovní příprava brankáře 

„Hra brankáře vyžaduje různorodé a zvláštní schopnosti a dovednosti, proto 

výběru a přípravě brankáře musíme věnovat soustavnou pozornost (Votík, 2003, 

s.118).“ Aby sportovní příprava brankářů byla účinná a vedla k dosahování vysoké 

sportovní výkonnosti, musí být dlouhodobá a systematická. Jednotlivé etapy musí být 

uzpůsobeny tak, aby odpovídaly ontogenetickému vývoji brankáře. Podle Viktora 

(1998) by specializace u mládežnických brankářů měla začínat až po 10. roce věku. 

Do té doby by si měl každý mladý fotbalista vyzkoušet všechny hráčské posty a získat 

základní hráčské dovednosti. 
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Vencel (2009) ve své publikaci Brankář 2 uvádí toto základní dělení brankářské 

přípravy: 

 

 Sportovní předpříprava (6 - 10 let) 

V tomto období se dítě seznamuje s fotbalem. Osvojuje si základní pravidla 

a snaží se pochopit samotnou hru. V tomto věku ještě nemůžeme mluvit o brankářské 

specializaci, a proto bychom vedle prvních specifických brankářských dovedností 

neměli zapomínat na osvojování hráčských dovedností. Pro tuto etapu je typické 

střídání všech hráčů v bráně. Z kondičního hlediska se zaměřujeme převážně 

na koordinační a rychlostní schopnosti. 

 

 Základní sportovní příprava (11 - 14 let) 

Zdokonalování brankářských dovedností osvojených v předchozí fázi je 

základem této etapy. Začínají se trénovat souboje jeden na jednoho. Také se nesmí 

zapomínat na pohyb a orientaci v pokutovém území (vysoké centrované míče). Stejně 

jako v každé etapě je nutné se intenzivně věnovat hře obou nohou. V této fázi přípravy 

se brankáři seznamují s cvičeními, ve kterých se prolíná náročnější koordinace 

s brankářskými dovednostmi. K rozvoji koordinačních a rychlostních schopností se 

přidává rozvoj síly (odrazová síla) a všeobecné vytrvalosti. 

 

 Speciální sportovní příprava (15 - 18 let) 

V období dorosteneckého věku je již zcela běžné propojování kondičních 

schopností se specifickou brankářskou činností. Zdokonalování základních činností 

brankáře je taktéž hojně využíváno. Brankáři v této fázi přípravy jsou již schopni 

vykonávat komplexní cvičení v bráně. K výše zmíněným kondičním schopnostem se 

výrazně přidává rozvoj všech druhů síly (odrazová síla, síla horních končetin). 
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 Vrcholová sportovní příprava (19 - 22 let) 

Tato fáze sportovní přípravy je spojená s přechodem brankáře 

do „dospěláckého“ fotbalu. Mladý sportovec si musí zvyknout na rychlejší tempo hry, 

méně času na analýzu vzniklých situací, důraznější kontakty v soubojích. Součástí 

brankářské přípravy je rozvoj prakticky všech brankářských činností. Je důležité, aby 

mladý brankář nevypadl ze zápasové praxe, pokud tedy nechytá za první mužstvo, měl 

by se snažit odchytat co nejvíc utkání za rezervní tým. 

 

 Vrcholová sportovní příprava (23 - 29 let) 

Tato brankářská etapa je spojena s úplným rozvojem všech brankářských 

činností. Brankář se společně s trenérem zaměřuje na své slabiny a snaží se je odstranit. 

Je to období vrcholné fyzické aktivity sportovce. 

 

 Vrcholová sportovní příprava (brankáři po 30) 

Snaha brankáře o udržení co nejvyšší výkonnostní úrovně. Brankář v zápasech 

využívá bohatých zkušeností (předvídavost, čtení hry). 

 

2.2.3 Tělesné dispozice a kondiční schopnosti brankáře 

Na výkon brankáře v utkání jsou kladeny stále větší požadavky a dá se říct, že se 

brankář stává i platným hráčem v poli. (Fajfer, 2004) Proto je nutné věnovat výběru 

a přípravě brankáře velkou pozornost a přihlížet nejen k jeho somatickým 

předpokladům, ale také ke kondičním schopnostem a psychickým vlastnostem 

(psychické vlastnosti jsou více rozebrány v kapitole 2.2.1 Role brankáře v týmu). 

Podle Navary, Buzka a Ondřeje (1986) je optimální výška brankáře mezi 180-

190cm a jen výjimečně se ve vrcholovém fotbale uplatní brankáři menších postav. 

Matoušek (1973) se v tomto názoru mírně liší, podle něj by měl brankář měřit mezi 

175-185cm. Asi nejkonkrétněji se k výšce brankáře vyjadřuje Votík (2003), který uvádí, 

že vzhledem k současným požadavkům by brankář měl měřit kolem 185cm. Dále ve své 
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publikaci Trénink budoucích hvězd píše, že brankáři příliš vysocí mají nevýhodu 

při přízemních střelách, kdežto brankáři menších postav jsou zase znevýhodněni 

v osobních vzdušných soubojích při centrovaných míčích. Podle Viktora (1998) lze říci, 

že vysoká postava a velké rozpětí paží je pro brankáře velkou výhodou za předpokladu, 

že disponuje dobrou technikou a obratností. Všichni autoři se jednotně shodují na tom, 

že hmotnost těla musí být úměrná k tělesné výšce a Matoušek (1973) toto tvrzení 

doplňuje hmotností 70-80kg. „Tělesná hmotnost by měla být taková, aby brankáři 

umožnila potřebnou pohyblivost, obratnost atd. (lehký brankář má nevýhodu v osobních 

soubojích, příliš těžký brankář ztrácí na dynamice a pohyblivosti) (Votík, 2003, s.118).“ 

Jak bylo již výše zmíněno, kondiční schopnosti by měly být dalším 

zohledněným faktorem při výběru brankáře. Navara, Buzek a Ondřej (1986) uvádějí, 

že je důležitá především vysoká úroveň koordinačních schopností spojená se všemi 

druhy rychlostních schopností. S tímto názorem souhlasí jak Matoušek (1973), tak 

Vencel (2009), který ještě doplňuje, že rychlosti a především koordinaci se musí 

brankáři věnovat již od počátku, protože provází brankáře při osvojování si pohybových 

schopností i jednotlivých brankářských činností. Obzvlášť je pro brankáře důležitá 

reakční rychlost, která je podle Brychty (2010) doménou špičkových světových 

brankářů. Dále by měl brankář disponovat dostatečnou fyzickou silou potřebnou 

ve vzdušných soubojích o vysoké míče, k odrazu, pro chytání prudce letících míčů 

apod. (Matoušek, 1973). Vencel (2009) zdůrazňuje nutnost zdokonalování úrovně 

silových schopností, ale jen do takové míry, aby nedošlo ke snížení jiných pohybových 

schopností a také aby nedošlo k výraznému svalovému nárůstu. Opomíjená by neměla 

zůstat ani vytrvalost, která, jak uvádí Matoušek (1973), pomáhá brankáři při vykonávání 

činnosti v průběhu celého utkání (pečlivé sledování míče po celou dobu utkání). 

Vencel (2009) navíc doplňuje, že pro brankáře má význam spíše vytrvalost dlouhodobá 

a rychlostní. Trénink krátkodobé a střednědobé vytrvalosti je podle jeho názoru pro 

brankáře zbytečný. 
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2.2.4 Herní činnosti brankáře 

Fajfer (2009) ve své publikaci rozděluje herní činnosti v útočné fázi a herní 

činnosti v obranné fázi podle toho, zda tým je či není v držení míče. Dále pak rozlišuje 

útočné a obranné herní činnosti podle toho, zda brankář je či není v držení míče. 

 

2.2.4.1 Obranné herní činnosti brankáře 

Jak již bylo zmíněno dříve, hlavním úkolem brankáře v obranné fázi je snaha 

zamezit soupeři vstřelení branky. Jak uvádí Dlouhý (2007), tento úkol brankář plní 

především organizací obrany, volbu optimálního postavení vzhledem k nastalé herní 

situaci, anticipací a v neposlední řadě také snahou o co nejrychlejší zisk míče. 

Votík (2005) doplňuje, že pro precizní řízení obrany, anticipaci apod. hrají velkou roli 

zkušenosti brankáře. Tyto zkušenosti se však nedají naučit tréninkem a pro to, aby 

brankář těchto zkušeností nabyl, je třeba dlouholetá zápasová praxe. 

Mezi herní činnosti v obranné fázi bez míče patří: 

 Brankářský postoj - Podle Choutky (1970) jej brankář zaujímá jen v případě 

bezprostředního ohrožení brány. Je to takový postoj, kdy brankář stojí v podřepu 

rozkročném na šířku ramen, váha těla přenesena na přední část chodidel, trup je 

mírně předkloněn, paže jsou v lokti pokrčeny a prsty na rukou jsou mírně 

rozevřeny. Brankář má zvednutou hlavu a pozoruje míč. Mokrohajský (2012) 

ve své bakalářské práci dělí brankářský postoj podle polohy těžiště těla na nízký 

a vysoký. V případě, že se hraje na druhé polovině hřiště, se brankář může 

uvolňovat chůzí a různými uvolňovacími cviky, nesmí však přestat sledovat 

průběh utkání (Votík, 2003). 

 

 Volba optimálního postavení - Správné postavení je dle Ondřeje (1972) 

základním předpokladem pro úspěšnou obranu branky. „Základní postavení 

brankáře je uprostřed branky, asi jeden metr před brankovou čarou (Votík, 

2005, s.97).“ Jak uvádí Fajfer (2009), brankář by měl stát v postavení 

rovnajícímu se polovině úhlu, který tvoří hráč s míčem a obě tyče brány. 

Bangsbo a Pietersen (2002) zase uvádějí, že by měl brankář zaujímat co 
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nejvýhodnější pozici vzhledem k postavení míče na hřišti. Pokud se balón 

nachází daleko na soupeřově polovině, brankář by měl zaujmout postavení pár 

kroků za svým pokutovým územím, aby se mohl zmocnit dlouhých nakopnutých 

míčů za vlastní obrannou linií. V těchto případech se brankář staví do pozice 

„libera“. V případě, že se míč pohybuje na obranné polovině hřiště, měl by být 

brankář připraven na vysoké míče za obranu. Současně by ale měl zaujímat 

i takové postavení, aby při případném pokusu o přehození měl možnost vrátit se 

včas do brány a míč bezpečně krýt. 

 

 Řízení hry - Votík (2005) říká, že tato činnost vyžaduje schopnost číst hru, 

rozlišit mezi důležitými a méně důležitými herními situacemi, tyto situace rychle 

a přesně vyhodnotit a vyslat směrem ke spoluhráčům srozumitelné a jednoduché 

pokyny. Bangsbo a Pietersen (2002) uvádějí, že vzhledem k nejvýhodnějšímu 

postavení brankáře, kdy má celé hřiště před sebou, by měl „koučovat“ své 

spoluhráče. Tím jim pomáhá získat celkový přehled o dění na hřišti. „Řízení 

obrany je zvláštní, ale důležitou činností. Zvláštní je tím, že jí chybí pohybová 

složka. Předpokladem úspěšného řízení je bezchybné respektování pokynů všemi 

spoluhráči (Ondřej, 1990, s.73).“ 

 

 Klamavé pohyby – Tyto pohyby patří do taktického jednání brankáře a jejich 

účelem je oklamat střelce a ztížit mu tak zakončení. Podle Mokrohajského 

(2012) klamou brankáři protihráče motoricky (doprovodné pohyby těla paží 

a nohou) a také záměrným neideálním postavením v brance. 

 

Herní činnosti v obranné fázi s míčem: 

 Chytání míče - Dle Fajfera (2009) je chytání míče základní obrannou činností. 

Tuto činnost můžeme provádět na místě, za pohybu (v běhu), v pádu 

a ve výskoku. Jak uvádí Votík (2005), hlavní zásadou při chytání míčů je 

bezpečnost, které je dosaženo takzvaným dvojím krytím. Dvojího krytí docílí 

brankář tak, že za chytající ruce staví ještě další část svého těla (hlava, trup, 

nohy). V situacích, kdy brankář chytá míč v pádu či ve výskoku, se dvojí krytí 

často nedá uskutečnit, což je důvodem, proč jsou tyto dva typy chytání míče 
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nejrizikovější. Chytání míčů lze rozdělit také podle výšky letu míče. Navara 

(1986) rozlišuje chytání míčů přízemních, polovysokých a vysokých. Ve své 

publikaci také uvádí, že přízemní a polovysoké míče (až do výšky pasu) chytá 

brankář spodním chytáním, takzvaně do „koše“. Vrchní chytání se uplatňuje 

u míčů letících ve větší výšce než je brankářův pas. S tímto názorem se úplně 

neslučuje Mokrohajský (2012). Podle něho se míče přízemní, polovysoké 

a vysoké do úrovně hrudníku mohou chytat jak do „koše“, tak do prstů. Pouze 

míče vysoké (nad úrovní hlavy) se chytají výhradně do prstů. Chytání míčů je 

často spojeno s další činností a to s vybíháním. Mokrohajský (2012) ve své 

bakalářské práci píše, že chytání centrovaných míčů patří mezi nejsložitější 

elementy brankářské činnosti. 

 

 Vyrážení míče – Využívá se v situacích, které jsou obtížné svou nepřehledností, 

při střelách a centrovaných míčích natolik prudkých, že je brankář nemůže chytit 

nebo při střelách umístěných tak, že na ně brankář jen obtížně dosáhne (Ondřej, 

Buzek a Navara, 1972). Po vyražení míč často zůstává ve hře, a proto je 

důležité, aby byl brankářem vyražen do prostoru, odkud nehrozí bezprostřední 

ohrožení brány (Navara, Buzek a Ondřej, 1986). Dle Ondřeje (1990) brankář 

vyráží míč pěstí, pěstmi, dlaní nebo konečky prstů. Mokrohajský (2012) přidává 

i vyražení jinou části těla, například nohama nebo trupem. Tento autor uvádí 

ještě další dělení vyrážení, a to podle pohybu těla na vyrážení míče: na místě, 

v pádu, při přemisťování a při vybíhání. Votík (2005) navíc poukazuje na to, že 

v některých situacích může brankář konstruktivním vyražením míče zahájit 

i protiútok. 

 

 Vybíhání - Jak uvádí Fajfer (2009), někteří odborníci se shodují na tom, že 

vybíhání patří do taktického jednání brankáře, které je zakončeno technickým 

prvkem (chycení, vyražení, odkopnutí). Brankář, výborně ovládající tuto 

obrannou činnost, musí být rozhodný, sebejistý, musí mít dobrý odhad na míč 

a v neposlední řadě musí být silný ve vzdušných soubojích. Podle 

Mokrohajského (2012) je vybíhání spojeno se třemi činnostmi. Jednak 

s chytáním, vyrážením míčů a také s likvidováním přihrávek soupeře 

za obrannou linii. Dále přidává, že při vybíhání musí mít jistotu, že bude u míče 

první. Pokud brankář jednou vyběhne, už by neměl své rozhodnutí měnit. 
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Podběhnutí nebo nedoběhnutí míče je hrubou chybou brankáře, která bývá často 

potrestána. Mokrohajský (2012) dělí vybíhání na vybíhání mimo pokutové 

území a do pokutového území. Samotné vybíhání je doprovázeno dalšími 

činnostmi jako: chycení míče, jeho vyražení, dlouhé odkopnutí z „nouze“, cílené 

přihrání na spoluhráče, odkop míče do autu, skluz proti soupeři s míčem, 

odražení míče různou částí těla a hlavičkování (Fajfer, 2009). Vybíhání je 

slabinou mnoha brankářů i na té nejvyšší úrovni a celkově jde o obrannou 

činnost, ve které brankáři nejvíce chybují, proto by v tréninku brankáře měla mít 

své pevné místo. 

  

 Odkopávání míče před soupeřem – Tato činnost je spojena s vyběhnutím do 

pokutového území, v některých případech i mimo něj (Ondřej, 1990). 

Votík (2005) ve své publikaci uvádí, že zpravidla je při odebírání míče brankář 

v pohybu vpřed, jen výjimečně odebírá míč z místa, a to buď nohou 

(odkopnutím), skluzem (vypíchnutím) nebo hlavou. Pro úspěšnost v těchto 

situacích musí mít brankář vysokou úroveň kopací techniky. Ve většině případů 

totiž odkopává míč prvním dotykem. Neméně významným požadavkem je čtení 

hry a předvídání vývoje herní situace. 

 

2.2.4.2 Útočné herní činnosti brankáře 

Ondřej (1990) uvádí, že brankář se v momentě chycení míče stává prvním 

útočícím hráčem týmu a rozhoduje o rychlosti a kvalitě založení útoku. Dle 

Votíka (2003) je důležitou činností při zakládání útoku a při přechodu z obranné fáze 

do fáze útočné také řízení hry a komunikace. Dále ve své publikaci uvádí, že pokud se 

brankář zmocní míče, zásadním způsobem ovlivňuje charakter a efektivitu založeného 

útoku. Útočné činnosti může brankář technicky provádět dvěma způsoby, a to rukou 

nebo nohou (Fajfer, 2009). Četnost útočných herních činností brankáře v zápase bývá 

zpravidla vyšší než četnost činností obranných. Tento fakt nesmí podle Votíka (2005) 

zůstat opomíjen a musí se odrážet i do tréninkového procesu. 
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Herní činnosti v útočné fázi: 

 Vyhazování - Fajfer (2009) uvádí, že vyhazování je efektivní a většinou přesné. 

V současné době jsou špičkoví brankáři schopni provést přesný výhoz rukou 

i za půlící čáru, ale dle Votíka (2005) stále převládá vyhazování na střední 

a kratší vzdálenost. Brankář provádí výhoz jednoruč spodem, jednoruč vrchem a 

někdy i obouruč vrchem podobně jako při vhazování (Ondřej, 1990). Votík 

(2003) ještě tyto způsoby doplňuje o vyhazování „házenkářským“ způsobem 

a také o vyhození míče bočním obloukem, které poslední dobou začínají někteří 

brankáři využívat. Brankář musí při vyhazování dbát na základní požadavky, 

kterými jsou: co nejmenší míra rizika, přesnost, rychlost a zpracovatelnost 

vyhozeného míče (Votík, 2003). 

 

 Vykopávání - Dle Navary (1986) se liší technika přihrávání nohou u brankáře 

a hráče v poli. Brankář přihrává míč kopem z ruky, kdy pouští míč a ještě před 

jeho dopadem jej přihrává přímo ze vzduchu. Dále Navara přidává kop z ruky 

po odrazu („halfvolej“), přihrání po vedení míče a přihrání nehybného míče (kop 

od brány, přímý kop, nepřímý kop). Fajfer (2009) ještě doplňuje, že výhodou 

kopu z ruky je vzdálenost, na kterou jsou brankáři schopni míč přihrát. 

Nevýhoda spojená s tímto kopem je podle Matouška (1973) v tom, že výkopy 

bývají nepřesné a let míče trvá dlouho. Takto nakopnutý míč se často stává 

„kořistí“ soupeře. V posledních letech se začínají více uplatňovat kopy z ruky 

bočným způsobem (Fajfer, 2009). Tento způsob je výhodný tím, že míče letící 

nižším obloukem jsou pro spoluhráče lépe zpracovatelné. Další výhodou kopu 

z ruky bočným způsobem je fakt, že míč letí větší rychlostí a soupeř má méně 

času se připravit. Dle Matouška (1973) má „halfvolej“ stejné výhody jako kop 

z ruky bočným způsobem. Má však jednu velkou nevýhodu, a to, že na špatném 

terénu se tento kop provádí obtížně a hrozí nebezpečí, že brankář míč po odrazu 

netrefí správně. Při rozehrávání nehybného míče se v poslední době, častěji než 

dřív, využívá přízemní přihrávky na neobsazeného spoluhráče. Smyslem je, aby 

se útočící tým zbytečně nezbavoval míče a pokusil se soupeře přehrát 

kombinační hrou. 
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 Přihrávání - Jak uvádí Votík (2005), přihrávání je usměrnění míče nohou, 

hlavou či jinou částí těla spoluhráči tak, aby ho zpracoval. Tento autor dělí 

přihrávání podle následujících kritérií: 

- Podle způsobu provedení (nohou, hlavou, rukou, hrudníkem, stehnem 

nebo jinými částmi těla) 

- Podle vzdálenosti letu míče (krátká, střední, dlouhá) 

- Podle výšky letu (přízemní, polovysoká, vysoká) 

- Podle směru letu míče (přihrávky kolmo vpřed, šikmé vpřed, 

do strany, šikmé vzad, vzad) 

- Podle rychlosti letu míče (pomalé, střední, rychlé) 

- Podle rotace (bez rotace, s rotací) 

- Vzhledem k hráči, kterému je přihráváno (přihrávky na hráče, před 

hráče, za hráče) 

- Vzhledem k obsazení soupeřem (přihrávky volného hráče - volnému, 

obsazenému; přihrávky obsazeného hráče - volnému, obsazenému) 

- Podle předcházející činnosti (přihrávky z místa, po zpracování, 

po vedení, po obejití, prvním dotykem) 

 

 Zpracování míče - Tuto činnost většina výše zmíněných autorů neuvádí. Jediný 

Votík (2003, s.126) uvádí, že: „Zpracování míče musí být přesné, bezpečné, 

na jistotu.“ Zpracování míče patří k nejdůležitějším činnostem, protože hráč se 

tak zmocňuje míče a dostává jej pod svou kontrolu (Votík, 2003). Této činnosti 

brankáři využívají hlavně v situacích, kdy jim přihrávku adresuje spoluhráč. 

 

 Vedení míče - Ondřej (1990) ve své publikaci píše, že vedení míče brankářem 

se v podstatě neliší od vedení míče hráčem v poli. Dle Matouška (1973) však 

vedení míče nepatří mezi rozhodující činnosti ve hře brankáře a naopak je 

vhodné tuto činnost omezovat. Jednak je vedení míče brankářem spojeno se 

značným rizikem ztráty míče (Votík, 2003) a navíc podle Matouška (1973) tato 

činnost zpomaluje spád hry. Vedení míče může být spojeno s dalšími útočnými 

činnostmi, kterými jsou zpracováním míče a obcházení soupeře, které je však 

velmi rizikové. Vedení míče by vždy mělo být zakončeno přihrávkou nohou 

nebo rukou. 
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 Výběr místa – Tuto herní činnost uplatňuje brankář zejména při zpětných 

přihrávkách od spoluhráčů. Brankář se staví do takové pozice, aby mu jeho 

spoluhráč, který vede míč a který je pod tlakem soupeře, mohl bezpečně přihrát. 

Mokrohajský (2012, s.42) popisuje tuto činnost jako: „Výběr pozice pro 

konstruktivní zapojení do děje hry.“  

 

2.3 Výsledky jiných prací 

V této kapitole jsou představeny výsledky závěrečných prací i odborných článků 

autorů, kteří se stejně jako já zabývali analýzou hry brankáře na vrcholovém turnaji. 

Pečlivé prostudování těchto bakalářských prací, diplomových prací a odborných článků 

mi naznačilo, jak jednotliví autoři postupovali a jakých se dobrali výsledků. Porovnání 

výsledků mé práce s výsledky jiných prací bude zajímavé a pomůže mi při vyvozování 

patřičných závěrů. Tato kapitola obsahuje výsledky analýz ze čtyř posledních 

Mistrovství světa (MS), tedy MS 1998 ve Francii, MS 2002 v Japonsku a Jižní Koreji, 

MS 2006 v Německu a také MS 2010 v Jihoafrické republice. Celou kapitolu zakončuje 

hodnocení brankářů z ME 2004 v Portugalsku.  

Viktor (1998) představil svou analýzu v odborném časopise Fotbal a trénink, 3-

4/98. Na začátku svého článku „Brankář na MS 1998“ zmiňuje zvýšení počtu účastníků 

oproti předchozímu turnaji z 24 na 32 a podotýká, že kromě brankářů světové extratřídy 

bylo možné vidět i brankáře exotických zemí (Japonsko, Irán, Jamajka). Dále pak píše, 

že se mezi všemi brankáři našlo pár slabších jedinců, a to hlavně z afrických a asijských 

týmů. Jako jeden z objektivních ukazatelů uvádí průměrný věk brankářských jedniček, 

který byl na tomto šampionátu 29,8 roku. Dále uvádí, že se potvrdil známý fakt 

o korelaci věku s kvalitou a úspěšností. Nejstarším brankářem na MS byl Skot Leighton 

(40) a také zde byla řada brankářů starších 34 let. Jako další objektivní faktor označuje 

výšku, která se pohybovala mezi 180 - 197cm. Uvádí, že se průměrná výška brankářů 

postupně zvyšuje. Na MS ve Francii se blížila 190cm. Nezapomíná však zmínit 

skutečnost, že výborné výkony předvedli i brankáři menších postav jako třeba Barthez 

(183cm) nebo Campos (182cm). Viktor (1998) také uvádí, že oproti předchozímu MS si 

brankáři již zvykli na změnu pravidel (zrušení možnosti hrát rukou po „malé domů“) 

a ve větší míře hráli nohama. Ke hře brankářů na MS 1998 podotýká, že i přes zvýšený 

akční rádius, zůstávají brankáři daleko za hráči v poli. Brankáři měli na šampionátu 
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v jednom utkání 15 - 55 přímých kontaktů s míčem. Tento autor se ve svém článku 

podrobněji zabývá obrannými činnostmi bez míče, obrannými činnostmi s míčem, 

útočnými činnostmi a vyvozuje z nich závěry pro tréninkový proces. 

Žďánský (2004) ve své diplomové práci provedl analýzu 14 brankářů v sedmi 

zápasech vyřazovacích bojů MS 2002. V těchto sedmi zápasech provedli brankáři 

celkem 708 individuálních herních činností s průměrem 50,6 činností za zápas 

na jednoho brankáře. Čas zatížení brankářů ve všech sedmi sledovaných zápasech byl 

1448,7s (něco málo přes 24min) a tedy průměrně 103s na brankáře za utkání. Dále 

Žďánský (2004) uvádí, že z celkového počtu 708 činností jich bylo přesně 260 

obranných (36,72%) a 448 útočných (63,28%). Mezi všemi obrannými činnostmi mělo 

největší zastoupení chytání míče (51,2%), druhé bylo vyrážení míče (17,6%), které 

mělo téměř stejné procentuální zastoupení jako stavění se (17,4%). Podle autora bylo 

ve sledovaných zápasech nejméně používanou obrannou činností odkopávání míče 

(13,8%). K útočným herním činnostem autor přikládá tyto výsledky. Nejčastější 

činností bylo vykopávání míče při zakládání útoku (46,9%). K tomu je však nutno 

podotknout, že byly započítávány i kopy od branky a zahrávání standardních situací 

brankářem. Druhou nejčastější činností v útočné fázi brankáře byla přihrávka nohou 

(28,4%). Tato činnost bude podrobněji rozebrána, protože se jí zabývám i ve své 

bakalářské práci. Z celkového počtu přihrávek nohou bylo 43,3%  přihrávek na dlouhou 

vzdálenost po zpracování, 20,4% přihrávek na střední vzdálenost po zpracování 

a 17,3% krátkých přihrávek po zpracování. Přihrávek prvním dotykem bylo podstatně 

méně (2,4% dlouhá, 7,9% střední a 8,7% krátká). Třetí nejčastější útočnou činností bylo 

vedení míče (14%) a nejméně využívanou činností v útočné fázi bylo přihrávání rukou 

(10,7%). Žďánský ve své práci poukazuje na úspěšnost obranných a útočných činností. 

Z celkem 260 obranných činností dosáhli brankáři na úspěšnost 85% a velmi zajímává 

je úspěšnost 98% při činnostech útočných. 

Černý (2007) je dalším autorem, který provedl analýzu herního výkonu 

brankáře, a to konkrétně na MS 2006, kde analyzoval všech 64 utkání šampionátu. 

Autor doufá, že jeho odborný článek napomůže trenérům při vytváření optimálního 

tréninkového procesu. Černý (2007) zmiňuje, že za celý turnaj brankáři řešili 302 

centrovaných míčů, v průměru tedy 2,36 centrů za utkání. Z celkového počtu bylo 220 

centrů chyceno a 82 vyraženo. „Při vybíhání na centrované míče docházelo nejčastěji 

k individuálním chybám (Černý, 2007, s.12).“ Herní činnosti při míčích za obranu 
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v pokutovém území zaznamenal autor celkem 790x (6,17x za utkání na jednoho 

brankáře). Herní činnosti při míčích za obranu mimo pokutové území byly již méně 

časté a dle Černého (2007) jich bylo 91 s průměrem 0,71 na brankáře za utkání. Herní 

činnosti při střelbě (chytání a vyrážení) se v utkáních vyskytují velmi málo (7% 

z celkového počtu zásahů), a proto je důležitá stoprocentní koncentrace na každou 

střelu. Na MS v Německu bylo dohromady zaznamenáno 421 zásahů při střelách 

(průměr 3,29x za utkání na jednoho brankáře). Z nich bylo 222 chycených a 199 

vyražených. Herní činnost po přihrávce od spoluhráče tvořila dle autora 14% herního 

výkonu brankáře a byla druhou nejčastější činností. Během celého turnaje dostali 

brankáři 833 přihrávek od spoluhráčů (6,51x za utkání na jednoho brankáře), které 

nejčastěji řešili prvním nebo druhým dotykem. Autor se podrobněji zaměřil 

na rozehrávku brankáře. Za celý turnaj zaznamenal rozehrávku 3632x (28,38x za utkání 

na jednoho brankáře), což tvoří 60% všech zaznamenávaných činností. Nejčastěji 

brankáři rozehrávali míč kopem od branky a hojně také využívali výhozu. Rozehrávka 

na krátkou vzdálenost měla oproti rozehrávce na dlouho vzdálenost mnohem větší 

úspěšnost. 

Analýzu činností brankářů na MS 2010 v Jihoafrické republice provedl Jindřich 

(2011). Hlavním cílem jeho práce bylo získat přehled o činnostech, které brankáři 

v zápase vykonávají a jaká je jejich četnost. Analýzu provedl celkem v devíti utkáních 

šampionátu a došel k následujícím výsledkům. Ve sledovaných zápasech padlo celkem 

24 gólů (průměr 2,66 gólu na utkání).  V 702 případech zasáhli brankáři přímo do hry, 

což znamená průměrně 39 herních činností brankáře za jedno utkání. Z celkového počtu 

zásahů bylo 162 obranných (23%) a 540 útočných (77%). V obranných herních 

činnostech se nejčastěji vyskytovalo chycení míče 59x (36,4%), vyražení míče pak bylo 

zaznamenáno 30x (18,5%). Oproti předchozímu MS byl zaznamenán mnohem menší 

rozdíl mezi vybíháním na míče v pokutovém území (23x = 14,2% ze všech obranných 

činností) a vybíháním na míče mimo pokutové území (16x = 9,8%). Poslední 

sledovanou obrannou činností v diplomové práci Jindřicha (2011) bylo chytání 

a vyrážení centrovaných míčů. Brankáři ve sledovaných utkáních provedli celkem 34 

zásahů (21,1%) proti centrovaným míčům. Z toho 18 míčů chytili a 16 jich vyrazili. 

Útočných herních činností provedli brankáři 540. Nejčastější útočnou činností 

v pozorovaných zápasech byly kopy od brány, kterých brankáři dohromady provedli 

158 (29,2% z útočných herních činností). Úspěšnost této činnosti závisela na délce 
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kopu, pokud brankář zvolil rozehrání nakrátko, úspěšnost ze 44 pokusů byla 

stoprocentní. Dlouhé kopy od brány ve většině případů získal soupeř (114 pokusů = 81x 

získal míč soupeř). Výkopy z ruky, kterých bylo 30 (5,5%), měli stejně jako dlouhé 

kopy od brány nízkou efektivitu (22x získal míč soupeř). Druhou nejčastěji prováděnou 

útočnou činností bylo vedení míče, a to celkem 103x (19%). Vedení míče nejčastěji 

následuje po „malé domů“ a je zakončeno přihrávkou. Takových situaci nastalo celkem 

115 a konkrétně v 59 případech šlo o přihrávku dlouhou (16x získal míč spoluhráč), 56x 

zvolil brankář přihrávku krátkou (100% úspěšnost). Přihrávek po „malé domů“ prvním 

dotykem zaznamenal autor celkem 61, z toho 34 dlouhých (24x získal míč soupeř) a 27 

krátkých (1x získal míč soupeř). Poslední sledovanou útočnou činností byly výhozy 

rukou. Ve sledovaných zápasech brankáři vyhodili míč 73x (13,5% útočných činností). 

Caudr a Schorník (2004) hodnotili působení brankářů na ME 2004. Na začátku 

svého odborného článku poznamenávají, že až na dva případy, měly všechny týmy 

šampionátu stabilní jedničku, která odchytala všechny zápasy. Stejně jako 

Viktor (1998), i tito autoři poukázali na objektivní faktory. Prvním objektivním 

faktorem byl věk brankářů, kteří zasáhli do hry. V průměru byl tento věk 29,6 let, kdy 

nejstarším brankářem byl Švýcar Stiel (36) a nejmladším náš Petr Čech (22). Mezi 

objektivní faktory řadí tito autoři také tělesnou výšku brankářů, která se pohybovala 

od 180cm do 199cm. Nejvyšším chytajícím brankářem byl na ME Švéd Isaksson 

(199cm) a naopak nejmenším byl Francouz Barthez (180cm). Caudr a Schorník (2004) 

ke hře brankářů uvádějí, že měli během jednoho utkání 12-33 zásahů ze hry (nebyly 

započteny volné kopy a kopy od brány). V obranných herních činnostech se autoři 

nejdříve věnovali činnostem bez míče. Při řízení obrany upozornili na dobrou prácí 

Bartheze (Fr) a Van der Sara (Niz), dále pak vyzdvihli Butinu (Chor), Ricarda (Port) 

a opět Bartheze (Fr) za včasné a rychlé zmenšování střeleckého úhlu (stavění se). 

V obranných činnostech s míčem byla pozornost věnována chytání centrovaných míčů, 

kterých bylo celkem 121, a vyrážení centrovaných míčů, kterých bylo 50. Jak zmiňují 

i jiní autoři, v této činnosti brankáři hodně chybují. Výjimkou nebyl ani tento turnaj, kde 

došlo celkem k 11 případům podběhnutí centrovaného míče. Poměrně časté a vysoce 

úspěšné bylo vybíhání na míče za obranu v pokutovém území. Podle Caudra 

a Schorníka (2004) bylo vyběhnutí ve většině případů včasné a správně načasované. 

Během ME vykonali brankáři tuto činnost úspěšně 334x. Nezůstaly opomenuty ani 

nejdůležitější obranné činnosti, a to chytání a vyrážení míčů. „I přes počáteční obavy 
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z míče Roteiro, byl počet chycených střel vyšší než vyražených, a to v poměru 125:111 

(Caudr a Schorník, 2004, s.17).“ Autoři ve svém článku uvádějí, že brankáři využívají 

v útočné fázi stále více činností hráčů v poli, jakými jsou výběr místa, zpracování míče, 

vedení míče a přihrávání. Vykopávání míčů ze vzduchu silně převažovalo 

nad vykopáváním „halfvolejem“ a to v poměru 177:5. Při další útočné činnosti, kop 

od branky, bylo většinou využito kopu na dlouhou vzdálenost (477x), dále pak kopu 

na krátkou vzdálenost (120x) a nejméně se užívalo kopu na střední vzdálenost (28x). 

Poslední útočnou činností, kterou autoři sledovali, byly výhozy rukou. Za celé ME 

provedli brankáři 277 výhozů na krátkou vzdálenost, 77 výhozů na střední vzdálenost 

a pouze 6 výhozů na vzdálenost dlouhou. 
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3 CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE 

3.1 Hlavní cíl práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza vybraných obranných 

a útočných herních činností brankáře na ME 2012.  

Dílčí cíle: Rozbor všech zápasů v základních skupinách ME 2012 ve fotbale, 

zaznamenání výsledků rozboru do připravených záznamových archů a sestavení pořadí 

brankářů podle procentuální úspěšnosti ve vybraných obranných a útočných herních 

činnostech, kterými jsou vybíhání na centrované míče a přihrávání po „malé domů“. 

 

3.2 Úkoly 

 Analýza literatury zabývající se: brankářskou tématikou, metodami výzkumu 

a závěrečnými pracemi s podobnou tématikou. 

 Sestavení kategoriálního systému pro pozorované herní činnosti. 

 Zaznamenání vybraných herních činností brankářů v základních skupinách 

na ME 2012 do kategoriálního systému pomocí videozáznamu. 

 Sestavení pořadí brankářů podle procentuální úspěšnosti v určených herních 

činnostech na základě kvalitativní analýzy. 

 Sestavení dvou skupin brankářů - brankáři s výškou nad 190cm vs. brankáři 

s výškou do 190cm včetně a jejich srovnání ve vybíhání na centrované míče. 
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3.3 Hypotézy 

H1 

Brankáři čtyř nejlepších týmů turnaje (semifinalisté) budou v obou pozorovaných 

činnostech mezi šesti nejlepšími brankáři podle pořadí. 

H2 

Skupina brankářů s výškou nad 190cm bude procentuálně úspěšnější v činnosti vybíhání 

na centrované míče než skupina brankářů s výškou do 190cm včetně. 
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4 METODOLOGIE PRÁCE 

4.1 Použité metody 

Smíšený výzkum 

Smíšený výzkum je definován jako: „obecný přístup, v němž se míchají 

kvantitativní a kvalitativní metody a techniky v rámci jedné studie (Hendl, 2008, s.58)." 

Existují dva typy smíšeného výzkumu: 

 První typ využívá nejprve kvalitativní metody sběru dat, následně analýzu dat 

a nakonec dotazování a další dodatečná hloubková šetření. 

 Druhým typem je smíšený model, kdy je využíván jak kvalitativní, tak 

kvantitativní výzkum. Nejprve jsou určeny výzkumné otázky, následně jsou 

sebrána data, která se po dokončení sběru analyzují (Hendl, 2008). 

 

4.1.1 Pozorování 

Pozorování je pravděpodobně jednou z nejvyužívanějších výzkumných technik 

ve sportu. Dělí se na pozorování zúčastněné a nezúčastněné. Při zúčastněném 

pozorování se výzkumník přímo účastní činnosti, při které dochází k výskytu 

pozorovaného jevu. Druhým typem je nezúčastněné pozorování, které je jednou 

z nejjednodušších forem získávání dat. Při tomto druhu pozorování je daný jev sledován 

zvenčí a nezaujatě. Nezúčastněné pozorování lze provést mnoha způsoby, například 

pozorováním videozáznamů, fotografií nebo jednoduše sledováním naživo 

a zapisováním do vhodně sestaveného záznamového archu (Gratton a Jones, 2004). 

Pozorování je výzkumnou metodou užívanou spíše pro deskriptivní výzkumy 

než pro výzkumy explanační (Gratton a Jones, 2004). 

V této práci bylo k získání dat využito nepřímé pozorování, a to „časově 

odložené pozorování pohybové aktivity z videozáznamů (Psotta, 2003, s.40)." Jak 

zmiňují Carling, Williams a Reilly (2005), analogové a v současné době digitální video 

technologie významně ovlivnily zápasové analýzy. Podle autorů mohou trenéři všech 
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výkonnostních kategorií využít videozáznamu k analýze individuálního i týmového 

výkonu. Tento typ analýzy může následně vést k efektivnějšímu koučinku a rychlejšímu 

učení. Dle Psotty (2003) patří mezi největší výhody sledování videozáznamu fakt, že 

pozorování není ovlivněno rušivými vlivy, jakými mohou být například časový stres 

nebo šumy prostředí. Dále řadí mezi výhody možnost opakování záznamu. Tuto výhodu 

uvádí ve své publikaci i Hendl (2008) a Carling, Williams a Reilly (2005). Jako jednu 

z předních výhod zmiňuje Psotta (2003) také možnost pozorování dlouhodobé 

pohybové aktivity, kterou si pozorovatel může rozdělit na kratší časové úseky, a tím 

zamezit působení poklesu pozornosti a psychické únavy. V Hendlově knize Kvalitativní 

výzkum (2008) jsou jako další výhody nepřímého pozorování uvedeny možnost 

zpomalování a porovnávání jednotlivých záznamů. Další výhody pozorování pohybové 

aktivity z videozáznamů spatřují Carling, Williams a Reilly (2005) v tom, že toto 

pozorování poskytuje trenérovi informace, které mu mohly uniknout a sledování 

videozáznamu mu tedy pomáhá objektivněji vyhodnotit zápas. Odhalení silných 

a slabých stránek soupeřova družstva považují tito autoři za další výhodu této metody, 

stejně jako okamžitou analýzu a vyhodnocení videozáznamu v poločasové přestávce - 

této výhody využívají i některá mužstva Premier League. 

Jako každá metoda má i nepřímé pozorování své nevýhody. Při práci 

s videozáznamy je nutné si uvědomit, že poskytují pouze dvourozměrný obraz, a tím 

může být skutečná realita zkreslena (Psotta, 2003). Může dojít i k situaci, kdy 

pozorovaná aktivita není zachycena nebo potřebný záznam úplně chybí. Celá práce 

s videozáznamy je navíc limitována schopností pracovat s videotechnikou (Hendl, 

2008). 

 

4.1.2 Analýza sportovního výkonu pomocí videozáznamu 

Analýza sportovního výkonu slouží ke zjišťování aktuální sportovní výkonnosti. 

Odlišnost analýzy výkonu oproti ostatním metodám spočívá v tom, že je zaměřena spíše 

na aktuální sportovní výkonnost během utkání, než na aktivity zkoumané 

v laboratorních podmínkách nebo na data shromažďovaná z dotazníků a interview. 

Hlavním úkolem analýzy sportovní výkonnosti je prohloubení znalostí 

o konkrétním týmu či hráči, které vedou k praktickému uplatnění v tréninkovém 
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procesu, a tím i ke zvýšení sportovní výkonnosti. Trenéři a učitelé TV pozorují 

a analyzují výkony svých svěřenců již od prvopočátků sportu. Nicméně toto subjektivní 

hodnocení má celou řadu nevýhod. Například O´donoghue (2010) uvádí, že 

mezinárodní vrcholoví trenéři ve fotbale si po utkání vzpomenou pouze na 45% 

klíčových situací. Z toho vyplývá, že pořízení videozáznamu z utkání je pro objektivní 

vyhodnocení výkonu nezbytností. Důkladná analýza sportovního výkonu pomáhá 

eliminovat nedostatky subjektivního pozorování a poskytuje objektivní informace 

o výkonu jak celého týmu, tak i jednotlivých hráčů (O´donoghue, 2010). 

Data získaná ze zápasových analýz slouží jednak k přípravě na soupeře, jednak také 

ke zvýšení efektivnosti tréninkového procesu. Je proto důležité zmínit, že pokud chtějí 

trenéři provádět analýzy, měli by mít předem promyšlené, jak analýza zapadá 

do tréninkového a soutěžního cyklu. Také z pohledu celoročního plánu by analýzy 

neměly zůstat opomíjené. Trenér s realizačním týmem by tedy měli provádět analýzy 

po-soutěžní (po ukončení celého soutěžního ročníku), dále pak před-soutěžní a analýzy 

v průběhu celé soutěže (Carling, Williams a Reilly, 2005). 

Další výhodou zápasových analýz je, že poskytují objektivní data o hráčích, které klub 

může angažovat. Trenéři a manažeři často „podepisují hráče“ pouze na základě 

vlastního, subjektivního hodnocení. Data o konkrétním hráči, získaná zápasovými 

analýzami, jako jsou například úspěšnost přihrávek, počet střel potřebných na jeden gól 

atd. pomáhají trenérům vytvořit si o hráči ucelenou a objektivní představu, na jejímž 

základě se trenér rozhoduje, zda hráče v týmu chce (Carling, Williams a Reilly, 2005). 

Před-zápasová analýza 

Informace o nadcházejícím soupeři mohou být získány ze zápasových statistik a také 

z videozáznamu. Pozorovatelé shromažďují zápasové statistiky proto, aby objevili 

soupeřovy přednosti a nedostatky. Zjišťují například, z jakého místa soupeř nejčastěji 

provádí finální přihrávky, jakým způsobem zahrává rohové kopy, jak je brání apod. 

Trenéři, kteří jsou dobře informovaní o soupeřově taktice, jsou spíše schopní eliminovat 

jeho přednosti a využít slabiny, které má. Tato oblast, tedy analýza soupeře, je 

překvapivě přehlížena. Trenéři totiž více preferují analýzu hry vlastního týmu (Carling, 

Williams a Reilly, 2005). 
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Analýza v průběhu utkání 

Jednoduché zápasové statistiky získané během utkání pomáhají trenérovi při udávání 

taktických pokynů. Pozorovatel například zaznamenává počet nepřesných přihrávek, 

počet promeškaných příležitostí k centru do pokutového území nebo kolikrát byl soupeř 

neobsazen při rohovém kopu. Data mohou být zaznamenávána do jednoduchých archů. 

Členové trenérského týmu nebo i hráči na tribuně pak mohou pomoci s jejich 

vyplňováním. Výhodou analýzy v průběhu utkání je, že trenéři mají v ruce objektivní 

data, na základě kterých pak koučují tým, dělají taktické změny, střídají (Carling, 

Williams a Reilly, 2005). 

Po-zápasová analýza 

Největší část analytické práce nastává hned po utkání nebo pár dnů po něm. Detailní 

prostudování výkonu zahrnuje jak kvantitativní data, tak kvalitativní videozáznam. 

Objektivní analýza může být zaměřena na výkon celého týmu i jednotlivých hráčů. 

Informace, které byly analýzou zjištěny, jsou dále využity k určení krátkodobých 

i střednědobých priorit a cílů. Poznatky získané z po-zápasových analýz by měly být 

následně uplatněny v tréninkovém procesu (Carling, Williams a Reilly, 2005). 

 

4.1.3 Zpracování a analýza dat 

Jako první úkol při tvorbě této bakalářské práce jsem si stanovil studium 

příslušné literatury. Prostudoval jsem publikace starší i novější, ale k mému zklamání se 

mi nepodařilo najít knihu, kterou by některý z našich předních odborníků věnoval pouze 

roli brankáře (vyjímaje knih životopisných). Autoři se ve svých názorech převážně 

shodovali, jen tu a tam jsem narazil na odlišná tvrzení. Pro hlubší pochopení brankářské 

problematiky jsem prostudoval i bakalářské a diplomové práce s podobnou tématikou. 

Tyto vysokoškolské závěrečné práce mi pomohly při utváření představy o postupu 

tvorby mé vlastní práce. Studium příslušné literatury zahrnovalo také odborné články. 

Zde jsem se setkal se zajímavými analýzami a radami pro tréninkovou praxi. Konečnou 

fázi studia literatury jsem věnoval výzkumným metodám a poté už následovalo 

stanovení cíle práce, úkolů a hypotéz. 
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Dalším, nezbytným krokem bylo pořízení videozáznamů ze všech zápasů 

základních skupin Mistrovství Evropy 2012. I přes různé obtíže se mi nakonec podařilo 

získat všech 24 videozáznamů. Poté jsem vytvořil kategoriální systém (viz. kapitola 

4.3), do kterého jsem zaznamenával sledované činnosti a hodnotil jejich kvalitu. 

Konkrétně jsem se zaměřil na dvě činnosti, a to na přihrávání po „malé domů“ a na 

vybíhání na centrované míče. U první činnosti jsem pozoroval, zda brankáři míč 

přihrávali prvním dotykem nebo až po zpracování míče a také zda přihrávka byla 

přízemní polovysoká či vysoká. Druhá činnost, tedy vybíhání na centrované míče, byla 

rozdělena podle toho, jestli brankáři míč chytali nebo vyráželi, a navíc podle toho, zda 

brankáři zasahovali proti míčům přízemním, polovysokým či vysokým. Jak u 

přihrávání, tak u vybíhání jsem sledoval jak kvalitně (úspěšně/neúspěšně) brankáři 

situaci vyřešili. V této části musím podotknout, že pozorování z videozáznamu může 

poskytovat zkreslený obraz, a proto je možné, že při pozorování a hodnocení došlo k 

drobným chybám. Samotná pozorovací činnost byla z časového hlediska velmi náročná. 

Pozorování všech zápasů si vyžádalo přibližně 10 dnů, kdy jsem každý den zhlédl 2-3 

zápasy. 

Podle získaných a vyhodnocených dat jsem sestavil pořadí brankářů 

v jednotlivých činnostech. V činnosti vybíhání na centrované míče jsem dále porovnal 

2 skupiny brankářů (brankáři s výškou nad 190cm vs. brankáři s výškou do 190cm 

včetně). Podle získaných dat byly potvrzeny, respektive zamítnuty předem stanovené 

hypotézy. 

Na závěr mé bakalářské práce jsem získané výsledky porovnal s výsledky 

předchozích analýz činností brankářů na vrcholových turnajích. Ze vzájemného 

porovnání výsledků jsem vyvodil patřičné závěry. 

 

4.2 Zkoumaný vzorek 

V této bakalářské práci byla pozorována činnost všech brankářů, kteří nastoupili 

v základních skupinách ME 2012 ve fotbale a odchytali minimálně 135 minut.  

Na závěrečný turnaj v Polsku a na Ukrajině bylo nominováno celkem 48 brankářů, kdy 

každý ze šestnácti národních týmů povolal 3. 
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Výše zmíněná kritéria splnilo 16 brankářů. Ve všech zápasech základních skupin 

nastoupilo celkem 18 brankářů, z nichž dva nebyli hodnoceni, protože neodehráli 

požadovaných 135 minut, a tím nesplnili jedno z požadovaných kritérií. 

 

4.3 Kvalitativní dělení pozorovaných činností 

Vybrané herní činnosti 

a) přihrávání po „malé domů“ – jsou přihrávky brankáře poté, co obdrží 

přihrávku od svého spoluhráče.  

- Tato útočná herní činnost bude rozdělena na: přihrávání 1. dotykem 

a přihrávání po zpracování míče. 

 

- přihrávání 1. dotykem je chápáno jako přihrávka, které nepředcházelo 

zpracování míče 

 

- přihrávání po zpracování míče je chápáno jako přihrávka, které předcházelo 

zpracování míče 

 

- Dále si přihrávání „po malé domů“ rozdělíme na: přízemní přihrávku, 

polovysokou přihrávku a vysokou přihrávku (Votík, 2005). 

 

- přízemní přihrávkou je taková přihrávka od brankáře, kdy se míč v letové fázi 

pohybuje maximálně ve výšce kolen hráčů 

 

- polovysokou přihrávkou je taková přihrávka od brankáře, kdy se míč v letové 

fázi pohybuje maximálně ve výšce postavy hráče 

 

- vysokou přihrávkou je taková přihrávka od brankáře, kdy se míč v letové fázi 

pohybuje výše než hráč 
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Za úspěšnou přihrávku po „malé domů“ je v této práci považováno, pokud se míč 

po posledním kontaktu s brankářem dostane do držení útočícího týmu a pokud 

(v případě vysokých přihrávek)míč směřuje do prostoru, ve kterém se nachází 

spoluhráč.  

Za neúspěšné provedení přihrávky je považováno, pokud se míč po posledním kontaktu 

s brankářem dostane mimo vymezené hrací území nebo pokud získá kontrolu nad 

míčem soupeřovo družstvo vyjma výše zmíněného případu vysokých přihrávek. 

 

 

b) vybíhání na centrované míče – touto činností se rozumí chytání nebo vyrážení 

centrovaných míčů směřujících do pokutového území, na které brankář vyběhne. 

- Tato obranná herní činnost bude rozdělena na: chytání centrovaných míčů 

a vyrážení centrovaných míčů. 

 

- chytání centrovaných míčů je chápáno jako vyběhnutí brankáře na centrovaný 

míč, který následně chytí ve výskoku, ve stoji, v pádu nebo v pokleku 

 

- Za úspěšné provedení této činnosti je považováno, když se brankáři podaří míč 

bezpečně chytit nebo když se ho brankář zmocní po „dochytávání“ (brankáři se 

nepodaří míč bezpečně chytit, a proto musí míč dochytávat na více pokusů).  

 

- Za neúspěšné provedení této činnosti je považováno, když brankáři míč 

vypadne, když se po neúspěšném chycení míč dostane k protihráči, když brankář 

míč podběhne nebo naopak nedoběhne (brankář vybíhá na centrovaný míč, ale 

dříve se k němu dostává protihráč). 

 

- vyrážení centrovaných míčů je chápáno jako vyběhnutí brankáře 

na centrovaný míč a jeho následné vyražení pěstí, pěstmi nebo dlaní ve výskoku, 

ve stoji nebo v pádu 

 

- Za úspěšné provedení této činnosti je považováno, když se brankáři podaří míč 

vyrazit tak, že nevznikne další ohrožení brány. Dále je za úspěšný zákrok 

považováno vyražení míče do zámezí.  
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- Za neúspěšné provedení této činnosti je považováno, když brankář vyrazí míč 

takovým způsobem, že vzniká další ohrožení brány. 

 

- Dále pak si chytání a vyrážení centrovaných míčů rozdělíme na: chytání 

a vyrážení vysokých centrovaných míčů; chytání a vyrážení polovysokých 

centrovaných míčů a chytání a vyrážení přízemních centrovaných míčů 

(Navara, Buzek a Ondřej, 1986). 

 

- chytání a vyrážení vysokých centrovaných míčů je chápáno jako vyběhnutí 

brankáře na centrovaný míč, který se pohybuje výše, než je postava brankáře 

 

- chytání a vyrážení polovysokých centrovaných míčů je chápáno jako 

vyběhnutí brankáře na centrovaný míč, který se pohybuje ve výškovém rozmezí 

od kolen po hlavu brankáře 

 

- chytání a vyrážení přízemních centrovaných míčů je chápáno jako vyběhnutí 

brankáře na centrovaný míč, který se pohybuje maximálně ve výšce 

brankářových kolen 

 

Tabulka č. 1: Kategoriální systém 

Zápas   

Jméno   

Činnost Skupina 
úspěšné neúspěšné celkem 

            

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka             

polovys. přihrávka             

vysoká přihrávka             

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka             

polovys. přihrávka             

vysoká přihrávka             

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých             

polovysokých             

přízemních             

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých             

polovysokých             

přízemních             

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 VÝSLEDKY PRÁCE 

5.1 Obecné výsledky 

V této kapitole budou představeny všechny výsledky, které jsem 

ze shromážděných dat získal. Veškerá data jsem načerpal z pozorování zápasů 

základních skupin ME 2012 v Polsku a na Ukrajině. Při pozorování jsem se zaměřil 

na vybíhání na centrované míče a na přihrávku po „malé domů“. Při sledování zápasu 

jsem vždy vyhodnocoval zároveň činnosti obou brankářů. V zápasech základních 

skupin nastoupilo celkem 18 brankářů. Při sestavování žebříčků podle úspěšnosti však 

byla započítávána činnost pouze 16 brankářů, protože dva brankáři nesplnili jeden 

z požadavků, tedy neodchytali alespoň 135 minut. Pro analýzu výše zmíněných činností 

jsem využil videozáznamů, které však mohou poskytovat zkreslenou představu. Je tedy 

možné, že při pozorování došlo k nepatrným chybám a výsledky mohou být mírně 

nepřesné. Nicméně pozorování bylo provedeno pečlivě, a proto jsou výsledky mé práce 

co možná nejpřesnější. 

Graf č. 1: Odchytané minuty v zápasech základních skupin 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V zápasech všech čtyř základních skupin padlo celkem 60 gólů. Průměr na jeden 

zápas tedy činil 2,5 gólu. Nejlépe si ve statistice obdržených gólů za zápas vedl Řek 

Sifakis, který za celou dobu nedostal ani jeden gól. Na tomto místě však musím 

podotknout, že Sifakis odchytal pouze 157 min. Mezi brankáři, kteří odchytali celých 

270 min (3 utkání) si nejlépe vedl Španěl Casillas s průměrem 0,3 gólu za zápas. 

Naopak nejhorším brankářem byl Ir Given, který měl průměr 3 obdržené góly za zápas. 

Jen pro zajímavost, průměr našeho brankáře Petra Čecha byl 1,7 gólu za zápas. 

Graf č. 2: Průměr obdržených gólů za zápas 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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talentovaný brankář vyrovnané výkony a výrazně přispěl k postupu Portugalců až 

do semifinále. Dalším ukazatelem byla průměrná výška brankářů. V průměru měřili 

chytající brankáři 191,2 cm. Nejvyšším chytajícím brankářem v základních skupinách 

byl Švéd Andreas Isaksson s výškou 199 cm. Isaksson byl při centrovaných míčích jistý 

a všechna svá vyběhnutí vyřešil úspěšně. Navzdory jeho tělesné výšce však 

na centrované míče moc často nevybíhal (4x za 3 zápasy) a týmu tak nepomáhal. 

Brankářem s nejmenší tělesnou výškou byl Ir Shay Given měřící 183 cm. Byl to jediný 

brankář, který během tří utkání v základní skupině vyběhl na centrovaný míč méněkrát 

(3x) než Švéd Isaksson. Pro zajímavost ještě uvádím průměrnou hmotnost chytajících 

brankářů, která činila 81,4 kg. 

 

5.2 Vybíhání na centrované míče 

Ve všech sledovaných zápasech ME 2012 vyběhli brankáři dohromady na 136 

centrovaných míčů s úspěšností 78,3%. To znamená, že za jedno utkání základní 

skupiny vyběhl brankář na centrovaný míč v průměru 2,8x. Stejně jako na dřívějších 

šampionátech i na ME 2012 převažovalo při této činnosti chytání nad vyrážením. 

Graf č. 3: Vybíhání na centrované míče 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Chytání centrovaných míčů 

Během čtyřiadvaceti zápasů bylo zaznamenáno 95 (69,9% z celkového počtu 

vyběhnutí) pokusů o chycení centrovaného míče s úspěšností 84,2%. Nejčastěji 

brankáři vybíhali a chytali vysoké centrované míče, a to přesně v 56 situacích. Ve 48 

(85,7%) případech byli úspěšní, ve zbylých 8 neúspěšní. Nejaktivnějším brankářem při 

chytání vysokých centrů byl Petr Čech, který často bývá právě za tuto činnost 

kritizován. Za tři zápasy základních skupin si připsal 6 úspěšných zákroků. Chytání 

polovysokých centrovaných míčů bylo méně časté. Konkrétně se brankáři o tuto 

činnost pokusili 19x, z toho 15x úspěšně (78,9%). Stejně jako u vysokých centrů, došlo 

i zde v několika případech k neúspěšnému provedení a ve dvou situacích byla chyba 

potrestána dokonce brankou. Jako nejúspěšnější se ukázalo chytání přízemních 

centrovaných míčů, na které brankáři vyběhli ve 20 situacích a z toho 18x úspěšně 

(90%). 

Graf č. 4: Chytání centrovaných míčů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vyrážení centrovaných míčů 

Jak již bylo výše zmíněno, vyražení (boxování) centrovaných míčů bylo méně 

časté a brankáři se o něj pokusili celkem 41x (30,1% z celkového počtu vyběhnutí). 

Úspěšné vyražení bylo zaznamenáno 31x (75,6%). Mezi vyrážením centrů různých 

výšek jasně převládalo vyrážení centrovaných míčů vysokých. Jejich celkový počet byl 

32, což se rovná 78% všech vyražených centrovaných míčů. Při těchto vysokých 

centrech brankáři zasáhli 26x úspěšně (81,3%) a 6x neúspěšně. Vyrážení polovysokých 

centrů se objevilo v 7 situacích a bylo 4x ohodnoceno jako úspěšné (57,1%) a 3x jako 

neúspěšné. Nejméně vyrážených centrovaných míčů bylo těch přízemních. Důvod je 

evidentní. Pokud brankář přízemní centr vyrazí, je jen malá pravděpodobnost, že se mu 

podaří jej vyrazit dostatečně daleko. Volný míč pak často zůstává v blízkosti brány 

a vzniká tak její další ohrožení. Z tohoto důvodu se brankáři snaží přízemní centry 

za každou cenu chytit a udržet. Ve všech zápasech základních skupin byly dohromady 

zaznamenány pouze 2 případy, kdy brankář přízemní centr vyrazil. Jedno vyražení bylo 

úspěšné (50%), druhé bylo neúspěšné a skončilo gólem. 

Graf č. 5: Vyrážení centrovaných míčů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Brankář Ukrajiny Pjatov byl v činnosti vyrážení centrovaných míčů „nejpilnější“ 

a zasáhl takto celkem 8x. Na rozdíl od Pjatova této činnosti vůbec nevyužili Buffon 

(brankář Itálie) a Isaksson (brankář Švédska). 

 

5.3 Přihrávání po „malé domů“ 

Druhou sledovanou činností v této bakalářské práci bylo přihrávání po „malé 

domů“. Ve dvacetičtyřech sledovaných zápasech přihrávali brankáři po „malé domů“ 

celkem v 504 situacích s úspěšností 83,9%. Průměr na jedno utkání činí 10,5 přihrávek 

na jednoho brankáře. Daleko před tuto hodnotu se dostali Maarten Stekelenburg 

z Nizozemska a Stephan Andersen z Dánska. U Nizozemce činil průměr 20,3 přihrávek 

za utkání, u Dána pak 17,3 přihrávek. Ve způsobu provedení u brankářů převažovaly 

přihrávky po zpracování míče nad přihrávkami prvním dotykem. 

Graf č. 6: Přihrávání po „malé domů“ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Přihrávání po zpracování míče 

Přihrávek po zpracování míče bylo napočítáno celkem 314, což odpovídá 

průměru 6,5 přihrávek na jednoho brankáře za utkání. Za touto hranicí zaostal výrazněji 

pouze brankář polského týmu Tytoň, který za 3 zápasy provedl tuto činnost pouze 9x, 

což znamená průměrně 3 přihrávky po zpracování za utkání. Vyzdvihnout však musím 

kvalitu rozehrávky, protože všechny jeho přihrávky po zpracování míče jsem 

vyhodnotil jako úspěšně provedené. Naopak průměr 6,5 přihrávek po zpracování 

za zápas výrazně převýšil již zmíněný Nizozemec Stekelenburg (15,7 za zápas) a Dán 

Andersen (12,7 za zápas). Oba brankáři prokázali v této činnosti vysokou kvalitu. 

Ideálním výběrem místa pomáhali svému týmu v udržení míče často i ve velmi 

složitých herních situacích.  

Úspěšnost přihrávek byla nejvíce ovlivněna jejich vzdáleností. Se vzdáleností 

souvisí výška letu přihrávaného míče, a proto bylo v této práci pozorováno, zda jde 

o přihrávku přízemní, polovysokou či vysokou.  

Největší procentuální úspěšnost byla u přízemních přihrávek, protože jde 

převážně o přihrávky na krátkou vzdálenost. Ve 24 zápasech bylo zaznamenáno 

dohromady 150 přízemních přihrávek po zpracování míče a pouze ve dvou případech 

byla přihrávka vyhodnocena jako neúspěšná, ve zbylých 148(98,7%) situacích šlo 

o přihrávku úspěšnou. Přihrávku polovysokou brankáři nejčastěji využívají na střední 

vzdálenost. Neobjevuje se však často, protože je s ní spojeno riziko zachycení míče 

protihráčem. Výjimkou nebyl ani tento šampionát, kdy v základních skupinách brankáři 

použili polovysokou přihrávku po zpracování míče pouze 5x (4x úspěšně a 1x 

neúspěšně). Ve sledovaných zápasech brankáři volili po zpracování míče nejčastěji 

přihrávku na dlouhou vzdálenost, tedy přihrávku vysokou. Konkrétně se tak stalo 

ve 159 případech. Úspěšnost těchto vysokých přihrávek byla oproti přízemním 

přihrávkám mnohem menší. Ze 159 pokusů jich bylo úspěšně provedeno 130 (81,8%), 

neúspěšně 29. Zde bych chtěl podotknout, že při hodnocení vysokých přihrávek nebylo 

přihlíženo k tomu, zda tým po přihrávce udržel míč. Důvod je prostý, i když brankář 

svou vysokou přihrávkou najde přesně prostor, ve kterém se pohybuje jeho spoluhráč, 

často dochází ke ztrátě míče. Je to dáno hlavně výhodnějším postavením bránících 

hráčů a také jejich početní převahou. 
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Graf č. 7: Přihrávání po zpracování 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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sedmi přihrávek prvním dotykem byly 4 ohodnoceny jako nezdařené, a proto měl 

Casillas úspěšnost pouze 42,9%. Během tří zápasů ve skupině přihráli španělští hráči 

Casillasovi celkem 21x. Jeho úspěšnost lze tedy vyjádřit poměrem 14:7 (úspěšnost 

66,7%) a Casillas se tak překvapivě stal nejméně úspěšným brankářem základních 

skupin v činnosti přihrávání po „malé domů“. Nizozemec Stekelenburg i Dán Andersen 

potvrdili výbornou kopací techniku a připsali si, stejně jako Tytoň, 100% úspěšnost 

přihrávek prvním dotykem. Brankářem takto nejčastěji přihrávajícím se v základních 

skupinách stal Němec Manuel Neuer, který prvním dotykem přihrál 22x. 

Největší úspěšnost přihrávek prvním dotykem byla zaznamenána u přihrávek 

přízemních, a to přesně 95,5%. Z celkem 67 jich bylo 64 úspěšných. Podstatně menší 

úspěšnost byla u přihrávek polovysokých. I zde, stejně jako u přihrávek po zpracování, 

platí fakt, že polovysoké přihrávky jsou nejméně využívané. V základních skupinách 

jsme měli možnost vidět polovysokou přihrávku prvním dotykem jen v 9 případech. 

Z toho 7x šlo o přihrávku úspěšnou (77,8%) a 2x o přihrávku neúspěšnou. Nejčastějšími 

přihrávkami prvním dotykem byly přihrávky vysoké. Ve čtyřiadvaceti zápasech 

základních skupin brankáři takto přihrávali celkem 114x, což je 60% všech přihrávek 

prvním dotykem. Je však třeba zdůraznit, že stejně jako u přihrávek po zpracování míče 

byla úspěšnost vysokých přihrávek prvním dotykem nejnižší (64,9%). 

Graf č. 8: Přihrávání prvním dotykem 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na závěr této kapitoly uvádím pořadí brankářů podle procentuální úspěšnosti 

v obou určených herních činnostech a srovnání dvou skupin brankářů v činnosti 

vybíhání na centrované míče. 

Tabulka č. 2: Žebříček brankářů - vybíhání na centrované míče 

Žebříček brankářů - vybíhání na centrované míče 

Pořadí Jméno Úspěšné Neúspěšné Celkem (úspěšnost v %) Chytání Vyrážení 

1. Patrício 13 0 13 (100%) 10 3 

2. Lloris 11 0 11 (100%) 10 1 

3. Malafejev 9 0 9 (100%) 5 4 

4. Neuer 8 0 8 (100%) 5 3 

5.-6. Buffon 4 0 4 (100%) 4 0 

5.-6. Isaksson 4 0 4 (100%) 4 0 

7. Given 3 0 3 (100%) 2 1 

8. Hart 11 2 13 (84,6%) 9 4 

9.-10. Tytoň 5 1 6 (83,3%) 5 1 

9.-10. Andersen 10 2 12 (83,3%) 7 5 

11. Čech 9 2 11 (81,2%) 8 3 

12. Pletikosa 6 2 8 (75%) 6 2 

13. Stekelenburg 4 2 6 (66,7%) 5 1 

14. Pjatov 10 6 16 (62,5%) 8 8 

15. Casillas 2 2 4 (50%) 2 2 

16. Sifakis 3 5 8 (37,5%) 5 3 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3: Žebříček brankářů - přihrávání po „malé domů“ 

Žebříček brankářů - přihrávání po „malé domů“ 

Pořadí Jméno Úspěšné Neúspěšné Celkem (úspěšnost v %) 
prvním 

dotykem 
po zprac. 

1. Tytoň 11 0 11 (100%) 2 9 

2. Andersen 50 2 52 (96,2%) 14 38 

3. Stekelenburg 57 4 61 (93,4%) 14 47 

4. Pletikosa 17 2 19 (89,5%) 6 13 

5. Lloris 25 3 28 (89,3%) 12 16 

6. Isaksson 21 3 24 (87,5%) 10 14 

7. Neuer 33 5 38 (86,8%) 22 16 

8. Čech 36 6 42 (85,7%) 19 23 

9. Patrício 26 5 31 (83,9%) 4 27 

10. Pjatov 29 6 35 (82,9%) 18 17 

11. Sifakis 19 5 24 (79,2%) 9 15 

12. Hart 29 8 37 (78,4%) 20 17 

13. Malafejev 20 6 26 (76,9%) 11 15 

14.-15. Given 24 9 33 (72,7%) 14 19 

14.-15. Buffon 16 6 22 (72,7%) 8 14 

16. Casillas 14 7 21 (66,7%) 7 14 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4: Brankáři do 190 cm včetně Tabulka č. 5: Brankáři nad 190 cm 

Brankáři do 190 cm včetně 

 

Brankáři nad 190 cm 

Jméno vybíhání na centrované míče 

 

Jméno vybíhání na centrované míče 

Sifakis 8 (37,5%) 

 

Čech 11 (81,2%) 

Malafejev 9 (100%) 

 

Tytoň 6 (83,3%) 

Patrício 13 (100%) 

 

Neuer 8 (100%) 

Andersen 12 (83,3%) 

 

Stekelenburg 6 (66,7%) 

Casillas 4 (50%) 

 

Buffon 4 (100%) 

Given 3 (100%) 

 

Pletikosa 8 (75%) 

Lloris 11 (100%) 

 

Hart 13 (84,6%) 

Pjatov 16 (62,5%) 

 

Isaksson 4 (100%) 

Celkem 
(procentuální 

úspěšnost) 
76 (79,2%) 

 

Celkem 
(procentuální 

úspěšnost) 
60 (86,3%) 

Zdroj: vlastní zpracování Zdroj: vlastní zpracování 
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6 DISKUZE 

V této kapitole bakalářské práce budou porovnány výsledky, které jsem získal 

analýzou hry brankářů na ME 2012, s analýzami uvedenými v teoretické části této 

práce. Také zde bude uvedeno, zda hypotézy stanovené před samotným pozorováním 

byly potvrzeny nebo zamítnuty a z jakého důvodu. 

Analýzu hry brankářů na MS 1998 ve Francii provedl Ivo Viktor (1998) 

a zveřejnil ji v odborném časopise Fotbal a trénink, 3-4/98. Vedle mnoha získaných 

výsledků uvedl, že výkonnost brankáře je ovlivněna objektivními faktory (výška, váha, 

věk, zkušenosti). Podle něj je průměrná výška brankářů výrazně vyšší oproti výšce 

hráčů v poli a také se stejně jako u celé populace postupně zvyšuje. Viktor (1998) dále 

uvedl, že průměrná výška chytajících brankářů se na MS 1998 blížila 190cm. Jeho slova 

se v této bakalářské práci potvrdila. Průměrná tělesná výška všech brankářů 

nominovaných na závěrečný turnaj do Polska a na Ukrajinu byla 189,7cm. Brankáři, 

kteří na tomto ME nastoupili alespoň jednou v základní skupině, měřili v průměru ještě 

víc, a to 191,2cm. Kromě tohoto objektivního faktoru se Viktor (1998) zaměřil ještě na 

faktor věku. Ve svém odborném článku uvedl, že průměrný věk brankářských jedniček 

ve Francii 1998 byl 29,8 roků. Dále poukazuje na to, že známý fakt o korelaci věku 

s kvalitou a úspěšností se potvrdil, a proto chytají převážně starší a zkušenější jedinci. 

Tato skutečnost se potvrdila i na ME 2012. V průběhu základních skupin zasáhlo 

do zápasů 18 brankářů, konkrétně pak 16 brankářských jedniček a 2 náhradníci. 

Průměrný věk těchto chytajících brankářů byl 30,2 roků a lišil se od průměru všech 

nominovaných brankářů (28,2 roků) o 2 roky. 

Analýzu herních činností brankářů na následujícím MS 2002 v Japonsku a Jižní 

Koreji provedl Žďánský (2004). Ve výsledcích své diplomové práce uvádí, že 

při přihrávkách po „malé domů“ jasně dominoval způsob přihrávka po zpracování nad 

přihrávkou prvním dotykem. Celkem v 81% případů následovalo po „malé domů“ 

zpracování míče a až pak přihrávka, ve zbylých 19% pak brankáři přihrávali přímo 

prvním dotykem. Na ME 2012 nebyl rozdíl mezi oběma způsoby již tak markantní. 

Z 504 případů, kdy brankáři přihrávali po „malé domů“ zvolili přibližně v 62% (314x) 

přihrávku po zpracování a v 38% (190x) přihrávku prvním dotykem. Žďánský (2004) 

publikoval ve výsledcích své závěrečné práce fakt, že při přihrávkách po zpracování 
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převažovaly přihrávky na dlouhou vzdálenost (53,3%), poté následovaly přihrávky 

na střední vzdálenost (25,2%) a nejméně bylo přihrávek na krátkou vzdálenost (21,5%). 

Tento jev se na ME v Polsku a na Ukrajině nepotvrdil. Výsledky analýzy hry brankářů 

na tomto šampionátu ukazují, že četnost přihrávek na dlouhou vzdálenost (vysoké 

přihrávky) byla téměř shodná s četností přihrávek na krátkou vzdálenost (přízemní 

přihrávky). Z celkového počtu 314 přihrávek po zpracování jich bylo 159 vysokých, 

pouze 5 polovysokých (střední vzdálenost) a 150 přízemních. V procentech lze tento 

poměr vyjádřit jako 50,6% vysokých přihrávek, 1,6% polovysokých a 47,8% 

přízemních. Z těchto hodnot je patrné, že v současnosti se týmy, více než dříve, snaží 

zbytečně nenakopávat vysoké míče a chtějí soupeře přehrát kombinační hrou. Jako 

příklad může sloužit FC Barcelona, která je zřejmě nejlepším fotbalovým klubem 

současnosti. Stejně jako na MS 2002, tak i na ME 2012 bylo přihrávek prvním dotykem 

méně. Podle Žďánského (2004) na MS v Japonsku a Jižní Koreji při tomto způsobu 

přihrávání převažovaly přihrávky na krátkou vzdálenost (přízemní přihrávky) 45,8%, 

poté následovaly přihrávky na střední vzdálenost (polovysoké přihrávky) 41,6% 

a nejméně bylo přihrávek na dlouhou vzdálenost (vysoké přihrávky) 12,6%. I při tomto 

způsobu přihrávání byly značné rozdíly mezi MS 2002 a ME 2012. Na šampionátu 

v roce 2012 při činnosti přihrávání prvním dotykem (190x) jasně převažovaly přihrávky 

vysoké (dlouhá vzdálenost), kterých bylo 60% (114x). Poté se nejčastěji vyskytovaly 

přihrávky přízemní (krátká vzdálenost) 35,3% (67x) a nejméně bylo přihrávek 

polovysokých (střední vzdálenost) 4,7% (9x). Jako zajímavost Žďánský (2004) uvádí, 

že na MS v Japonsku a Jižní Koreji byla úspěšnost všech sledovaných obranných 

činností 85%. Úspěšnost všech sledovaných útočných činností byla dokonce 98%. 

Skutečnost, že úspěšnost útočných činnosti je vyšší než úspěšnost činností obranných, 

částečně potvrzuje i tento výzkum. Celková procentuální úspěšnost na ME 2012 

při přihrávání po „malé domů“ (útočná herní činnost) byla 83,9%, kdežto úspěšnost 

při vybíhání na centrované míče (obranná herní činnost) byla 78,3%. 

Černý (2007) je autorem, který provedl analýzu hry brankáře na MS 2006 

v Německu. Vedle mnohých jiných činností analyzoval i ty činnosti, které byly 

pozorovány v této bakalářské práci. První touto činností je vybíhání na centrované míče. 

Během všech 64 pozorovaných zápasů MS zaznamenal Černý (2007) 302 vyběhnutí. 

V průměru tedy každý brankář vybíhal na centr 2,36x za utkání. Průměr v této činnosti 

se příliš nelišil od ME 2012, kde během 24 sledovaných zápasů vyběhli brankáři 
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na centrovaný míč 136x, s průměrem 2,8 vyběhnutí na brankáře za utkání. Při vybíhání 

na turnaji v Německu 2006 brankáři míč častěji chytali (72,9%) než vyráželi (27,1%). 

Tento trend zůstal zachován i o 6 let později na ME 2012 v Polsku a na Ukrajině, kde 

brankáři 69,9% centrovaných míčů chytali a 30,1% vyráželi. Černý (2007) vypozoroval, 

že přihrávání po „malé domů“ bylo druhou nejčastější činností, kterou brankáři na MS 

2006 v Německu vykonávali. Tato činnost tvořila 14% všech herních situací, ve kterých 

zasahoval brankář. Během celého turnaje dostali brankáři celkem 833 přihrávek 

od spoluhráčů, což odpovídá 6,51 přihrávkám na brankáře za zápas. Autor uvádí, že 

brankáři častěji přihrávali po zpracování míče, než prvním dotykem. Na šampionátu 

2012 byl průměr přihrávek po „malé domů“ výrazně vyšší a dostal se na hodnotu 10,5 

na brankáře za zápas. Jak již bylo výše uvedeno, i na tomto šampionátu přihrávali 

brankáři častěji po zpracování míče. Černý (2007) neopomněl zdůraznit také to, že 

dlouhé přihrávky měly mnohem nižší úspěšnost než přihrávky krátké. Toto tvrzení se 

prokázalo i na červnovém ME 2012, kde z celkového počtu 273 vysokých (dlouhých) 

přihrávek byla úspěšnost 74,7%. Úspěšnost přízemních (krátkých) přihrávek byla 

97,7%. 

Analýzu herních činností brankáře na zatím posledním světovém šampionátu 

v Jihoafrické republice 2010 provedl Jindřich (2011). Výsledky získal pozorováním 

9 zápasů turnaje. V zápasech, které sledoval, padlo celkem 24 gólů, z čehož plyne 

průměr 2,66 gólu na zápas. V porovnání s ME 2012 si střelci vedli o trochu lépe. 

Na turnaji v Polsku a na Ukrajině padlo ve 24 zápasech základních skupin celkem 60 

gólů a průměr na jedno utkání byl tedy nižší (2,5 gólu). Jindřich (2011) se taktéž 

zaměřil na vybíhání. Během 9 pozorovaných zápasů brankáři 34x vyběhli na centrovaný 

míč. Průměr pak vychází na 1,9x za utkání, což je téměř o jedno vyběhnutí za zápas 

méně oproti ME 2012. Další rozdíl lze najít také v poměru chycených a vyražených 

centrů. Jindřich (2011) uvádí, že z celkového počtu 34 vyběhnutí jich brankáři 18 

(52,9%) vyřešili chycením a 16 (47,1%) vyražením. V porovnání s turnajem v Polsku 

a na Ukrajině bylo na MS 2010 vyrážení míčů mnohem častější. Jednou z dalších 

sledovaných činností u tohoto autora bylo přihrávání po „malé domů“, ke kterému došlo 

celkem 176x. Při této útočné činnosti, stejně jako na MS 2002, MS 2006 a ME 2012, 

převládal způsob přihrávek po zpracování míče (115x) nad přihrávkami prvním 

dotykem (61x). I Jindřich (2011) zdůrazňuje, že kvalita přihrávek je ovlivněna 

vzdáleností. V 9 pozorovaných zápasech šampionátu v Jihoafrické republice bylo z 83 
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krátkých přihrávek 82 úspěšných (98,8%). Úspěšnost 93 dlouhých přihrávek byla 

podstatně nižší (28%).  

Caudr a Schorník (2004) provedli hodnocení brankářů ve všech 31 zápasech ME 

2004 v Portugalsku. Stejně jako Viktor (1998), i tito autoři zdůraznili význam 

objektivních faktorů při výkonu brankáře. Prvně se věnovali věku brankářů. Na ME 

2004 byl průměrný věk 29,6 roků. Tato hodnota se téměř shoduje s MS 1998 (29,8 

roků) i s ME 2012 (30,2 roků). Dále se tito autoři zaměřili na výšku brankářů, která se 

pohybovala v rozmezí 180cm - 199cm. Průměrnou výšku však ve své práci neuvedli, 

a proto není možné tuto hodnotu porovnat s prozatím posledním ME. Na turnaji 

v Portugalsku podle Caudra a Schorníka (2004) vyběhli brankáři na 171 centrovaných 

míčů s průměrem 2,76 vyběhnutí na brankáře za zápas. Tento průměr se téměř shoduje 

s průměrem z ME 2012, který činil 2,8% a překonává průměry MS 2006 (2,36%) a MS 

2010 (1,9%). 

Před samotným pozorováním zápasů jsem si stanovil 2 hypotézy. V této části 

popíšu, zda se hypotézy potvrdily nebo byly zamítnuty. Dále vysvětlím, proč jsem tyto 

předpoklady vyslovil a pokud bude některá hypotéza zamítnuta, zkusím také zjistit proč 

tomu tak bylo. 

Na základě výsledků celého ME 2012 jsem si jako první hypotézu stanovil, že 

brankáři čtyř nejlepších týmů turnaje (semifinalisté) budou v obou pozorovaných 

činnostech mezi šesti nejlepšími brankáři podle pořadí. Casillas, Buffon, Neuer 

i Patrício jsou brankáři světové extratřídy pravidelně chytající v předních klubech těch 

nejlepších evropských soutěží. Z tohoto důvodu jsem předpokládal, že na turnaji 

v Polsku a na Ukrajině se v těchto dvou pozorovaných činnostech zařadí mezi ty 

nejlepší. Moje domněnka se však nepotvrdila a tato hypotéza byla zamítnuta. V první 

činnosti, kterou bylo vybíhání na centrované míče, se mezi šestici nejlepších dostali 

Patrício (1.), Neuer (4.) a Buffon (5.-6.). Jediným kdo nepotvrdil mou představu byl 

Španěl Iker Casillas, který skončil mezi všemi hodnocenými brankáři až na 15. místě, 

tedy předposlední. Důvodem je zřejmě jeho ne příliš vysoká postava (185cm). Ve druhé 

činnosti, kterou bylo přihrávání po „malé domů“, se mezi šest nejlepších nevešel 

dokonce žádný ze čtyř zmíněných brankářů. Překvapen jsem byl umístěním Buffona 

(14.-15.) a zvláště pak Casillase (16.). Oba jsou posledních pár let opakovaně hlavními 



55 

kandidáty na ocenění nejlepší brankář světa, a proto jsem zvláště u těchto dvou 

očekával, že ve hře nohou prokážou tu nejvyšší kvalitu. 

Jako druhou hypotézu jsem si stanovil, že skupina brankářů s výškou nad 190cm 

bude procentuálně úspěšnější v činnosti vybíhání na centrované míče než skupina 

brankářů s výškou do 190cm včetně. Na základě vlastních zkušeností se ztotožňuji 

s tvrzením našich předních odborníků v tom, že brankáři vyšších postav mají lepší 

předpoklady k úspěšným zákrokům při vysokých centrovaných míčích. Tato hypotéza 

byla potvrzena, protože skupina brankářů nad 190cm dosáhla úspěšnosti 86,3%, 

zatímco skupina brankářů do 190cm včetně dosáhla na hodnotu 79,2%. 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu dvou vybraných 

činností u brankářů na ME 2012 v Polsku a na Ukrajině. Jak již bylo zmíněno v úvodu, 

jednalo se o vybíhání na centrované míče a přihrávání po „malé domů“. Pozorování 

vybraných činností jsem provedl ve všech čtyřiadvaceti zápasech základních skupin 

a vždy jsem pozoroval výkon obou brankářů. Po vyhodnocení dat jsem sestavil dva 

žebříčky úspěšnosti brankářů ve sledovaných činnostech. Má domněnka, že ve dvou 

vybraných činnostech, které jsou nedílnou součásti hry moderního brankáře, budou 

brankáři čtyř nejlepších týmů Evropy patřit mezi nejúspěšnější brankáře celého turnaje, 

se nepotvrdila. Naopak předpoklad o větší úspěšnosti vysokých brankářů při vybíhání 

na centrované míče se potvrdil. 

Výsledky této bakalářské práce jsem konfrontoval s výsledky starších analýz hry 

brankáře uvedených v teoretické části. V činnosti vybíhání na centrované míče jsem 

v porovnání s ostatními analýzami nezaznamenal výraznější rozdíly. Kromě MS 2010 

byla na všech turnajích uvedených v teoretické části zmíněná činnost vykonána 

přibližně 2,5x za zápas jedním brankářem. V případě ME 2012 se také potvrdilo, že 

převažuje chytání nad vyrážením centrovaných míčů. Důvodem je nedat soupeři 

příležitost k dalšímu ohrožení brány a také snaha o zisk míče a rychlé založení 

protiútoku. Při přihrávání po „malé domů“ byly rozdíly již patrnější. Výsledky této 

analýzy se s ostatními shodovaly v tom, že úspěšnost přihrávek na krátkou vzdálenost 

(přízemních) byla výrazně vyšší v porovnání s přihrávkami na dlouhou vzdálenost 

(vysokými), a v tom, že brankáři častěji přihrávali po zpracování míče než prvním 

dotykem. Výsledky mé bakalářské práce se pak od ostatních lišily například v počtu 

provedení této činnosti za zápas nebo v poměru přihrávek na dlouhou (vysokých), 

střední (polovysoké) a krátkou (přízemních) vzdálenost. Také věk brankářů a jejich 

somatické dispozice se na pozorovaných turnajích přibližně shodovaly. Tento výzkum 

částečně potvrdil i zjištění jiných analýz, že ve hře brankáře převažují útočné herní 

činnosti nad obranými. 

Z vlastní zkušenosti vím, že brankářské přípravě není věnována taková 

pozornost, jakou by si zasloužila. Děje se tak v mládežnickém ale i v mužském 

výkonnostním fotbale. Proto doufám, že by moje práce mohla přispět k upozornění na 
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tento problém a k celkovému zkvalitnění brankářské přípravy. Jedním z důvodů 

pro vytvoření této práce byl úmysl poukázat na to, že i na nejvyšší fotbalové úrovni 

se ve zmíněných činnostech chybuje. Tato zjištění by měla být signálem k tomu, aby se 

vybíhání na centrované míče a především hra nohou staly pevnou součástí tréninkového 

procesu brankáře. 
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10 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 a, A  zápas Polsko - Řecko 1:1 

Příloha 1 b, B  zápas Rusko - Česko 4:1 

Příloha 1 c, C  zápas Česko - Řecko 2:1 

Příloha 1 d, D  zápas Polsko - Rusko 1:1 

Příloha 1 e, E  zápas Česko - Polsko 1:0 

Příloha 1 f, F  zápas Řecko - Rusko 1:0 

Příloha 1 g, G  zápas Nizozemsko - Dánsko 0:1 

Příloha 1 h, H  zápas Německo - Portugalsko 1:0 

Příloha 1 i, I  zápas Dánsko - Portugalsko 2:3 

Příloha 1 j, J  zápas Nizozemsko - Německo 1:2 

Příloha 1 k, K  zápas Dánsko - Německo 1:2 

Příloha 1 l, L  zápas Portugalsko - Nizozemsko 2:1 

Příloha 1 m, M zápas  Španělsko - Itálie 1:1 

Příloha 1 n, N  zápas Irsko - Chorvatsko 1:3 

Příloha 1 o, O  zápas Španělsko - Irsko 4:0 

Příloha 1 p, P  zápas Itálie - Chorvatsko 1:1 

Příloha 1 q, Q  zápas Chorvatsko - Španělsko 0:1 

Příloha 1 r, R  zápas Itálie - Irsko 2:0 

Příloha 1 s, S  zápas Francie - Anglie 1:1 

Příloha 1 t, T  zápas Ukrajina - Švédsko 2:1 

Příloha 1 u, U  zápas Švédsko - Anglie 2:3 
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Příloha 1 v, V  zápas Ukrajina - Francie 0:2 

Příloha 1 w, W zápas Švédsko - Francie 2:0 

Příloha 1 x, X  zápas Anglie - Ukrajina 1:0 

 



 

PŘÍLOHY 

Příloha 1a 

Zápas Polsko - Řecko 1:1 

Jméno Szczesny (70´ Tytoň) - Chalkias 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina A - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Szc.(Tyt) Chalki. Szc.(Tyt) Chalki. Szc.(Tyt) Chalki. 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka   I     0 1 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka I       1 0 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka II I   
 

2 1 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka III       3 0 

 

 

Příloha 1b 
      

 
 

Zápas Rusko - Česko 4:1 

Jméno Malafejev - Čech 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina A - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Malaf. Čech Malaf. Čech Malaf. Čech 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka   II     0 2 

polovys. přihrávka   I     0 1 

vysoká přihrávka     III I 3 1 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka III IIIIII   
 

3 6 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka II IIII   I 2 5 

 

 

Příloha 1c 
       Zápas Česko - Řecko 2:1 

Jméno Čech - Chalkias (23´ Sifakis) 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina A - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Čech Chal.(Sif) Čech Chal.(Sif) Čech Chal.(Sif) 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka II     I 2 1 

polovys. přihrávka II     I 1 1 

vysoká přihrávka III II     3 2 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka I IIIII   
 

1 5 

polovys. přihrávka   I     0 1 

vysoká přihrávka IIII I I   5 1 

 

 

Příloha 1d 
       Zápas Polsko - Rusko 1:1 

Jméno Tytoň - Malafejev 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina A - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Tytoň Malaf. Tytoň Malaf. Tytoň Malaf. 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka         0 0 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka I       1 0 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka I I   
 

1 1 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka II I   I 2 2 



 

Příloha 1e 
       Zápas Česko - Polsko 1:0 

Jméno Čech - Tytoň 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina A - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Čech Tytoň Čech Tytoň Čech Tytoň 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka II       2 0 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka IIII   III   7 0 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka IIIIII I   
 

6 1 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka II   I   3 0 

 

 

Příloha 1f 
       Zápas Řecko - Rusko 1:0 

Jméno Sifakis - Malafejev 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina A - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Sifakis Malaf. Sifakis Malaf. Sifakis Malaf. 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka I III I   2 3 

polovys. přihrávka   I     0 1 

vysoká přihrávka I I II I 3 2 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka IIII II   
 

4 2 

polovys. přihrávka I       1 0 

vysoká přihrávka II IIII I I 3 5 

 

 

Příloha 1g 
Zápas Nizozemsko - Dánsko 0:1 

Jméno Stekelenburg - Andersen 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina B - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Stekel. Ander. Stekel. Ander. Stekel. Ander. 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka III III     3 3 

polovys. přihrávka I       1 0 

vysoká přihrávka         0 0 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka IIIIIII IIIII   I 7 6 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka IIIIII IIIIIII I I 7 8 

 
 

Příloha 1h 
       Zápas Německo - Portugalsko 1:0 

Jméno Neuer - Patrício 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina B - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Neuer Patrício Neuer Patrício Neuer Patrício 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka IIIIII I     6 1 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka II   I   3 0 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka II IIIIIII   
 

2 7 

polovys. přihrávka     I   1 0 

vysoká přihrávka   IIII   I 0 5 

 
 
 
 
 

       



 

Příloha 1i 
Zápas Dánsko - Portugalsko 2:3 

Jméno Andersen - Patrício 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina B - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Ander. Patrício Ander. Patrício Ander. Patrício 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka IIIII I     5 1 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka II       2 0 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka IIIIIIIIII IIIIIII   
 

10 7 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka II II   II 2 4 

 
 

Příloha 1j 
       Zápas Nizozemsko - Německo 1:2 

Jméno Stekelenburg - Neuer 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina B - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Stekel. Neuer Stekel. Neuer Stekel. Neuer 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka I I     1 1 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka   III     0 3 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka IIIIIIIIIII III   
 

11 3 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka IIIIIIII II     8 2 

 

 

Příloha 1k 
       Zápas Dánsko - Německo 1:2 

Jméno Andersen - Neuer 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina B - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Ander. Neuer Ander. Neuer Ander. Neuer 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka III IIIII     3 5 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka I II   II 1 4 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka IIIIIIII IIIIIII   
 

8 7 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka IIII     I 4 1 

 
 

Příloha 1l 
       Zápas Portugalsko - Nizozemsko 2:1 

Jméno Patrício - Stekelenburg 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina B - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Patrício Stekel. Patrício Stekel. Patrício Stekel. 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka I III     1 3 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka   IIIIII I   1 6 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka I IIIII   I 1 6 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka II IIIIII I II 3 8 

 

 

 

 

 



 

Příloha 1m 
Zápas Španělsko - Itálie 1:1 

Jméno Casillas - Buffon 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina C - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Casillas Buffon Casillas Buffon Casillas Buffon 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka         0 0 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka     III   3 0 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka   IIII   
 

0 4 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka IIIII I I II 6 3 

 
 

Příloha 1n 
       Zápas Irsko - Chorvatsko 1:3 

Jméno Given - Pletikosa 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina C - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Given Pletik. Given Pletik. Given Pletik. 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka         0 0 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka IIIIII II I   7 2 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka II     
 

2 0 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka IIIII III     5 3 

 
 

Příloha 1o 
       Zápas Španělsko - Irsko 4:0 

Jméno Casillas - Given 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina C - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Casillas Given Casillas Given Casillas Given 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka I I     1 1 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka I I I II 2 3 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka I     
 

1 0 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka   IIII I III 1 7 

 
 

Příloha 1p 
       Zápas Itálie - Chorvatsko 1:1 

Jméno Buffon - Pletikosa 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina C - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Buffon Pletik. Buffon Pletik. Buffon Pletik. 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka I       1 0 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka I II II I 3 3 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka I     
 

1 0 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka   IIIIII     0 6 

 
 
 
 
 

       



 

Příloha 1q 
Zápas Chorvatsko - Španělsko 0:1 

Jméno Pletikosa - Casillas 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina C - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Pletik. Casillas Pletik. Casillas Pletik. Casillas 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka   I     0 1 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka I       1 0 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka   II   
 

0 2 

polovys. přihrávka   I     0 1 

vysoká přihrávka III II I I 4 3 

 

 

Příloha 1r 
       Zápas Itálie - Irsko 2:0 

Jméno Buffon - Given 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina C - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Buffon Given Buffon Given Buffon Given 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka II       2 0 

polovys. přihrávka I       1 0 

vysoká přihrávka     I III 1 3 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka III     
 

3 0 

polovys. přihrávka I       1 0 

vysoká přihrávka I IIIII I   2 5 

 

 

Příloha 1s 
Zápas Francie - Anglie 1:1 

Jméno Lloris - Hart 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina D - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Lloris Hart Lloris Hart Lloris Hart 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka III I     3 1 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka   II   II 0 4 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka II III   
 

2 3 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka   III     0 3 

 
 

Příloha 1t 
       Zápas Ukrajina - Švédsko 2:1 

Jméno Pjatov - Isaksson 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina D - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Pjatov Isakss. Pjatov Isakss. Pjatov Isakss. 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka I   I   2 0 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka I III   II 1 5 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka III III   
 

3 3 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka I I     1 1 

 
 
 
 
 

       



 

Příloha 1u 

Zápas Švédsko - Anglie 2:3 

Jméno  Isaksson - Hart 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina D - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Isakss. Hart Isakss. Hart Isakss. Hart 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka   I     0 1 

polovys. přihrávka   I     0 1 

vysoká přihrávka   IIIII   I 0 6 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka III II   
 

3 2 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka II II   I 2 3 

 

 

Příloha 1v 
       Zápas Ukrajina - Francie 0:2 

Jméno Pjatov - Lloris 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina D - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Pjatov Lloris Pjatov Lloris Pjatov Lloris 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka II I     2 1 

polovys. přihrávka     I   1 0 

vysoká přihrávka I III II II 3 5 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka III II   
 

3 2 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka IIIII IIIIIIII I I 6 9 

 
 

Příloha 1w 
       Zápas Švédsko - Francie 2:0 

Jméno Isaksson - Lloris 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina D - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Isakss. Lloris Isakss. Lloris Isakss. Lloris 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka I       1 0 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka III I I   4 1 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka II II   
 

2 2 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka III I     3 1 

 
 

Příloha 1x 
       Zápas Anglie - Ukrajina 1:0 

Jméno Hart - Pjatov 

Přihrávání (po malé 
domů) 

Skupina D - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Hart Pjatov Hart Pjatov Hart Pjatov 

přihrávání 1. 
dotykem  

přízemní přihrávka I IIII     1 4 

polovys. přihrávka I I     1 1 

vysoká přihrávka III III II I 5 4 

přihrávání po 
zpracování míče  

přízemní přihrávka I IIII   
 

1 4 

polovys. přihrávka         0 0 

vysoká přihrávka III   II   5 0 

 

 

 

 

 



 

Příloha 1A 
Zápas Polsko - Řecko 1:1 

Jméno Szczesny (70´ Tytoň) - Chalkias 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina A - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Szc.(Tyt) Chalki. Szc.(Tyt) Chalki. Szc.(Tyt) Chalki. 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých       II 0 2 

polovysokých I   I   2 0 

přízemních         0 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých I       1 0 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1B 
       Zápas Rusko - Česko 4:1 

Jméno Malafejev - Čech 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina A - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Malaf. Čech Malaf. Čech Malaf. Čech 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých II       2 0 

polovysokých II       1 0 

přízemních         0 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých I       1 0 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1C 
       Zápas Česko - Řecko 2:1 

Jméno Čech - Chalkias (23´ Sifakis) 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina A - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Čech Chal.(Sif) Čech Chal.(Sif) Čech Chal.(Sif) 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých IIII I     4 1 

polovysokých     I   1 0 

přízemních I       1 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých I   I   2 0 

polovysokých         0 0 

přízemních       I 0 1 

 
 

Příloha 1D 
       Zápas Polsko - Rusko 1:1 

Jméno Tytoň - Malafejev 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina A - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Tytoň Malaf. Tytoň Malaf. Tytoň Malaf. 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých II       2 0 

polovysokých I       1 0 

přízemních         0 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých         0 0 

polovysokých   I     0 1 

přízemních         0 0 



 

Příloha 1E 
       Zápas Česko - Polsko 1:0 

Jméno Čech - Tytoň 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina A - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Čech Tytoň Čech Tytoň Čech Tytoň 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých II       2 0 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých I       1 0 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1F 
       Zápas Řecko - Rusko 1:0 

Jméno Sifakis - Malafejev 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina A - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Sifakis Malaf. Sifakis Malaf. Sifakis Malaf. 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých I I I   2 1 

polovysokých     I   1 0 

přízemních     I   1 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých I   I   2 0 

polovysokých   I     0 1 

přízemních   I     0 1 

 

 

Příloha 1G 
Zápas Nizozemsko - Dánsko 0:1 

Jméno Stekelenburg - Andersen 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina B - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Stekel. Ander. Stekel. Ander. Stekel. Ander. 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých I III I I 2 4 

polovysokých I       1 0 

přízemních         0 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých   I     0 1 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 

 

Příloha 1H 
       Zápas Německo - Portugalsko 1:0 

Jméno Neuer - Patrício 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina B - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Neuer Patrício Neuer Patrício Neuer Patrício 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých II I     2 1 

polovysokých I II     1 2 

přízemních I I     1 1 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých III       3 0 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 
 
 
 

       



 

Příloha 1I 

Zápas Dánsko - Portugalsko 2:3 

Jméno Andersen - Patrício 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina B - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Ander. Patrício Ander. Patrício Ander. Patrício 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých I II     1 2 

polovysokých         0 0 

přízemních II       2 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých I I     1 1 

polovysokých I   I   2 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1J 
       Zápas Nizozemsko - Německo 1:2 

Jméno Stekelenburg - Neuer 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina B - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Stekel. Neuer Stekel. Neuer Stekel. Neuer 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých         0 0 

polovysokých         0 0 

přízemních   I     0 1 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých         0 0 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1K 
       Zápas Dánsko - Německo 1:2 

Jméno Andersen - Neuer 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina B - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Ander. Neuer Ander. Neuer Ander. Neuer 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých         0 0 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých I   I   2 0 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1L 
       Zápas Portugalsko - Nizozemsko 2:1 

Jméno Patrício - Stekelenburg 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina B - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Patrício Stekel. Patrício Stekel. Patrício Stekel. 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých I I     1 1 

polovysokých III       3 0 

přízemních   I     0 1 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých II       2 0 

polovysokých       I 0 1 

přízemních         0 0 

 
 
 
 
 

       



 

Příloha 1M 

Zápas Španělsko - Itálie 1:1 

Jméno Casillas - Buffon 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina C - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Casillas Buffon Casillas Buffon Casillas Buffon 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých         0 0 

polovysokých         0 0 

přízemních   I     0 1 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých         0 0 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1N 
       Zápas Irsko - Chorvatsko 1:3 

Jméno Given - Pletikosa 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina C - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Given Pletik. Given Pletik. Given Pletik. 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých   II   I 0 3 

polovysokých         0 0 

přízemních I       1 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých   I     0 1 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1O 
       Zápas Španělsko - Irsko 4:0 

Jméno Casillas - Given 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina C - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Casillas Given Casillas Given Casillas Given 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých I I I   2 1 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých   I     0 1 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1P 
       Zápas Itálie - Chorvatsko 1:1 

Jméno Buffon - Pletikosa 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina C - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Buffon Pletik. Buffon Pletik. Buffon Pletik. 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých I I     1 1 

polovysokých         0 0 

přízemních I       1 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých       I 0 1 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 
 
 
 

       



 

Příloha 1Q 

Zápas Chorvatsko - Španělsko 0:1 

Jméno Pletikosa - Casillas 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina C - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Pletik. Casillas Pletik. Casillas Pletik. Casillas 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých I       1 0 

polovysokých         0 0 

přízemních I       1 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých   I   I 0 2 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1R 
       Zápas Itálie - Irsko 2:0 

Jméno Buffon - Given 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina C - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Buffon Given Buffon Given Buffon Given 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých I       1 0 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých         0 0 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1S 
Zápas Francie - Anglie 1:1 

Jméno Lloris - Hart 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina D - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Lloris Hart Lloris Hart Lloris Hart 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých   III   II 0 5 

polovysokých II       2 0 

přízemních   I     0 1 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých   I     0 1 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1T 
       Zápas Ukrajina - Švédsko 2:1 

Jméno Pjatov - Isaksson 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina D - 1. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Pjatov Isakss. Pjatov Isakss. Pjatov Isakss. 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých II II     2 2 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých         0 0 

polovysokých I   I   2 0 

přízemních         0 0 

 
 
 
 
 

       



 

Příloha 1U 
Zápas Švédsko - Anglie 2:3 

Jméno  Isaksson - Hart 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina D - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Isakss. Hart Isakss. Hart Isakss. Hart 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých   I     0 1 

polovysokých   I     0 1 

přízemních   I     0 1 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých   II     0 2 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1V 
       Zápas Ukrajina - Fancie 0:2 

Jméno Pjatov - Lloris 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina D - 2. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Pjatov Lloris Pjatov Lloris Pjatov Lloris 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých I IIII I   2 4 

polovysokých   I     0 1 

přízemních I II I   2 2 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých II I I   3 1 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1W 
       Zápas Švédsko - Francie 2:0 

Jméno Isaksson - Lloris 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina D - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Isakss. Lloris Isakss. Lloris Isakss. Lloris 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých I I     1 1 

polovysokých         0 0 

přízemních I       1 0 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých         0 0 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 
 

Příloha 1X 
       Zápas Anglie - Ukrajina 1:0 

Jméno Hart - Pjatov 

Vybíhání na 
centrované míče  

Skupina D - 3. kolo 
úspěšné neúspěšné celkem 

Hart Pjatov Hart Pjatov Hart Pjatov 

chytání 
centrovaných míčů  

vysokých         0 0 

polovysokých       I 0 1 

přízemních   I     0 1 

vyrážení 
centrovaných míčů  

vysokých I II   I 1 3 

polovysokých         0 0 

přízemních         0 0 

 


