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1 Úvod 

Florbal se v posledních letech stává stále více populárním sportem. A to jak u nás, tak i po 

celém světě. Obrovský vliv na jeho rychlé rozšíření má nejen finanční dostupnost a divácká 

atraktivita, ale také možnost zahrát si ho prakticky v jakékoliv tělocvičně a na jakémkoliv 

hřišti. Opomenout bychom samozřejmě neměli ani naše medailové úspěchy na mistrovství 

světa a tedy zvýšenou medializaci prostřednictvím tisku a televize. 

Oproti florbalovým velmocím Švédska a Finska máme velkou nevýhodu v mnohem menší 

hráčské základně a proto bychom měli věnovat zvýšené úsilí pro výchovu dalších kvalitních 

hráčů, kteří budou stejně tak kvalitní, jako jsou ti současní. 

Téma gólmanů ve florbale jsem si vybrala proto, že jsem sama aktivně hrála na prvoligové 

úrovni a tak jsem na vlastní kůži pocítila rozdíly v tréninkové intenzitě, objemu a metodách, 

které se používaly v různých věkových i výkonnostních úrovních. V neposlední řadě jsem 

také vnímala odlišnost přístupu k brankářskému tréninku, jeho nedostatky i pozitiva, které 

mají velice silný vliv na motivaci daného hráče. Touto prací chci přiblížit problematiku 

gólmanského tréninku, zmapovat rozdíly v tréninkových prostředcích používaných 

v odlišných věkových kategoriích, zdůraznit důležitost některých specifických metod 

brankářského tréninku, které by trenéři při jejich přípravě neměli opomíjet. 

Při studiu UK Pedf jsem dosáhla svých největších florbalových úspěchů, když jsem v roce 

2009 dosáhla s naším týmem na zlatou medaili na Akademických hrách v Plzni a v roce 2010 

se mi podařilo tento titul obhájit. 
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1 Problémy, cíle a úkoly diplomové práce 

1.1 Problémy práce 
V poslední době se florbal stává stále více populárním sportem. Jako důsledek tohoto procesu 

mají trenéři větší zájem o informace a fakta ohledně správného způsobu trénování, který 

přivede jeho svěřence na přední příčky ligové tabulky. Bohužel je literatury, která se zabývá 

správným tréninkem brankářů a zohledňuje specifika, jak jejich tréninku, tak i specifika 

věková, stále žalostně málo. A tak se můžeme setkat s brankáři, kteří se vlastně od počátku 

jejich herní činnosti trénovali sami a na svou současnou úroveň se dostali jen cílevědomou 

snahou a pílí, aniž by jim byla věnována patřičná pozornost. Mnozí z nich pak nemají 

z tréninku správný požitek, ztrácí vnitřní motivaci pro své zlepšování a často i pro 

pokračování v soutěžní činnosti. 

• Existují rozdíly v tréninkových metodách používaných pro zlepšování 

taktické, technické a fyzické kondice brankářů a hráčů v poli? 

• Jsou prokazatelné rozdíly v objemu tréninkového zatížení mezi 

jednotlivými věkovými kategoriemi? A do jaké míry tyto odlišnosti 

ovlivňuje herní úroveň soutěže? 

• Je v tréninku brankářů mladších věkových kategorií věnován větší prostor 

pro technické a taktické zdokonalování, než v tréninku starších kategorií? 

• Je možné, že brankáři žákovských kategorií budou ve větší míře pracovat 

se svými trenéry na zlepšení výkonnosti a odstranění nedostatků než 

brankáři ve vyšších věkových kategoriích? 

• Do jaké míry jsou tréninkové metody sloužící k rozvoji brankářů účinné? 



4 
 

 

1.2 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je analýza tréninkových prostředků a metod tréninkové přípravy 

brankářů v mužském a ženském florbale na různé výkonnostní úrovni a v různých věkových 

kategoriích od florbalové přípravky po dospělé.  

 Zmapovat a charakterizovat specifika gólmanského tréninku ve florbale a zdůraznit rozdíly 

mezi tréninkovými prostředky, které slouží pro rozvoj brankářských schopností a dovedností 

a těmi, které mají za úkol rozvíjet schopnosti a dovednosti ostatních hráčů. Dále ověřit v praxi 

účinnost tréninkových prostředků sloužících k rozvoji brankářských dovedností.  

1.3 Úkoly práce 

Ke splnění cíle práce je nutné realizovat následující úkoly: 

1. Prostudovat odbornou literaturu 

2. Metodou pozorování, kvantitativního výzkumu a řízeného rozhovoru s trenéry 

analyzovat tréninkové prostředky a metody tréninkové přípravy brankářů napříč 

věkovými kategoriemi 

3. Metodou kvantitativního výzkumu a řízeného rozhovoru s trenéry zmapovat 

používaná tréninková specifika a zjistit hlavní tréninkové nedostatky 

4. Charakterizovat a zhodnotit herní činnosti jednotlivce 

5. Vytvořit soubor tréninkových cvičení sloužících k rozvoji hráčů a brankářů 

6. Ověřit účinnost tréninkových cvičení sloužících k rozvoji brankářů 
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2 Teoretická část 

2.1 Florbal jako sportovní hra 

Sportovní hra je pohybová činnost dvou stran, které jsou v neustálém současném vztahu a 

potřebují se. Obě strany usilují o dosažení stejného cíle: prokázat svou převahu nad druhou 

stranou lepším ovládáním společného předmětu a získáním většího počtu bodů nebo branek v 

nestandardně se proměňujících herních situacích. 

(Dobrý, L. 1988) 

 

Sportovní hry se dělí na individuální  a týmové resp. kolektivní . Individuálních se 

účastní pouze jednotlivci, zatímco v kolektivních participují družstva. Individuální sportovní 

hry jsou založeny především na herním výkonu jednotlivce. V týmových sportovních hrách 

tyto herní výkony jednotlivců podléhají regulačnímu působení a vytváří týmový herní výkon.  

 

Sportovní hry brankového typu jsou limitovány časem a mají intenzivní charakter – tzn., 

dochází k přímému tělesnému kontaktu soupeřů. V síťových sportovních hrách je 

rozhodujícím faktorem dosažení určitého počtu bodů a v pálkovacích sportovních hrách je to 

počet vyautovaných hráčů. Síťové i pálkovací sportovní hry se řadí mezi neinvazivní hry, 

protože v nich nedochází k přímému fyzickému kontaktu.  

 

Florbal patří posledních pár let mezi jednu z nejoblíbenějších kolektivních her. Je invazivní 

brankovou hrou, při níž proti sobě hrají dvě šestičlenná družstva. Při hře se používají plastové 

hokejky, míčku se rukama smí dotknout pouze brankář. Úkolem hráčů každé týmu je dostat 

do soupeřovy branky co nejvíce míčků, aniž by sami nějaké inkasovali. 
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2.2 Charakteristika florbalu 

Florbal je tedy kolektivní, branková sportovní hra, při níž hráči běhají. Činnost všech hráčů je 

celkově zaměřena na obranu či na útok. Cílem této činnosti je při respektování pravidel 

vstřelení míčku florbalovou holí do soupeřovy branky. Brankáři hokejku nemají. 

 

Soupeří spolu dvě mužstva o šesti hráčích. Na hrací ploše se jednotliví hráči dělí na brankáře, 

dva obránce a tři útočníky. Hráči se střídají v nepravidelných krátkých intervalech v celkovém 

počtu 6 – 20 hráčů. Výjimkou je brankář, který ve hře zpravidla zůstává po celou dobu 

zápasu. Normální hrací čas je 3 x 20 minut s dvěma desetiminutovými přestávkami, během 

nichž si týmy vymění strany a hráčské lavici. V nižších věkových kategoriích se hrací čas 

samozřejmě snižuje. Hrací čas je čistý, je tedy zastavován vždy, kdy je hra přerušena 

rozhodčím a znovu spuštěn, když se míček vrátí do hry. Každý tým má právo na jeden 3o –ti 

sekundový time out během normálního hracího času. O time out může tým zažádat kdykoliv, 

ale začne až na signál rozhodčího při nejbližším zastavení hry. 

 Pokud musí být utkání, které skončilo nerozhodně, rozhodnuto, prodlužuje se, dokud jeden 

z týmů neskóruje, tzv. náhlá smrt. Doba prodloužení je 10 minut. Pokud není utkání 

rozhodnuto ani v prodloužení, provádí pět hráčů z každého družstva trestné střílení. Družstva 

se vždy střídají po jednom hráči. V případě, že ani série pěti trestných střílení utkání 

nerozhodne, stejní hráči pokračují v jejich provádění v sérii po jednom až do konečného 

rozhodnutí. Jakmile je dosaženo konečného rozhodnutí během trestných střílení, je zápas 

ukončen a vítězný tým vyhrál s celkovým výsledkem plus jedna branka. 

 

Hřiště má tvar obdélníku o rozměrech 40 metrů na délku a 20 metrů na šířku. Je ohraničeno 

mantinely o výšce 50 centimetrů. Rozměry branek činní 160 centimetrů na šířku a 115 

centimetrů na výšku. 
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2.3 Historie florbalu 

2.3.1 Historie sv ětového florbalu 

 

Florbalový míček v dnešní době překvapivě nevyvinuli florbalisté, ale baseballisté v USA. 

Děrovaný syntetický míček podobných rozměrů totiž sloužil k tréninku amerických 

baseballových nadhazovačů. Přestože určité počátky této hry pocházejí z Ameriky, opravdový 

vznik této hry je spojen se jmény dvou skandinávských zemí, Švédska a Finska. Ve Švédsku 

se hry zvané innebandy datují na začátek sedmdesátých let, finské salibandy pak o několik let 

později. Již od počátku také tyto dvě země, ale především Švédsko, udávaly florbalu směr 

vývoje a stejně jako je ve fotbalu považována za kolébku tohoto sportu Anglie, ve florbale 

přísluší stejná pocta Švédsku. Vlastní cestou se potom ubíral florbal ve Švýcarsku. Tam se 

tomuto sportu říká unihockey a dlouhou dobu bylo pro Švýcary charakteristické, že brankář 

hrál po vzoru hokeje s hokejkou. Dnes se již ale Švýcarsko řadí, vedle Skandinávců, 

k nejvyspělejším florbalovým zemím světa. 

(Skružný a kol., 2005) 

 

Motivem pro vytvoření zastřešující florbalové federace bylo neustálé rozšiřování florbalu do 

dalších zemí světa a tím i vznik nových národních florbalových svazů. Mezinárodní 

florbalová federace (International Floorball Federation, IFF), byla nakonec založena v roce 

1986 ve Švédské Huskvarně největšími propagátory florbalu na Evropském kontinentu, tedy 

Švédskem, Finskem a v neposlední řadě i Švýcarskem. Česká republika vstoupila mezi členy 

IFF v roce 1993. Ke dnešnímu dni má již tato organizace téměř 50 členských zemí. 
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2.3.2 Historie českého florbalu 

Do Československa se tento sport dostával různými cestami. Vůbec první setkání naší 

republiky s florbalem se uskutečnilo pravděpodobně díky výměnnému studentů VŠE v Praze 

se studenty helsinské univerzity KY v roce 1984. Při pobytu našich studentů v Helsinkách jim 

jejich finští kolegové přichystali překvapení v podobě ukázky jejich národního sportu. Na 

závěr tohoto programu pak mezi našimi a finskými studenty proběhlo menší přátelské utkání. 

Zhruba za tři měsíce, při zpětném výměnném pobytu, Finové našim studentům dovezli jako 

dárek sadu dvanácti florbalových hokejek a několik míčků. Seveřané si velmi dobře 

zapamatovali naše nadšení z tohoto sportu a tak se s jejich vydatnou pomocí uskutečnilo ve 

staré tělocvičně pražské ekonomky vůbec první mezistátní utkání Finsko – Československo. 

Výsledek zápasu samozřejmě mluvil ve prospěch Finska, ale ohlas měl tento souboj obrovský 

a až do konce tohoto akademického roku se na VŠE jednou týdně hrával florbal. 

Z materiálních důvodů ovšem po této krátké epizodě následovala téměř 6 – ti letá prodleva, 

kdy florbal v Československu doslova usnul. V roce 1991 se florbal opět objevil na scéně. 

Tentokrát díky cestovní kanceláři Excalibur a bratrům Vaculíkovým, kteří v této době přivezli 

nový materiál ze Švédska. Tito dva muži potom měli největší vliv na to, že  Tatran Střešovice 

začal představovat hlavního centrum jak pražského, tak i celorepublikového florbalu. 

 

Další cesta florbalu do Československa je spojena s východočeskou Jaroměří, kam v roce 

1992 přivezli unihockey švýcarští Mettmenstetten Unicorns, kteří byli ve východních 

Čechách na předsezónním soustředění v roce 1992.  Velice brzy se florbal díky aktivitě 

Marcela Pudicha, který spolupracoval s bratry Vaculíky, rozšířil v Ostravě, kam bylo 

dovezeno florbalové vybavení již přímo z Prahy.  

 

Historickým mezníkem pro český florbal se však stal zájezd střešovických průkopníků 

florbalu do Maďarska, odkud se do Čech přivezly první opravdové florbalové mantinely. 

Díky tomu se u nás mohly začít hrát regulérní turnaje a tento nový, velice atraktivní sport u 

nás rychle získával na popularitě. Právě na těchto mantinelech byly také v roce 1994 odehrány 

první oficiální turnaje, kvalifikace o první ligu a první ročník I. florbalové ligy. Během 

několika následujících let se tento sport rozšířil do mnoha dalších koutů Čech, velká 

florbalová centra vznikla kromě Prahy a Ostravy, také v Brně a Liberci. Florbalové soutěže se 
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postupně rozrostly do úrovní sedmi výkonnostních lig, vzniklo zhruba 350 nových oddílů a 

ligové soutěže po 16 letech organizovaného florbalu hraje přes 1000 družstev.  

 

Dalším a zcela logickým krokem byla cesta florbalu do škol. Díky tomu se tento sport ve 

velké míře dostal do povědomí mnoha dětí, tím vznikají nově i školní týmy a meziškolní ligy. 

Následně byl vyvíjen tlak na florbalovou metodiku a tak vyšla v roce 1997 první speciální 

publikace – Základy florbalu. 

 

K největším a nejdůležitějším událostem, které se kdy ve „florbalových Čechách“ odehrály, 

patří bezpochyby pořadatelství II. Mistrovství světa mužů v Praze a Brně v roce 1998.  

  

Velkou popularitu si během krátké existence florbalu v Čechách vybudoval největší 

mezinárodní florbalový turnaj světa CZECH OPEN, který se v letošním roce bude konat již 

poosmnácté! V roce 2003 Česká republika pořádala další dvě významné mezinárodní akce – 

Pohár mistrů mužů a žen Světový šampionát juniorů. Právě po tomto turnaji získala Česká 

republika svou historicky první světovou medaili. Junioři na domácí půdě vybojovali třetí 

místo na světě. O rok později, na Mistrovství světa ve Švýcarsku 2004 se mužská 

reprezentace postarala o dosud největší úspěch českého florbalu, když vybojovala senzační 

druhé místo. V lednu 2006 byl v ČR uspořádán další ročník Poháru mistrů, tentokrát 

v Ostravě. O dva roky později se k nám vrátila největší florbalová akce – Mistrovství světa 

mužů, kde naši reprezentanti podlehli v prodloužení Švýcarsku a skončili na 4. místě. 
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2.3.3  Nové florbalové zem ě 

Florbal získává velkou popularitu i v dalších zemích. Vliv blízkého Finska je jasně vidět 

v pobaltských zemích Estonsku a Lotyšsku. Německo společně s Rakouskem se snaží 

kopírovat blízké Švýcarsko, Dánsko se zase učí od Švédska a Norska. Poláci a Maďaři zase 

spatřují svůj vzor v naší republice. Tento sport si však nachází své místo i v jiných, 

netradičních zemích. Na severu Evropy je slyšet o florbalu také z Holandska, Belgie a 

dokonce i z Britských ostrovů. Nejnovějším teritoriem florbalu se však stává jižní Evropa a to 

zejména Slovinsko, které těží z velice dobré házenkářské tradice, která dává tomuto sportu 

kvalitní materiální zabezpečení v podobě dostatečného množství sportovních hal. 

Mimo státy Evropy dorazil florbal i do zámořských zemí. S úspěchy jej hrají Australané, 

Japonci i Singapur a dá se očekávat, že díky tradici pozemního hokeje v dalších Asijských 

zemích se brzy rozšíří i do ostatních částí tohoto kontinentu. 

Florbalové asociace jsou založeny také v Argentině, kde je velice populární in-line hokej, dále 

v Brazílii a Venezuele. Obtížnou situaci má sport v USA a Kanadě, kde mají popularitu 

hlavně tradiční sporty jako basketbal, baseball, lední hokej nebo americký fotbal, takže 

úroveň florbalu zde zatím není příliš vysoká. 
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3 Systematika florbalu 

Podle Horského (1970) je tato sportovní hra charakterizována soubojem dvou kolektivů, kdy 

se obě mužstva snaží realizovat základní úkoly ve hře: získat míček a vstřelit ho do soupeřovy 

branky, zabránit soupeři, aby získal míček a sám dosáhla branky. 

Podle toho se tedy dají určit dvě hlavní ucelené fáze hry: útok a obrana 

Útok je fází hry, při níž má družstvo ve své moci míček. Začíná okamžikem, kdy se mužstvo 

zmocní míčku a končí jeho definitivní ztrátou. 

Obrana je fází hry, při níž je v držení míčku družstvo soupeře. Začíná okamžikem, kdy útočící 

družstvo definitivně ztrácí míček a končí, když se ho opět zmocní. 

Obě základní fáze hry, tedy útok i obrana, mají stejný význam. Není možné jednu fázi 

přeceňovat na úkor druhé. Jejich vzájemná závislost se projevuje v každém okamžiku, stále 

podmiňuje a ovlivňuje činnost jednotlivých hráčů. Dynamičnost hry je přímo dána střídáním 

útoku a obrany hrajících družstev. 

Podle množství hráčů řešících konkrétní herní situaci dělí Kostka (1986) hru na: 

1. činnosti jednotlivce 

2. kombinace 

3. systémy 
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3.1 Herní činnosti jednotlivce 

Jsou komplexy pohybových činnostní, jimiž hráč reaguje na herní situace. 

Rozdělujeme je na útočné a obranné. 

3.1.1 Útočné herní činnosti jednotlivce 

1. driblink 

2. vedení míčku 

• tažením 

• tlačením 

• driblinkem  

• pomocí nohy 

3. uvolňování s míčkem 

• kličkou 

• obhozením 

• prohozením 

• obtočením 

4. přihrávání a zpracovávání míčku 

• po ruce 

• přes ruku 

• po zemi 

• vzduchem 

• nohou 

• přihrávka brankáře 

5. uvolňování bez míčku 
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6. střelba 

 

Střelba po ruce (forhend): 

• švihem     

- dlouhým  

- krátkým 

 

• příklepem 

- krátkým 

- golfovým úderem 

  

Střelba přes ruku (bekhend): 

• švihem 

• příklepem 

 

Jiné způsoby střelby: 

• střely po předchozím klamném pohybu 

• zasunutí míčku 

• doražení míčku 

• tečování míčku 

• střela podebráním míčku 

• ostatní způsoby 
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3.1.2  Obranné herní činnosti jednotlivce 

• obsazování hráče s míčkem 

• obsazování hráče bez míčku 

• obrana prostoru 

• blokování střel a chytání míčku 

 

B. Činnosti doplňující 

• klamání 

• činnost při standardních situacích 

C. Činnosti brankáře 

• postoj a pohyb brankáře 

• chytání a vyrážení střel 

• zmenšování střeleckého úhlu 

• hra mimo branku 

• činnost při zakrytém výhledu 

• činnost při přečíslení a situaci 1-1 
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3.2 Herní kombinace 

Jedná se záměrnou spolupráci dvou nebo více hráčů, kteří společně řeší danou situaci. 

Herními kombinacemi lze řešit situace jak útočné, tak obranné a stupeň jejich zvládnutí 

ukazuje na všestrannou vybavenost hráče a družstva. 

Skružný (2005) 

Herní kombinace dělíme na útočné a obranné. 

3.2.1 Útočné herní kombinace 

1. kombinace založené na principu „přihraj a běž“ 

2. kombinace vznikající při přečíslení (početní převaze) 

3. kombinace založené na principu clonění 

4. kombinace založené na principu křížení 

5. kombinace při zakládání útočné akce 

6. kombinace při zakončování útočné akce 

 

3.2.2 Obranné herní kombinace 

1. zajišťování 

2. přebírání 

3. zdvojování 

4. odstupování 

5. osobní obrana 
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3.3 Herní systémy 
 
Herní systémy jsou různé způsoby vedení hry celého družstva v útoku a v obraně s předem 

vymezenými úkoly jednotlivcům, skupinám i celému týmu po celé utkání nebo jen jeho část. 

Stejně jako u herních kombinací můžeme herní systémy rozdělit na útočné a obranné. 

3.3.1 Útočné herní systémy 

1. rychlý útok 

2. postupný útok 

3. protiútok 

4. přesilová hra 

3.3.2  Obranné herní systémy 
 

1. zónová obrana 

2. osobní obrana 

3. kombinovaná obrana 

4. zónový presink 

5. hra v oslabení 
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6.  

4 Charakteristika herních činností jednotlivce 

Herní činnosti hráčů v poli 

4.1 Útočné herní činnosti 
1. Driblink 

 

Rozlišují se dva typy driblinku. 

 

o Hokejový – míček je střídavě ovládán forhendovou a bekhendovou stranou 

čepele hokejky 

o Florbalový – tzv. „florbalová osmička“, míček je ovládán pouze forhendovou 

stranou čepele hokejky 

 

2. Vedení míčku 

 

Z hlediska držení hokejky rozlišujeme dva druhy vedení míčku – jednou rukou, 

nebo oběma rukama. 

 

 

Způsoby vedení míčku: 

 

o tažením – hráč má míček vedle těla, hokejku drží šikmo stranou nebo vzad 

přiklopenou čepelí k míčku 

o tlačením – hráč tlačí míček před sebou forhendovou nebo bekhendovou 

stranou čepele  

o nohou – ve florbale není povoleno, aby hráč zasáhl 2x po sobě nohou míček, 

aniž by se míček dotkl jeho hokejky, těla jiného hráče nebo vybavení jiného 

hráče 

o driblinkem – hokejovým, florbalovým viz výše 
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3. Uvolňování s míčkem 

 

Uvolňování s míčkem je útočná činnost, která umožňuje hráči získat výhodnější 

postavení pro jeho další činnost – přihrávku nebo střelbu. 

(Skružný, 2005) 

o driblink – klička na forhendovou nebo bekhendovou stranu provedená těsně 

před soupeřem 

o obtočení protihráče – hráč pokrývá míček svým tělem a obtáčí soupeře na jeho 

úrovni, je k němu natočen bokem nebo zády 

o obhození nebo prohození soupeře – tento způsob se využívá v případě, že za 

soupeřem je volný prostor, kam by hráč mohl míček nasměrovat  

 

4. Přihrávání a zpracovávání míčku 

 

Zpracování míčku umožňuje hráči získat nad ním kontrolu. Přihrávání je oproti 

tomu činnost, při které hráč míček usměrňuje míček jednomu ze svých spoluhráčů, 

aby jej mohl zpracovat. 

Dobré provedení přihrávky závisí na správném uvolnění spoluhráče a jeho 

schopnosti míček zpracovat. Na schopnosti správného časového odhadu tzv. 

„timing“ a také na přesnosti dané přihrávky. Opomíjet bychom neměli činnost 

ostatních hráčů, kteří svým správným uvolňováním zaměstnávají protihráče a 

umožňují tak hráči s míčkem rozhodnout se, komu přihraje. 
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Způsoby provedení přihrávek: 

o po zemi – provádí se švihem, krátkým přiklepnutím nebo úderem 

o vzduchem – vzhledem k tomu, že ve florbale neexistuje „ofsajd ani 

„zakázané uvolnění“, je často k překonání obrany soupeře používána 

dlouhá přihrávka vzduchem, která směřuje za obranu, nebo j hráč 

zpracovává tělem 

o přihrávka brankáře (po zemi, nebo skákající vzduchem) 

 

Ve florbale není dovoleno přihrávat rukou, nohou ani přihrávat brankáři. Při 

zpracování míčku hráč nesmí používat ruku, nesmí míček zpracovat ve 

výskoku a též je zakázána hra hlavou. 

 

5. Uvolňování bez míčku 

 

Uvolňování bez míčku je činnost, při níž útočící hráč uniká svému soupeři do 

postavení, které mu umožňuje: 

 

o převzetí míčku přihrávaného spoluhráčem 

o odvrácení pozornosti od spoluhráče, který má v držení míček 

o střelbu z přihrávky 

 

6. Střelba 

 

Střelba se ve florbale provádí forhendovou nebo bekhendovou stranou čepele. Je 

to činnost, při které se hráč snaží švihem, přiklepnutím nebo úderem umístit míček 

do soupeřovy branky. Při jakémkoliv typu střelby nesmí být čepel hokejky 

v blízkosti protihráče zvednuta nad úroveň pasu. Toto pravidlo platí pro nápřah 

před zasažením míčku, došvih po jeho zasažení a také pro naznačení střelby. 
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Způsoby střelby: 

o střelba tahem (švihem)  

� efektivní způsob střelby 

� forhendovou stranou 

� bekhendovou stranou – ve florbale se používá jen velmi zřídka, jen 

v případě bezprostřední blízkosti branky 

 

o Střelba přiklepnutím 

� prudký, ale méně přesný způsob střelby 

� forhendovou stranou 

� bekhendovou stranou – existují dva způsoby postavení čepele 

vzhledem k míčku: při prvním je čepel v okamžiku kontaktu 

s míčkem postavena kolmo k zemi či odklopena od míčku a při 

druhém způsobu je čepel v okamžiku kontaktu s míčkem přikloněna 

směrem k němu 

 

o Střelba golfovým úderem (golfem) 

� nejtvrdší způsob střelby s nižší přesností a delší dobou provedení, 

bývá využívána obránci nebo v situacích kdy je dostatek času na 

její provedení 

� forhendovou stranou čepele 

� hokejově – s přizvednutou čepelí nad zem při zahájení úderu 

� florbalově – zrychleným tažením čepele pouze po zemi 

 

7. Dorážení a tečování míčku 

 

Je to útočná činnost, při níž se hráč, který se ocitl v blízkosti branky nebo 

dobíhající k brance snaží zasáhnout míček vyražený brankářem, případně tečovat 

střelu spoluhráčů. Tato druhá střela v krátkém časovém sledu je pro brankáře 

velmi nebezpečná a v mnoha případech znamená branku. 
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4.2 Obranné herní činnosti 
 

1. Obsazování hráče s míčkem 

 

Je to činnost, při které se bránící hráč snaží odebrat míček soupeři, nebo zpomalit 

útočnou akci s cílem donutit soupeře k chybné rozehrávce v případě, že již má 

míček pod svou kontrolou.  

 

2. Obsazování hráče bez míčku 

 

Obsazování hráče bez míčku je herní činnosti, která má za cíl znemožnit soupeři 

převzetí míčku. Její úspěch je závislý především na správném postavení bránících 

hráčů a včasném přistoupení k protihráči bez míčku. 

 

Jak při obsazování hráče s míčkem, tak i při obsazování hráče bez míčku je bránící 

hráč značně omezen. To znamená, že nesmí zvednout, blokovat či kopnout do 

soupeřovy hokejky, vložit nohu nebo hokejku mezi soupeřovy nohy. Protihráče 

smí obránce atakovat pouze ramenem, nesmí do něj naběhnout ani strčit a také 

nesmí bránit brankáři ve výhozu.  

 

3. Blokování střel 

 

Je to obranná činnost, při které se hráč snaží zabránit proniknutí vystřeleného 

míčku do branky. Ve florbale není dovoleno hrát v leže a v sedě, blokování střel se 

tedy provádí hlavně v pokleku, kdy se blokující hráč jedním kolenem dotýká 

palubovky. 

Velice důležitá je tato činnost při obraně ve standardních situacích v blízkosti 

vlastní branky. Staví se tzv. „zeď“ ve vzdálenosti minimálně tři metry od míčku. 
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4. Obrana prostoru 

 

Obrana prostoru je činnost, při které se obránce snaží vhodným postavením bránit 

prostor a tak znesnadnit či znemožnit činnost soupeře. Obránce ustupuje ke své 

brance tak, aby měl útočníky vždy před sebou. Touto činností se snaží získat čas, 

aby se do obrany stihli vrátit i jeho spoluhráči. Bránící hráč jen naznačuje obranné 

zákroky a vyčkává na chybu soupeře. V případě přihrávky se může pokusit míček 

vypíchnout. 

 

5. Činnosti doplňující 

 

vhazování – při vhazování je míček v klidu mezi čepelemi, spodní ruka nesmí 

svírat hůl nadhmatem a být níže než 250mm od dolního okraje hole. Tuto 

vzdálenost musí mít každá hůl zřetelně označenu. Čeká se na signál od 

rozhodčího. Při vhazování musí čepel zasáhnout míček, nesmí však dojít k jejímu 

nadzvednutí nebo blokování. Ostatní hráči jsou ve vzdálenosti 3m od míčku a 

pouze při vhazování na středu hřiště musí být každé družstvo na své polovině. 

4.3 Činnost branká ře 

Postavení brankáře je zcela odlišné od ostatních hráčů v týmu. Na rozdíl od hráčů v poli 

odehraje brankář většinou celý zápas bez střídání a jsou na něj kladeny daleko větší nároky, 

zejména po psychické stránce. Každá jeho chyba je totiž viditelnější, znamená jistý gól. 

Chybu hráče v poli ještě může napravit spoluhráč nebo brankář. 

Ke svému výkonu potřebuje brankář jiné dovednosti než hráč v poli. 

(Skružný, 2005) 

Činnost brankáře se zpravidla odehrává v malém nebo velkém brankovišti. Pokud se brankář 

nedotýká žádnou částí svého těla prostoru velkého brankoviště, je považován za hráče v poli 

bez hokejky. 
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4.3.1 Základní postoj branká ře 

V základním postoji brankář klečí, kolena jsou od sebe vzdálena na šířku ramen, chodidla 

před brankovou čarou. Prsty obou dolních končetin jsou přivrácené k sobě směrem k holením, 

nárty jsou ponechány ve vzduchu a podlahy se dotýkají pouze prsty. Pokud se nárt dotýká 

podlahy, je pohyb nohy ke spodním rohům branky těžší a tím i pomalejší. Pánev je mírně 

podsazená a trup je lehce nakloněn vpřed. Hlava oproti trupu v mírném záklonu a horní část 

masky by vzhledem k výšce střely měla dosahovat na úroveň břevna branky. Pozice paží je 

často velmi individuální záležitost každého brankáře, ale z hlediska efektivity pohybu 

brankáře i úspěšnosti zásahu se doporučuje, aby paže byly v pozici, kdy ruce jsou zhruba ve 

výšce ramen, dlaně otočeny směrem k míčku. Ruce jsou v pozici před tělem, aby oči mohly 

lépe sledovat pohyb rukou a koordinovat pohyb proti míčku a také proto, aby zákrok mohl 

proběhnout před tělem. 

Základní postoj brankáře vzhledem ke střele znamená snažit se o vykrytí co možná největšího 

prostoru branky (vykrývání střeleckého úhlu) a současně být připravený vystihnout směr 

přihrávky soupeře nebo tuto přihrávku chytit. Brankář zaujme postoj uprostřed pomyslné linie 

dráhy míček (čepele hokejky), branka a nestřílející hráč branka. 

4.3.2 Pohyb branká ře 

Základní pohyb brankáře vychází z odrazů špičky nohy. Pohyb brankář provádí buď do 

strany, dopředu do strany nebo přímo vpřed. Tělem by však měl jít vždy přímo potencionální 

střele. 

Postoj a pohyb brankáře můžeme rozlišit podle vzdálenosti a úhlu střely a také podle jejího 

umístění tzn. střela do spodní do spodní či horní části branky. 

a) Pohyb a postoj při střele do spodní části branky 

b) Pohyb a postoj při střele do horní části branky 

c) Pohyb a postoj proti střelám z úhlu z krátké vzdálenosti 

d) Pohyb a postoj proti střelám z úhlu ze střední a delší vzdálenosti 
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a) pohyb a postoj při střele do spodní části branky 

Při chytání ve spodní části branky se jedna dolní končetina natahuje směrem ke spodnímu 

rohu branky (tam, kam míří střela), druhá noha by měla vykrývat prostor mezi nohama 

brankáře. Souhlasná ruka s nataženou nohou směřuje ve stejný moment do stejného prostoru 

jako natahovaná noha a vykrývá tak prostor nad nohou. Pohyb dolních končetin (proti míčku 

a vykrývání prostoru mezi nohama začíná až v okamžiku střely. Trup se neuklání. 

b) pohyb a postoj při střele do horní části branky 

Při zákroku v horní části branky směřuje ruka brankáře přímo do horního rohu dlaní proti 

míčku a tento prostor zaujímá. Horní část trupu následuje pohyb ruky tak, aby ruka 

dosahovala úplně až do horního rohu branky. Souhlasná noha provádí stejný pohyb jako při 

chytání v dolní části branky, druhá noha opět vykrývá volný prostor mezi nohama brankáře. 

c) pohyb a postoj proti střelám z úhlu z krátké vzdálenosti 

Střely, které vycházejí z prostoru rohu (bod pro rozehrání) nebo v jeho blízké vzdálenosti 

brankář vykrývá přesunem do postoje těsně u bližší tyče branky. Přesune se proti střele tak, že 

prsty nohou jsou na straně brankoviště, kolena na čáře malého brankoviště nebo mírně před 

ním. Správně umístěná pravá paže (při střele z levého rohu) zakrývá dole prostor u tyče nad 

nohou až do výše ramene a menší prostor pro proniknutí střely nad ramenem se brankář snaží 

vykrýt maskou nebo ramenem. Pravá noha pokrývá prostor mezi nohama, levá je mírně 

unožená do hřiště, avšak ne ve směru brankové čáry. Levá ruka je ve střední pozici, přibližně 

na úrovni ramene mírně před tělem. 
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e) pohyb a postoj proti střelám z úhlu ze střední a delší vzdálenosti 

Proti střelám, které přicházejí ze střední a delší vzdálenosti, se brankář snaží zmenšit 

protihráči střelecký úhel pohybem proti míčku a přitom zachovat postavení v linii míček-

branka. Tímto pohybem nedá brankář hráči prostor pro rozhodnutí, kam umístit střelu herní 

situace pokračuje velmi často tak, že je hráč zahnán do postavení, kdy se nedokáže 

rozhodnout, který z rohů je pro zakončení vhodnější. Když je toto rozhodování otázkou velmi 

krátkého časového úseku, hráč často propásne ten nejvhodnější moment pro střelbu a 

pokračuje pouze ve vedení míčku do rohu. 

Brankář může zmenšovat střelecký úhel vysunutím proti míčku již před střelbou (viz. výše) 

nebo až v okamžiku střelby. 

4.3.3 Výhozy a zakládání útoku 

Při zápase mají výhozy brankáře velký význam. Dobře a přesně provedený výhoz nebo 

založení útoku umožňuje přinejmenším zpracování míčku vlastními hráči a někdy může 

přinést i bezprostřední ohrožení soupeřovy branky nebo-li rychlý protiútok. V častých 

situacích může brankář založením útoku také značně uklidnit hru. 

Výhozy můžeme podle způsobu jejich provedení rozlišit na několik druhů: 

a) Výhoz spodem 

b) Výhoz vrchem 

c) Výhoz na krátkou vzdálenost 

a) Výhoz spodem 

Výhoz spodem se obvykle používá k založení útoku na vlastní polovině. I tento výhoz může 

sloužit k rozehrání rychlého protiútoku v případě, že je volný prostor pro přihrávku po zemi. 

Výhodou správně provedeného výhozu spodem je, že míček neskáče a brankář by se tak měl 

snažit přihrát přímo na spoluhráčovu hokejku. 
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b) Výhoz vrchem 

Výhoz vrchem, na rozdíl od výhozu spodem, se používá pro založení útoku na větší 

vzdálenost přes polovinu hřiště, podle pravidel ovšem musí být první míčku o zem ještě na 

vlastní polovině. V případě, že se tedy výhoz provádí na větší vzdálenost než je polovina 

hřiště, používá se tzv. skákající výhoz. Skákající míček je obtížnější zpracovat jak pro 

soupeře, tak i pro vlastní hráče a proto je tento typ výhozu velice důležitá přesnost, se kterou 

ho brankář využívá. 

c) Výhoz na krátkou vzdálenost 

Dalším způsobem výhozu je „přihrávka“ míčku spoluhráči po podlaze na krátkou vzdálenost. 

Při tomto způsobu přihrávky se brankář předkloní a pokrčí v kolenou, aby mohl dát ruku co 

možná nejblíže k podlaze. Míček přihrává spoluhráči kutálením, což se nedá srovnávat 

s hodem a ani se zde nepoužívá stejná síla jako při ostatních způsobem výhozu. Důležitá je 

především přesnost přihrávky a to, že míček neskáče. 

1.1 Použití klamání při výhozu 

K překonání soupeřovi obrany musí brankář také ovládat rozmanité techniky klamání spojené 

s výhozem. Nejpoužívanější způsob klamání je naznačení výhozu. 

Brankář s míčkem v ruce se dostává několika rychlými kroky (během) až k okraji 

brankoviště. Poté ale míček nevyhazuje, učiní opět několik rychlých kroků zpět a přihrává 

míček na svého spoluhráče do jednoho či druhého rohu. Při tomto klamání se hráči soupeře, 

kteří se nacházejí v blízkosti okraje brankoviště, přemístí směrem do vlastního obranného 

postavení či ustoupí, aby plnili pravidlo vzdálenosti 3metry od brankáře. Pokud je toto 

klamání úspěšné, přinese 5 – 10metrů volného prostoru pro založení útoku. 

Pohled do různých směrů, kam soupeři předpokládají výhoz, ve spojitosti s klamáním výhozu 

tělem usnadňuje brankáři situaci: 
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- schování míčku před výhozem, např. postavení se do pozice bokem 

do hřiště a držením míčku na druhé straně těla, brankář neukazuje 

soupeři směr výhozu 

- rychlá výměna míčku z ruky do ruky před provedením klamného 

výhozu vrchem, po kterém následuje rychlá přihrávka na obránce 

- jasné ukázání směru výhozu, po kterém následuje výhoz na 

opačnou stranu hřiště, použití tohoto klamání vyžaduje od brankáře 

dobrou koordinaci, aby výhoz jiným směrem byl proveden správně, 

dostatečně razantně a především přesně 

- signály domluvené se spoluhráči: naznačení výhozu vrchem, 

zastavení pohybu, otočení a naznačení přihrávky na obránce, po 

kterém následuje znovu otočení do původního směru a výhoz 

vrchem do prostoru, kam brankář původně naznačoval 

4.3.4 Činnost p ři standardních situacích 

Při standardních situacích (volný úder, rozehrání) je úkolem brankáře organizování obrany. 

Při obraně volného úderu musí brankář i hráči zaujmout postavení okamžitě po odpískání 

přestupku a nediskutovat s rozhodčím ani mezi sebou. Brankář má při uspořádání hráčů do 

zdi a při rozhodnutí, které místo branky vykryje sám, konečné slovo. Brankář se ovšem nikdy 

po postavení zdi nestaví za ni. Stavba zdi by při cvičeních měla být brankářem řízena tak, aby 

nebyla nalezena žádná mezera, kudy by mohl při střele míček projít. 

Základní pravidlo stavění zdi říká, že do zdi by se mělo umístit právě tolik hráčů, kolik hráčů 

soupeře je za míčkem. Brankář by se pak měl snažit najít si takovou pozici, aby b´viděl míček 

dříve, než přijde provedení volného úderu. 

Při standardních úderech z rohu brankář zaujímá postoj u bližší tyčky a dává pozor na 

nahození míčku do prostoru brankoviště. Jeho zájmem by mělo být vyrazit ho ještě v letu, než 

se stihnou přiblížit protihráči. Měl by si samozřejmě ohlídat možné oběhnutí hráče kolem 

brány či zpětnou přihrávku k bližší tyčce. 
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4.3.5 Činnost p ři přečíslení 

Při přečíslení dva na jednoho brankář obsazuje hráče s míčkem, proti kterému se lehce 

vysunuje. Zároveň je stále připraven k přesunu směrem k druhému hráči v případě, že mu 

první hráč bude přihrávat. Obránce se snaží o zachycení přihrávky či o vytlačení těchto 

protihráčů. Pokud se hráč s míčkem dostane do těsné blízkosti branky, může se mu brankář 

pokusit zamezit v přihrávce. Při situaci přečíslení tři na jednoho se brankář vysouvá jen 

nepatrně, aby se mohl včas a rychle přesunout. V přečíslení tři na dva by měl brankář spíše 

očekávat střelu přes obránce mírným povyjetím. 

Při situaci jeden na jednoho je brankář ve střehu a očekává střelu přes obránce, proti které 

vyjíždí, protože nehrozí jiné nebezpečí od dalšího hráče. Pokud protihráč provede dlouhou 

kličku, musí být brankář připraven bránícímu hráči pomoci. 

4.3.6 Činnost p ři trestném st řílení 

Při trestných stříleních se zpravidla ukáží téměř všechny brankářovy schopnosti i dovednosti. 

Rychlost reakce, pružnost, schopnost protipohybu, krytí pažemi i nohama, správné zakrytí 

branky a zachování klidu jsou hlavní faktory, které rozhodují o úspěšnosti brankářova 

zákroku. Jeho základní myšlenkou při trestných stříleních by mělo být nechat hráče, aby začal 

akci a posléze jen odpovídal na jeho pohyb rychle provedeným zásahem na základě svých 

schopností. 

Brankář při protipohybu by měl být velmi vnímavý, přesně odpovídající na hráčovy pohyby a 

reakce. Pokud brankář provede příliš rychlý protipohyb, prakticky si tím zcela znemožňuje 

řešit následující situaci. Za vhodnou hranici pro uskutečnění protipohybu považujeme stav, 

kdy jsou prsty nohou ve vzdálenosti několika centimetrů od hranice malého brankoviště. Při 

uskutečňování pohybu proti trestnému střílení je dobré vycházet ze základního postoje, Který 

se mění v závislosti na řešení situace daným hráčem. V konečné situaci trestného střílení by 

se měl brankář vyvarovat příliš časného lehnutí na bok, naopak by se měl udržet na kolenou 

co nejdéle a snažit se hráče takto vyvést do co nejméně výhodného úhlu. Jestliže má hráč po 

brankářově položení na bok míček stále pod kontrolou, měl by se brankář i nadále svým 

pohybem po zemi snažit zmenšit hráči jeho střelecký úhel. Tento pohyb, stejně jako při 

přesunech, vychází z odrazu od špiček nohou. 
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4.3.7 Hra za brankou 

Pokud je míček v držení soupeřových hráčů, např. při přesilové hře v obranném pásmu 

bránícího týmu, často směřuje do hry za branku. Odtud se poté snaží hráč soupeře nalézt 

prostor pro přihrávku nebo alespoň rozpohybovat obranu. V době kdy je míček za brankou je 

velmi důležité, aby brankář věděl, kdy se má přesunout od tyče k tyči a přerušit tak svůj 

kontakt s míčkem. Podle pohybu hráče se brankář přesouvá od jedné strany branky k druhé 

tak, že vnitřním kolenem je vždy u bližší tyčky a druhou nataženou nohou se snaží pokrýt 

spodní část branky. Přemisťuje se vždy čelem do hřiště a pro jednodušší určení své pozice 

může využít tyče branky. Po každém přesunu si rukou zkontroluje postavení tyček a tím i své 

vlastní postavení. 

Neméně důležité je umění přerušit soupeřovu přihrávku směřovanou před branku. Zamezit 

soupeřově přihrávce vycházející s prostoru za brankou může brankář dvěma způsoby. Pokud 

se hráč nalézá na pravé straně branky, může brankář položit svou pravou ruku na podlahu a 

tím ho připravit o možnost přihrát spoluhráči, nebo může před tuto tyčku vysunout pravou 

nohu a zamezit témuž. Nevýhodou této druhé varianty je, že brankář sedí na zadku a je tedy 

omezen v dalším pohybu. 

4.3.8 Hra mimo velké brankovišt ě 

Pokud se brankář žádnou částí svého těla nedotýká prostoru velkého brankoviště, je 

považován za hráče v poli a smí hrát míček pouze nohou. 
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5 Sportovní trénink 

Spojení slov sportovní trénink znamení charakteristickou přípravu jednotlivce nebo družstva 

na soutěže – závody či utkání. V minulých dobách se trénink chápal spíše jako „přehrávání“ 

výkonů v soutěžích: hráči sportovních her hráli svoje utkání, běžci v tréninku běhali svoje 

tratě a podobně. Postupem času se spolu s rozvojem sportu (zejména pak v souvislosti 

se vznikem novodobých olympijských her a mezinárodních organizací sportu) ukázalo, že 

nestačí pouhé opakování daného sportovního výkonu ve formě soutěžení nestačí a začala se 

hledat dílčí řešení – vytváření nejrůznějších systémů co nejúčinnějších a nejefektivnějších 

tréninkových cvičení, která spojena v racionální komplex, dopomohou sportovci k co 

nejvyššímu výkonu v soutěži. Začaly se objevovat jisté specifické funkce, jako jsou trenéři či 

kouči, kteří se charakterizují jako odborníci právě na dané sportovní odvětví a výběr 

nejúčinnějších cvičení a jejich správnou organizaci. S neustálým zvyšováním úrovně lidské 

výkonnosti se hledaly stále nové metody a cvičení, které by hranice lidského těla posunuly 

ještě dále, což nakonec vyústilo do současného stavu, kdy je problematika sportovního 

tréninku komplexem velmi odborných znalostí, který neustále přijímá nové informace a 

vědecké poznatky. 

 

5.1 Charakteristika sportovního tréninku 
Na trénink lze pohlížet z mnoha úhlů. Společným bodem je přitom spojení s procesem 

cvičení, osvojování a zdokonalování vybraných pohybových činností. 

„Trénink je složitý a účelně organizovaný proces rozvíjení specializované výkonnosti 

sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně.“  

Trénink musí současně respektovat celkový rozvoj jedince, tzn. snaha o dosažení nejvyšších 

výkonů nesmí být v rozporu s obecně platnými morálními, kulturními, zdravotními, 

ekologickými a dalšími normami společenského života. 

„Cílem tréninku je dosažení individuálně nejvyšší sportovní výkonnosti ve zvoleném 

sportovním odvětví na základě všestranného rozvoje sportovce.“ 
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Při podrobnějším pohledu, pokud bychom se měli vyslovit k podstatě uvedené definice cíle 

tréninku, je vhodné zdůraznit: 

1. Trénink je proces složitý a účelně organizovaný. Činnost ve většině sportovních 

odvětví má podobu velmi složitých pohybů či jejich kombinací. Jejich zvládání 

vyžaduje přístup, který v sobě tvůrčím způsobem kombinuje různé metody, 

prostředky a formy tréninku. Přitom je zřejmé, že není možné tyto specifické 

přístupy volit náhodně, ale je nezbytné je určitým způsobem plánovat, organizovat 

a řídit. Určité procento improvizace se v trenérské praxi bude vyskytovat vždy 

(například pokud se svěřenec necítí dobře), ale v zájmu dobrého trenéra by mělo 

být, tyto situace eliminovat na minimum. 

2. Trénink je dlouhodobý proces rozvoje specializované výkonnosti sportovce. Např. 

dosáhnout vysokého výkonu ve skoku vysokém není otázkou jen jednoho týdne či 

měsíce. Jedná se o dlouhodobý proces, který začíná již v raném dětském věku a 

vrcholí v některých sportech i po 30. roce věku závodníka. Zatímco u nejmladších 

adeptů sportu má trénink spíše přípravný charakter, v pozdějších letech dochází 

k postupnému zvyšování specifičnosti tréninku i jeho náročnosti. Ani toto se 

ovšem neděje ze dne na den, ale postupným kladením všeobecných a všestranných 

„základních kamenů“, na které plynule navazuje vysoce specifický trénink vedoucí 

až ke sportovnímu mistrovství. 

3. Proces ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně. Sportovní trénink není 

primárně zaměřený na např. formování postavy, zdravotní a kondiční aspekty či 

naplnění určitých estetických představ (např. vypracovaná muskulatura), to jsou 

z pohledu podstaty tréninku ve sportu efekty sekundární. Sportovní trénink 

směřuje k dosažení individuálně i týmově nejvyšší výkonnosti v konkrétní 

sportovní disciplíně a jejímu projevu výkonem v soutěži. 

(Perič, Dovalil, 2010) 
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5.2 Proces sportovního tréninku 
Sportovní trénink je složitý proces. V jeho průběhu dochází k osvojování a zdokonalování 

určité činnosti a tím i k změnám ve sportovní výkonnosti, psychickém stavu a v neposlední 

řadě k ovlivňování nejrůznějších vztahů. Můžeme ho tedy nazvat bio – psycho- sociální 

adaptací. 

 V užším smyslu adaptace představuje specifické přizpůsobení organismu sportovce 

zvýšenému fyzickému úsilí- námaze (tj. přestavba tkání, zlepšení funkce kardiovaskulárního a 

pulmonálního systému) a v důsledku toho rozvoj pohybových schopností. Současně s těmito 

fyziologickými změnami je třeba naučit se novým pohybům, protože ve sportu mají místo jen 

pohyby naučené a osvojené. Tyto pohyby nazýváme pohybové dovednosti. 

 Nácvik pohybových dovedností vychází z poznatků procesu motorického učení. Vyjma toho 

proces sportovního tréninku zahrnuje schopnost soustředit se, ovládnout vzrušení a emoce, 

přijmout porážku či neúspěch, umět si ledacos odřeknout, vstupovat do nejrůznějších vztahů 

k ostatním, komunikovat s nimi a mnoho dalšího. Toto vše potvrzuje, že sportovec se musí 

vyrovnat nejen s psychickými nároky, ale také nároky psychickými, který daný sport přináší. 

Toto vše bezprostředně určuje obsah i proces sportovního tréninku. Trénink sportovce 

zahrnuje fyzické zatěžování, osvojování si vědomostí pro daný sport nezbytných a 

v neposlední řadě také formování jeho osobnosti neboli výchova. 
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Tyto uvedené jevy se ve sportu navzájem doplňují, ovlivňují a podmiňují. Nemůžeme je od 

sebe oddělit, neboť v tréninku spolu tvoří komplexní celek, a pokud by jedna část chyběla, 

nebyl by trénink tak efektivní, jak by jinak mohl být. 

Tyto části můžeme podle Periče a Dovalila 2010 rozlišit na: 

� Proces motoricko – funkční adaptace 

� Proces motorického učení 

� Proces psychosociální adaptace 

5.2.1 Proces motoricko – funk ční adaptace 

Lidské tělo udržuje jakousi homeostázu, tedy stálost vnitřního prostředí. Můžeme ji pozorovat 

pomocí nejrůznějších ukazatelů jako je krevní tlak, tělesná teplota, srdečné frekvence, PH 

krve apod. 

 Při působení vlivů z vnějšího i vnitřního prostředí dochází k narušení homeostázy a ke 

změnám hodnot těchto ukazatelů. Organismus na tyto vlivy reaguje a snaží se tyto změny 

kompenzovat, vyrovnávat a navrátit na původní úroveň. 

 Stupeň změny homeostázy obecně nazývá jako stres. Stres při určitém stupni intenzity 

vychyluje různé orgánové funkce z rovnováhy. Pokud tyto podněty – stres působí opakovaně 

a dlouhodobě, tak pro organismus již po určité době přestává být efektivní na ně reagovat, ale 

naopak je pro něj výhodnější se těmto podnětům přizpůsobit, adaptovat se. Ve sportovním 

tréninku se tyto podněty souborně nazývají a chápou jako zatížení. 
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Proces motoricko – funkční adaptace charakterizuje podle dostupných poznatků několik 

zákonitostí: 

1. Opakují – li se zátěžové situace a jsou – li organismem zvládnuty, reakce organismu 

se při působení podnětu zmenšují. 

2. Zmenšená reakce je důsledkem řady změn, k nimž dochází vlivem opakovaného 

působení podnětu a reakcí na něj. 

3. Aby k adaptačním změnám došlo, musejí se příslušné podněty opakovat dostatečně 

často a po delší dobu 

4. Podněty musejí být přiměřené, současně však nesmějí překročit funkční hranice 

trénovaných systémů. 

5. Nepakují – li se podněty dostatečně často a v potřebné míře, dosažené změny mizí a 

nastává návrat k původnímu stavu. 

(Perič, Dovalil 2010) 

5.2.2 Proces motorického u čení 

Téměř všechna sportovní odvětví vyžadují vyjma výše zmíněných adaptačních a strukturních 

změn dokonalé osvojení mnohdy nepřirozených pohybů. U vrcholových sportovců se jejich 

provedení jeví jako velmi snadné a elegantní. Ovšem pod těmito na první pohled dokonalými 

projevy je skryto mnoho a mnoho hodin tréninkové dřiny. Dokonalé zvládnutí pohybových 

dovedností představuje jeden z hlavních úkolů sportovního tréninku a jeden z pilířů dobrého 

sportovního výkonu. 

 Proces osvojování – dovedený od primitivního zvládnutí až k dokonalosti – se uskutečňuje 

jako specifický druh učení, motorické učení. 
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Podle dosavadních poznatků, o které lze sportovní trénink opřít, probíhá motorické učení 

v posloupnosti určitých časových fází. Obvykle se rozlišují fáze čtyři a označují se jako: 

1. Seznámení (generalizace, hrubá koordinace) 

2. Zdokonalování (diferenciace, jemná koordinace) 

3. Automatizace (stabilizace) 

4. Tvořivá realizace (tvůrčí uplatnění nových dovedností) 

5.2.3 Proces psychosociální adaptace 
 

I v této oblasti se člověk opakovanými zkouškami sportovního zápolení a bojů formuje, 

především při dlouhodobějším působením ve sportu. 

Vliv sportu, jeho prostředí a požadavků na psychiku je však více skrytý a není tak 

jednoznačný jako jeho působení na fyzickou schránku sportovce. O změnách v oblasti 

psychiky si můžeme udělat představu z jednání a chování jedince ve sportu i mimo něj, nelze 

je však jednoznačně prokázat a zpravidla je dokáže rozpoznat jen oko zkušeného trenéra. 

V některých případech se hledá pomoc v psychologii sportu a jejích metodách, ale i ta má svá 

omezení. Jen velice složitě totiž můžeme určovat měřítka nejrůznějších psychických 

vlastností, schopností a projevů, abychom je pak mohli srovnávat a hodnotit. 

Sportovní činnost dostává člověka do spousty situací, problémů, je zdrojem mnoha pocitů, 

uspokojení, radosti i smutku z neúspěchu. To je samozřejmě provázeno určitými projevy 

každého člověka. Tyto projevy ovšem nejsou pouze obrazem vlastností a schopností, které již 

daný jedinec má, ale i procesem při němž se tyto vlastnosti a schopnosti vyvíjejí. 
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Pokud sport vyžaduje např. jistou dávku odvahy, jako např. sjezdové lyžování, XC horských 

kol, vodní slalom, je jasné nejen to, že se v něm uplatní především jedinci s vyšší dávkou 

odvahy, ale také to, že se tato vlastnost bude spolu s dlouhodobou činností v daném sportu 

formovat. Všechno to, co daný sport vyžaduje, to bude s největší pravděpodobností jeho 

provozováním měněno, vyvíjeno a utvrzováno. Tyto vlivy a změny přirozeně souvisejí 

s trénovaným odvětvím či disciplínou a jsou proto spíše specifické. I přesto však sport, jako 

činnost náročná ve všech ohledech, která je typická překonáváním překážek a sebe sama, 

působí v mnoha směrech podobně, ne-li přímo stejně. 

Vlivem sportovní činnosti a tréninku se mění pestrá škála schopností, zvláště potom ty, které 

vyžaduje příslušné sportovní odvětví. Dlouhodobý sportovní trénink může utvářet a měnit 

charakterové vlastnosti jedince jako jsou např.: ctižádost, cílevědomost, vytrvalost, 

houževnatost, zodpovědnost a spousty dalších. Stejně tak může působit na projevy 

temperamentu, neboť mnohé z nich se učíme ve sportu ovládat. 

 Nemůžeme zapomenout ani na fakt, že účast ve sportu vyvolává různé vztahy mezi lidmi a 

v tomto rámci může docházet k přejímání postojů lidí, kteří sportovce obklopují a jsou s ním 

v dlouhodobém kontaktu. A to jak k přejímání postojů kladných, tak i postojů záporných. To 

se následně může projevit v zájmech i podobě hodnotového žebříčku daného sportovce. 

 Můžeme se setkat i s názory o odlišných osobnostech sportovců od osobností nesportující 

populace, které se opírají o přesvědčení, že dlouhodobá tréninková zátěž nemůže v tomto 

směru zůstat bez vlivu. Trochu vychází i ze selektivního aspektu sportu: vyšší výkonnosti 

dosahují jen jedinci, kteří mají dobré psychické i fyzické předpoklady. Tato hypotéza ovšem 

nebyla doposud spolehlivě prokázána. 

Které další oblasti může sportovní trénink a soutěžení ovlivnit, si můžeme shrnout do 

několika následujících bodů: 

� Vztahy – sportovní trénink a výkony neprobíhají v sociální izolaci 

� Komunikaci – zejména ve vztahu trenér vs. svěřenec, ale i mezi svěřenci vzájemně, to 

především v kolektivních sportech 

� Spolupráci a soutěžení – umění kooperovat jak s trenérem, tak i s ostatními hráči či 

členy skupiny, důležité nalézt správnou míru soutěživosti 
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Popisované potenciální mnohočetné změny jsou výsledkem sportovní činnosti a současně 

předpokladem jejího úspěšného vykonávání. Pokud se nad nimi zamyslíme, je zcela zřetelné, 

že velká část z nich je důležitá nejen pro sport, ale přesahuje jeho hranice, má mnohem širší 

význam. Trénink a zápolení také poskytují velký prostor pro výchovné působení: 

� Výsledek je vidět, zpravidla se nemohu skrývat za ostatními 

� Cílevědomost, odpovědnost, houževnatost 

� Smysl pro povinnost 

� Smysl pro kolektiv 

� Respekt k soupeři 

� Odvaha, odolnost při neúspěchu 

(Perič, Dovalil, 2010) 
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5.3 Sportovní trénink mládeže ve florbale a jeho zv láštnosti 

Trénink mládeže se velmi výrazně odlišuje od tréninku dospělých jedinců. Obsah 

tréninkových jednotek a přístup trenéra je diametrálně odlišný. Má rozdílné cíle, úkoly, 

koncepci i metody. 

 Již při stanovení výchozích cílů přípravy můžeme zřetelně vidět, že tréninkový proces 

mládežnických kategorií by měl splňovat zcela odlišná kritéria. 

Hlavní cíle sportovní přípravy mládeže lze shrnout do několika následujících bodů: 

� Vytváření předpokladů pro trénink a výkon v pozdějším věku 

� Zaměření přípravy na hráče jako na individualitu a jeho osobní rozvoj 

� Budování pozitivní vztahu ke sportovním činnostem v průběhu tréninkového procesu 

� Nepřetěžování dětí a mládeže jak po fyzické, tak i po psychické stránce 

Cíle sportovního tréninku mládežnických kategorií směřují přípravu k individuálnímu rozvoji 

jednotlivců, na rozdíl od zaměření tréninkového procesu na tým a jeho výsledky v dospělých 

kategoriích. U dětí jsou aktivity do značné míry zaměřeny na všeobecný a všestranný 

pohybový rozvoj, který položí pevné základy pro kvalitní, úzce specializovaný florbalový 

trénink v seniorských kategoriích. Sportovní činnost by se pro děti a mládež měla stát 

celoživotní zálibou a pevnou součástí životní stylu a v žádném případě by tento trénink neměl 

mít poškozující dopady na zdraví sportujících jedinců. 

Jedním z pilířů optimální přípravy dětí je bezpochyby široká základna, která umožňuje 

sportovat všem bez rozdílu, přátelské prostředí a radost dětí z pohybu. 
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5.3.1 Věkové zvláštnosti a senzitivní období 

Období dětství je charakterizováno bouřlivými změnami v růstu a vývoji organismu jedince. 

Aby tedy bylo možné provozovat trenérskou práci správně a zodpovědně, je nutné znát 

všechny zákonitosti dětství i dospívání následně je promítat do podoby tréninkového zatížení.  

 Trenéři v mládežnických kategoriích musejí brát v potaz fakt, že děti nejsou „malí dospělí“, 

ale do dospělosti se teprve vyvíjejí. Změny v tělesné stavbě, v duševním vývoji, nástup do 

školy a její požadavky, postupné zařazování do života a nároky sportu znamenají, že děti a 

dospívající se mění. 

 Člověk se nevyvíjí stejnoměrně, jsou období prudkých růstových změn a naopak období 

určité stagnace vývoje. Tyto časové úseky jsou vždy charakteristické pro určité věkové 

skupiny dětí a mládeže i dospělých. Mají tak vlastně povahu zákonitostí, které vymezují 

jednotlivá období vývoje. 

Znalost a pochopení vývojových zákonitostí má význam pro výběr talentů, umožňuje 

vyvarovat se zbytečných škod nevhodným či nepřiměřeným zatěžováním vyvíjejícího se 

organismu. Současně však otevírá cestu k adekvátní stimulaci těch schopností a dovedností, 

které právě v daném věku mají největší předpoklad k intenzivnímu rozvoji. Charakteristiky 

různých etap vývoje dovolují rozpoznat výraznější odlišnosti některých jedinců, které při 

individuálním přístupu, musejí být brány v úvahu. 

Podle Slepičky (2006), můžeme etapy vývoje dětí a mládeže rozděleny do následujících 

kategorií: 

� Předškolní věk (3 – 6 let) 

� Školní věk (6- 8 let) 

� Prepubescence (9 – 11 let) 

� Pubescence – první fáze dospívání (11 – 15 let) 

� Adolescence – druhá fáze dospívání (15 – 20 let) 
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Předškolní věk (3 – 6 let) 

V průběhu předškolního věku dochází k bouřlivému vývoji, který je spojen se změnou 

tělesných proporcí a to zejména končetin vzhledem k hlavě a trupu a také dochází k postupné 

diferenciaci pohybů. 

 U dětí je vysoká intenzita spontánní pohybové aktivity a tak se velice rády učí novým 

pohybovým dovednostem. Nové pohyby se učí převážně nápodobou. Pohybové aktivity by 

měly být hlavně obratnostního typu a měly by mít individuální charakter. Ten by měly mít i 

aktivity prováděné ve skupině. 

Školní věk (6-8 let) 

V tomto období si dítě musí zvyknout na novou roli v životě. Vstupem do školy se stává 

žákem a spolužákem, začleňuje se do kolektivu, přizpůsobuje se pravidlům autority a vytváří 

první kamarádské vztahy. Dochází k rozvoji paměti a představivosti, ale jejich pozornost je 

živelná, zaměřená pouze krátkodobě. Děti v tomto věku nechápou, když jim dospělý 

vysvětluje „až jednou budeš…“, nemají schopnost chápat abstraktní pojmy. V tomto věku je u 

dětí také jen malá schopnost sebekritiky. 

 V této etapě školního věku dochází ke stejnoměrnému a klidnému vývoji – růstu výšky, 

hmotnosti a vývoji vnitřních orgánů. Zpřesňuje se nervosvalová koordinace. To umožňuje 

rychlý rozvoj rychlosti a provádění koordinačně náročnějších pohybů, ale děti při každém 

pohybu ještě přidávají další, přídavné pohyby jako je mávání rukama, nohama. 

 Do cvičení a her je možné postupně přidávat soutěživý prvek. Toto období charakterizuje 

učení základních sportovních dovedností a rozvoj pohyblivosti. 
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Prepubescence (9-11 let) 

V této vývojové etapě ještě dochází k dozrávání předchozího vývoje a organismus se 

připravuje na období puberty. Objevují se rozdíly v motorice dívek a chlapců. Pro děti je 

důležitá skupina a jejich zařazení do skupiny. Velkou roli zde hraje autorita, od které se 

očekává přátelský, ale spravedlivý přístup. Stále dochází k rozvoji paměti a představivosti, 

stále si děti neumí plně představit abstraktní pojmy. 

 U dětí narůstá potřeba nových dovedností a jejich silným motivačním prvkem je obyčejná 

radost z pohybu. Dozrává nervosvalová koordinace, a tak se vytvářejí dobré podmínky pro 

rozvoj obratnosti a koordinace. Přichází nejpříznivější období pro motorický rozvoj – tzv. 

zlatý věk motoriky, ve kterém se děti velice rychle učí novým pohybům a jsou schopny 

jednoduše napodobit jejich předvedení. 

Pubescence – první fáze dospívání (11-15 let) 

Pubescence je obdobím tělesného a duševního dozrávání a hledáním vlastní identity. Děti 

mají silnou potřebu napodobovat dospělé mimo okruh své rodiny a obdivují své vzory 

(důležitý je příklad trenéra), mají vysokou potřebu kladného hodnocení a také trpí emoční 

labilitou. Jsou impulzivní, mají problémy se sebeovládáním a mají potřebu projevit svůj 

vlastní názor. Dodržování pravidel a příkazů dává dětem v tomto věku uvědomění si řádu a 

prožití spravedlnosti. 

 Pro tuto etapu dospívání je charakteristické zrychlení růstu a nerovnoměrný vývoj. Tato doba 

překotného růstu často vede k vzniku disproporcí a poruchám zdravého držení těla a tak je 

třeba této oblasti věnovat pozornost a péči vedoucí k nápravě. Do dvanácti let má stále ještě 

motorické učení vysokou kvalitu, pohyby jsou ekonomické a pevné. S příchodem puberty se 

ale objevuje diskoordinace, disharmonie a obecně neohrabaná pohybová činnost. Také jsou 

v tomto období značné rozdíly v motorice mezi pohlavími. 

 U pubescentů dochází k rozvoji logického a abstraktního myšlení, zlepšuje se schopnost 

soustředění a zvyšuje se výkonnost. Oblíbenými aktivitami dětí v tomto věku jsou hry 

s řešením problémových úkolů. V důsledku sexuálních rozdílů nastupuje odlišný trénink 

dívek a chlapců, a to zejména v oblasti síly. 
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Adolescence – druhá fáze dospívání (15-20 let) 

Během adolescence dochází k dokončování růstu a vývoje, intenzivnímu a plynulému 

dozrávání osobnosti. Tato doba je ve znamení revolty vůči autoritám, utváření a prosazování 

vlastních názorů. Dospívající v tomto věku mají vysokou potřebu intenzivních prožitků, mají 

rádi riskantní aktivity. To se následně projevuje nejen v oblibě adrenalinových sportů, ale také 

v oblibě aktivit spojených s řešením problémových úkolů. 

 Biologický vývoj předchází vývoji psychickému. V průběhu adolescence dochází k sílení 

kosterního svalstva, zbytnění vnitřních orgánů, plnému rozvoji a výkonnosti srdce, plic atd. Je 

to období vrcholných výkonů a maximálního rozvoje všech pohybových schopností. V tomto 

věku jsou již hráči schopni dlouhodobé práce na technické dokonalosti. Jejich pohybový 

projev se individualizuje a také nastupují celkově odlišné metody přípravy žen a mužů. 

Senzitivní období 

Senzitivním obdobím se nazývají takové etapy ve vývoji, které jsou příznivější pro přirozený 

rozvoj určitých schopností. Předpoklad těchto senzitivních období vychází z vývoje člověka, 

z ontogeneze. Pokud využijeme těchto období, ke správnému tréninku pohybových 

schopností a dovedností, můžeme dosáhnout velmi kvalitního a zdravého rozvoje jedince. 

Senzitivní období vychází z biologického věku, protože souvisí se stupněm fyziologického 

rozvoje. 
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Škála vysoké a střední efektivity tréninku v dětských kategoriích, kdy dochází k největšímu a 

nejefektivnějšímu rozvoji určitých pohybových schopností: 

(Perič, 2008) 

1. Vysoká efektivita tréninku: 

• Základní koordinace pohybů – 6 - 8 let 

• Kombinace pohybů – 7 – 10 let 

• Rychlostní schopnosti – 7 – 10 let 

• Rovnováha – 8 – 13 let 

• Pohyblivost – 10 – 13 let 

• Komplikovaná motorika – 10 – 13 let 

• Přesnost pohybu – 10 – 13 let 

2. Střední efektivita tréninku: 

• Správné a rychlé reakce – 7 – 11 let 

• Rychlá a výbušná síla – 10 – 15 let 

• Základní silový rozvoj – 10 – 13 let 

• Vytrvalost – 11 – 14 let 
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5.3.2 Koncepce tréninku 

Jedinec versus družstvo 

Na hráče ve všech mládežnických kategoriích by se jejich trenéři měli stále dívat jako na 

individuálního jedince a podle tohoto pohledu jej také hodnotit a posuzovat. U každého 

jednotlivého hráče si musíme klást otázky, jako jsou: Kterým způsobem ho dále rozvíjet? Jak 

zkvalitníme jeho schopnosti a dovednosti? Jak budeme formovat jeho charakter? 

 Hlavním cílem tréninku mládeže je výchova jedince pro jeho nejvyšší možnou herní a 

osobnostní úroveň, aby do dospělých kategorií přicházeli kvalitní a po všech stránkách 

připravení hráči, kteří jsou schopni podávat maximální sportovní výkony. Úkolem trenérů 

v dospělých kategorií je potom vybudovat z těchto jedinců kvalitní tým, který je schopen 

dosahovat co nejlepších výsledků. 

 Rozvoj hráče jako individuality ovšem neznamená potlačení jeho schopnosti kolektivního 

myšlení nebo týmové spolupráce, nýbrž rozvoj každého hráče jako co nejschopnějšího článku 

celého týmu. Záměrné budování týmu na úkor rozvoje jednotlivých hráčů v mládežnickém 

věku, vede k potlačení jejich vývoje. Hráči v pozdějším věku nejsou schopni dosahovat svých 

maximálních herních možností a tím se oslabuje celý tým. Tento přístup je charakteristický 

pro tzv. ranou specializaci. 

 Pohled na hráče jako na samostatnou jednotku je tedy jedním z pilířů správného přístupu 

trenéra k tréninku mládeže. 

Trénink odpovídající věku versus raná specializace 

Ve sportovním tréninku se můžeme setkat se dvěma základními koncepcemi. Prvním 

přístupem k trénování mládeže je trénink přiměřený věku. 

 Pro tento typ tréninku je v dětském věku charakteristické pouhé vytváření předpokladů pro 

pozdější výkon v dospělosti. Děti se učí pestré škále pohybových dovedností, které budou 

pevnými základy pro pozdější výkon. Trénink rovnoměrně rozvíjí všechny typy pohybových 

schopností, dovedností, je zaměřen všestranně a všeobecně. Zatížení je přiměřené dané 

věkové kategorii a konkrétním dětem, vychází ze hry a radosti z pohybu. Výsledky v dětských 

kategoriích ustupují do pozadí v perspektivě špičkových výkonů a výsledků v dospělosti. 
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V přímém protikladu k této tréninkové koncepci stojí raná specializace, která je zaměřená 

především na výkon a dosažené výsledky. Zatížení dětí v tréninku je úzce zaměřené a trénink 

je často velice fyzicky i psychicky náročný. Speciální příprava často nastupuje již u 

nejmladších kategorií. V mnoha případech dochází k jejich přetěžování, následně zdravotním 

komplikacím a brzkému konci sportovní činnosti. 

 Rozdíl v obou koncepcích je především v budoucnosti hráčů. Raně specializovaní hráči 

dosahují svých maximálních výkonů dříve, ale končí svou sportovní kariéru velice brzy a to 

často i v důsledku zranění z nepřiměřeného tréninku, jak již bylo zmíněno výše. Hráči, kteří 

naopak prošli tréninkem šitým na míru jejich věku, dosahují své maximální výkonosti sice 

později, ale jejich výsledky jsou stabilnější, kvalitnější a jejich sportovní život trvá mnohem 

déle. 

 Ve florbalu, který je zdravotně rizikovým sportem pro své jednostranné zatížení, může raná 

specializace vést až k poškození zdraví a vzniku vadného držení těla. A protože florbal není 

v naší republice profesionálním sportem, je zbytečné podstupovat tato rizika s ní spojená. 

Hráči mohou hrát florbal do poměrně vysokého věku a bylo by zbytečné jim tuto možnost 

nesprávně vedeným tréninkem odepřít. 

(Martínková, 2009) 
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Etapy sportovního tréninku 

Sportovní trénink můžeme nazvat během na dlouhou trať. Tento proces se v průběhu vývoje 

hráčů mění a lze jej rozdělit do tří následujících etap: 

� Etapa základního tréninku 

� Etapa specializovaného tréninku 

� Etapa vrcholového tréninku 

V tréninkové přípravě dětí se setkáváme s etapou základního a specializovaného tréninku. 

Etapa základní tréninku by ve florbale měla trvat přibližně do 10 až 12-ti let věku. V této době 

je velmi důležité podporovat přirozený tělesný i psychický vývoj všestranným a pestrým 

tréninkem. Děti rozvíjejí všeobecné pohybové dovednosti, osvojují si základy techniky, 

vytvářejí si návyk na určitý pravidelný, tréninkový režim a jiné. Hlavním úkolem etapy 

základního tréninku je vytvoření kladného vztahu ke sportovní činnosti. Výkon je tomto 

období pouze vzdáleným cílem a není cílem přípravy. Pohybový základ, který hráči získají 

během etapy základního tréninku, má obrovský vliv na budoucí růst výkonnosti. Tato etapa 

by rozhodně neměla v dlouhodobé koncepci tréninku dětí chybět a doba jejího trvání, by měla 

dosáhnout alespoň tří let. 

 Na etapu základního tréninku navazuje etapa tréninku specializovaného, která trvá až do 

kategorie juniorské, tedy do 17 až 18-ti let věku. I v tomto období by neměl být výkon na 

prvním místě. U hráčů této věkové kategorie je důležitá radost ze soutěžení a závodění. 

Určitou část všestranné a všeobecné přípravy zde nahrazuje specializovaný trénink. Postupně 

se navyšuje objem i intenzita zatížení, rozšiřuje se také kondiční a taktická příprava. Pokročilá 

technika se uplatňuje ve složitějších a náročnějších situacích. Hráči by v této etapě již měli 

mít zodpovědný přístup k tréninku a přípravě. 

 Poslední část, tedy etapa vrcholového tréninku je charakteristická orientací na maximální 

výkon a výsledky a měl by být zahájena až v dospělých kategoriích. 
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Výchova hráče: 

Během sportovní přípravy by mělo být výchovné působení na hráče směřováno 

k všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Formování charakteru každého hráče a výchova 

silného jedince s mravními hodnotami, schopností spolupráce, empatie, tolerance, smyslem 

pro spravedlnost a zodpovědnost musí být cílem každého trenéra.  

 Výchova by měla směřovat i do oblasti životosprávy, správných stravovacích návyků, 

denního režimu, tělesné hygieny a péče o svůj zdravotní stav. Sport je také vynikajícím 

způsobem, který může hráčům vštípit pravidla fair play a to nejen na hřišti, ale i v běžném 

životě. 

 Neboť je sport činností plnou překážek a překonávání sebe sama, děti se jaksi mimochodem 

učí to, že bez pravidelné a cílevědomé práce svých cílů nedosáhnou, a že nic v životě není 

zadarmo. Sport je tak vlastně jakýmsi „demem“ života. 

 V rámci psychologické přípravy, která u dětí silně souvisí s výchovným působením, bychom 

u našich svěřenců, měli budovat zdravé sebevědomí a sebeúctu, podporovat cílevědomost a 

vnitřní motivaci. Jedním z hlavních úkolů výchovy ve sportu je vytvoření přátelského, 

spravedlivého, bezpečného a pozitivního prostředí, ve kterém se děti mohou po psychické 

stránce plně a zdravě vyvíjet. 

Požadavky na hráče aneb jaký by měl být ideální florbalista: 

Kvalitní hráč by měl výborně ovládat techniku a být vybaven herní inteligencí. To znamená 

vyspělé herní myšlení, předvídavost, cit pro prostor i rozvinuté periferní vidění. Na stejné 

úrovni musí mít pohybové schopnosti – musí být vysoce obratný a rychlý s velmi dobrými 

silovými a vytrvalostními schopnostmi. 

 Ideální hráč florbalu musí mít vyvinutý smysl pro kolektivní práci. Musí disponovat 

odolností, odvahou, bojovností, zdravou mírou sebevědomí a v neposlední řadě musí být hnán 

vpřed vnitřní motivací. 

 Pro florbalového brankáře jsou navíc velmi důležité schopnosti: koordinace a pohyblivost a 

to na té nejvyšší možné úrovni. 
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5.3.3 Rozvoj pohybových schopností 

Rozvoj pohybových schopností, nazývaný také jako kondiční příprava, je především 

v dětském věku pro vytvoření širokého pohybového spektra a základů pro pozdější maximální 

rozvoj. Hlavní část tréninkové jednotky obsahuje rozvoj pohybových schopností, které do 

tréninku zařazujeme v tomto pořadí: koordinace, rychlost, síla a vytrvalost. Kondiční příprava 

obsahuje jak obecné činnosti, tak i činnosti speciální florbalové. Speciální prostředky 

kondiční florbalové přípravy, ale zařazujeme až u starších kategorií. 

Koordinace: 

Koordinační neboli obratnostní schopnosti, můžeme jednoduše definovat jako schopnost řídit 

své vlastní pohyby. Koordinace klade nároky na přesnost a rychlost provedení pohybů, 

orientaci v prostoru, přizpůsobivost vnějším podmínkám i novým pohybům, činnost 

zrakových či sluchových analyzátorů, nervosvalovou koordinaci, ale také na pozornost a 

motivaci hráčů. 

 Koordinační schopnosti rozlišujeme na obecné, které tvoří všeobecný koordinační základ, a 

speciální, které tvoří základ pro florbalové dovednosti. Obecně můžeme říci, že čím vyšší je 

úroveň obecné koordinace hráče, tím jednodušší je následné osvojení speciálních 

florbalových dovedností. Pokud jsou častou náplní tréninků různá koordinační cvičení, pak 

budou mít hráči předpoklady k rychlejšímu a úspěšnějšímu zdokonalení florbalové techniky. 

Koordinační cvičení by měla být hlavní náplní tréninkových jednotek do zhruba 13 – ti let 

věku, kdy mají hráči nejpříznivější předpoklady k jejímu rozvoji. Mimo tuto důležitou oblast 

je trénink koordinačních schopností velice důležitý také pro prevenci zranění. 
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Koordinace je tvořena z mnoha samostatných schopností a při jejím tréninku je třeba 

postupně zařazovat cvičení pro rozvoj všech těchto prvků a také dodržovat následující zásady: 

1) Schopnost spojování pohybů – propojení již dříve osvojených pohybových dovedností 

do složitějších celků (kombinace kotoulů, zpracování míčku a následná střelba). 

2) Schopnost orientace – sledování vlastního pohybu a pohybu ostatních hráčů v prostoru 

a čase (úpolové hry, hra na zmenšeném poli) 

3) Schopnost rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí těla – zaujmutí přesné polohy 

těla nebo náčiní (hod míčem na cíl, střelba) 

4) Schopnost přizpůsobit se – přizpůsobování vlastních pohybů vnějším podmínkám (běh 

ve složitém terénu, v písku, střelba z osobního souboje) 

5) Schopnost rychlé reakce – včasné zahájení určité činnosti (starty na zrakový nebo 

zvukový signál, starty dvou hráčů pro jeden míček) 

6) Schopnost rovnováhy – udržování těla v určitých polohách (gymnastická cvičení, 

úpolové hry, osobní souboj o míček) 

7) Schopnost rytmická – udržování rytmu pohybu (běh, rytmus střelby nebo přihrávky) 

8) Učenlivost –kvalita a rychlost učení se novým pohybovým dovednostem 
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Při tréninku koordinačních schopností také rozlišujeme několik zásad: 

1) Volíme adekvátně složitá koordinační cvičení a po jejich osvojení zvyšujeme jejich 

náročnost. 

2) Zvolená cvičení provádíme v různých obměnách – různé postoje a výchozí postavení 

těla, např. střelba z místa, z chůze, z běhu, po kotoulu apod. 

3) Při nácviku cvičení měníme vnější podmínky – velikost hřiště, povrch, míčky atd. 

4) Zařazujeme různý rytmus cvičení – při driblinku, přeskocích přes švihadlo, rychlém 

běhu. 

5) Volíme pestré kombinace již osvojených pohybových dovedností – hráči tyto činnosti 

provádějí v rychlém sledu (různá gymnastická cvičení). 

6) Hráči se věnují několika činnostem zároveň – dva hráči běží paralelně slalom mezi 

kužely a současně si přihrávají míček. 

7) Během cvičení podáváme dodatečné informace, nebo zařazujeme cvičení 

s časoprostorovým tlakem – v okamžiku střelby hráči ukážeme kam má vystřelit, nebo 

má hráč omezený prostor pro překonání soupeře. 
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Rychlost 

Trénink rychlosti je poměrně náročný, je spojen s krátkým časovým úsekem fyzického úsilí, 

maximálním nasazením a také dlouhým intervalem odpočinku. 

Rychlost se skládá ze tří základních složek: 

1) Rychlost reakce – doba reakce na určitý podnět 

2) Acyklická rychlost – rychlost jednotlivých pohybů (střelba, hod míčem, skok) 

3) Cyklická rychlost – rychlost lokomoce (běh, plavání, jízda na kole) 

Rychlost lokomoce pak můžeme dále dělit na rychlost akcelerace, frekvence a rychlost se 

změnou směru. 

 Jednotlivé složky rychlosti je třeba trénovat odděleně, protože rozvoj jedné složky nutně 

neznamená automatický rozvoj složky druhé. Například trénink reakční rychlosti nerozvíjí 

rychlost při běhu. Pokud bude hráč rychlý v běhu na určitou vzdálenost, neznamená to, že 

bude u míčku vždy první, protože jeho rychlost reakce nemusí být na stejně vysoké úrovni 

jako rychlost lokomoce. 

 Rychlostní schopnosti také závisejí na rozvoji ostatních pohybových schopností – koordinaci, 

síle, pohyblivosti i vytrvalosti. Ke zvýšení rychlosti tedy dochází také pomocí rozvoje 

ostatních pohybových schopností. 

 Délka zatížení při tréninku rychlosti u dětí se pohybuje kolem 5 až 10-ti sekund (u dospělých 

je maximální délka zatížení 20s), po kterou jsou hráči schopni udržet maximální intenzitu 

pohybu. Odpočinek mezi jednotlivými cvičeními je dlouhý, aby si organismus stihl obnovit 

energetické zdroje pro vykonávání další svalové práce. Poměr zatížení – odpočinek by se měl 

ideální pohybovat na hodnotě 1:10, nejméně však 1:6. 

 Důležité je, by hráči danou zátěž prováděli s maximální intenzitou. Doporučuje se 3 – 5 

opakování v jedné sérii za sebou s výše uvedeným intervalem zatížení a odpočinku a celkem 

1 -3 série v tréninku. Mezi jednotlivými sériemi by měl být delší odpočinek (zhruba 7 – 

10min), ve kterém hráči mohou provádět lehkou aktivitu. 

 Při tréninku rychlosti je někdy obtížné dodržovat dlouhé intervaly odpočinku. Cvičení, které 

delší intervaly podporují, jsou štafetové závody. Počtem hráčů v jednom družstvu se dají 

intervaly zátěže a odpočinku přizpůsobit výše uvedeným poměrům. 
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Síla 

Síla je schopnost překonávat vnější odpor svalovou kontrakcí. Podle průběhu pohybu můžeme 

rozlišit dynamickou a statickou svalovou kontrakci. Při dynamické kontrakci dochází 

k pohybu těla nebo jeho části, při statické kontrakci se naopak odpor udržuje bez pohybu těla. 

 Při tréninku dynamických silových schopností se řídíme třemi ukazateli: 

1) Velikost odporu (př. hmotnost břemene) 

2) Počet opakování 

3) Rychlost pohybu 

Rozdělení dynamických silových schopností dle výše uvedených ukazatelů: 

• Rychlá síla – velká rychlost provedení s malým počtem opakování a s malým odporem 

• Vytrvalostní síla – vysoký počet opakování s malým oporem v malé rychlosti 

• Maximální síla – malý počet opakování s maximálním odporem a prováděný v malé 

rychlosti 

Odlišnosti v tréninku síly podle věkových období: 

Období do 10 let 

V tomto období se zařazují rychlostní a obratnostní cvičení, která podporují rozvoj silových 

schopností. Posilování by mělo být přirozené. Nevhodnější aktivitou je překonávání různých 

překážek se svalovým úsilím (šplhání, lezení, ručkování). 
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Období 10 – 15 let 

V tomto období se rozšiřují výše uvedené aktivity také o krátkodobá rychlostní silová cvičení 

s využitím vlastní hmotnosti těla – průpravná cvičení pro kliky, později kliky, posilování 

břišního svalstva… Po určité době je vhodné zařazovat jednoduché izometrické posilování 

s krátkými výdržemi, jedná se o výdrže v určité poloze (například vzpor ležmo) po dobu 

několika sekund. Důležitá je správnost provedení, maximální doba provedení odpovídá 

schopnosti hráče v dané pozici setrvat bez uvolnění některých svalových skupin a tím 

nezdravého přetížení některých oblastí. 

Období od 16 let 

Od šestnáctého roku můžeme začít zařazovat náročnější silový trénink. Důležité je, ale mít na 

zřeteli, že v tomto věku stále ještě není zcela ukončen tělesný vývoj a při neadekvátním 

zatížení může dojít k poškození zdraví hráče. Při posilování je třeba mít na paměti, že 

rozvíjíme silové schopnosti pro florbal, kde je důležitá síla pro stabilitu v osobních soubojích 

a rychlost pohybu při běhu nebo střelbě. Není důležité, jaký je objem svalů nebo jejich 

vyrýsování, podstatná je mezisvalová koordinace dobře připravených svalů, při které spolu 

svaly dokážou rychle a efektivně spolupracovat. 
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Zásady v tréninku síly mládeže: 

• Přizpůsobovat trénink adekvátně k věkovým zákonitostem a biologickému věku 

• Nadměrně nezatěžovat páteř a pohybový aparát 

• Rozvíjet rovnoměrně všechny svalové skupiny 

• Klást důraz na trénink mezisvalové koordinace 

• Absence cvičení s maximálním odporem 

• Důraz na správné technické provedení a rytmus dýchání 

• Neopomíjet silový trénink, ale dávkovat s rozumem 

• Důkladné rozcvičení před tréninkem 

• Silový trénink by měl mít charakter kompenzačních cvičení 

• Mít na paměti, že florbal není silový sport, ale síla je zde jednou z nezbytných složek 

kondiční přípravy. 
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Vytrvalost 

Vytrvalostní schopnosti můžeme obecně chápat jako schopnost odolávat únavě. Jedná se o 

pohybovou schopnost člověka k dlouhotrvající tělesné činnosti: soubor předpokladů provádět 

cvičení s určitou nižší než maximální intenzitou co nejdéle, nebo po stanovenou dobu co 

nejvyšší možnou intenzitou. Vytrvalostní schopnosti jsou závislé především na úrovni rozvoje 

fyziologických funkcí, jakou jsou okysličovací a transportní procesy ve svalech, rozvoj 

oběhově-dýchacího systému. Dále je ovlivňují i procesy psychické, především morálně-volní. 

Ve většině sportovních disciplín, a ve florbale stejně tak, plní vytrvalostní schopnosti úlohu 

kondičního základu výkonu. Vytvářejí v organismu takové podmínky, aby sportovec mohl 

zvládnout soutěž v plném tempu a nasazení po celou dobu. Druhým úkolem této schopnosti 

jsou vysoce rozvinuté zotavovací schopnosti, které se projevují v průběhu závodu nebo 

utkání. 

(Perič, Dovalil, 2010) 

 Každý hráč florbalu ke svému výkonu potřebuje určitou úroveň vytrvalosti, nejen pro zápasy, 

ale i pro tréninkovou zátěž samotnou. 

 Velmi zjednodušeně můžeme vytrvalost rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou, ale v širším 

rozdělení se uvádí vytrvalost rychlostní, krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. 

 Při vytrvalosti krátkodobé pracuje svalstvo hráče za vysoké spotřeby kyslíku, která postupně 

vytváří tzv. kyslíkový dluh – svaly tedy pracují v anaerobním režimu, tedy s jeho 

nedostatečným přísunem. Naopak o aerobní vytrvalosti mluvíme tehdy, kdy svaly pracují za 

nižší spotřeby kyslíku. Aerobní trénink má relativně nízkou intenzitu, a proto ho můžeme 

provádět delší dobu, zatímco anaerobní cvičení vyžaduje vysokou intenzitu provedení a proto 

je doba jeho trvání časově omezena. 
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Stejně tak, jako je u malých dětí důležité rozvíjet rychlost a koordinaci, je naopak neefektivní 

a ze zdravotního hlediska nevhodné, cíleně rozvíjet u dětí mladšího školního věku 

vytrvalostní schopnosti. Dětský organismus není schopen maximálně využívat kyslík ve 

svalech a jejich metabolismus zatím není schopen odbourávat produkci určitých zplodin 

v organismu. 

 Cílený rozvoj vytrvalosti tedy vstupuje do tréninku dětí až později, zhruba kolem 11 až 12-ti 

let věku. Mělo by se však jednat o rozvoj vytrvalostních schopností, které jsou pokrývané 

energií uvolňovanou aerobně. Zařazení aerobní činnosti do tréninku přispívá k rozvoji 

kardiovaskulárního a respiračního systému a má pozitivní vliv na zdravotní stav hráčů. Mezi 

vhodné tréninkové činnosti pro rozvoj vytrvalosti by měly patřit různé pohybové hry a 

soutěže, překážkové dráhy, úpolová cvičení, přeskoky přes švihadlo, formy aerobiku, ale 

třeba i hry v přírodě, cyklistika, turistika, plavání či bruslení. Nejpodstatnějším prostředkem 

vytrvalostního rozvoje by pak měly být sportovní hry, a to nejen florbal, ale i rugby, fotbal, 

házená, basketbal apod. 

 K systematickému tréninku vytrvalosti by se mělo přejít až v období puberty, kdy se již 

zvyšuje schopnost využití kyslíku ve svalech a trénink vytrvalosti tak začíná být efektivní. 

Výše zmíněné aktivity se v tomto věku mohou rozšířit i o nepřerušovaný běh, a to buď 

metodou souvislé zátěže, nebo zátěže střídavé. Později je možné zařazovat aktivity 

krátkodobého charakteru ve vyšších intenzitách zatížení (střídání zatížení v délce 20 – 60 

sekund a odpočinku přibližně v poměru 1:1 – 2) nebo aktivity s nižším zatížením (střídání 

zatížení v délce kolem 2 – 5 minut a odpočinku v poměru 1:1). 
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6 Rozdíly v kondi ční přípravě branká řů a hráčů v poli 

 
Ve florbale se na všeobecnou kondiční přípravu zaměřujeme v tzv. přípravném období, tedy 

několik týdnů po skončení soutěžní sezóny. Klasické soutěžní období trvá od září do dubna, 

ale mezinárodní soutěže často sezónu prodlužují. To znamená, že hráči mají obvykle měsíc a 

ž měsíc a půl pauzu po odehrání posledního zápasu nebo turnaje a období přípravné začíná 

dva až tři měsíce před další soutěžní sezónou. 

6.1 Fyziologie florbalu 

Florbal je kolektivní hra, u které převládá intervalový a přerušovaný typ aktivity, která 

vyžaduje dostatečně široký rozsah motorických dovedností, rychlý postřeh a schopnost 

reagování na danou situaci a vysokou úroveň celkové tělesné zdatnosti. Fyziologické nároky 

na hráče se samozřejmě odlišují podle toho, které postavení v družstvu hráč zaujímá (útočník, 

obránce, brankář) a také na herním stylu. 

 Tento sport je založen na střídání cyklických a a cyklických pohybových činností, což může 

být například běhání a střelba. Krátké časové úseky maximálního zrychlení a sprintu se zde 

střídají s plynulým během, osobními souboji, přihrávkami a střelbou. Útočné řady a dvojice 

obránců se zapojují do hry během střídání, přičemž časový poměr výkonu na hřišti a na 

střídačce je zhruba 1:2. 

6.2 Všeobecná kondi ční tréninková p říprava hrá če v poli 

Výkon ve florbale závisí především na dobré trénovanosti jedince a technicko - taktické 

vyspělosti. Důležitým a taktéž základním pohybem je v tomto sportu bezesporu běh. 

V návaznosti na tuto pohybovou činnost pak také různé skoky, poskoky, výpady, cval stranou 

a další přirozené pohyby. Další svaly, které se ve florbale hojně zapojují a to zejména při 

střelbě jsou sval deltový, svalové skupiny horních končetin a při střele zápěstím také svaly 

předloktí. 
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Intervalový způsob práce v utkání klade specifické požadavky na energetické zabezpečení 

organismu. Přibližně platí, že doba výkonu hráče během zápasu je o polovinu kratší než doba 

jeho odpočinku během střídání. V průběhu celého utkání tedy může každý hráč vystřídat až 

45-krát, o celkové délce 30 až 40 minut podle jeho kvality, nebo podle toho jestli se účastní 

přesilovek a hry v oslabení. Průměrná délka vzdálenosti naběhané v průběhu utkání se 

pohybuje kolem pěti až šesti kilometrů. 

Kondiční příprava tedy probíhá především v letním období a to zpravidla ve venkovním 

prostředí. Nejprve v polovině letní přípravy se začíná trénovat opět v hale. Téměř všechny 

florbalové týmy využívají během letní přípravy možnost výjezdu mimo oblast běžného 

tréninku. Změna prostředí a mnohdy členitější terén mohou poskytnout nové stimuly pro 

úspěšný rozvoj požadovaných schopností. 

 Zpravidla zahrnuje letní příprava tři fáze. V první fázi je trénink zaměřen na rozvoj 

vytrvalosti a současně se začíná i s tréninkem zaměřeným na svalovou sílu. Druhá fáze 

zahrnuje především aerobní vytrvalostní trénink a opět posilování. Poslední fáze letní 

přípravy má za úkol udržet získanou vytrvalost a sílu a zároveň rozvíjet anaerobní schopnosti 

organismu intervalovým tréninkem. V závěrečném soustředění se klade důraz hlavně na 

nácvik herních kombinací a signálů. Přípravná přátelská utkání potom mají za úkol připravit 

hráče na jejich realizaci v soutěžním utkání. 

Celé přípravné období zahrnuje asi padesát tréninků, dvě až tři soustředění a několik 

přátelských utkání a turnajů. 

Tréninky zaměřené na rozvoj kondice můžeme podle jejich hlavního zaměření rozdělit na 

několik částí: 

a) Trénink zaměřený na rozvoj vytrvalosti 

b) Trénink zaměřený na rozvoj rychlosti 

c) Trénink zaměřený na rozvoj síly 

d) Trénink zaměřený na rozvoj koordinace 
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a) Trénink zaměřený na rozvoj vytrvalosti 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, je trénink vytrvalosti v kolektivních sportech spíše 

podpůrnou záležitostí. Je však základní schopností nezbytnou pro perspektivní výkonnostní 

vzestup. Je totiž podmínkou pro absolvování většího objemu tréninku. V zájmu zvyšování 

výkonnosti musí být hráč schopen absolvovat při tréninku podstatně větší specifické zatížení, 

než představuje soutěž. Neměli bychom zapomínat ani na skutečnost, že dlouhodobá 

vytrvalost je základem pro rozvoj ostatních druhů vytrvalosti. Aby tedy hráč při utkání mohl 

odvést optimální výkon, je nezbytný dostatečný rozvoj jeho vytrvalostních schopností. 

Metody užívané k rozvoji vytrvalostních schopností: 

� Intervalový trénink 

Způsob rozvíjení střednědobé vytrvalosti, kdy se střídá zatížení s vysokou intenzitou a 

relativně krátkým odpočinkem. Při intervalovém tréninku se spolu s vytrvalostními 

schopnostmi rozvíjejí i schopnosti rychlostní. Pro jeho vyšší nároky na organismus sportovce 

se s ním doporučuje začínat až ve starších žákovských kategoriích.  

� Nepřerušovaná zátěž 

Pravděpodobněji nejčastěji využívaná metoda vytrvalostního tréninku v první fázi letní 

přípravy. Její základ spočívá v provádění cyklické pohybové činnosti po dlouhou dobu tzn. 30 

a více minut. Tímto způsobem se nejvíce rozvíjí dlouhodobá vytrvalost. 

� Fartlek  

Je to zábavná metoda nácviku vytrvalostních schopností pocházející ze Švédska, využívající 

různé terénní nerovnosti ke změnám tempa. Je to trénink spojující v sobě prvky intervalové 

metody s prvky nepřerušované zátěže 

Tréninky zaměřené na zlepšování a získávání vytrvalostních schopností zařazujeme do první 

fáze letní přípravy. Tréninkových jednotek zaměřených tímto směrem by mělo být přibližně 

13 – 15. Jak již bylo řečeno, do této fáze kondiční přípravy patří i tréninky silové. 
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b) Trénink zaměřený na rozvoj rychlosti 

V kapitole Rozvoj pohybových schopností bylo zmíněno, že rychlost stejně jako koordinace, 

je schopnost, která se nejlépe rozvíjí ještě v dětském věku. Doba, kdy jsou pro rozvoj této 

schopnosti nejpříznivější podmínky, se nachází mezi 7 – 11. rokem života. Vrcholem, kdy by 

mělo být dosaženo nejvyšších rychlostních schopností je věk mezi 18 – 20-ti lety. Avšak ani 

po dosažení této hranice by neměl být rychlostní trénink opomíjen, ale měl by být alespoň 

zaměřen na udržování již dosažené úrovně. 

V průběhu letní přípravy zařazujeme rychlostní trénink zhruba 2 – 3 krát týdně a to až do její 

2/3, po získání vytrvalostních schopností. Je to přibližně 12 – 14 tréninků, ale počet se odvíjí 

individuálně od celkového tréninkového plánu každého týmu. Dávkování je nejčastěji 3 krát 

týdně o časové sumaci 4 – 5 hodin. 

Rychlostní schopnosti při florbalovém přípravě se trénují zpravidla v hale, na oválu nebo na 

hřišti. Zařazování tohoto tréninku do terénu je krajně nevhodné, protože zde hrozí možnost 

mnoha poranění svalového aparátu. 

Prostředky ke zvýšení rychlostních schopností mohou být: 

� Sprinty 

� Stupňované sprinty 

� Rychlé starty na krátkou vzdálenost 

� Štafetové hry 

� Překážkové hry 
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c) Trénink zaměřený na rozvoj síly 

Silové schopnosti hrají určitou úlohu ve všech sportovních odvětvích. Stále větší význam 

získávají i ve sportovních hrách, které se stávají stále rychlejšími a agresivnějšími. Silové 

schopnosti hrají určitou úlohu ve všech sportovních odvětvích. Stále větší význam získávají i 

ve sportovních hrách, které se stávají stále rychlejšími a agresivnějšími. Ve florbale a vlastně i 

ve všech ostatních sportovních  by se ovšem trénink zaměřený speciálně na rozvoj silových 

schopností neměl zařazovat dříve než kolem 15 – ti let věku. V této době je možné začít 

posilovat bez větších obav a hlavně s výrazným efektem nárůstu svalové hmoty. 

Silový trénink florbalistů zařazujeme v 1 a 2 druhé fázi přípravného období. Zaměřuje se na 

posílení všech svalových skupin a rozhodně by se nemělo opomíjet kompenzační cvičení na 

oslabené svalové skupiny. 

 K hlavním prostředkům rozvoje síly patří: 

� Úpolové hry – zápasy, páky, přetahování 

� Cvičení ve ztížených podmínkách – běh do kopce, tažení partnera 

� Přirozené posilování – posilování vlastní vahou, kliky, shyby, angličáky, činky 

s malou zátěží (1-5kg), medicinbaly 

� Silové vstupy – u mladších věkových kategorií, posilování v průběhu hry 

� Posilovna – samostatná tréninková jednotka u vyšších věkových kategorií 

 

Silové tréninky by měly být zaměřeny hlavně na posílení velkých svalových skupin a 

nedílnou součástí těchto tréninkových jednotek by měla být i vyrovnávací a kompenzační 

cvičení. 
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d) Trénink zaměřený na rozvoj koordinace 

Komplexní povaha koordinačních neboli obratnostních schopností do značné míry určuje i 

formy, prostředky a metody jejich rozvoje. Komplexní povaha obratnostních schopností do 

značné míry určuje i formy, prostředky a metody jejich rozvoje. Významná je také skutečnost, 

že všechny oblasti obratnostních schopností se nejúčinněji rozvíjejí mezi 7. až 10. rokem 

věku. To znamená, že těžiště rozvoje obratnostních schopností spadá do období, které je 

vymezeno etapou předpřípravy a etapou základního tréninku. Trénovatelnost obratnostních 

schopností je prokázána, i když je známo, že jednotlivé oblasti jsou schopny rozvíjet se 

v různé míře. Zásadně však platí, že k rozvoji všech komponent koordinačních schopností je 

nutné opakovat rozvíjející cvičení ve velkém objemu, v přiměřené intenzitě a na vysoké 

kvalitativní úrovni. 

(Choutka, Dovalil, 1987) 

 Rozvoj obratnosti tedy patří mezi hlavní úkoly tréninku a to hlavně v žákovských 

kategoriích. Kvalitní rozvoj obratnosti v nízkém věku bude kvalitně ovlivňovat výkony hráče 

po celou dobu jeho účasti v soutěži. Její rozvoj jde v ruku v ruce i s rozvojem rychlostních 

schopností. 
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Mezi hlavní metody rozvoje koordinace patří: 

� Slalomové dráhy 

� Překážkové hry  

� Cvičení v neobvyklých podobách – slalomy pozadu, cviky které běžně provádíme 

na levou/pravou stranu, provádíme na stranu opačnou 

� Cvičení v různých vnějších podobách – běh v lese, mělké vodě, oranici, po 

vrstevnici prudkého kopce 

� Cvičení na zdokonalení ovládání předmětů – dribling,švihadla, cviky s několika 

míči najednou 

� Cvičení na orientaci v prostoru – kotouly, hvězdy, běhy s otočkou, starty 

z neobvyklých poloh. 

6.3 Všeobecná kondi ční tréninková p říprava branká ře v přípravném 

období 

Brankáři se stejně tak, jako ostatní hráči, zejména během přípravného období zaměřují 

především na rozvoj fyzické kondice a zlepšování techniky chytání, včetně pohybu brankáře. 

Kromě rozvoje fyzické kondice je potřebné nastavit správný a vyhovující systém tréninku, 

včetně protahovacích cvičení, posilování svalů a správného provádění základních činností a 

také osvojení si vlastního stylu. 

 Pohyb v brankovišti a základní dovednosti, které jsou dlouhodobě nacvičované, opakovaně 

zdůrazňované základní techniky a pohyby utváří při správném počtu opakování základ pro 

budoucí automatické reakce na podněty vznikající v herních situacích. 

Během přípravného období se brankáři rádi věnují také jiným sportům. Venku lze provozovat 

mnoho disciplín a je dobré těchto rozmanitých možností využít. V každém případě je však 

třeba přemýšlet nad cílem co nejvíce zvýšit dosavadní kondici a rozvinout základní 

brankářské dovednosti. 
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Mezi vhodné doplňkové sportovní aktivity patří následující: 

� Celé tělo – posilování, plavání, veslování 

� Paže a trup – squash, badminton, basketbal 

� Nohy – fotbal, in – line, běhy, cyklistika 

Objem tréninku 

V tomto období by se měl čas, který brankář věnuje tréninku, pohybovat průměrně mezi 10 – 

13 hodinami týdně. To odpovídá asi šesti 1,5 až 2 – dvou hodinovým tréninkovým jednotkám. 

V první polovině letní přípravy by měl brankář společně s týmem strávit týdně 3 – 4 

tréninkové jednotky a k tomu mít svůj vlastní trénink zhruba 4 – 6 hodin, tedy 2 až 3x týdně. 

Dobu vlastního tréninku pak brankář násobí svou aktivitou a snahou o správné provedení 

brankářských pohybů a technik. 

V druhé polovině letní přípravy je pro brankáře velmi důležité absolvovat speciální 

brankářské tréninky a to alespoň 2 krát za týden o celkové časové sumaci 2 – 3 hodiny. 

Kromě speciálních cvičení musí trénink obsahovat také posilovací cvičení, cvičení na rozvoj 

koordinace, strečinková cvičení a také cvičení kompenzační, na která během soutěžní sezóny 

nezbývá tolik času. K tomuto tréninku brankář potřebuje také hráče. Vhodnou organizací a 

náplní tréninkových jednotek se dá spojit speciální brankářský trénink s trénink ostatních 

hráčů tak, aby mohlo celé družstvo trénovat pohromadě. 
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Kondiční posilování vhodné pro brankáře 

� Hod míčkem, medicinbalem – pozitivně ovlivňuje výhozy 

� Sedlehy, sklapovačky, plazení, kliky – pozitivně ovlivňuje svaly trupu, zad 

� Krabí běh, dřepy s výskokem, skoky, překážky, kopce, různé běžecké úseky 

sprinty – pozitivně ovlivňují svalstvo dolních končetin 

Posilování během první fáze přípravného období je zaměřeno na celé tělo s co možná 

nejpřesnějším a správně techniky zvládnutým provedením, správnou rychlostí se zachováním 

pružnosti, avšak bez opomenutí zaměřit se na hlavní partie tolik důležité pro účinné výhozy, 

tzn. svalstvo ramen a paží. Posilování plně postačí 2 – 3 krát týdně po dobu 60- ti minut, mezi 

posilovacími tréninky by měl být vložen den volna důležitý pro správnou regeneraci. Každý 

trénink začíná správným zahřátím a protažením v rozsahu 10 – 15 minut, například švihadlem 

či během o nízké intenzitě. 

Věkové a zdravotní aspekty 

V kondiční, ale i v technické a taktické přípravě by se měl zohledňovat věk trénovaných hráčů 

a jejich zdravotní stav. V žákovské kategorii by měl být trénink zaměřen především na rozvoj 

obratnosti a zdravotně orientované zdatnosti. Trénink dětí a mládeže nemůže kopírovat 

tréninkový systém dospělých z důvodu somatických i psychických rozdílů mezi dětmi a 

dospělými. Toto pravidlo bývá často nerespektováno a v důsledku toho se setkáváme s těmito 

chybami: nesprávné chápání soutěží, nerespektování stupně vývoje a růstu dětského 

organismu a jeho nadměrné zatížení, následné narušení fyziologických pochodů a narušení 

normálních sociálních vztahů.  

Jako následek nadměrného zatížení a jeho nedostatečné kompenzace se objevují větší 

zdravotní potíže, jako jsou; bolesti zad a kloubů (zejména kolen a kotníků), zkrácené a naopak 

ochablé svalové skupiny, hyperlordózy nebo skoliózy zad. Proto je velice důležité 

nepodceňovat relaxační respektive rehabilitační cvičení. 

(Havlíčková, 1993) 
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Mezi hlavní a zároveň nejčastěji se vyskytující zranění ve florbale, jsou převážně zranění 

dolních končetin. Rychlé změny směru, nebo nečekaný náraz do kolenního kloubu mívají za 

následek natržení či úplné přetržení vazů nebo poškození menisků. Výrony kotníků, natažení 

či natržení svalu a různé naraženiny rovněž nejsou výjimkou. Dále se u florbalistů často 

objevují potíže se zády, zápěstím a oblastí ramenního pletence. U brankářů se často vyskytují 

poranění třísel, kolenních vazů. Odřeniny dlaní a prstů nebo poranění nehtového lůžka pak 

bývá důsledkem seknutí hokejkou.  

 
7  Výzkumná část 

7.1 Hypotézy 
H1. Předpokládám, že v přípravném období budou mít juniorské i dospělé kategorie na úrovni 

extraligy a první ligy 6 tréninkových jednotek týdně. Během sezóny jen 4. 

H2. Předpokládám, že u žákovských kategorií se neliší počet tréninkových jednotek v týdnu 

podle období sezóny. 

H3. Předpokládám, že u kategorie staršího žactva nejméně 65% brankářů pracuje s trenéry na 

odstranění svých slabých stránek. U kategorie dospělých to nebude více než 50%.  

H4. Předpokládám, že s každou vyšší (starší) věkovou kategorií budou speciální brankářské 

tréninky zařazovány do týdenního tréninkové cyklu o 5% méně častěji v porovnání s kategorií 

bezprostředně nižší (mladší). 

H5. Předpokládám, že minimálně 70 % brankářů všech věkových kategorií absolvuje 

kondiční přípravu společně s ostatními hráči. 

H6. Kondiční příprava brankáře a hráče v poli se liší zejména v těchto oblastech: aerobní 

vytrvalost, silová příprava a flexibilita pohybu. 

H7. V 85% si post brankáře vybral hráč sám. 

H8. Předpokládám, že ve všech věkových kategoriích převládá model 1 týmového 

soustředění za rok. 

H9. Předpokládám, že 60% brankářů dorostenecké a juniorské kategorie označí za 

nejobtížněji chytatelnou střelu tu, které je umístěna těsně nad dolní končetinu. 20% naopak 

označí tu, která směřuje doprostřed prostoru, který je mezi paží a dolní končetinou. 

H10. Předpokládám, že 40% brankářů z kategorie mladší žactvo se začalo věnovat florbalu ve 

věku 8 - mi let. 
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H11. Kategorie mladší a starší žactvo věnují rozchytání více času než kategorie dorostenecké 

a starší. 

H12. Předpokládám, že méně než 25% mnou sledovaných brankářů bude mít v tréninkovém 

cyklu pravidelně zařazeny speciální brankářské tréninky. 

H13. Předpokládám, že u více než 85% sledovaných brankářů dojde ke zlepšení ve všech 

testovaných oblastech. 

H14. Předpokládám, že existují minimálně 3 prostředky specifického tréninku, které jsou 

používané pro rozvoj florbalových brankářů. 
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7.2 Metodika výzkumu 

Pro sběr dat k výzkumné části diplomové práce jsem zvolila metodiku kvantitativního 

výzkumu prostřednictvím dotazníku i metodiku kvalitativního výzkumu prostřednictvím 

řízeného rozhovoru. Dotazníkovou metodu jsem volila u věkových kategorií od mladšího 

žactva výše a metodu řízeného rozhovoru jsem použila k získávání informací u kategorií 

přípravek a elévů. Kvůli větší objektivitě svého výzkumu jsem se snažila pojmout co nejširší 

výkonnostní spektrum hráčů. Mezi sledovanými brankáři tedy můžeme nalézt jak ty, kteří se 

pohybují na naší reprezentační úrovni, tak zároveň i takové, kteří hrají v sedmé lize. Výzkum 

byl věnovaný ženským i mužským kategoriím. 

Pomocí odborné literatury jsem sestavila soubor tréninkových cvičení zaměřených na 

jednotlivé herní dovednosti. Tento soubor je rozdělen na dvě části. První část je věnována 

hráčům v poli a druhá část brankářům. V části věnované hráčům jsou cvičení zaměřená na 

střelbu, přihrávku a zpracování, vedení míčku a obsazování a uvolňování hráče s míčkem. 

V druhé části, věnované brankářům, jsou cvičení zaměřená na zmenšování střeleckého úhlu, 

přesuny a pohyb brankáře, zaujetí správného postavení vzhledem k míčku a situace 1 -0. 

Účinnost tréninkových cvičení, která jsou určena brankářům, jsem ověřovala prostřednictvím 

testové baterie zaměřené na základní brankářské dovednosti. 

7.3 Příprava a organizace výzkumu 

V první fázi výzkumu jsem si podle prostudované literatury a vlastní zkušenosti zvolila 

základní témata, kterými se budu zabývat. Na jejich základě jsem posléze zpracovala dotazník 

a soubor tréninkových cvičení. Dotazník byl sestaven z uzavřených i otevřených typů otázek. 

Otázky otevřené jsem použila zejména v těch případech, kdy bylo žádoucí ponechat 

respondentovi dostatečný prostor pro vlastní vyjádření. Taktéž jsem si stanovila základní 

otázky, které následně obsahoval řízený rozhovor s trenéry nejmladších věkových kategorií. 

Soubor tréninkových cvičení, která jsou určena brankářům, jsem zkoumala prostřednictvím 

mnou vytvořené testové baterie, která se skládala z 5 cvičení, zaměřených na stěžejní 

brankářské dovednosti.   

V následující fázi výzkumu jsem dotazník dala k vyplnění vybraným gólmanům a 

gólmankám. Po zajištění dostatečného množství podkladů, jsem se začala zabývat 

vyhodnocením získaných dat. 
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Při ověřování účinnosti brankářských tréninkových cvičení jsem vybrané hráče testovala ve 

dvou termínech. První termín byl na začátku testování a druhý po 4 týdnech na jeho konci. 

Před prvním testováním jsem trenérům vybraných hráčů předložila seznam vybraných 

cvičení, která by měla rozvíjet základní brankářské dovednosti a která by bylo vhodné během 

následujících 4 týdnů zařazovat do běžné tréninkové jednotky.  Kromě trenérů jsem 

s doporučeným seznamem cvičení seznámila i samotné hráče. Zařazování vybraných cvičení 

do tréninkových jednotek jsem chodila průběžně kontrolovat. Po shromáždění výsledků 

prvního i druhého testování, jsem přistoupila k analýze získaných dat. 

7.4 Výsledky pozorování 

7.4.1 Výsledky pozorování od v ěkové kategorie mladší žactvo po 

dosp ělé 

K realizaci svého výzkumu jsem získala celkem 92 respondentů mužského i ženského 

pohlaví, v kategoriích od mladšího žactva po kategorie mužů a žen. Mezi těmito respondenty 

jsou brankáři pohybující se na extraligové, prvoligové, druholigové, třetiligové, ale i šesti či 

sedmi-ligové úrovni. Také se zde objevují brankáři hrající krajské soutěže a v mladších 

věkových kategoriích brankáři hrající tzv. ligu starších a mladších žáků, které se dělí do 

několika divizí. 

 Dotazník se skládá ze 16 – ti otázek, z nichž 5 obsahuje další podotázky. Konkrétně se ve 4 

případech jedná o podotázky v počtu 1 a v jednom případě o podotázky v celkovém počtu 3. 

Dotazník byl určen pro následující kategorie: mladší žactvo, starší žactvo, dorost, 

junioři/juniorky, muži/ženy. Protože se ve florbale odlišují dívčí a chlapecké mládežnické 

kategorie, budu se dále ve svém výzkumu řídit podle kategorií chlapeckých. 
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1. Věk 
 
Tab. 1 
Věk Absolutní počet 

12 3 

13 3 

14 6 

15 3 

16 11 

17 13 

18 8 

19 9 

20 6 

21 8 

22 4 

23 3 

24 4 

25 2 

26 2 

27 3 

29 2 

30 1 

34 1 

Tato otázka je typem otevřeným. 

První otázka dotazníku se věnovala zjištění, v jakém věku se v současné době nacházejí 

pozorovaní hráči. Od této informativní otázky se mohou odvíjet rozdíly v odpovědích 

respondentů na následující otázky. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že největší zastoupení ve 

výzkumu mají jednoznačně brankáři ve věku 16 až 17 let, tedy kategorie převážně 

dorostenecké. 
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2. Věková kategorie 
 
Tab. 2 
Věková kategorie Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo 6 5,52% 

Starší žactvo 6 5,52% 

Dorost 14 12,88% 

Junioři/juniorky 23 21,16% 

Muži/ženy 43 39,56% 

 

Druhá otázka je typem otázky otevřené. 

Tato otázka měla za úkol zjistit, ve které věkové kategorii dotazovaní brankáři momentálně 

figurují. Toto zjištění je důležité pro následující porovnávání odpovědí respondentů z různých 

věkových kategorií. Z tabulky vyplývá, že největší počet respondentů tj. 39,5% v současné 

době hraje v mužské a ženské kategorii. Naopak nejnižší počet respondentů tj. 5,5% se 

v současnosti shodně nalézá v kategorii mladší a starší žactvo. 
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3. Úroveň soutěže (liga) 

Tab. 3 
 
Věková kategorie Úroveň soutěže Divize Absolutní počet 

Mladší žactvo Liga mladších žáků divize E 3 

 
  divize D 1 

 
  divize C 2 

Tab. 4 

Věková kategorie Úroveň soutěže Typ Absolutní počet 

Starší žactvo 
Liga starších 
žáků 

Pardubická liga starších žáků 3 

    Pražská liga starších žáků, divize C 2 

    Králové hradecká liga st. Žáků 1 

    Pražský přebor starších žáků 2 

Tab. 5 

Věková kategorie Úroveň soutěže Absolutní počet 

Dorost 1. liga dorostenců 6 

 
2. liga dorostenců 3 

 
1. liga dorostenek 5 

Tab. 6 

Věková kategorie Úroveň soutěže Absolutní počet 

Junioři/juniorky 1.liga juniorek 7 

 
1. liga juniorů 8 

 
2. liga juniorů 6 

 
3. liga juniorů 2 

Tab. 7 

Věková kategorie Úroveň soutěže Absolutní počet 

Muži/ženy Extraliga žen 10 

 
1. liga žen 4 

 
2. liga žen 4 

 
Extraliga mužů 11 

 
1. liga mužů 2 

 
3. liga mužů 2 

 
5. liga mužů 5 

 
7. liga mužů 1 

 
Jihočeská liga mužů 1 

 
Ústecká liga mužů 1 

 
Bez registrace 2 
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Tato otázka je typem otevřeným. 

V pořadí třetí otázka dotazníku sledovala, na jaké soutěžní úrovni se v jednotlivých věkových 

kategoriích pohybují sledovaní brankáři. Výsledné odpovědi mohou být přímou příčinou 

odlišností, které se budou objevovat v dalších částech dotazníku. 

V kategorii mladšího žactvo je 100% zastoupení brankářů v lize mladších žáků, rozdíly jsou 

pouze v divizi, kterou jednotliví brankáři zastupují. Tyto rozdíly jsou následující: divize E – 3 

brankáři, divize D – 1 brankář, divize C – 2 brankáři. 

V kategorii staršího žactva je opět 100% zastoupení hráčů v lize starších žáků, odlišnosti 

můžeme nalézt především v kraji, ve kterém soutěž probíhá. Tyto odlišnosti jsou následující: 

pražská liga starších žáků – 2 brankáři, pardubická liga starších žáků – 3 brankáři, králové 

hradecká liga starších žáků – 1. V tabulce se objevuje také pražský přebor starších žáků, kteří 

uvedli totožní respondenti, kteří hrají pražskou ligu starších žáků. 

V dorostenecké kategorii odpověděli respondenti následujícím způsobem: 1. liga dorostenců 

je zastoupena 5 – ti brankáři, stejný počet brankářek zastupuje i 1. ligu dorostenek a 2. liga 

dorostenců je reprezentována brankáři o celkovém počtu 3. 

Juniorská kategorie byla zastoupena celkem 23 brankáři. Z toho 7 z nich reprezentuje 1. ligu 

juniorek, 8 1. ligu juniorů, 2 2. ligu juniorů a 3 zastupují juniorskou 3. ligu. 

V kategorii dospělých odpovídalo celkem 43 respondentů, z toho bylo 18 žen a 25 mužů. 

Rozdělení žen podle úrovní soutěže je následující: 10 brankářek zastupuje extraligu žen, 4 

zastupují 2. ligu žen a 3 z nich hrají na úrovni 2. ligy. Rozdělení bylo mužů o poznání 

pestřejší a to následovně: 11 brankářů se účastní extraligy mužů, 2 1. ligy, 2 3. ligy, 5 5. ligy a 

1 brankář zastupuje ligu sedmou. Další 2 hráči jsou bez registrace a po jednom je z krajských 

soutěží, konkrétně 1 brankář se účastní jihočeské ligy mužů a 1 ústecké ligy mužů. 
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4. V kolika letech jste se začali věnovat florbalu? 
 
Čtvrtá otázka dotazníku je typem otázky otevřené. 

Cílem této otázky bylo zjistit, v kolika letech se pozorovaní respondenti začali věnovat 

florbalu. Pomocí této otázky pak bude možné vysledovat, jak dlouho se tomuto sportu věnují 

a podle toho brát v potaz možný vývoj v tréninkové praxi tohoto sportu. 

Tab. 8 
 
Věková kategorie Věk Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo 7 let 2 33% 

 
9 let 3 50% 

 
10 let 1 17% 

Graf 1 

 

V kategorii mladšího žactva se nejvíce sledovaných brankářů, tedy 50%, začalo florbalu 

věnovat v 9 letech. Nejmenší počet, tedy 17%, začalo hrát tento sport po dosažení 10 – ti let 

věku. 



75 
 

Tab. 9 
 
Věková kategorie Věk Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo 7 let 2 33% 

 
13 let 1 17% 

 
10 let 2 33% 

 
6 let 1 17% 

Graf 2 

 

V kategorii staršího žactva se nejčastěji objevovala odpověď, že se florbalu začali věnovat 

věku 10 či 7 let, oba typy odpovědí tvoří v celkovém součtu 33%. 
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Tab. 10 

Věková kategorie Věk Absolutní počet Relativní počet 

Dorost 9 let 2 14% 

 
12 let 1 7% 

 
6 let 1 7% 

 
10 let 2 14% 

 
7 let 1 7% 

 
11 let 2 14% 

 
14 let 2 14% 

 
8 let 3 22% 

Graf 3 

 

V dorostenecké kategorii byly velmi vyrovnané výsledky. Nejnižší zastoupení měl věk 12, 6 a 

7 let se 7% z celkového počtu a naopak nejvyšší zastoupení měl věk 8 let s 22%. 
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Tab. 11 

Věková kategorie Věk Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky 15 let 3 14% 

 
6 let 1 4% 

 
12 let 7 30% 

 
13 let 3 14% 

 
7 let 1 4% 

 
8 let 2 9% 

 
14 let 4 17% 

 
5 let 1 4% 

 
16 let 1 4% 

Graf 4 

 

Juniorská kategorie měla také velmi rovnoměrné rozložení věku, kdy se hráči začali věnovat 

florbalu. Nejvýrazněji vyčníval věk 12 – ti let se 30% a nejnižší zastoupení se 4% bylo u věku 

6, 7, 5 a 16let. 
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Tab. 12 

Věková kategorie Věk Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy 13 let 9 21% 

 
17 let 2 5% 

 
6 let 1 2% 

 
14 let 6 14% 

 
10 let 1 2% 

 
12 let 5 12% 

 
15 let 7 16% 

 
9 let 1 2% 

 
16 let 5 12% 

 
11 let 5 12% 

 
18 let 1 2% 

Graf 5 

 

V kategorii dospělých uváděli jako nejčastější věk, ve kterém vstupovali do florbalové 

soutěže 13 let. Tuto odpověď zastupuje 21% brankářů této kategorie. Jako druhý nejčastější 

věk bylo uváděno 15 let a tato odpověď je zastoupena 16%. Naopak nejméně často se 

objevovaly odpovědi 6, 10, 9 a 18 let. Všechny jsou zastoupeny po 2%. 
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5. Vybrali jste si post brankáře sami nebo vám ho určili 
trenéři/rodiče? 
 
Tab. 13 

Vybírající 
osoba Absolutní počet Relativní počet 

Trenér 7 8% 

Rodiče 0 0% 

Já 79 85% 

Někdo jiný 6 6% 

Graf 6 

 

U páté otázky dotazníku byl použit typ polytomické polouzavřené otázky. 

V pořadí páté otázce jsem se respondentů tázala, zda-li si brankářský post vybírali oni sami 

nebo za ně toto rozhodnutí učinil někdo jiný. Z grafu 6 vyplývá, že 85% sledovaných 

brankářů si tento post vybralo na základě svého vlastního rozhodnutí. Pouze v 8% hráčům 

tento post doporučil trenér a v 6% někdo jiný. Jako tuto osobu hráči 2x uvedli sourozence, 1x, 

kamaráda, 1x spoluhráče a 1x učitelku tělocviku. Rodiče do tohoto výběru nezasahovali ani 

v jednom případě. 
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6. Měli jste v začátcích možnost navštěvovat tréninkové hodiny, 
určené pro rozvoj brankářských schopností? 
 
Zde byl použit typ uzavřené polytomické otázky. 

Tab. 14 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo Ano 1 17% 

 
Ne 5 83% 

 
Jen občas 0 0% 

Graf 7 

 

V kategorii mladšího žactva jasně převládala záporná odpověď s 83%. Odpověď ano se 

objevila pouze v jednom případě. V procentuálním zastoupení to činí 17%. 
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Tab. 15 
 
Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo Ano 3 50% 

 
Ne 2 33% 

 
Jen občas 1 17% 

Graf 8 

 

V kategorii staršího žactva naopak převládala odpověď ano s 50% a nejméně byla zastoupena 

možnost jen občas s 17%. 
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Tab. 16 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost Ano 3 21% 

 
Ne 9 64% 

 
Jen občas 2 14% 

Graf 9 

 

Stejně jako v kategorii mladšího žactva měla i v kategorii dorostu převahu záporná odpověď 

s 64%. Dalších 21% respondentů uvedlo kladnou odpověď. Možnost jen občas zvolilo 

zbylých 14% brankářů této věkové kategorie. 
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Tab. 17 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky Ano 6 26% 

 
Ne 16 70% 

 
Jen občas 1 4% 

Graf 10 

 

I v následující věkové skupině převládala odpověď záporná. Odpověď ne představuje celých 

70%. 26% juniorských brankářů a brankářek potom uvedlo odpověď kladnou. Zbylé 4% 

respondentů zvolilo možnost jen občas. 
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Tab 18 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy Ano 3 7% 

 
Ne 38 88% 

 
Jen občas 2 5% 

Graf 11 

 

V kategorii dospělých převládá s celými 88% záporná odpověď ze všech předchozích 

věkových kategorií nejvíce. Dalších 7% dotazovaných brankářů uvedlo, že brankářské 

tréninky jim byly umožněny jen občas. Pouze 5% odpovědělo, že v jejich herních začátcích 

měli tyto typy tréninků umožněny pravidelně. 
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7. V současné době máte v tréninkovém plánu zařazeny speciální 
brankářské tréninky? 
 
V pořadí sedmá otázka dotazníku je typem uzavřeným polytomickým. 

Tab. 19 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo Ano 1 17% 

 
Ne 3 50% 

 
Jen občas 2 33% 

Graf 12 

 

V kategorii mladšího žactva jsem zaznamenala tyto odpovědi: brankářské tréninky má 

v současném tréninkovém plánu zařazeno pouze 17% z dotazovaných hráčů, brankářské 

tréninky v současném tréninkovém plánu nemá zařazeno 50% z dotazovaných hráčů a 

zbylých 33% uvedlo, že tyto typy tréninků mají zařazeny jen občas.  

Oproti předchozí otázce jsme tedy zaznamenali jistý posun v této oblasti tréninku, neboť na 

počátku herní kariéry uvedlo celých 83% brankářů této věkové kategorie, že gólmanské 

tréninky u nich nebyly zavedeny. 



86 
 

Tab. 20 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo Ano 3 50% 

 
Ne 3 50% 

 
Jen občas 0 0% 

Graf 13 

 

Ve věkové kategorii starší žactvo byli odpovědi následující: 50% dotazovaných brankářů 

odpovědělo, že brankářské tréninky v současném tréninkovém plánu zařazeny mají a stejný 

počet, tedy opět 50% odpovídalo, že v současnosti tyto tréninky v přípravě zařazeny nemají.  

Tyto výsledky vesměs odpovídají odpovědím z předchozí otázky, procentuálně se zvýšilo 

pouze zastoupení záporné odpovědi na úkor možnosti, že tyto typy tréninků jsou v přípravě 

zařazeny jen občas. 
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Tab. 21 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost Ano 3 21% 

 
Ne 3 21% 

 
Jen občas 8 57% 

Graf 14 

 

U dorostenecké kategorie jsem oproti předchozí věkové kategorii zaznamenala nárůst 

procentuálního zastoupení odpovědi, že brankářské tréninky jsou do současného tréninkového 

plánu zařazeny jen občas. Toto zastoupení činí 57%. Stejné procentuální zastoupení, tedy 

21% má potom kladná i záporná opověď. 

Zde tedy můžeme oproti předchozí otázce zaznamenat jednoznačný nárůst brankářských 

tréninků, které jsou do tréninkové přípravy zařazovány jednou za čas, na úkor záporné 

odpovědi, která v otázce č. 6 činila celých 64%. 
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Tab. 22 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/ juniorky Ano 6 26% 

 
Ne 14 61% 

 
Jen občas 3 13% 

Graf 15 

 

V juniorské kategorii odpovědělo 61% sledovaných brankářů, že speciální tréninky 

v současném tréninkovém plánu zařazeno nemá. Dalších 26% naopak odpovědělo, že tyto 

tréninky zařazeny mají. 14% brankářů potom uvedlo, že tyto typy tréninky v přípravě 

zařazeny mají, ale pouze občas. 

Z porovnání s výsledky odpovědí této kategorie u otázky č. 6 vyplývá, že poměr kladných i 

záporných odpovědí zůstává téměř stejný. Snížil se pouze o 9% u záporné odpovědi, ve 

prospěch možnosti, že speciální brankářské tréninky jsou v současném tréninkovém plány 

zařazeny jen občas. 
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Tab. 23 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy Ano 12 28% 

 
Ne 17 39% 

 
Jen občas 14 33% 

Graf 16 

 

U kategorie dospělých, tedy mužů a žen, odpovědělo záporně 39% dotazovaných brankářů. 

V současném tréninkovém plánu má speciální brankářské tréninky pravidelně zařazeno jen 

29% brankářů a zbylých 33% je má zařazeno pouze občasně. Většina kladně odpovídajících 

brankářů momentálně figuruje na extraligových soupiskách. 

Při srovnání výsledků odpovědí této a předchozí, související otázky č. 6, dochází k výrazné 

změně procentuálního zastoupení záporně odpovídajících brankářů. Zatímco na začátku jejich 

herní činnosti nemělo k dispozici speciální brankářské tréninky celých 88% dotazovaných 

hráčů, v současné době jich je již jen 39%. 
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8. Kolik tréninkových jednotek (i s ostatními hráči) týdně 
absolvujete? 
 

Zde byl použit typ uzavřené polytomické otázky. 

Tab. 24 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo 1 až 2 3 50% 

 
2 až 3 3 50% 

 
3 až 4 0 0% 

 
4 až 5 0 0% 

 
5 až 6 0 0% 

 
6 až 7 0 0% 

 
Více 0 0% 

Graf 17 

 

 

 

 

 

 

Ze sedmi nabízených možností využili brankáři věkové kategorie mladší žactvo pouze dvě. A 

to tímto způsobem: 50% z nich odpovědělo, že trénují 1 – 2 týdně a druhých 50% potom 

opovědělo, že týdně mají 3 – 4 tréninkové jednotky. 

50%50%

0%0%0%0%0%

Kolik tréninkových jednotek  (i s ostatními hráči) 
týdně absolvujete?

1 až 2 2 až 3 3 až 4 4 až 5 5 až 6 6 až 7 Více
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Tab. 25 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo 1 až 2 0 0% 

 
2 až 3 1 17% 

 
3 až 4 3 59% 

 
4 až 5 2 33% 

 
5 až 6 0 0% 

 
6 až 7 0 0% 

 
Více 0 0% 

Graf 18 

 

 

 

 

 

 

Ve věkové kategorii staršího žactva odpovědělo 59% sledovaných brankářů, že týdně 

absolvuje 3 až 4 tréninkové jednotky. 4 až 5 tréninků týdně odtrénuje 33% a 1 až 2 týdně 

potom trénuje 17% brankářů této kategorie. 

0% 17%

59%

33%

0%0%0%

Kolik tréninkových jednotek (i s ostatními hráči) 
týdně absolvujete?

1 až 2 2 až 3 3 až 4 4 až 5 5 až 6 6 až 7 Více
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Tab. 26 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost 1 až 2 0 0% 

 
2 až 3 0 0% 

 
3 až 4 5 36% 

 
4 až 5 2 14% 

 
5 až 6 4 29% 

 
6 až 7 2 14% 

 
Více 1 7% 

Graf 19 

 

 

 

 

 

 

V dorostenecké kategorii se výrazně zvýšilo množství brankářů, kteří odpovídali, že trénují 

3krát a vícekrát týdně. Největší podíl s 36% mají hráči, kteří uvedli, že trénují 3 až 4x týdně. 

Hned za nimi, s 29%, následují hráči trénující 5 až 6x týdně. Shodně po 14% mají ti, kteří 

odpovídali, že trénují 4 až 5x týdně a také ti, kteří se tréninku věnují 6 až 7x. Zbylých 7% 

brankářů poté uvedlo, že trénuje více než 7 dní v týdnu. 

0%0%

36%

14%
29%

14%

7%

Kolik tréninkových jednotek (i s ostatními hráči) 
týdně absolvujete?

1 až 2 2 až 3 3 až 4 4 až 5 5 až 6 6 až 7 Více
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Tab. 27 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky 1 až 2 0 0% 

 
2 až 3 6 26% 

 
3 až 4 5 22% 

 
4 až 5 7 30% 

 
5 až 6 4 17% 

 
6 až 7 0 0% 

 
Více 1 4% 

Graf 20 

 

 

 

 

 

  

U brankářů, které řadíme do juniorské kategorie, se nevyskytovala žádná varianta odpovědi, 

která by měla výraznější převahu nad variantami dalšími. Jako nejčastější odpověď se zde 

objevovala varianta 4 až 5 – ti tréninkových jednotek týdně. Tuto odpověď uvedlo celkem 

30% sledovaných brankářů. V těsném závěsu, s 26%, byla brankáři uváděna odpověď, že 

trénují 2 až 3krát týdně. Nejméně se v této kategorii objevovala odpověď, že brankáři týdně 

absolvují více než 7 tréninků týdně. Takto odpovídala pouze 4% dotazovaných. Zbylých 17% 

brankářů poté uvedlo, že během týdne mají 1 až 2 tréninky. 

0%
26%

22%30%

17%
0%4%

Kolik tréninkových jednotek (i s ostatními hráči) 
týdně absolvujete?

1 až 2 2 až 3 3 až 4 4 až 5 5 až 6 6 až 7 Více
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Tab. 28 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy 1 až 2 3 7% 

 
2 až 3 11 26% 

 
3 až 4 16 37% 

 
4 až 5 11 26% 

 
5 až 6 1 2% 

 
6 až 7 0 0% 

 
Více 1 2% 

Graf 21 

 

V kategorii dospělých nejvíce dotazovaných brankářů, tedy 37%, uvedlo, že týdně absolvují 3 

až 4 tréninkové jednotky týdně. Shodně, po 26%, získala varianta 4 až 5 a 2 až 3 tréninkových 

jednotek týdně. Dalších 7% hráčů odpovědělo, že trénují 1 až 2 týdně. Poslední 4% se 

rozdělila na dvě shodné poloviny, z nichž jedna volila variantu 5 až 6 – ti tréninků, a druhá 

variantu více než 7 tréninkových jednotek týdně. 
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9. Liší se počet vašich tréninkových jednotek podle období přípravy? 
 

U této otázky byl použit typ otázky uzavřené dichotomické. 

Na tuto otázku navazují tři následující otázky, které jsou směřovány ke zjištění, ve kterých 

věkových kategoriích a nakolik, se liší počet tréninkových jednotek v závislosti na typu 

přípravného období. U dospělých a juniorských kategorií budu dále vyhodnocovat, zda se 

objemy tréninku v přípravném a závodním období výrazně odlišují u hráčů, kteří hrají 

nejvyšší úrovně florbalové soutěže a těmi, kteří hrají na úrovni 2. ligy a nižší.  

Tab. 29 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo Ano 0 0% 

 
Ne 6 100% 

Graf 22 

0%

100%

Liší se počet vašich tréninkových jednotek 
podle období přípravy?

Ano Ne

 

Ve věkové kategorii mladší žactvo se počet tréninkových jednotek týdně během ročního 

tréninkového cyklu nemění. 
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Tab. 30 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo Ano 2 20% 

 
Ne 4 80% 

Graf 23 

20%

80%

Liší se počet vašich tréninkových jednotek 
podle období přípravy?

Ano Ne

 

I u kategorie staršího žactva převládá tréninkový model, kdy se objem zatížení v průběhu 

ročního cyklu nemění. Pouze 20% dotazovaných brankářů odpovědělo, že se počet jejich 

tréninků odvíjí v závislosti na období přípravy. 
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Tab. 31 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost Ano 11 79% 

 
Ne 3 21% 

Graf 24 

 

V dorostenecké věkové kategorii můžeme zaznamenat výraznou změnu v poměru kladně a 

záporně odpovídajících brankářů. Zatímco v předchozí kategorii 80% dotazovaných brankářů 

uvedlo, že počet jejich tréninkových jednotek se v závislosti na tréninkovém období nemění, 

v kategorii dorostu již téměř 80% odpovědělo, že počet jejich tréninkových jednotek se 

v závislosti na tréninkovém období naopak liší. 
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Tab. 32 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky Ano 16 70% 

 
Ne 7 30% 

Graf 25 

 

I v této věkové kategorii výrazně převládá tréninkový model měnícího se objemu zatížení 

v závislosti na období přípravy. 70% brankářů juniorské kategorie uvedlo, že počet 

tréninkových jednotek týdně se liší podle období přípravy. 30% potom uvedlo, že počet 

tréninků v týdnu zůstává po celý rok stejný. 
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Tab. 33 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy Ano 28 65% 

 
Ne 15 35% 

Graf 26 

 

U kategorie dospělých rozdíl v poměru záporných a kladných odpovědí oproti mladším 

věkovým kategoriím mírně klesá, i přesto ale kladné odpovědi výrazně převládají. Kladně 

odpovědělo 65% dotazovaných brankářů, zápornou odpověď pak uvedlo zbývajících 35%. 
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9a. Kolik tréninků týdně absolvujete před sezónou, tj. v přípravném 
období? 
 
První ze 3 podotázek je typem otevřeným. Je zaměřena na zjištění kolik tréninkových 

jednotek v týdnu hráči absolvují v průběhu přípravného období. 

U kategorie mladší žactvo neodpovídal ani jeden respondent. V předchozí otázce všichni 

shodně uvedli, že počet tréninků se během ročního cyklu nemění. 

U kategorie starší žactvo odpovídali pouze 2 z dotazovaných brankářů. 1 z nich uvedl, že 

v přípravném období trénuje 3krát týdně a druhý za týden absolvuje trénink pouze 1krát. 

Tab. 34 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost 3 až 4 4 29% 

 
3 3 21% 

 
4 1 7% 

 
4 až 5 2 14% 

 
Více 1 7% 

 
Neodpovídají 3 21% 

V dorostenecké kategorii se 21% brankářů zdrželo odpovědi. Tento počet odpovídá 

výsledkům předchozí otázky v tabulce č. 30. Největší zastoupení měla odpověď, že 

v přípravném období trénují 3 až 4krát týdně. Naopak nejméně respondentů uvedlo, že 

v tomto období trénují 4krát nebo více než 7krát v týdnu. 
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Tab. 35 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky 0 1 4% 

 
2 2 9% 

 
3 1 4% 

 
2 až 3 2 9% 

 
 3 až 4 1 4% 

 
4 až 5 2 9% 

 
5 až 6 5 21% 

 
7 2 9% 

 
Neodpovídají 7 30% 

Mezi dotazovanými brankáři juniorské kategorie převládala odpověď, že v přípravném období 

mají týdně 5 až 6 tréninkových jednotek. Tuto odpověď uvedlo 21% respondentů. Nejméně 

respondentů, tj. 4%, odpovědělo, že trénují pouze 1krát týdně. 

30% dotazovaných brankářů z juniorské kategorie se zdrželo odpovědi, protože v předchozí 

otázce uvedlo, že jejich počet tréninků se během roku nemění. 

Tab. 36 

Věková 
kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy 1 2 5% 

 
2 3 7% 

 
3 6 14% 

 
3 až 4 3 7% 

 
4 7 16% 

 
4 až 5 3 7% 

 
5 až 6 6 14% 

 
Neodpovídají 13 30% 

U kategorie dospělých nejvíce brankářů uvedlo, že během přípravného období trénují 4krát 

týdně. Tuto odpověď zvolilo celkem 16% respondentů. Stejný počet respondentů, tedy 14%, 

uvedl, že trénují 5 až 6krát týdně a 6krát týdně. Pouze 5% brankářů napsalo, že v přípravném 

období trénují jen 1krát v týdnu. 

Ze stejného důvodu jako v juniorské kategorii se 30% brankářů zdrželo odpovědi. 
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Rozdíly v tréninkovém zatížení juniorské kategorie během přípravného období v závislosti na 

úrovni florbalové soutěže. 

 
Tab. 37 

Úroveň soutěže Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

Extraliga/1. liga 3 3 27% 

 
4 2 18% 

 
5 3 27% 

 
6 2 18% 

 
7 1 9% 

Tab. 38 

Úroveň soutěže Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

2. liga a nižší 0 1 8% 

 
2 2 17% 

 
3 2 17% 

 
4 2 17% 

 
5 2 17% 

 
6 2 17% 

 
Více 1 8% 

Při pohledu na tabulky číslo 37 a 38 můžeme říci, že mezi tréninkovým objemem 

v přípravném období juniorských brankářů, kteří hrají extraligovou či prvoligovou soutěž a 

těmi, kteří reprezentují nižší úroveň soutěže, nenachází žádné markantní rozdíly. Největší 

odlišnost spatřuji v tom, že na extraligové a prvoligové úrovni se nejnižší počet týdenních 

tréninkových jednotek zastavil na počtu 3, na rozdíl od nižších úrovní, kde je nejnižší počet 

tréninků v týdnu 0. 

Pro porovnání odlišných výkonnostních úrovní jsem musela některé odpovědi respondentů 

sloučit. Pokud mi tedy daný respondent například uvedl odpověď 2-3, zaokrouhlila jsem ji 

směrem k vyššímu číslu a zařadila k odpovědím těch respondentů, kteří napsali, že trénují 

3krát týdně. 
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Rozdíly v tréninkovém zatížení dospělých kategorií během přípravného období v závislosti na 
úrovni florbalové soutěže. 
 
Tab. 39 

Úroveň soutěže Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

Extraliga/1.liga 2 1 6% 

 
3 1 6% 

 
4 8 47% 

 
5 7 41% 

Tab. 40 

Úroveň soutěže Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

2. liga a nižší 1 2 13% 

 
2 3 20% 

 
3 4 27% 

 
4 3 20% 

 
5 1 7% 

 
6 2 13% 

 
U kategorií mužů a žen můžeme vidět výraznější rozdíly v procentuálním zastoupení hráčů, 

kteří uvedli, že trénují 4krát a vícekrát týdně. Zatímco na extraligové a prvoligové úrovni, 

v rámci přípravného období, brankáři nejvíce trénují 4krát až 5krát týdně, na úrovni 2. ligy a 

nižší brankáři trénují nejčastěji 3krát týdně a procentuální zastoupení hráčů, kteří uvedli, že 

v týdnu absolvují 4 nebo 5 tréninkových jednotek je znatelně nižší. 

Překvapivé je zjištění, že mezi extraligovými brankáři se ani jednou neobjevila odpověď, že 

v přípravném období trénují 6krát týdně, zatímco mezi brankáři, kteří hrají nižší úrovně 

florbalové soutěže, se tato odpověď objevila hned ve dvou případech. 

Podobně jako u juniorské kategorie, jsem pro možné porovnání soutěžních úrovní, musela 

některé odpovědi sloučit. 
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9b. Kolik tréninků týdně absolvujete v sezóně, tj. v závodním období? 

Tato otázka je typem otázky otevřené. 

Podobně jako v předchozí otázce u kategorie mladší žactvo neodpovídal ani jeden respondent. 

V předchozí otázce všichni shodně uvedli, že počet tréninků se během ročního cyklu nemění. 

U kategorie starší žactvo opět odpovídali pouze 2 z dotazovaných brankářů. Z toho jeden 

uvedl, že během sezóny trénuje 2krát týdně a druhý 3krát. 

Tab. 41 

Věková kategorie Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

Dorost 2 1 7% 

 
3 2 14% 

 
3 až 4 3 21% 

 
4 až 5 1 7% 

 
5 1 7% 

 
5 až 6 3 21% 

 
Neodpovídají 3 21% 

Stejně jako u otázky č. 9a se 21% brankářů z dorostenecké kategorie zdrželo odpovědi. 

Největší procentuální zastoupení, tj. 21% potom měly shodně 2 typy odpovědí, a to varianta 3 

až 4 tréninků týdně a varianta 5 až 6 tréninků týdně. Naopak nejmenší, tedy 7% zastoupení 

měla odpověď, že během sezóny hráči trénují 2krát týdně. 
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Tab. 42 

Věková kategorie Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky 2 až 3 3 13% 

 
3 až 4 7 30% 

 
4 3 13% 

 
5 1 4% 

 
6 1 4% 

 
7 1 4% 

 
Neodpovídají 7 30% 

Mezi juniorskými brankáři převládala se 30% zastoupením odpověď, že během sezóny trénují 

3krát až 4krát v týdnu. Nejméně často se potom objevovaly odpovědi, že během závodního 

období brankáři této věkové kategorie trénují 5krát, 6krát nebo 7krát v týdnu. Tyto odpovědi  

uvedli ve všech případech pouze 4% dotazovaných hráčů. 

Tab. 43 

Věková kategorie Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy 2 3 7% 

 
2 až 3 2 5% 

 
3 8 19% 

 
3 až 4 3 7% 

 
4 8 19% 

 
4 až 5 6 14% 

 
Neodpovídají 13 30% 

Mezi dotazovanými brankáři nejstarší věkové kategorie byly s přehledem uváděny dva typy 

odpovědí. A to, že během sezóny trénují 3krát týdne nebo 4krát týdně. Oba typy uvedlo 

celkem 19% respondentů. Naopak nejméně často se vykytovala odpověď, že v závodním 

období absolvují týdně 2 až 3 tréninkové jednotky. 
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Rozdíly v tréninkovém zatížení juniorské kategorie během závodního období v závislosti na 
úrovni florbalové soutěže. 
 
Tab. 44 

Věková kategorie Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

Extraliga/1.liga 3 2 18% 

 
4 7 64% 

 
5 1 9% 

 
6 1 9% 

Tab. 45 

Věková kategorie Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

2.liga a nižší 3 6 50% 

 
4 4 33% 

 
5 1 8% 

 
více 1 8% 

Při porovnání obou tabulek můžeme zřetelně vidět, že zatímco extraligoví a prvoligoví 

brankáři nejčastěji uváděli, že během sezóny trénují 4krát v týdnu, brankáři na druholigové 

úrovni v nejvíce případech odpovídali, že trénují 3krát v týdnu. Ovšem i varianta 4 

tréninkových jednotek týdně měla na této soutěžní úrovni nezanedbatelné zastoupení. 
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Rozdíly v tréninkovém zatížení kategorií dospělých během závodního období v závislosti na 
úrovni florbalové soutěže. 
 
Tab. 46 

Věková kategorie Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

Extraliga/1.liga 3 6 35% 

 
4 9 53% 

 
5 2 12% 

Tab. 47 

Věková kategorie Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

2. liga a nižší 2 5 33% 

 
3 3 20% 

 
4 5 33% 

 
5 2 13% 

U této věkové kategorie jsem jako největší odlišnost mezi jednotlivými soutěžními úrovněmi 

zaznamenala, že u brankářů nejvyšší úrovně je jasně největší zastoupení těch, kteří během 

sezóny trénují 4krát týdně. U brankářů 2. ligy a nižší je největší zastoupení rovnoměrně 

rozloženo mezi ty respondenty, kteří uvedli, že trénují 2krát týdně a ty, kteří trénují 4krát 

týdně. Naopak shodně nejmenší zastoupení má u obou skupin varianta 5-ti tréninkových 

jednotek týdně. 
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9c. Kolik tréninků týdně absolvujete v přechodném období, tj. po 
sezóně? 
 
I třetí a poslední podotázka je typem otázky otevřené. 

Stejně jako v předchozí podotázce u kategorie mladšího žactvo neodpovídal ani jeden 

z dotazovaných respondentů. V otázce č. 9 všichni shodně uvedli, že počet tréninků se během 

ročního cyklu nemění. 

U kategorie starší žactvo opět odpovídali pouze 2 respondenti. Z toho jeden uvedl, že po 

sezóně trénuje 1krát týdně a druhý 3krát. 

Tab. 48 

Věková kategorie Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

Dorost 2 3 21% 

 
3 1 7% 

 
3 až 4 4 29% 

 
4 2 14% 

 
10 1 7% 

U dotazovaných brankářů z kategorie dorostu byla procentuálně nejvíce zastoupena varianta 

odpovědi, že během přechodného období trénují 3 až 4krát týdně. Tuto odpověď uvedlo 29% 

respondentů. Naopak nejméně často, pouze v 7%, byla zastoupena odpověď, že po ukončení 

závodního období absolvují týdně 10 tréninkových jednotek. 
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Tab. 49 

Věková kategorie Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky 0 1 4% 

 
2 5 22% 

 
1 až 3 2 9% 

 
3 2 9% 

 
3 až 4 2 9% 

 
4 1 4% 

 
Neodpovídají 7 30% 

Mezi brankáři juniorského věku se nejčastěji objevovala odpověď, že během přechodného 

období trénují 1krát týdně. Takto odpovědělo 22% dotazovaných respondentů. Naopak pouze 

ve 4% se objevily odpovědi, že po sezóně trénují 4krát týdně či netrénují vůbec a v této době 

mají odpočinkovou pauzu. 

Tab. 50 

Věková kategorie Počet tréninků Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy 0 5 12% 

 
1 3 7% 

 
1 až 2 6 14% 

 
2 6 14% 

 
3 5 12% 

 
3 až 4 4 9% 

 
4 až 5 1 2% 

 
Neodpovídají 13 30% 

U kategorie mužů a žen bylo velmi rovnoměrné zastoupení u jednotlivých typů odpovědí. 

Rozdíly v procentuálním zastoupení byly opravdu nepatrné. Nejvíce, tedy 14% respondentů 

uvedlo, že po ukončení sezóny trénují 1 až 2krát týdně, stejné procento potom uvedlo, že 

v tomto období trénuje 2krát týdně. Naopak nejméně respondentů, pouze 2%, odpověděla, že 

během přechodného absolvuje 4 až 5 tréninkových jednotek týdně. 
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10. Kolikrát ročně absolvujete týmové soustředění a ve kterých 
částech sezóny? 
 
V pořadí desátá otázka dotazníku je typem polytomickým polouzavřeným. 

Tato otázka směřovala ke zjištění, jak se odlišuje počet týmových soustředění mezi 

jednotlivými věkovými kategoriemi. Které jich během roku absolvují nejvíce a které naopak 

nejméně. 

Tab. 51 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo Jednou v létě 6 100% 

 
Dvakrát, v létě i v zimě 0 0% 

 
Třikrát, v létě, v zimě, na jaře 0 0% 

 
Jinak 0 0% 

Mezi brankáři mladšího žactva zcela jasně převažovala varianta, že soustředění absolvují 

jednou ročně a to během léta. Tuto odpověď uvedlo celých 100 % respondentů této kategorie. 

Tab. 52 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo Jednou v létě 4 66% 

 
Dvakrát, v létě i v zimě 1 17% 

 
Třikrát, v létě, v zimě, na jaře 0 0% 

 
Jinak 1 17% 

 

U kategorie staršího žactva se již odpovědi lehce rozrůznily, ale i přesto měla varianta 

jednoho letního soustředění s 66% zastoupením dotazovaných respondentů jasnou převahu. 

Se 17% zastoupením se pak objevila varianta dvou týmových soustředění ročně, a to jak 

během léta, tak i během zimního období. Stejně byla procentuálně zastoupena odpověď 

„jinak“, kde konkrétně respondent uvedl, že týmová soustředění se nekonají každoročně, 

takže jezdí s kategorií dorostu. 
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Tab. 53 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost Jednou v létě 10 71% 

 
Dvakrát, v létě i v zimě 1 7% 

 
Třikrát, v létě, v zimě, na jaře 0 0% 

 
Jinak 3 21% 

U této věkové kategorie 71% dotazovaných brankářů odpovědělo, že týmové soustředění má 

jednou ročně, a to v letním období. 21% pak uvedlo, že absolvují soustředění v jiném poměru 

a to konkrétně takto: 

a) jedno velké soustředění během léta a pak 3 menší v průběhu 

celého roku 

b)  dvakrát během léta  

c)  4 až 3 v létě 

Zbylých 7% potom uvedlo, že týmové soustředění absolvuje 2krát ročně a to jednou v létě a 

podruhé během zimy. 

Tab. 54 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři /Juniorky Jednou v létě 17 74% 

 
Dvakrát, v létě i v zimě 4 17% 

 
Třikrát, v létě, v zimě, na jaře 0 0% 

 
Jinak 2 9% 

I v juniorské kategorii převažovala se 74% zastoupením varianta jednoho letního soustředění 

ročně. Dalších 17% dotazovaných brankářů odpovědělo, že na týmové soustředění vyjíždí 

2krát ročně, a to v létě i v zimě a zbylých 9% soustředění neabsolvuje vůbec. 
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Tab. 55 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy Jednou v létě 25 58% 

 
Dvakrát, v létě i v zimě 13 30% 

 
Třikrát, v létě, v zimě, na jaře 0 0% 

 
Jinak 5 12% 

 

Stejně jako u všech předchozích, i u nejstarší věkové kategorie jasně převažovala varianta 

jednoho týmového soustředění, které je vždy v letním období. Tuto variantu uvedlo 58% 

brankářů této věkové kategorie. Oproti těm předešlým se výrazně zvýšilo procentuální 

zastoupení odpovědi, která uvádí, že brankáři absolvují 2 týmová soustředění, kdy jedno je 

během léta a druhé v průběhu zimního období. Konkrétně takto odpovědělo 30% respondentů. 

Zbylých 12% respondentů u varianty „jinak“ můžeme rozdělit na dvě poloviny, z nichž ta 

větší uvedla, že absolvuje ročně 2 soustředění a obě spadají do letního období, a druhá menší, 

která odpověděla, že týmová soustředění vůbec nemají. 
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11. Účastníte se plně kondiční přípravy spolu s ostatními hráči? 
 
Zde byl použit typ dichotomické, uzavřené otázky. 

Touto otázkou jsem sledovala, zdali je u některých věkových kategorií významné procento 

brankářů, kteří kondiční přípravou procházejí odlišně od hráčů v poli. V podotázce, která 

přímou souvisí s touto otázkou, se zaměřím na to, ve které oblasti se tyto případné rozdíly 

nacházejí. 

Tab. 56 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo Ano 4 66% 

 
Ne 2 33% 

Mezi mladším žactvem 66% dotazovaných brankářů odpovědělo, že kondiční přípravu 

absolvují plně s ostatní hráči. Dalších 33% ji s ostatními hráči v celém rozsahu neabsolvuje. 

Tab. 57 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo Ano 5 83% 

 
Ne 1 17% 

U kategorie žactva staršího převažuje odpověď brankářů, že kondiční přípravu absolvují plně 

s ostatními hráči, ještě o něco více, než u kategorie žactva mladšího. Tuto odpověď uvedlo 

83% z dotazovaných brankářů. Naopak pouze v omezeném rozsahu ji absolvuje 17% 

brankářů. 

Tab. 58 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost Ano 12 86% 

 
Ne 2 14% 

Brankáři, které řadíme do dorostenecké kategorie, v 86% uvedli, že kondiční přípravu mají 

identickou s hráči v poli. Zbylých 14% absolvuje kondiční přípravu, která se od té, které 

absolvují ostatní hráči, mírně odlišuje. 
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Tab. 57 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky Ano 20 87% 

 
Ne 3 13% 

Téměř identický poměr odpovědí jako v kategorii dorostu, vykazuje juniorská věková 

kategorie. V této kategorii odpovědělo, že kondiční přípravu absolvuje plně s ostatními hráči 

87% dotazovaných brankářů. Pouze 13% ji absolvuje rozdílně. 

Tab. 59 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy Ano 31 72% 

 
Ne 12 28% 

I v nejstarší věkové kategorii jasně převažují brankáři, kteří uvedli, že kondiční přípravu 

absolvují plně s ostatními hráči. Odpovědělo, tak 72% respondentů. Oproti tomu 28% 

brankářů této kategorie odpovědělo, že kondiční přípravu s ostatními hráči plně neabsolvují. 

U všech věkových kategorií s přehledem převažovala odpověď, že kondiční přípravu brankáři 

absolvují plně s ostatními hráči. Odlišnosti v této části tréninkové přípravy uváděla ve všech 

případech méně než čtvrtina dotazovaných hráčů. 
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11a. V jakých částech kondiční přípravy, se ta vaše odlišuje? Uveďte 
konkrétní příklady. 
 
V tomto případě byl použit typ otázky otevřené. 

U této podotázky bylo cílem udělat přehled, v jakých oblastech se liší kondiční příprava 

brankáře a hráče v poli. V tomto případě jsem odpovědi nedělila na základě věkových 

kategorií, ale vytvořila jsem celkovou tabulku, ze které je možno posoudit, které prvky 

odlišují kondiční přípravu brankáře a hráče v poli. 

Tab. 60 

Tréninkové odlišnosti Absolutní počet Relativní počet 
Trénink je více zaměřen na 
protahování, reakce a 
speciální gólmanská 
cvičení 3 10% 

Trénink je zaměřen spíše 
na obratnost 2 6% 

Méně běžeckých cvičení, 
ale více posilování 4 13% 

Nepřipravuji se 2 6% 
Trénink je více zaměřen na 
pohyb a sílu dolních 
končetin 1 3% 

Trénink je více zaměřen na 
posilování břišního a 
zádového svalstva 2 6% 

Více zaměřeno na pohyb a 
sílu dolních končetin 1 3% 

Trénink je více zaměřen na 
zlepšení reakcí a 
výbušnosti 2 6% 

Úlevy 1 3% 

Více zaměřeno na nohy a 
svalstvo trupu 1 3% 

Více švihadla, přesuny, 
obratnost, méně 
běžeckých cvičení 1 3% 
Máme spec. gólmanské 
tréninky-gymnastika, 
trénink ve vodě, reakční 
cvičení, posilování 
odlišných svalových skupin 1 3% 

Zaměřeno více na 
obratnost a posilování 1 3% 

Nevzpomenu si 1 3% 
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Trénink je více zaměřen na 
reflexy, práci rukou a 
nohou 1 3% 

Během běhání vyhazuji a 
chytám míček + Core 
trénink 1 3% 

Více posilování a spíše se 
zaměřuji na rychlostní běh 
než vytrvalostní 3 10% 

Individuální trénink dle 
svého kondičního trenéra 1 3% 

Core trénink 1 3% 

Speciální cvičení, které je 
sestaveno z činností z 
branky, méně běžeckých 
cvičení 1 3% 

Z tabulky č. 60 můžeme vypozorovat, že nejvíce se objevovaly odpovědi s těmito 

kombinacemi:  

1. Více posilování a spíše rychlostní běžecká příprava, než vytrvalostní 

2. Trénink je více zaměřen na protahování, reakce a speciální gólmanská 

cvičení 

3. Méně běžeckých cvičení, ale více posilování 

4. Trénink je zaměřen spíše na obratnost 

5. Trénink je více zaměřen na posilování břišního a zádového svalstva 

6. Trénink je více zaměřen na zlepšení reakcí a výbušnosti 

7. Nepřipravuji se 

I v dalších variantách odpovědí se objevovaly jako rozdílné tyto prvky kondiční přípravy, 

ovšem v kombinaci s jinými, méně častými prvky této oblasti tréninkové přípravy.  
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Na základě této tabulky jsem vytvořila následující shrnutí: 
 
Kondiční tréninková příprava gólmanů ve florbale se odlišuje zejména větším zaměřením na 

oblast flexibility, obratnosti a rychlosti reakce. Stejně tak se brankáři ve větší míře věnují 

posilování a to zejména v oblasti trupu. V jejich běžecké přípravě je dáván větší důraz na 

rozvoj výbušnosti a rychlosti reakce, méně je potom zaměřena vytrvalecky, i když v mnohých 

případech i tu brankáři absolvují ve stejné míře jako ostatní hráči a tyto speciální cvičení jsou 

ještě další nadstavbou. Dále se do této oblasti zařazují speciální gólmanská cvičení, která 

vyjma klasických typů těchto cvičení, zahrnují v různé míře gólmanům přizpůsobený core 

trénink či speciální kruhový trénink sestavený z činností z branky. 
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12. Jakým způsobem se před tréninkem rozcvičujete? Uveďte 
konkrétní příklady.   
 
V případě dvanácté otázky dotazníku byl použit opět použit typ otázky otevřené. 

Výsledky této otázky již budu opět dělit podle věkových kategorií. Jejím cílem bylo zjistit, 

zda se mezi mladšími a staršími věkovými kategoriemi nachází nějaký významný rozdíl 

v provedení základního rozcvičení. 

Odpovědi v jednotlivých věkových kategoriích byly následující: 

Tab. 61 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo Mám svojí rozcvičku 1 17% 

 

Klasický 
strečink+individuální 

protažení 2 33% 

 

Rozklusání, strečink, 
rozházení 3 50% 

Tab. 62 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo 

Kvalitní protažení jak 
mě naučili trenéři na 

gólmanských trénincích 1 17% 

 

Rozběhání, mobilizační 
cviky, protažení, 

abeceda+gólmanské 
cviky 1 17% 

 

Rozklusání, strečink, 
rozházení 2 33% 

 
Normální strečink 2 33% 
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Tab. 63 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost Společně s týmem 1 7% 

 

Běh/švihadlo, protažení, 
práce s míčkem 3 21% 

 

Rozklusání, strečink, 
rozházení 2 14% 

 

Individuální rozběhání, 
strečink 3 21% 

 

Klasický strečink 10min, 
mimo tým 1 7% 

 

Protahuji se spíše až po 
tréninku 2 14% 

 

Rozklus s hráči, pak 
švihadlo a následně 

strečink 2 14% 

Tab. 64 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/Juniorky 
Rozběhání, abeceda, 

protažení 5 22% 

 

Jednoduché cviky na 
protažení celého těla 1 4% 

 
Strečink 5 22% 

 

Strečink- celé tělo, ale 
nejvíce se věnuji nohám 

a rukám 1 4% 

 

Krátský rozklus, pak 
protažení 3 13% 

 

Rozběhání, abeceda, 
protažení, fotbal, 

sprinty 2 9% 

 

Práce s míčkem, klasický 
strečink 1 4% 

 

Klasický strečink,hlavně 
dolních končetin, 

švihadlo 3 13% 

 

Brankářská abeceda, 
protažení 2 9% 
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Tab. 65 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy 

Rozběhání, švihadlo, hry, 
dynamické cviky, protažení 

určitých svalů 1 2% 

 
Protahování 3 7% 

 
Skoro vůbec, není čas 4 9% 

 
Zahřátí, strečink 3 7% 

 

S hráči+individuální 
protažení 2 5% 

 

Rozběhání, protažení, 
práce s míčkem 7 16% 

 

Protažení, házení s míčkem 
o stěnu nebo s druhou 

gólmankou/em 5 12% 

 

Rozběhání, protažení, 
rozchytání s ostatními 

hráči  4 9% 

 

Pokud je k dispozici 
švihadlo, švihadlem, jinak 

klasické rozběhání a 
statický strečink 1 2% 

 

Rozklusání, švihové 
pohyby, strečink 1 2% 

 

S hráči+brankářská 
abeceda 4 9% 

 

Běh s míčky 10min, 
protažení, zpevňovací 

cvičení, 3 sprinty 1 2% 

 

Rozklusání s vybranými 
prvky abecedy, strečink, 

občas rozházení 3 7% 

 

Protažení, s důrazem na 
zápěstí a klouby 1 2% 

 

Rozehřátí, běh, žonglování, 
fotbálek 1 2% 

 

Rozběhání, protažení, 
práce s míčkem,core 2 5% 

Při pohledu na tabulky zpracovaných odpovědí brankářů ze všech věkových kategorií musím 

zkonstatovat, že pojetí rozcvičky se mezi jednotlivými kategoriemi nikterak neliší. Pouze 

jsem zaznamenala, že čím starší kategorii jsem se věnovala, tím obsáhlejší a konkrétnější 

podobu měly odpovědi jednotlivých brankářů a brankářek. 
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13. Jaké metody jsou na tréninku používané za účelem vašeho 
rozchytání? 
 
Třináctá otázka je typem otázky otevřené. 

Podobně jako u otázky č. 12 jsem se touto otázkou snažila vypozorovat, v jaké kategorii se 

dává rozchytání brankáře větší prostor a důraz a pokud existují, zaznamenat jednotlivé 

odlišnosti. Součástí otázky je jedna podotázka. 

Tab. 66 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo Hadi 2 33% 

 
Oblouky, 2 na 1 1 17% 

 
Oblouky, hadi 3 50% 

Tab. 67 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo Oblouky, hadi, 2 na 1 3 50% 

 
Oblouky, hadi, křižné přihrávky 2 33% 

 

Přihrávky z rohu na střed a 
střelba  1 17% 

Tab. 68 

 
Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost 
Lehké rozchytání do rukou z 

různých pozic 4 29% 

 
Oblouky, hadi, střely z první 4 29% 

 
Hadi, 2 na 1 3 21% 

 

Oblouky, hadi, rychlé nájezdy, 2 
na 1 2 14% 

 

Postavení kolem basketbalové 
trojky, hadi 1 7% 
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Tab. 69 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky 
Jednoduchá střelecká cvičení, 2 

na 1, střelba z 1, hadi 3 13% 

 
Oblouky, zipy, hadi 7 30% 

 
Rychlá série střel, rohy 2 9% 

 
Hadi, rohy, 2 na 1 4 17% 

 

Různé střely z půlky, výběhy z 
rohů 2 9% 

 

Kolotoč, půlkruhy, vláčky, 
dvojitá přihrávka 2 9% 

 

Bez rozchytání nebo během 
tréninku, při různých cvičeních  1 4% 

 
Slabší střely do rukou, rozházení 2 9% 

Tab. 70 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy Oblouky, hadi 9 21% 

 
Výběhy z mnoha pozic 2 5% 

 

Rozházení ve dvojici, střelecké 
cvičení pouze s 1 hráčem 4 9% 

 

Převážně jen vybíhání, pokud 
máme k dispozici 

indisponovaného hráče, 
rozchytává nás mimo branku 1 2% 

 
Oblouky, střelba z běhu 3 7% 

 

Oblouky, hadi, dlouhé výběhy, 2 
na 1, krátké výběhy 6 14% 

 
Oblouky, hadi, rohy 3 7% 

 
Zipy, střelba z 1, 2 na 1 4 9% 

 
Strečink, házení míčků 1 2% 

 
Rohy, 2 na 1 2 5% 

 
Oblouky, stromky 2 5% 

 

Lehké střely z různých pozic, v 
rychlém sledu, nájezdy, střely ze 

střední vzdálenosti 1 2% 

 
Jen rozběhání 1 2% 

 
Oblouky, střelba, nájezdy 3 7% 

 

Oblouky, hadi, střelba z 1, 
přesuny na malém brankovišti 1 2% 
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Na základě uvedených tabulek jsem došla k závěru, že v prvcích a metodách, které jsou 

používány na florbalových trénincích za účelem rozchytání brankářů, nejsou mezi 

jednotlivými věkovými kategoriemi žádné podstatnější rozdíly. U všech uvedených kategorií 

jsou jako stěžejní prvky užívány oblouky a hadi. U kategorie staršího žactva jsou tyto dvě 

cvičení rozšířena o cvičení 2 na 1, u kategorie dorostu o střelbu z 1 a u juniorské kategorie o 

„zipy“. Tyto prvky jsou samozřejmě hojně rozšířeny i v ostatních kategoriích, ale nejsou 

začleněny do procentuálně nejvíce zastoupené odpovědi dané kategorie. Taktéž se v 

odpovědích všech věkových kategorií velice často objevovaly různé modifikace nájezdů. 
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13a. Jaká doba tréninku je této činnosti věnována? 

 
U této podotázky byl použit typ polouzavřený polytomický. 

Tab. 71 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo 5 až 10 minut 4 66% 

 
10 až 15 minut 2 33% 

 
15 až 20 minut 0 0% 

 
Jiná  0 0% 

U mladšího žactva převládala s 66% zastoupením odpověď, že rozchytání brankáře je na 

tréninku věnováno 5 až 10 minut. Zbylých 33% respondentů uvedlo, že na rozchytání mají 

k dispozici 10 až 15 minut z tréninkového času. 

Tab. 72 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo 5 až 10 minut 2 33% 

 
10 až 15 minut 4 66% 

 
15 až 20 minut 0 0% 

 
Jiná  0 0% 

U kategorie staršího žactva se tento poměr přesně otočil a brankáři v 66% uvedli, že na 

rozchytání mají 10 až 15 minut a v 33% 5 až 10 minut. 
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Tab. 73 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost 5 až 10 minut 6 43% 

 
10 až 15 minut 4 29% 

 
15 až 20 minut 4 29% 

 
Jiná  0 0% 

43% brankářů řadících se do kategorie dorostu uvedlo, že jejich rozchytání je na tréninku 

věnováno 5 až 10 minut. Dalších 29% potom odpovědělo, že na rozchytání mají 10 až 15 

minut. Zbylých 29% dotazovaných respondentů naopak napsalo, že na rozchytání mají 

k dispozici 15 až 20 minut. 

Tab. 74 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky 5 až 10 minut 15 65% 

 
10 až 15 minut 6 26% 

 
15 až 20 minut 1 4% 

 
Jiná  1 4% 

I mezi juniorskými brankáři převládala odpověď, že jejich rozchytání je na tréninku věnováno 

5 až 10 minut. Takto odpovědělo 65% dotazovaných respondentů. 26% potom uvedlo, že na 

rozchytání mají k dispozici 10 až 15 minut z tréninkové jednotky. 15 až 20 minut mají na 

rozchytání 4% brankářů z této věkové kategorie. Stejné procentuální zastoupení měla i 

odpověď „jiná“, konkrétně že jsou této činnosti na tréninku věnovány 2 minuty. 

Tab. 75 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy 5 až 10 minut 24 56% 

 
10 až 15 minut 12 28% 

 
15 až 20 minut 3 7% 

 
Jiná  4 9% 

V kategorii mužů a žen nejvíce brankářů uvedlo, že na rozchytání je jim věnováno 5 až 

10minut z tréninkového času. Tuto odpověď napsalo 56%. Naopak nejméně často, tedy v 7% 

se objevovala odpověď, že na rozchytání mají brankáři 15 až 20minut. 
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14. Jaké typy cvičení se u vás nejčastěji používají v hlavní části 
tréninku? 
 
Zde byl použit typ otázky otevřené. 

Podobně jako v předchozích otázkách měla tato otázka za úkol zjistit, zda se prvky, které se 

pravidelně zařazují do hlavní části tréninku, odlišují v závislosti na věkové kategorii či 

nikoliv. Tuto otázku bude dále rozšiřovat podotázka, zaměřená na subjektivní pocit daného 

brankáře, zda jsou tato užívaná cvičení vhodná pro jeho osobní rozvoj. 

Tab. 76 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo Výběhy, 2 na 1 1 17% 

 

Výběhy, 2 na 1, 3 na 2 
a další kombinace 3 50% 

 
Slalomy, střelba z 1 2 33% 

Tab. 77 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo 
Výběhy, přihrávky na 

střelu z 1 2 33% 

 

Nahrávky z první na 
celé hřiště, střelba, 

přihraj a běž 1 17% 

 
Slalomy, střelba 2 33% 

 

Zakončení do střely, 
do nájezdu, hra 1 17% 
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Tab. 78 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost 
Závisí na následujících 

zápasech 2 14% 

 
Nahrávka-clona-střela 1 7% 

 
1 na 1, 2 na 2, hra 1 7% 

 
Střelba 2 14% 

 

2 na 1, 3 na 2, 2 na 0, 
přesilovky, oslabení, 

běhání 3 21% 

 
Hra 2 14% 

 

Breaky, hra za brankou 
a rozehrávka 1 7% 

 
Hadi, crosy 1 7% 

 
Je to různé 1 7% 

Tab. 79 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/Juniorky 
Podle potřeby do 

zápasu 4 17% 

 
Systém, hra 3 13% 

 
Střelba z 1 po přihrávce 1 4% 

 
Je to různé 3 13% 

 

Spíše zaměřené na 
zlepšování dovednostní 

hráčů v poli, zpravidla 
systém přihrávek 

zakončený střelou 1 4% 

 

Různé kombinace 
přihrávek, 2 na 1, 1 na1, 

3 na 2 5 22% 

 

Nácvik rozehrávky, 
střely z různých pozic, 

signály 2 9% 

 

Vykrývání střeleckých 
úhlů 1 4% 

 
Střelba  2 9% 

 
Vláčky 1 4% 
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Tab. 80 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy Střelba, kombinace 8 19% 

 
Útočná cvičení 4 9% 

 

Hráčská cvičení, nám se 
věnuje 2 trenér 1 2% 

 
1 na 1, 1 na 0 2 5% 

 

Střelba od mantinelu, 
střely s výběhem 1 2% 

 

Přečíslení, systém, 
standartky, přesilovky, 

dorážky 3 7% 

 
1 na 1, 3 na 1 1 2% 

 

Střelba, zpracování 
přihrávky 4 9% 

 

Střelba s clonou a 
dorážkou, 2 na 1, 3 na 2, 

založení útoku 5 12% 

 

Různá střelecká cvičení, 
hra 3 na 3 1 2% 

 

Střelba, nájezdy, herní 
situace 3 7% 

 
Přihrávky, střelba 2 5% 

 

Obranná činnost, 
zakládání útoku 2 5% 

 
Různé 1 2% 

 

Liší se v závislosti na 
části sezóny 5 12% 

Na základě zpracovaných tabulek se domnívám, že v pojetí hlavní části tréninkové jednotky 

se mezi jednotlivými věkovými kategoriemi nenachází výraznější rozdíly. Vyjma kategorie 

dorostu byla u všech dalších věkových kategorií v hlavní části tréninku nejčastěji používána 

nejrůznější kombinační cvičení a taktéž střelba z 1. Opět jsem zaznamenala jev, kdy čím starší 

brankář odpovídal na danou otázku, tím byla odpověď konkrétnější a přesnější. 
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14a. Jsou některé z nich zaměřeny na rozvoj brankářských 
dovedností? 
 
Tato otázka je typem otázky uzavřené dichotomické. 

Tab. 81 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo Ano 2 33% 

 
Ne 4 67% 

Mezi brankáři, které řadíme do kategorie mladší žactvo, převládal subjektivní pocit, že 

cvičení, která bývají nejčastěji zařazována do hlavní části tréninkové jednotky, nejsou 

zaměřena na jejich osobní rozvoj. Odpověď ne, zvolilo 67% z nich. Zbývající 33% uvedla, že 

cvičení, která jsou zařazována do hlavní části tréninku, bývají zaměřena i na rozvoj 

brankářských dovedností. 

Tab. 82 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo Ano 5 83% 

 
Ne 1 17% 

U brankářů kategorie starší žactvo, jsem zaznamenala opačný poměr kladných a záporných 

odpovědí než u brankářů žactva mladšího. 83% brankářů této kategorie uvedlo, že cvičení, 

která jsou zařazována do hlavní části tréninkové jednotky, jsou zaměřena na rozvoj jejich 

schopností. Pouze 17% odpovědělo, že na brankářský rozvoj zaměřena nejsou. 

Tab. 83 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost Ano 13 93% 

 
Ne 1 7% 

I v kategorii dorostu velká většina brankářů, konkrétně 93%, uvedla, že cvičení, která jsou 

obsažena v hlavní části tréninkové jednotky, jsou zaměřena na rozvoj jejich schopností. Pouze 

v 7% uvedli, že na rozvoj brankářských schopností zaměřena nejsou. 
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Tab. 84 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky Ano 18 78% 

 
Ne 5 22% 

I v této kategorii zůstává zachován podobný poměr odpovědí jako v kategoriích předchozích. 

Konkrétně 78% juniorských brankářů odpovědělo, že cvičení v hlavní části tréninkové 

jednotky, jsou zaměřena na rozvoj brankářských schopností a zbývajících 22% poté 

odpovědělo, že nejsou. 

Tab. 85 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy Ano 30 70% 

 
Ne 13 30% 

A tento poměr zůstává zachován i v kategorii dospělých, tedy mužů a žen. V tomto případě 

odpovědělo kladně 70% dotazovaných brankářů a záporně zbylých 30%. 

Na základě těchto tabulek mohu říci, že vyjma kategorie mladšího žactva, kde převážně 

většina brankářů odpověděla, že cvičení, která jsou nejčastěji zařazována do hlavní části 

tréninku, nejsou zaměřena na rozvoj brankářských dovedností, se brankáři všech zbývajících 

kategorií shodli, že tato cvičení na jejich osobní rozvoj zaměřena jsou. 
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15. Do které oblasti branky je umístěna střela, kterou byste označili 
za nejhůře chytatelnou? 
 
Šestnáctá otázka dotazníku je typ polouzavřený polytomický. 

Tab. 86 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo Horní rohy 3 50% 

 

Do prostoru mezi paži a 
dolní končetinu 0 0% 

 

Těsně nad dolní 
končetinu 2 33% 

 
Jiná 1 17% 

V kategorii mladší žactvo označilo nejvíce brankářů za nejhůře chytatelnou střelu tu, která 

směřuje do oblasti horních rohů. Tuto odpověď uvedlo 50% z nich. Dalších 33% takto 

označilo střelu, směřující těsně nad dolní končetinu. 17% poté uvedlo jako odpověď, že 

nejhůře se vykrývá střela, která směřuje těsně pod ruku. 

Tab. 87 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo Horní rohy 3 50% 

 

Do prostoru mezi paži a 
dolní končetinu 0 0% 

 

Těsně nad dolní 
končetinu 3 50% 

 
Jiná 0 0% 

Brankáři spadající do kategorie starší žactvo, se v této otázce rozdělili na dvě identické 

poloviny. Prvních 50% uvedlo jako nejhůře chytatelnou střelu tu, která směřuje do oblasti 

horních rohů a druhých 50% tu, která míří těsně nad dolní končetinu. 
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Tab. 88 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost Horní rohy 1 7% 

 

Do prostoru mezi paži a 
dolní končetinu 3 21% 

 

Těsně nad dolní 
končetinu 9 64% 

 
Jiná 1 7% 

V kategorii dorostu 64% brankářů zvolilo jako nejobtížněji chytatelnou střelu tu, která 

směřuje těsně nad dolní končetinu. Dalších 21% takto označilo tu, která míří doprostřed 

prostoru mezi paží a dolní končetinou a po 7% volilo střelu v oblasti horních rohů a 20 až 30 

cm nad zem. 

Tab. 89 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky Horní rohy 0 0% 

 

Do prostoru mezi paži a 
dolní končetinu 5 22% 

 

Těsně nad dolní 
končetinu 16 69% 

 
Jiná 2 9% 

Velice podobně jako v kategorii dorostenecké odpovídali i brankáři spadající do juniorské 

kategorie. 69% z nich odpovědělo, že nejhůře se jim vykrývá střela, která směřuje těsně nad 

dolní končetinu, dalších 22% takto potom označilo střelu směřující doprostřed prostoru mezi 

paží a dolní končetinou. Zbývajících 9% uvedlo jinou variantu a to konkrétně střelu, která 

míří mezi hlavu a ruku na úrovni krku a těsně ke vzdálenější tyči nad dolní končetinu. 
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Tab. 90 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy Horní rohy 1 2% 

 

Do prostoru mezi paži a 
dolní končetinu 6 14% 

 

Těsně nad dolní 
končetinu 31 72% 

 
Jiná 5 12% 

I v kategorii nejstarší nejvíce brankářů uvádělo jako nejobtížněji chytatelnou střelu tu, která 

míří těsně nad dolní končetinu. Tuto variantu uvedlo 72% dotazovaných brankářů této věkové 

kategorie. Dalších 14% takto označilo střelu směřující doprostřed prostoru, který se nalézá 

mezi paží a dolní končetinou. 12% potom uvedlo jiné varianty a to: ve dvou případech vedle 

hlavy, v dalších dvou po zemi k tyči a jednom případě brankář uvedl, že je to různé. 

Po porovnání uvedených tabulek konstatuji, že vyjma brankářů spadajících do kategorie 

mladší žactvo, pro které je nejobtížnější vykrýt střelu mířící do oblasti horních rohů, se 

brankáři všech ostatních kategorií shodli na tom, že nejhůře chytatelné střely jsou pro ně ty, 

které směřují těsně nad dolní končetinu. Jako druhou nejčastěji uváděnou střelu mohu označit 

tu, která míří doprostřed prostoru mezi paží a dolní končetinou. Výjimkou jsou brankáři 

staršího žactva, kteří jakou další, velmi špatně chytatelnou střelu označili takovou, která míří 

do horních rohů. 
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16. Pracujete s trenéry na odstranění vašich slabých stránek? 
 
V tomto případě byl použit typ otázky uzavřené dichotomické. 

Záměrem této otázky bylo zjistit, ve kterých věkových kategoriích se brankářům dostává větší 

trenérské pozornosti a ve kterých se brankář naopak učí pracovat na sobě spíše sám. 

Následovat bude rozšiřující otázka, ve které brankáři měli uvést, jak s nimi konkrétně jejich 

trenéři pracují, či jestli se jim dostává pomoci od nějaké další osoby. 

Tab. 91 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo Ano 3 50% 

 
Ne 3 50% 

Mezi brankáři kategorie mladší žactvo byl vyrovnaný poměr kladných a záporných odpovědí. 

50% uvedlo, že s trenéry pracuje na odstranění svých slabých stránek a stejně tak dalších 50% 

odpovědělo, že na odstranění svých slabých stránek s trenéry nepracuje. 

Tab. 92 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo Ano 4 66% 

 
Ne 2 33% 

U kategorie staršího žactva převládala kladná odpověď. 66% dotazovaných brankářů této 

věkové kategorie odpovědělo, že na odstranění svých slabých stránek s trenéry pracuje. 

Zbývajících 33% dotazovaných brankářů poté uvedlo, že s trenéry na odstranění svých 

slabých stránek nepracuje.  
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Tab. 93 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost Ano 9 64% 

 
Ne 5 36% 

Brankáři této věkové kategorie v 64% odpověděli kladně, tedy, že s trenéry na odstranění 

svých slabých stránek pracují. Zbývajících 36% uvedlo, že na odstranění svých slabých 

stránek s trenéry nepracují. 

Tab. 94 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky Ano 16 70% 

 
Ne 7 30% 

I mezi juniorskými brankáři byla výrazně dominující odpověď, že s trenéry na odstranění 

svých slabých stránek pracují. Odpovědělo tak 70% dotazovaných respondentů. Ovšem 

nezanedbatelných 30% naopak uvedlo, že s trenéry tímto způsobem nepracuje. 

Tab. 95 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy Ano 19 44% 

 
Ne 24 56% 

V kategorii dospělých se poměr kladných a záporných odpovědí lehce obrátil. 56% 

dotazovaných brankářů této věkové kategorie odpovědělo, že s trenéry na odstranění svých 

slabých stránek nepracuje. Oproti tomu 44% uvedlo, že s trenéry na odstranění svých slabých 

stránek pracuje. 

Po srovnání uvedených tabulek vidíme, že v kategorii staršího žactva, dorostu a 

juniorů/juniorek jasně převládaly kladné odpovědi. U těchto věkových kategorií tedy dochází 

k jasné spolupráci mezi brankářem a trenérem. V kategorii mladšího žactva byl poměr 

kladných a záporných odpovědí půl na půl. Zřejmě zde tedy záleží na daném týmu a přístupu 

konkrétního trenéra. U kategorie dospělých, tedy mužů a žen, byl poměr odpovědí lehce 

v neprospěch těch kladných. Příčinu vidím v tom, že většina brankářů je již natolik zkušená a 

schopná pracovat sama, že trenéři již mnohdy nevidí důvod se těm to jedincům příliš věnovat. 
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16a. Jakým způsobem s trenéry na odstranění těchto nedostatků 
pracujete? 
 
Poslední otázka dotazníku je typem otázky otevřené. 

Tato otázka je podotázkou otázky předchozí a měla za úkol rozšířit předchozí odpovědi 

brankářů o konkrétní informace o jejich vzájemné spolupráci s trenéry. 

Tab. 96 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Mladší žactvo 

Trenér mi říká chyby 
a jak to udělat lépe. 
Pokud je potřeba, 
předvede mi to. 

1 17% 

 
Trenér mi ukazuje co 

a jak dělat lépe 
2 33% 

 
Neodpovídají 3 50% 

Tab. 97 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Starší žactvo Gólmanská cvičení 2 33% 

 

Pozveme gólmana, který 
nám řekne co a jak je 

špatně 
1 17% 

 

Snaží se na mě střílet ty 
střely, při kterých dělám 
chyby tak dlouho, dokud 

to není dobře 

1 17% 

 
Neodpovídají 2 33% 
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Tab. 98 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Dorost 
S pomocí starších 

gólmanů 
1 7% 

 
Trenér mi vytvoří cvičení 

zaměřené na slabinu 
3 21% 

 
Focení, speciální cviky, 
individuální příprava 

1 7% 

 
Různé zdokonalování a 

chytání střel 
1 7% 

 
Radí mi, co udělat lépe a 

jinak 
1 7% 

 
pomocí videokamery 1 7% 

 
Neodpovídají 5 36% 

Tab. 99 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Junioři/juniorky 
Pomoc od zkušenějších 

gólmanů 
3 13% 

 
Řeknu si sám o cvičení, 

která mi pomůžou 
2 9% 

 
Pracuji sám 1 4% 

 

Trenér mi řekne, co 
dělám špatně a co a jak 

zlepšit 
2 9% 

 
Konzultace+ nějaké 

speciální cvičení 
4 17% 

 
Videorozbory+konzultace 2 9% 

 

Speciální cvičení, pomocí 
trenéra-gólmana, vše 

vysvětlí, poradí, 
pracujeme průběžně 

1 4% 

 
Občasné individuální 

tréninky 
1 4% 

 

Mluvím s nimi o chybách, 
snažím se je přimět, aby 

si všímali, co dělám 
špatně 

1 4% 

 
Neodpovídají 6 26% 
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Tab. 100 

Věková kategorie Odpověď Absolutní počet Relativní počet 

Muži/ženy 
Pilujeme základní postoj, 

přesuny 
1 2% 

 
Speciální cvičení, cvičení 

u fyzioterapeutky 
1 2% 

 

Po zápase vyplňujeme 
záznam o utkání, na 

základě toho, pak 
probíhá diskuze 

2 5% 

 

Trenér mi říká, co dělám 
špatně a já se to pak 

snažím zlepšit 
2 5% 

 

Diskuze, popřípadě 
cvičení, která vymýšlíme 

společně 
2 5% 

 
Cvičení na koordinaci, 

orientaci+core 
1 2% 

 

Konzultace, trenér je 
bývalý gólman, takže vše 

ukáže+vymyslí cvičení 
1 2% 

 

Komunikace, sám si 
řeknu o cvičení, které 

potřebuji 
1 2% 

 

Sám jsem trenér, tak 
vybírám cvičení tak, 

abych se zlepšil v dané 
věci 

1 2% 

 

Konzultace, trenér mi na 
základě toho připraví 
cvičení, která by tuto 
slabinu měla pomoci 

odstranit 

3 7% 

 
Konzultace+videorozbor 3 7% 

 
Neodpovídají 24 56% 
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Na základě předchozích tabulek se domnívám, že samotná práce trenérů s jejich brankářskými 

svěřenci se v závislosti na věkové kategorii příliš neliší. Liší se však ve způsobu, jakým 

probíhá. Zatímco v žákovských a pravděpodobně i v dorosteneckých kategoriích trenér působí 

jako jasně definovaná autorita a brankář do jeho rozhodnutí nikterak nezasahuje a neprojevuje 

zájem na zlepšování dané věci, v juniorských a dospělých kategorií již brankář figuruje jako 

téměř rovnocenný partner, který trenérům mnohdy poskytuje podněty a nápady, jak by se jeho 

konkrétní slabina dala odstranit zcela, či alespoň částečně. Taktéž jsem u starších kategorií 

zaznamenala metodu videorozboru, která se v odpovědích mladších věkových kategorií 

neobjevila. 
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7.4.2 Výsledky pozorování od v ěkové kategorie „p řípravka“ po elévy 
Pro výzkum v těchto kategoriích jsem si zvolila metodu řízeného rozhovoru s trenéry. 

Vyslechla jsem celkem 4 trenéry, kteří mají na starost hráče florbalu, které řadíme do 

kategorie přípravek a elévů.  

 Tuto metodu jsem si vybrala zejména ze dvou důvodů a to zaprvé proto, že v tomto věku 

mnohdy post brankáře žádný z hráčů pevně nezastává a druhou příčinou je příliš nízký věk 

těchto hráčů pro jejich zařazení do kvantitativního výzkumu pomocí dotazníku. Domnívám 

se, že by tito hráči ještě nebyli schopni poskytnout dostatečně relevantní odpovědi. 

V závěru kapitoly uvádím doslovný přepis jednoho z rozhovorů. 

Na základě odpovědí těchto trenérů jsem vytvořila následující shrnutí: 

Toto shrnutí jsem se rozhodla rozdělit do dvou oblastí:  

• Výběr brankáře 

• Trénink 

Výběr brankáře 
 
První oblast o kterou jsem se v rámci nejmladších věkových kategorií ve florbale zajímala, 

byla oblast způsobu výběru budoucích brankářů. Tedy jakým způsobem se z dětí, které 

přijdou do florbalové přípravky, rekrutují brankáři.  

 V kategorii přípravek žádní stabilně chytající brankáři nejsou. Během tréninků se hráči 

v brance točí a mezi trenéry bývá kladen důraz na to, aby si tento post vyzkoušely všechny 

děti. A to i přesto, že některé z nich mají velký zájem na tomto postu již zůstat. Tento přístup 

si dotazovaní trenéři zvolili hlavně proto, aby byla zachována všestranná průprava, která je 

v tomto věku stěžejní. Během soutěžení v lize přípravek zůstává systém výběru zachován, tzn. 

chytat může kterýkoliv z hráčů, případně je post brankáře doplněn hráčem z kategorie elévů. 

 V kategorii elévů výběr probíhá velmi podobným způsobem, i když zde už se v některých 

případech na tomto postu stabilně objevuje jeden hráč. Tento přístup může být zachován ještě 

v kategorii mladšího žactva, poté už je post brankáře stabilně obsazen. 



141 
 

Trénink 
 
Druhou oblastí, o kterou jsem se v rámci nejmladších věkových kategorií zajímala, byl 

trénink. Tedy jakým způsobem tito brankáři získávají zkušenosti s brankářskou technikou, 

objem tréninku, jejich zapojení do aktivit během soustředění a tak podobně. 

V kategorii přípravek jsou tedy do nácviku základů brankářské techniky zapojováni všichni 

hráči. Tento nácvik může probíhat dvěma způsoby, buď hromadně, tedy že se realizuje tzv. 

gólmanský trénink, kdy je hromadně všem hráčům vysvětlováno a ukazováno jaký je správný 

základní postoj brankáře, jak se vykrývají střely směřující na zem či naopak do horních rohů 

či v jaké vzdálenosti od branky by se v té které situaci měli nacházet. Nebo tento nácvik může 

probíhat spíše odděleně, kdy se tréninková skupina rozdělí na dvě poloviny a jedna z nich se 

věnuje gólmanské technice a druhá herním činnostem jednotlivce. 

 Pokud se v kategorii elévů již nachází stabilně chytající brankáři, bývá jejich trénink občas 

částečně oddělen a individuálně se jim věnuje jeden z trenérů. Zde se pak věnují nácvikům 

techniky, gólmanským cvičením a odstraňování základních chyb. Vesměs se s nimi ovšem 

trenéři snaží pracovat průběžně a průpravná cvičení jsou zařazována i do běžného tréninku. 

 Týdenní objem tréninku kategorie přípravek bývá kolem 2 tréninkových jednotek týdně, 

běžnou praxí je, že jeden z tréninků je spojen s kategorií elévů. V některých týmech je systém 

tréninků nastaven tak, že 2 tréninky týdně jsou pevně stanovené, ale pokud mají hráči zájem, 

tak můžou docházet ještě na 3 trénink se starší věkovou kategorií. Soustředění této kategorie 

je nepovinné, ale pokud hráči mají zájem je jim umožněno ho absolvovat. Bývá zpravidla 

pořádáno v období letních prázdnin a v délce trvání jednoho týdne. Je spojováno s kategorií 

elévů, v některých případech i s kategorií mladšího žactva. 

Týdenní objem tréninků kategorie elévů kolísá mezi 2 až 3 tréninkovými jednotkami týdně. 

V některých případech tato kategorie také mívá tréninky spojované s mladšími žáky. 

Soustředění je podobně jako u kategorie přípravek pořádáno na týden a to během letních 

měsíců. Jak bylo uvedeno výše, je zpravidla pořádáno pro kategorie přípravek, elévů či 

mladšího žactva. Objem tréninků je celoročně neměnný, a to jak v kategorii přípravek, tak i 

v kategorii elévů.  

Tyto věkové kategorie nejsou dělena podle pohlaví. 
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Ukázka jednoho z rozhovorů: 
 
Zde uvádím doslovný přepis jednoho z mých rozhovorů s trenéry: 

Otázka: Tedy pro začátek se vás zeptám, jestli v téhle skupině máte nějaké brankáře, nebo tu 

ještě žádní nejsou? 

Odpověď: No, my tady teď oficiálně žádného nemáme, a pokud třeba potřebujeme střílet, tak 

se nám tam různě střídají. Protože oni jsou všichni takový nadšení, takže si to chtějí 

vyzkoušet všichni. No a po určité době se tedy vždycky vymění. Jsou tady dva kluci, kteří 

jsou hodně šikovní, kteří by chtěli chytat pořád, ale tím, že je to potřebujeme naučit všechny 

základy, tak na ně zase tak moc nehrajeme. 

Otázka: A pokud se tam takhle točí, chytají v klasické výstroji nebo jen tak ve stoji 

s hokejkou? 

Odpověď: Chytají normálně v helmě, v kleku, učí se základní pozice, takže jakoby gólmanský 

nácvik, ten typický, tam je. I ty pozice nohou, ale samozřejmě v jejich podání je to taková 

sranda. Ale jde to. A chytáme tedy bez hokejky. 

Otázka: Jakým způsobem je učíte základy gólmanské techniky? Vždy se věnujete tomu, který 

je právě v brance nebo je to učíte hromadným způsobem? 

Odpověď: No my, když vlastně nastolíme v uvozovkách gólmanský trénink, tak všichni 

hromadně odloží hokejky a všichni si hromadně vyzkouší ty pozice mimo bránu, jak mají mít 

nohy, ruce a pak jak se točí v té brance, tak si to vlastně vyzkouší i v té praxi. 

Otázka: Tedy pokus jsem to správně pochopila, tak ten trénink vypadá tak, že například 

prvních 20 minut se věnuje gólmanskému nácviku a pak jdete na hokejky? 

Odpověď: Tak, tak. S tím, že třeba jsou ve dvojicích a jeden má míček, který jenom nahazuje, 

pošupuje a ten druhý mimo branku, ono jich není tolik, ho zkouší vyrážet a chytat. 

Otázka: Jak to řešíte při soutěžích, koukala jsem, že se účastníte ligy přípravek? 

Odpověď: Je liga přípravek, my když tam vyrazíme, tak už tam většinou je pár dětí z elévů, 

takže si buď půjčíme jejich gólmana, nebo tam pošleme opravdu kohokoliv. Ty základy vědí, 

tak nějak všichni, a že by to tam nějak extra stálo zrovna na tom brankáři, tak to ne. Takže to 

není problém. Tím, že všechny děti celkem vědí, jak to funguje. Teda samozřejmě kromě těch 

úplně nových, kterých nám teď teda přišlo dost. 
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Otázka: Kolikrát týdně s nimi trénujete? 

Odpověď: Trénujeme dvakrát týdně stabilně celý rok, plus tedy v pátek můžou chodit s elévy. 

Takže pondělí a čtvrtek jsou jakoby povinné a pátky můžou. 

Otázka: Zapojujete do přípravy i atletický trénink? 

Odpověď: No, atletický trénink nemáme, ale tím, že jsme oba dva atleti, tak je na tom hodně 

trápíme a tlačíme to přes tu atletiku. Obratnost, abecedu…, My na to klademe důraz, přece jen 

potřebujeme, aby ty děti uměly běhat, házet, skákat, orientovat se v prostoru. Takže ten 

trénink vypadá asi tak, že se rozklušou, třeba s míčkem, nebo nějakým přeskakováním, aby to 

nebylo tak nudné, pak strečink, hry. Třeba teď hodně hrajeme rybičky s hokejkou. Potom 

nějaká rozcvička, abeceda a pak teda dojde na nějaká ta florbalové cvičení. Takže vlastně tak 

¾ těch tréninků tvoří atletika. 

Otázka: Jezdíte s nimi na soustředění, nebo ještě ne? 

Odpověď: Můžou, můžou jezdit s elévy, dříve tedy ještě s mladšími žákyněmi, ale ty se letos 

nějak nepodařilo naplnit. 

Otázka: A na jak dlouho jezdíte na to soustředění? 

Odpověď: No týden, vždycky na týden někdy v létě. 

To je vše, děkuji za rozhovor. 

Není zač. 
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7.4.3 Výsledky pozorování ú činnosti tréninkových cvi čení určených pro 
branká ře 

 

Pro výzkum v této oblasti jsem zvolila metodu testování prostřednictvím mnou vytvořené 

testové baterie. Toto testování jsem prováděla na brankářích, kteří věkem spadají do 

žákovských kategorií, a to z toho důvodu, že u těchto kategorií se pro nedostatek předchozích 

zkušeností dá předpokládat vyšší výkonnostní vzestup. Pro tuto oblast výzkumu jsem získala 

celkem 8 hráčů.  

Testovou baterii si hráči vyzkoušeli dvakrát. Poprvé na začátku výzkumu, pro získání 

vstupních dat, a podruhé na jeho konci, pro získání dat výstupních. Vstupní a výstupní 

testování dělily 4 týdny, během nichž měli vybraní brankáři provádět doporučená cvičení pro 

rozvoj jejich základních dovedností, s jejichž seznamem jsem seznámila, jak jejich trenéry, 

tak i je samotné. 

Testová baterie se skládala z následujících 5 – ti cvičení: 

1.) Přesuny od tyče k tyči během 1 minuty 

2.) Přesuny z pozice za bránou do pozice před bránou během 1 minuty 

3.) Přesnost výhozu na určený bod – celkový počet 10 

4.) Úspěšnost pokrytí střel z úhlu – celkový počet 10 

5.) Úspěšnost pokrytí střel z trestného nájezdu – celkový počet 10 
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Výsledky testování 

Brankář č. 1 

Tabulka 101 

Cvičení 
čas/ 

opakování 
střed/ 
zprava  

zleva 
 

Zlepšení 
v % 

  
1. test 2. test 1. test 2. test 

 
Přesuny od tyče k tyči 1 minuta 47 52 

  
11% 

Přesuny z pozice za bránou před bránu 1 minuta 12 14 12 13 13% 

Přesnost výhozu na určený bod dobrý/špatný 10 9/1 10/0 
  

10% 

Úspěšnost pokrytí střel z úhlu pokryto/gól 10 3/2 4/1 2/3 3/2 20% 

Úspěšnost pokrytí střel z trestného nájezdu pokryto/gól 10 2/8 4/6 
  

20% 

 

U brankáře č. 1 došlo k prokazatelnému zlepšení ve všech zkoumaných oblastech. 

Nejzřetelnější zlepšení bylo v oblasti pokrývání střel z trestných nájezdů a střel z úhlu. 

Pokrývání střel z nájezdu bylo, podle vstupního testování, také nejslabší stránkou tohoto 

brankáře, a proto zde byl největší prostor pro zvyšování úrovně této dovednosti. 

Brankář č. 2 

Tabulka 102 

Cvičení 
čas/ 

opakování 
střed/ 
zprava  

zleva 
 

Zlepšení 
v % 

  
1. test 2. test 1. test 2. test 

 
Přesuny od tyče k tyči 1 minuta 49 53 

  
8% 

Přesuny z pozice za bránou před bránu 1 minuta 13 14 13 14 7% 

Přesnost výhozu na určený bod dobrý/špatný 10 8/2 10/0 
  

20% 

Úspěšnost pokrytí střel z úhlu pokryto/gól 10 3/2 4/1 4/1 5/0 20% 

Úspěšnost pokrytí střel z trestného nájezdu pokryto/gól 10 6/4 6/4 
  

0% 

 

U druhého vybraného brankáře došlo ke zlepšení ve všech testovaných dovednostech 

s výjimkou pokrývání střel z trestného nájezdu. V této oblasti nedošlo k žádným změnám a 

brankáři se podobně jako při vstupním testování, během výstupního testu, podařilo pokrýt 6 

střel a pustit 4. Naopak nejvíce se zlepšil v oblasti přesnosti výhozu a pokrývání střel z úhlu. 
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Brankář č. 3 

Tabulka 103 

Cvičení 
čas/ 

opakování 
střed/ 
zprava  

zleva 
 

zlepšení 
v % 

  
1. test 2. test 1. test 2. test 

 
Přesuny od tyče k tyči 1 minuta 43 49 

  
13% 

Přesuny z pozice za bránou před bránu 1 minuta 14 13 14 14 3% 

Přesnost výhozu na určený bod dobrý/špatný 10 9/1 10/0 
  

10% 

Úspěšnost pokrytí střel z úhlu pokryto/gól 10 4/1 5/0 3/2 4/1 20% 

Úspěšnost pokrytí střel z trestného nájezdu pokryto/gól 10 5/5 7/1 
  

20% 

 

U třetího sledovaného brankáře došlo k největšímu procentuálnímu zlepšení ve cvičeních 

zaměřených na úspěšnost pokrytí střel z úhlu a z trestného nájezdu. V obou případech došlo 

ke zlepšení o 20%. Nezanedbatelný pokrok byl také znát v rychlosti přesunů od tyče k tyči. 

Zde se tento brankář zlepšil o 13%. 

Brankář č. 4 

Tabulka 104 

Cvičení 
čas/ 

opakování 
střed/ 
zprava  

zleva 
 

zlepšení 
v % 

  
1. test 2. test 1. test 2. test 

 
Přesuny od tyče k tyči 1 minuta 48 52 

  
8% 

Přesuny z pozice za bránou před bránu 1 minuta 13 14 13 14 7% 

Přesnost výhozu na určený bod dobrý/špatný 10 8/2 9/1 
  

10% 

Úspěšnost pokrytí střel z úhlu pokryto/gól 10 4/1 5/0 3/2 5/0 30% 

Úspěšnost pokrytí střel z trestného nájezdu pokryto/gól 10 7/3 8/2 
  

10% 

 

V případě čtvrtého pozorovaného brankáře se největší zlepšení projevilo v úspěšnosti 

pokrývání střel z úhlu. Toto zlepšení činí 30%. Naopak nejmenší rozdíl mezi 1. a 2. 

testováním se projevil v oblasti přesunů, kde se tento brankář zlepšil v prvním případě o 8% a 

ve druhém o 7%. 
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Brankář č. 5 

Tabulka 105 

Cvičení 
čas/ 

opakování 
střed/ 
zprava  

zleva 
 

zlepšení 
v % 

  
1. test 2. test 1. test 2. test 

 
Přesuny od tyče k tyči 1 minuta 47 51 

  
8% 

Přesuny z pozice za bránou před bránu 1 minuta 12 14 12 13 12% 

Přesnost výhozu na určený bod dobrý/špatný 10 7/3 10/0 
  

30% 

Úspěšnost pokrytí střel z úhlu pokryto/gól 10 5/0 4/1 3/2 5/0 10% 

Úspěšnost pokrytí střel z trestného nájezdu pokryto/gól 10 2/8 7/3 
  

50% 

 

Pátý pozorovaný brankář nejvíce zvýšil svůj výkon při pokrývání střel z trestného nájezdu a 

oproti 1. testování se dokázal zlepšit o 50%. Velký pokrok také zaznamenal v přesnosti 

výhozů a všech 10 započítaných nahrávek přihrál přesně. Naopak nejméně se dokázal zlepšit 

v oblasti přesunů od tyče k tyči, nicméně zde podal kvalitní výkon již při vstupním testování, 

a tak zde nebyl tak velký prostor pro zvýšení jeho výkonu. 

Brankář č. 6 

Tabulka 106 

Cvičení 
čas/ 

opakování 
střed/ 
zprava  

zleva 
 

Zlepšení 
v % 

  
1. test 2. test 1. test 2. test 

 
Přesuny od tyče k tyči 1 minuta 37 45 

  
21% 

Přesuny z pozice za bránou před bránu 1 minuta 13 13 12 13 4% 

Přesnost výhozu na určený bod dobrý/špatný 10 6/4 8/2 
  

20% 

Úspěšnost pokrytí střel z úhlu pokryto/gól 10 3/2 5/0 3/2 4/1 30% 

Úspěšnost pokrytí střel z trestného nájezdu pokryto/gól 10 4/6 6/4 
  

20% 

 

V pořadí šestý pozorovaný brankář vykazoval největší zlepšení v pokrývání střel z úhlu. Toto 

zlepšení činí 30%. Ke druhému výraznému zvýšení výkonu došlo v oblasti přesunů od tyče 

k tyči, kde se tento brankář dokázal zlepšit o 21%. Naopak k nejmenším změnám došlo u 

přesunů z pozice za bránou před bránu, kde se výkon posunul výše o pouhá 4%. 
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Brankář č. 7 

Tabulka 107 

Cvičení 
čas/ 

opakování 
střed/ 
zprava  

zleva 
 

Zlepšení 
v % 

  
1. test 2. test 1. test 2. test 

 
Přesuny od tyče k tyči 1 minuta 29 36 

  
24% 

Přesuny z pozice za bránou před bránu 1 minuta 9 11 9 11 22% 

Přesnost výhozu na určený bod dobrý/špatný 10 6/4 8/2 
  

20% 

Úspěšnost pokrytí střel z úhlu pokryto/gól 10 3/2 4/1 3/2 4/1 20% 

Úspěšnost pokrytí střel z trestného nájezdu pokryto/gól 10 5/5 7/3 
  

20% 

 

U sedmého sledovaného brankáře můžeme vidět 20% zlepšení ve všech testovaných 

dovednostech. Ovšem jednoznačně největší posun ve výkonosti můžeme sledovat při cvičení 

přesunů od tyče k tyči, kde toto zlepšení činí 24%. Tento výrazný výkonnostní skok můžeme 

vysvětlit velice nízkou úrovní vstupních dovedností. 

Brankář č. 8 

Tabulka 108 

Cvičení 
čas/ 

opakování 
střed/ 
zprava  

zleva 
 

zlepšení 
v % 

  
1. test 2. test 1. test 2. test 

 
Přesuny od tyče k tyči 1 minuta 36 40 

  
11% 

Přesuny z pozice za bránou před bránu 1 minuta 11 12 11 12 9% 

Přesnost výhozu na určený bod dobrý/špatný 10 9/1 10/0 
  

10% 

Úspěšnost pokrytí střel z úhlu pokryto/gól 10 2/3 3/2 3/2 4/1 20% 

Úspěšnost pokrytí střel z trestného nájezdu pokryto/gól 10 6/4 7/3 
  

10% 

 

U brankáře č. 8 došlo k největšímu zlepšení v oblasti pokrývání střel z úhlu, kde toto zlepšení 

činí 20%. Naopak k nejmenšímu výkonnostnímu zlepšení došlo u přesunů z pozice za bránou 

do pozice před bránou. V této oblasti došlo ke zlepšení výkonu o 8%. 

V rámci výzkumu prostřednictvím testové baterie došlo u všech sledovaných brankářů 

k poměrně významnému zlepšení. U 7 z 8 testovaných brankářů došlo ke zlepšení ve všech 

oblastech, pouze u 1 nedošlo k žádným změnám v dovednosti pokrývání střel z trestného 

nájezdu.  
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7.4.4 Soubor jednotlivých tréninkových cvi čení 

1.) Hráči v poli  

A) Cvičení zaměřená na střelbu 

1.) Opakovaná střelba 

 

 Cvičení začíná střelou uprostřed golfovým úderem, pak po zpracování následuje střelba 

tahem a třetí je střelba přímo z přihrávky. Hráči střídají skupiny podle směru hodinových 

ručiček. Také dbáme na přesnost přihrávek, které jsou základem úspěšnosti cvičení. 
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2.) Nácvik a střelba z místa, tahem nebo přiklepnutím 

 

V tomto cvičení mají hráči za úkol proběhnout slalom mezi kužely, spojený s přeskokem 

lavičky, a pak vystřelit z místa. Míček připravují trenéři, v polovině času cvičení jen 

vyměníme strany. 

B) Cvičení zaměřená na přihrávku a zapracování 

1.) Přihrávka z místa na stojícího hráče 

 
Cvičení provádíme na obou polovinách hřiště, přihrávky je vždy ze správného a klidného 

postavení na hráče, stojícího s připravenou čepelí na přijmutí přihrávky. Po přihrávce se 

hráč zařadí do jiné skupiny ve směru nebo v protisměru hodinových ručiček – je nutné to 

určit. 
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2.) Přihrávka z pohybu na stojícího hráče 

 
 
Hráči si přihrávají z forhendu na forhend, z forhendu na bekhend, z bekhendu na forhend 

a z bekhendu na bekhend (4 druhy přihrávek). Při tomto cvičení zvolíme dvě formy – 

nejdříve se hráči přesunou po přihrávce do stejného zástupu, ve kterém stáli naposledy a 

ve druhé formě se řídí pravidlem „kam přihraju, tam běžím“.  

C) Cvičení zaměřená na vedení míčku 

1.) Florbalový dribling 

 

Zde je třeba dbát na správný náběh dle schématu, aby se hráči nepohybovali kolem kuželů 

tak, jak je to pro ně nejsnadnější. Dráhu postavíme zrcadlově na obou polovinách hřiště a 

pak jen vyměníme skupiny, včetně brankářů. Tím pádem nebudeme muset kužely kvůli 

orientaci přestavovat. 

2.) Vedení míčku v karuselových cvičeních 
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Cvičení s karuselovým charakterem znamená, že všichni hráči začínají stejně (z protějších 

rohů), běží směrem na druhou polovinu hřiště a obloukem se vracejí opět na polovinu, ze 

které vybíhali. Tam vždy zakončí činnost střelbou a zařadí se do skupiny, ze které 

vybíhali. Další důležitou podmínkou je, že se musí v polovině času vyměnit hráči i do 

druhého rohu, aby se vybíhalo i opačným směrem.  

D.) Cvičení zaměřená na obsazování a uvolňování hráče s míčkem 

 

1.) Obsazování hráče s míčkem 

 

Cvičení je nutné řídit pískáním kvůli jeho správnému načasování. Na signál se dají všichni 

do pohybu, obránce hned po přihrávce musí běžet vpřed, ale ne stále. Musí správně 

odhadnout moment, kdy již musí couvat, aby mohl v pohybu vzad bránit útočícího hráče. I 

v tomto cvičení v polovině měníme orientaci. 
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2.) Uvolňování hráče s míčkem 

 

První zakončení na brankáře je libovolnou kličkou tzv. „blafákem“. Druhé uvolnění je 

obhozením přihrávkou o mantinel a třetí opět libovolnou kličkou. Kvůli brankářům je 

nutné toto cvičení řídit pískáním. 

(Zlatník, 2004) 
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2.) Brankář 

 
A) Cvičení zaměřená na zmenšování střeleckého úhlu 

1.) Levá – pravá 

 

Hráči A a B střídavě střílejí na branku. Značky na podlaze pomáhají brankáři zaujmout 

správné postavení. Kužel slouží k tomu, aby brankář vždy znovu vycházel z pozice na 

středu hřiště. 

2.) Slalom 

 

V tomto cvičení běží hráč s míčkem slalom mezi kužely a u každého z nich může 

vystřelit. Brankář musí úhel vždy optimálně zmenšit. Trenér může určovat odkud bude 

hráč střílet. 
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3.) Zmenšování úhlů 

 

Hráč střílí jeden míček po druhém. Brankář musí postupně upravovat své postavení tak, 

aby zaujímal optimální pozici. Řadu míčků můžeme různě posouvat, utvářet jiné 

útvary… 

B) Cvičení zaměřená na přesuny – pohyb brankáře 

1.) Výběh z rohu 

 

Hráč vybíhá z rohu s míčkem, který vede za zády. Sám se rozhoduje, u které vystřelí. Pro 

obměny cvičení jsou vhodné změny velikosti oblouku. 
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2.) 3 – 0 

 

Tři hráči se rozmístí před brankou, přihrávají si míček a snaží se vstřelit gól. Brankář se 

orientuje na míček a rychle mění pozice. Můžeme různě měnit počet přihrávek i pozice 

hráčů. 
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3.) Střídání branek 

 

Po každé střele se brankář přesouvá do druhé branky. Pro obměnu cvičení můžeme měnit 

vzdálenost branek, vložit lavičku jako překážku anebo se cvičení mohou účastnit dva 

brankáři najednou. 

C) Cvičení zaměřená na správné postavení vzhledem k míčku 

1.) Různé pozice 

 

Hráč A začíná a vybíhá s míčkem před branku a střílí. Hráč B střílí od mantinelu, potom 

hráči C a D a nakonec hráč D ze středu. Trenér určuje rychlost střelby a pořadí hráčů. 
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2.) Křižná přihrávka 

 

Hráč A přihrává po úhlopříčce na hráče B, který střílí z první. Potom C přihrává D. 

Brankář následuje svým pohybem míček od přihrávajícího hráče ke střílejícímu. Pro 

ztížení cvičení se může hráč po střele snažit dorážet, clonit nebo tečovat. 

3.) Hra za brankou 

 

Hráč A přihrává podél mantinelu míč do rohu na B, který běží s míčkem za branku a 

přihrává před první tyčí nebo obíhá branku a přihrává A, který zakončuje. 
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D) Cvičení zaměřená na řešení situace 1 - 0 

1.) Střely ze stran 

 

Hráč A začíná s míčkem na půlce a běží ze strany sám na branku. Sám se také rozhoduje 

kdy a jak vystřelí. Následně vybíhá hráč B. 

2.) Opakovaná střelba 

 

Hráč začíná na polovině hřiště a střílí z větší vzdálenosti, a pokud může, doráží. Potom si 

bere míček ležící vedle branky a střílí znovu. 
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3.) Soutěž mezi brankáři 

 

Dva hráči začínají současně a běží kolem branky. Cílem je dát gól protivníkovu brankáři. 

Pokud brankář míček chytí, hází ho za branku. Další hráč startuje, až když hráč předchozí 

vstřelil gól. Pro obměnu cvičení může určit počet střeleckých pokusů, nebo určitý počet 

gólů určující konec hry. 

(Skružný a kol., 2008) 
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8 Diskuze k výsledk ům 

V této práci jsem se zaměřila na zmapování a charakteristiku specifických tréninkových 

metod sloužících k zlepšování technické, taktické a fyzické kondice florbalových brankářů a 

jejich rozdílného využívání v závislosti na věkové kategorii. Také jsem chtěla ukázat na 

rozdíly mezi brankářskou a hráčskou tréninkovou přípravou a ověřit zdali doporučované a 

často používané tréninkové prostředky skutečně rozvíjejí základní brankářské dovednosti.  

Výzkumnou část jsem pro větší přehlednost rozdělila na tři následující části: 

1. Výsledky pozorování od věkové kategorie mladší žactvo po dospělé 

2. Výsledky pozorování od kategorie „přípravka“ po elévy 

3. Výsledky pozorování účinnost tréninkových cvičení určených pro brankáře 

1. Výsledky pozorování od věkové kategorie mladší žactvo po dospělé 

První 3 otázky dotazníku jsem směřovala ke zjištění věku, věkové kategorie a úrovně soutěže, 

na které se dotazovaní brankáři pohybují. Po jejich zpracování jsem získala následující údaje: 

největší zastoupení měli brankáři a brankářky ve věku 16 – 17 let, což odpovídá 

dorosteneckým a juniorským kategoriím. Ovšem celkově nejvyšší procento sledovaných 

brankářů, tj. 39,5% spadá do kategorií mužů a žen. Naopak celkově nejnižší procento 

pozorovaných brankářů, tj. 5,5%  patří do kategorií mladšího a staršího žactva. Mezi 

žákovskými kategoriemi byla 100% účast v lize mladších nebo starších žáků. Odlišnosti byli 

v případě mladšího žactva výhradně v divizi a v případě staršího žactva v kraji, ve kterém 

daná soutěž probíhá. U kategorie dorostu byla nejvíce zastoupena 1. liga dorostenců a 

dorostenek. Podobně tomu bylo i u juniorských brankářů, kde nejvíce dotazovaných hráčů 

figuruje v 1. lize juniorů či juniorek. Kategorie dospělých měly největší obsazení v extralize. 

V následující otázce jsem se věnovala věku, ve kterém se sledovaní respondenti začali 

věnovat florbalu na postu brankáře. Podstatou této otázky bylo zjištění, jak dlouho se 

dotazovaní brankáři florbalu věnují a podle toho určit, jakým směrem se ubírá tréninková 

metodika tohoto sportu. Nejsměrodatnější odpovědi vzhledem ke změnám způsobu trénování 

florbalových brankářů byli u kategorie dospělých, kde se jako nejčastější odpověď objevovalo 

13 a 16 let. 
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Na začátek herní kariéry se vztahují i další dvě otázky. V páté otázce jsem se tázala, zdali si 

sledovaní hráči vybrali post brankáře sami nebo jim byl někým určen. Odpovědi pro mne 

nebyli překvapením. V 85% si post brankáře vybral hráč sám, pouze v 15% mu byl určen 

někým jiným. 

V otázce č. 6 jsem se dotazovala na to, jestli měli v začátcích své herní kariéry možnost 

speciálních brankářských tréninků. Překvapivě podobný poměr kladných a záporných 

odpovědí měly kategorie mužů a žen a kategorie mladšího žactva. U mužů a žen odpovědělo 

záporně 88% brankářů a u kategorie mladšího žactva 83%. Podobný výsledek jsem 

zaznamenala i u kategorií juniorů a juniorek, kde záporně odpovědělo celých 70%. Naopak 

jediná kategorie, ve které počet kladně odpovídajících převýšil počet záporně odpovídajících 

brankářů, bylo starší žactvo.  

V následující otázce jsem se snažila zjistit, zda se v současnosti situace u sledovaných 

brankářů změnila a mají do nynějšího tréninkového plánu speciální brankářské tréninky 

zařazeny či nikoliv. Opět převažovaly spíše záporné odpovědi, byť počet kladně 

odpovídajících nebyl zcela zanedbatelný a téměř u všech věkových kategorií se počet záporně 

odpovídajících brankářů snížil. Největší změny jsem zaznamenala u kategorie dospělých, 

dorostu a mladšího žactva. U kategorie dospělých se počet záporně odpovídajících snížil z 88 

na 39%, u kategorie dorostu z 64 na 21% a u mladšího žactva z 83 na 50%. Ovšem je nutno 

podotknout, že tyto změny byly zapříčiněny tím, že speciální brankářské tréninky jsou do 

tréninkové přípravy zařazovány jednou za čas, nikoliv stabilně. Z výsledků těchto dvou 

otázek tedy vyplývá, že brankářské tréninky byli a stále jsou spíše výjimečnou záležitostí a 

nikoliv pevnou součástí tréninku. 

V několika dalších otázkách jsem se zaměřila na počet tréninků v závislosti na období 

přípravy a také na to, zda brankáři absolvují identický počet tréninkových jednotek jako hráči 

v poli. Výsledky byli následující: v kategorii mladší žactvo koreluje počet tréninkových 

jednotek v týdnu mezi 1 až 3 a v průběhu sezóny se tento počet nemění. 

 U žactva staršího se počet tréninků nejčastěji pohybuje mezi 3 až 4 a podobně jako u 

kategorie mladšího žactva zůstává po celou sezónu stejný. 

 Mezi dorosteneckými kategoriemi zůstává jako nejčastější odpověď varianta 3 až 4 

tréninkových jednotek týdně, ale s tím rozdílem, že u 79% odpovídajících brankářů se tento 

počet liší v závislosti na období přípravy. V přípravném období zpravidla stoupá o jeden 
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trénink týdně, v průběhu sezóny o jeden klesá, po ukončení závodní sezóny zůstává stejný 

nebo klesá až o 2 tréninkové jednotky týdně. 

 Mezi juniorskými brankáři byl v odpovědích na počet tréninkových jednotek v týdnu velký 

rozptyl a žádná varianta odpovědi nijak výrazně nevyčnívala. Byly zde silně zastoupeny 

varianty 2 až 3, 3 až 4, 4 až 5 i 5 až 6 tréninků v týdnu. Z toho 70% respondentů uvedlo, že 

tento počet se mění a kolísá v závislosti na období přípravy. I zde byla v počtu tréninků 

sestupná tendence, tedy nejvyšší tréninkové zatížení v přípravném období a nejnižší naopak 

v období přechodném. U této kategorie jsem se zajímala i o to, zda bude nějaký rozdíl 

v objemovém zatížení brankářů hrajících nejvyšší soutěž a těmi, kteří se pohybují na nižší 

úrovni. Musím konstatovat, že minimální rozdíly, které jsem zaznamenala, mne trochu 

překvapily. Jako jedinou výraznější odlišnost jsem zaznamenala to, že zatímco brankáři 

hrající 2 a nižší soutěž uváděli, že během přípravného období trénují 0krát či 2krát týdně, 

brankáři hrající nejvyšší soutěž jako nejnižší počet tréninků v týdnu uváděli 3. 

 U dospělých kategorií byl opět poměrně velký rozptyl v nejčastějších odpovědích. Mnoho 

brankářů uvádělo, že trénují 2krát, 3krát, 4krát či 5krát týdně. Z toho 65% uvedlo, že se počet 

tréninkových jednotek během sezóny mění. Linie zvyšování či snižování objemu zatížení 

zůstala i zde stejná jako v předchozích kategoriích. Co ovšem stejné nezůstalo, bylo 

porovnání mezi extraligovými a druholigovými brankáři. Zatímco brankáři hrající 

extraligovou či prvoligovou soutěž trénují v rámci přípravného období především 4 krát až 5 

krát týdně, tak brankáři hrající 2. ligu či nižší soutěže trénují nejčastěji 3krát v týdnu. 

Podobný rozdíl jsem zaznamenala i v rámci závodního období. 

U všech věkových kategorií převládá varianta jednoho soustředění ročně a to v létě. Ovšem u 

dospělých kategorií jsem zaznamenala nárůst brankářů, kteří uvedli, že na soustředění jezdí 

2krát ročně a to jak v létě, tak i v období zimy. 
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Podobně jasný závěr byl u další otázky, kde jsem se zaměřila na to, zda brankáři absolvují 

celou kondiční přípravu spolu s ostatními hráči. Vesměs u všech kategorií zcela převládla 

odpověď ano. Brankářů, kteří uváděli, že s hráči celou kondiční přípravu neabsolvují, jsem 

zjišťovala, v čem konkrétně se jejich fyzická příprava odlišuje. Převažovaly tyto odpovědi: 

� Více posilování a spíše rychlostní, než vytrvalostní běžecká příprava 

� Trénink je více zaměřen na strečink, reakce a gólmanská cvičení 

� Trénink je zaměřen spíše na obratnost 

� Trénink je více zaměřen na posilování břišního a zádového svalstva 

� Trénink je více zaměřen na zlepšení reakcí a výbušnosti 

� Nepřipravuji se 

 V provedení rozcvičky a metodách sloužících k rozchytání brankářů, jsem mezi věkovými 

kategoriemi nezaznamenala žádné výraznější rozdíly. Stejně tak i v době, která je rozchytání 

brankáře věnována. Všechny kategoriemi shodně uváděly jako nejčastější odpověď 5 – 10 

minut. 

Podobně tomu je i v náplni hlavní části tréninku. Většina sledovaných brankářů jednotlivých 

věkových kategorií odpovídala, že nejčastěji se používají různá kombinační cvičení a střelba 

z 1. Zde jsem se dotazovala také na to, jestli jsou v této části tréninku používána i cvičení, 

která jsou zaměřena na brankáře a vyjma kategorie mladší žactva, se brankáři dalších 

věkových kategorií shodli na tom, že tato cvičení jsou do tréninkových jednotek zařazována. 

V otázce číslo 16 jsem se zaměřila na to, jakou střelu považují brankáři za nejhůře 

chytatelnou. V žákovských kategoriích se jako velmi častá odpověď objevovala střela do 

horních rohů, zatímco u starších věkových kategorií zcela jasně převládla střela směřující 

těsně nad dolní končetinu. Tento vývoj je možné vysvětlit nižším vzrůstem žákovských 

brankářů a také jejich větší nezkušeností. 
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Poslední, 17tá otázka zjišťovala, jestli trenér pracuje s brankáři na odstranění jejich slabých 

stránek a zda je brankářům v některých věkových kategoriích věnováno více pozornosti než 

v jiných. Přímá podotázka potom směřovala ke zjištění, jak konkrétně tato spolupráce 

probíhá. U kategorií staršího žactva, dorostu a juniorů/juniorek jasně převládala odpověď 

kladná. Oproti tomu se u mladšího žactva objevovaly kladné a záporné odpovědi ve stejném 

poměru. U mužů a žen potom záporné odpovědi lehce převýšily odpovědi kladné.  

 Způsob spolupráce trenéra a brankáře se v závislosti na věkové kategorii příliš neliší. Liší se 

však ve způsobu, jakým tato spolupráce probíhá. U žákovských kategorií je trenér přesně 

vymezená autorita a brankář jeho rozhodnutí a pokyny respektuje, ale sám se na vymýšlení 

řešení nepodílí. Oproti tomu v juniorských a dospělých kategoriích již vztah brankář – trenér 

funguje na principu rovnocenného partnerství, kdy sám brankář přináší nové podněty či 

návrhy na odstranění svých slabin a s pomocí trenéra je upravují tak, aby výsledek byl co 

nejefektivnější. 

2. Výsledky pozorování od kategorie „přípravka“ po elévy 

V těchto kategoriích nejsou žádní stabilně chytající hráči. Hráči se v brance střídají, takže 

všechny děti mají možnost vyzkoušet si tento herní post. Trenéři kladou důraz na to, aby tam 

žádný hráč nezůstával přednostně. Tento přístup si dotazování trenéři zvolili především kvůli 

zachování všeobecné průpravy, která je v tomto věku velmi důležitá. V případě soutěže, 

zůstává tento princip zachován a do branky může jít kterýkoliv z hráčů. Občas je tento přístup 

zachován ještě v mladším žactvu. 

Vysvětlování a nácvik základů herních činností brankáře probíhá hromadně, pokud se již na 

úrovni elévů objevuje nějaký stabilně chytající hráč, bývá občas trénink částečně oddělen a 

brankáři se věnuje jeden z trenérů. 

Týdenní objem tréninků u florbalových přípravek bývá kolem 2 jednotek týdně, u elévů kolísá 

mezi 2 až 3 jednotkami. Tento objem zůstává po celou sezónu neměnný. Na soustředění tyto 

kategorie vyráží jednou ročně a to v období letních prázdnin. 

Kategorie elévů a přípravek se nedělí podle pohlaví. 
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3. Výsledky pozorování účinnost tréninkových cvičení určených pro brankáře 

Pro tento výzkum jsem sestavila testovou baterii, která se skládala z 5ti cvičení, která měla 

prověřit úroveň základních brankářských dovedností sledovaných hráčů. Vstupní a výstupní 

měření dělily 4 týdny, během kterých jsem průběžně docházela na tréninky pozorovaných 

brankářů a kontrolovala, zda v přípravě používají doporučená cvičení.  

Příjemným zjištěním pro mne bylo, že všichni pozorovaní brankáři podali při výstupním 

měření lepší výkon než při měření vstupním. S výjimkou brankáře číslo 2, který neprokázal 

žádné zlepšení v pokrývání střel z trestného nájezdu, bylo u ostatních hráčů toto zlepšení 

znatelné ve všech testovaných dovednostech.  

Tyto vesměs pozitivní výsledky si vysvětluji  především tím, že u většiny testovaných 

brankářů byla úroveň vstupních dovedností žalostná, trenér jejich rozvoji věnoval jen 

minimum pozornosti a v neposlední řadě tito brankáři věkem patří do žákovských kategorií, 

tudíž je zde mnohem větší potenciál pro zvyšování výkonu a tím i pro ověření účinnosti 

brankářských tréninkových cvičení. 

 

Výsledky měření taktéž mohly ovlivnit vnější podmínky, například menší tělocvična, více či 

méně kluzký povrch, přítomnost kvalitnějších nebo naopak horších střelců. 
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H1: Předpokládám, že v přípravném období budou mít juniorské i dospělé kategorie na 

úrovni extraligy a první ligy 6 tréninkových jednotek týdně. Během sezóny jen 4. 

Tato hypotéza se v první části nepotvrdila. Předpoklad, že brankáři juniorských a dospělých 

kategorií hrající na nejvyšších úrovních soutěže budou před zahájením hlavní sezóny trénovat 

6krát týdně, byl mylný. Po zpracování výsledků vyšlo najevo, že během přípravného období 

juniorští brankáři trénují 3krát nebo 5krát týdně a brankáři dospělých kategorií 4krát či 5krát 

týdně. Druhá část hypotézy se potvrdila. 64% juniorských a 53% brankářů dospělých 

kategorií během sezóny trénují 4krát týdně. 

H2. Předpokládám, že u žákovských kategorií se neliší počet tréninkových jednotek 

v týdnu podle období sezóny. 

Tato hypotéza se potvrdila. 100% brankářů z kategorie mladší žactvo a 80% brankářů 

z kategorie starší žactvo uvedlo, že počet týdenních tréninkových jednotek se v závislosti na 

období sezóny nemění. 

H3. Předpokládám, že u kategorie staršího žactva nejméně 65% brankářů pracuje 

s trenéry na odstranění svých slabých stránek. U kategorie dospělých to nebude více než 

50%.  

Hypotéza se potvrdila. U kategorie staršího žactva odpovědělo 66% dotazovaných brankářů, 

že na odstranění svých slabých stránek s trenéry pracuje. Mezi brankáři dospělých kategorií 

už takto odpovědělo jen 44%. 

H4. Předpokládám, že s každou vyšší (starší) věkovou kategorií budou speciální 

brankářské tréninky zařazovány do týdenního tréninkového cyklu o 5% méně často 

v porovnání s kategorií bezprostředně nižší (mladší). 

Hypotéza se nepotvrdila. Předpoklad, že u mladších věkových kategorií bude kladen větší 

důraz na rozvoj brankářských dovedností, byl chybný a vývoj se ubíral spíše opačným 

směrem. V mladším žactvu mělo brankářské tréninky pravidelně zařazováno 17% 

dotazovaných, ve starším 50%, v dorostu 21%, v juniorské kategorii 26% a u dospělých 28% 

pozorovaných brankářů. 
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H5. Předpokládám, že minimálně 70 % brankářů všech věkových kategorií absolvuje 

kondiční přípravu společně s ostatními hráči.  

Tato hypotéza se potvrdila ve 4 z 5 sledovaných věkových kategorií. A to u kategorie starší 

žactvo, kde absolvuje kondiční přípravu společně s ostatními hráči 83%, u kategorie 

dorostu 86%, u juniorské kategorie 87% a u kategorie dospělých 72% dotazovaných brankářů. 

Hypotéza se naopak nepotvrdila v kategorii mladšího žactva, kde kondiční přípravu 

s ostatními hráči absolvuje jen 66% sledovaných respondentů. 

H6. Kondiční příprava brankáře a hráče v poli se liší zejména v těchto oblastech: 

aerobní vytrvalost, silová příprava a flexibilita pohybu. 

Šestá hypotéza se potvrdila. Pokud brankář neabsolvuje celou kondiční přípravu společně 

s hráči v poli, lze vypozorovat rozdíly zejména v nahrazení vytrvalostní běžecké přípravy 

běžeckou přípravou rychlostní. Větší důraz je kladen na rozvíjení výbušnosti a rychlosti 

reakce, ve větší míře se dbá na rozvoj flexibility i obratnosti. V neposlední řadě je velký 

prostor věnován rozvoji svalstva trupu. 

H7. V 85% si post brankáře vybral hráč sám. 

Tato hypotéza se potvrdila. 85% sledovaných brankářů uvedlo, že post brankáře si zvolili na 

základě vlastního rozhodnutí. 

H8. Předpokládám, že  ve všech věkových kategoriích bude v nadpoloviční většině 

převládat model 1 týmového soustředění za rok. 

Sedmá hypotéza se potvrdila. U brankářů mladšího žactva uvedlo jako odpověď 1 soustředění 

ročně 100% respondentů, u staršího žactva 66%, u dorostu 71%, u juniorské kategorie 74%, a 

u dospělých kategorií 58% dotazovaných respondentů. 
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H9. Předpokládám, že 60% brankářů dorostenecké a juniorské kategorie označí za 

nejobtížněji chytatelnou střelu tu, které je umístěna těsně nad dolní končetinu. 20% 

naopak označí tu, která směřuje doprostřed prostoru, který je mezi paží a dolní 

končetinou. 

Hypotéza se potvrdila. Po porovnání grafů jsem došla k výsledku, že v dorostenecké kategorii 

považuje střelu nad dolní končetinu za nejobtížněji chytatelnou 64% a v juniorské kategorii 

69% sledovaných brankářů. Naopak 21% dotazovaných z dorostenecké a 22% z juniorské 

kategorie takto označilo střelu mířící do prostoru mezi paži a dolní končetinu. 

H10. Předpokládám, že 40% brankářů z kategorie mladší žactvo se začalo věnovat 

florbalu ve věku 8 - mi let. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Většina brankářů této kategorie se florbalu začala věnovat po 

dovršení věku 9 let. Tuto odpověď uvedlo 50% sledovaných brankářů mladšího žactva. 

H11. Kategorie mladší a starší žactvo věnují rozchytání více času než kategorie 

dorostenecké a starší. 

Hypotéza se potvrdila jen u kategorie staršího žactva. U kategorie žactva mladšího je doba, 

která věnovaná rozchytání, shodná s kategorií dorostu, juniorů i dospělých, kde se jako 

nejčastěji uváděná odpověď objevovalo 5 – 10 minut. Naopak u staršího žactva výrazně, tedy 

v 66%, převažovala odpověď, že rozchytání je věnováno 10 – 15 minut z tréninkové jednotky. 

H12. Předpokládám, že méně než 25% mnou sledovaných brankářů bude mít 

v tréninkovém cyklu pravidelně zařazeny speciální brankářské tréninky. 

Tato hypotéza se potvrdila. Po porovnání a sečtení kladně odpovídajících brankářů jsem došla 

k závěru, že jen 22% z nich má brankářské tréninky pravidelně zařazeny do tréninkového 

plánu. Dalších 24% má tuto možnost jen občas a zbývajících 74% nikdy. 
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H13. Předpokládám, že u více než 85% sledovaných brankářů dojde ke zlepšení ve 

všech testovaných oblastech. 

Poslední hypotéza se potvrdila. Z testovaných 8 brankářů se jich 7 zlepšilo ve všech 

testovaných oblastech. To po zaokrouhlení činí 88%. U osmého brankáře nedošlo ke zlepšení 

v oblasti pokrývání střel z trestného nájezdu. Tato skutečnost ovšem mohla být ovlivněna 

mnoha vnějšími okolnostmi jako je například únava, nesoustředěnost či přítomnost 

kvalitnějších střelců. 

H14. Předpokládám, že existují minimálně 3 prostředky specifického tréninku, které 

jsou používané pro rozvoj florbalových brankářů. 

Tato hypotéza se potvrdila. Po shromáždění dostatečného množství literárních zdrojů, 

zhlédnutí několika florbalových tréninků a také na základě hráčských zkušeností jsem došla 

k výsledku, že prostředky používané ve speciálním tréninku brankářů skutečně existují. Mezi 

tyto prostředky můžeme zařadit skluzy, přesuny, výhozy a další.  
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9 Závěry 

 
Ve své diplomové práci jsem se zabývala zmapováním tréninkových metod a prostředků, 

které jsou používány k rozvoji schopností a dovedností florbalových brankářů, jejich 

odlišnostmi v závislosti na aktuální věkové kategorii i tím, zda tyto prostředky skutečně 

vedou ke zvýšení výkonnosti. V práci jsou obsaženy kapitoly věnující se historii tohoto 

sportu, popisu a modifikaci florbalu jako sportu, charakteristice herních činností jednotlivce i 

herních kombinací. Taktéž je v práci zahrnuta problematika sportovního tréninku mládeže a 

správnému rozvoji základních fyzických schopností. 

Ve výzkumné části jsem se zaměřila na zjištění aktuální úrovně a povahy brankářského 

tréninku ve florbale, jeho odlišnosti v objemu i výběru používaných prostředků v závislosti na 

věkové kategorii a v neposlední řadě ověření účinnosti těchto často používaných tréninkových 

prostředků. 

Podařilo se mi splnit cíle práce, který jsem si stanovila: 

Cílem této diplomové práce je analýza tréninkových prostředků a metod tréninkové 

přípravy brankářů v mužském a ženském florbale na různé výkonnostní úrovni a 

v různých věkových kategoriích od florbalové přípravky po dospělé.  

 Zmapovat a charakterizovat specifika gólmanského tréninku ve florbale a zdůraznit 

rozdíly mezi tréninkovými prostředky, které slouží pro rozvoj brankářských schopností 

a dovedností a těmi, které mají za úkol rozvíjet schopnosti a dovednosti ostatních hráčů. 

Dále ověřit v praxi ú činnost tréninkových prostředků sloužících k rozvoji brankářských 

dovedností.  

Dotazník použitý ve výzkumné části je spolu s fotografiemi metodiky a testovou baterií 

rozšířenou o doporučená cvičení uveden v přílohách. Taktéž je v přílohách obsažena tabulka 

rozdělení mužských věkových kategorií, podle které jsem se při výzkumu řídila. 
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Z výsledků výzkumu vyvozuji následující závěry: 

� Rozdíly v metodách používaných pro zlepšování technické, taktické i fyzické 

kondice mezi brankáři a hráči v poli skutečně existují. Rozdíly v technické i 

taktické oblasti vychází primárně ze zcela odlišných úloh těchto herních postů. 

V oblasti kondiční přípravy se tyto rozdíly objevují zejména v běžecké přípravě, 

kde je vytrvalostní příprava u brankářů nahrazena spíše přípravou rychlostní, 

která je zaměřena i na zlepšení reakcí a výbušnost. Také je větší prostor věnován 

posilování svalstva trupu a rozvoji obratnosti i flexibility. 

� Nejmarkantnější rozdíl v objemu zatížení je mezi žákovskými a dorosteneckými 

kategoriemi. Poté již objem tréninku výrazně nestoupá ani neklesá. Spolu 

s postupem do dorosteneckých kategorií se ovšem přidává další změna a to 

ubírání či přidávání tréninkového zatížení v závislosti na období přípravy. 

Úroveň soutěže objem tréninku ovlivňuje především v mužských a ženských 

kategoriích. Jak v rámci přípravného, tak i v rámci závodního období může spolu 

s úrovní herní soutěže stoupat počet tréninkových jednotek v týdnu až o 2. 

� V tréninku mladších věkových kategorií není věnován větší prostor technickému 

a taktickému zdokonalování než v tréninku kategorií starších. Počet speciálních 

brankářských tréninků naopak s věkem stoupá. 

� Brankáři žákovských kategorií spolupracují s trenéry na odstranění svých 

slabých stránek o 22% častěji než brankáři z mužské či ženské věkové kategorie. 

� Tréninkové metody a prostředky, které se velmi často používají k rozvoji 

brankářských schopností, vykazují velmi dobrou účinnost. 85% sledovaných 

brankářů, se během jejich zařazení do tréninkových jednotek po dobu 4 týdnů, 

zlepšilo ve všech oblastech. 
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Literatury, která se týká přímo florbalových brankářů není příliš mnoho, a tak jsem byla 

nucena částečně tvořit z vlastních zkušeností. Nicméně i přesto si dovolím říci, že všechny 

údaje, které jsem napsala bez použití literatury jsou pravdivé a čtenář, zajímající se o tuto 

problematiku, tak může získat cenné a důležité informace bez zdlouhavého pátrání v různých 

publikacích či na internetových stránkách. 

Tato práce může být využita jako zdroj informací pro budoucí i současné trenéry, případně i 

brankáře, kteří se budou touto problematikou zabývat. Snažila jsem se utvořit objektivní 

náhled na problematiku současného brankářského tréninku a přiblížit ji tak nejen trenérům a 

učitelům, ale i širší veřejnosti. 
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11 Přílohy 

Příloha č. 1 - metodika 

Příloha č. 2 - dotazník 

Příloha č. 3 – seznam tabulek 

Příloha č. 4 – seznam grafů 

Příloha č. 5 – mužské věkové kategorie 

Příloha č. 6 – testová baterie 

1. Metodika 

   

Základní postoj Výhoz vrchem Clonění brankáři 

 

  
 

Pohyb vzhledem k míčku 
 

Pohyb vzhledem k míčku 
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Výhoz vrchem 
 

Výhoz spodem 
 

Zmenšování úhlu 
 
 

 
 

 

  
 

Základní postoj 
 

Základní postavení proti střele z úhlu 

  
 

Vykrývání prostoru na zemi 
 

Postavení proti přihrávce před branku 
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Ukázka ze hry 
 

 

  
 

Špatný postoj brankáře, těžiště vzadu, 
 sedí si na patách 

Pokrytý prostor v horní polovině branky 
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Autor fotografií: Martin FLOUSEK – všechny výše uvedené fotografie byly použity se souhlasem autora. 
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Příloha č. 2 - dotazník 

 

Univerzita Karlova v Praze 
Pedagogická fakulta 

 
Dotazník k diplomové práci na téma: Specifika tréninku brankářů ve florbale v závislosti na věkové 
kategorii. 
 
Věk: 
Věková kategorie: 
Úroveň soutěže (liga): 
 

1.) V kolika letech jste se začal/a věnovat florbalu? 
 

2.) Vybrali jste si post brankáře sami nebo vám ho určili trenéři/rodiče? 

a) trenér 
b) rodiče 
c) já 
d) někdo jiný (uveďte kdo) 
 

1.) Měli jste v začátcích možnost navštěvovat tréninkové hodiny, určené pro rozvoj 
brankářských dovedností? 

a) ano 
b) ne 
c) jen občas 
 

2.) V současné době máte v tréninkovém plánu zařazeny speciální brankářské tréninky? 

a) ano 
b) ne 
c) jen občas 
 

3.) Kolik tréninkových jednotek (i s ostatními hráči) týdně absolvujete? 

a) 1-2 
b) 2-3 
c) 3-4 
d) 4-5 
e) 5-6 
f) 6-7 
g) Více 
 

4.) Liší se počet vašich tréninkových jednotek podle období přípravy? 
a) ano 
b) ne 
 

      Pokud je odpověď ano, přejděte k následujícím třem otázkám. 

      6. a) Kolik tréninků týdně absolvujete v předzávodním období tj. před sezónou? 
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          b) Kolik tréninků týdně absolvujete v závodním období, tj. v sezóně? 
 
          c) Kolik tréninků týdně absolvujete v přechodném období, tj. po sezóně?  

   7.) Kolikrát ročně absolvujete týmové soustředění a ve kterých částech sezóny? 
a) jednou v létě 
b) dvakrát v létě i v zimě 
c) třikrát, v létě, v zimě, na jaře 
d) jinak (uveďte konkrétně) 
 

      8.) Účastníte se plně kondiční přípravy společně s ostatními hráči ? 

a) ano 
b) ne 
 

           Pokud je odpověď ne, přejděte k následující otázce. 

      8. a) V jakých částech kondiční přípravy, se ta vaše odlišuje? Napište konkrétní  
               příklady. 
 
 
      9.) Jakým způsobem se před tréninkem rozcvičujete? 
 
 
     10.) Jaké metody na tréninku používány za účelem vašeho rozchytání? 
 
 
     10. a) Jaká doba tréninku je této činnosti věnována? 

a) 5-10 minut 
b) 10-15 minut 
c) 15-20 minut 
d) Jiná (uveďte konkrétně) 
 

     11.) Jaké typy cvičení se u vás nejčastěji používají v hlavní části tréninku? 
 
     11. a) Jsou některé z nich zaměřeny na rozvoj brankářských schopností? 

a) Ano 
b) Ne 
 

     12.) Do které oblasti branky je umístěna střela, kterou by jste označili za  
            nejhůře chytatelnou?     

a) horní rohy 
b) do prostoru mezi paži a dolní končetinu 
c) těsně nad dolní končetinu 
d) jiná (uveďte konkrétně) 
 

     13.) Pracujete s trenéry na odstranění vašich slabých stránek?  

a) Ano 
b) Ne 
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             Pokud ano, přejděte k následující otázce: 

      13. a) Jakým způsobem pracujete s trenéry na jejich odstranění? 
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Příloha č. 3 – seznam tabulek 

Číslo tabulky Strana 
Číslo 
tabulky Strana 

Číslo 
tabulky Strana 

1 70 40 103 79 127 

2 71 41 104 80 128 

3 72 42 105 81 129 

4 72 43 105 82 129 

5 72 44 106 83 129 

6 72 45 106 84 130 

7 72 46 107 85 130 

8 74 47 107 86 131 

9 75 48 108 87 131 

10 76 49 109 88 132 

11 77 50 109 89 132 

12 78 51 110 90 133 

13 79 52 110 91 134 

14 80 53 111 92 134 

15 81 54 111 93 135 

16 82 55 112 94 135 

17 83 56 113 95 135 

18 84 57 113 96 136 

19 85 58 113 97 136 

20 86 59 114 98 137 

21 87 60 115 99 137 

22 88 61 118 100 138 

23 89 62 118 101 145 

24 90 63 119 102 145 

25 91 64 119 103 146 

26 92 65 120 104 146 

27 93 66 121 105 147 

28 94 67 121 106 147 

29 95 68 121 107 148 

30 96 69 122 
  31 97 70 122 
  32 98 71 124 
  33 99 72 124 
  34 100 73 125 
  35 101 74 125 
  36 101 75 125 
  37 102 76 126 
  38 102 77 126 
  39 103 78 127 
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Příloha č. 4 – seznam grafů 

Číslo grafu Strana 

1 74 

2 75 

3 76 

4 77 

5 78 

6 79 

7 80 

8 81 

9 82 

10 83 

11 84 
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Příloha č. 5 – mužské věkové kategorie  

Kategorie Ročníky Mohou startovat 

Muži 1993 a starší Junioři (1994 - 1995) 

Junioři 1994 - 1995 Dorostenci (1996 - 1997) 

Dorostenci 1996 - 1997 Starší žáci (1998 - 1999) 

Starší žáci 1998 - 1999 Mladší žáci (2000 - 2001) 

Mladší žáci 2000 - 2001 Elévové (2002 - 2003) 

Elévové 2002 - 2003 Mladší, min. 7 let v den utkání 

Přípravka 2004 a mladší Min. 5 let v den utkání 
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Příloha č. 6 – testová baterie 

Testy dovedností pro florbalové brankáře 

1.) Přesuny od tyče k tyči během 1 minuty. 

� opakované přesuny na šířku tělocvičny 

� přesuny z branky do branky 

� střelba ze dvou stran 

2.) Úspěšnost pokrytí střel z úhlu – celkový počet 10, 5 zprava, 5 zleva 

� střelba ze dvou stran 

� cvičení zaměřené na zmenšování střeleckého úhlu – střelba z úhlu v různých vzdálenost, 

v různých úhlech 

� přesuny z branky do branky 

3.) Úspěšnost pokrytí střel z nájezdu – celkový počet 10 

� cvičení 1:1 

� cvičení zaměřené na vykrývání střeleckého úhlu 

� cvičení zaměřené na čtení pohybu střelce 

4.) Přesnost výhozu na určený bod – celkový počet 10 

� opakované výhozy na různé vzdálenosti 

� opakované výhozy na protilehlou branku 

� opakované výhozy na hráče 

5.) Opakované přesuny z pozice za brankou do pozice před brankou během 1 minuty 

� opakované přesuny z různých pozic 

� posilování dolních končetin, zejména lýtkových a stehenních svalů 

 


