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1. UVODNI CAST
1.1. ÚVod

Existuje velké množství lidských činností, které zajímají tisíce a miliony lidí.
Patří

mezi

ně

i mnoho sportovních disciplín a jedna z nich je

skutečně rozšířená téměř

po celém světě. Je to hra zvaná fotbal. Jedenáct proti jedenácti. Fotbal je fenomén, který
provozují miliony lidí na celém

světě. Během

nejrozšířenějším

sportem na celé

a

nejoblíbenějším

trvale na vrcholu

žebříčků

Neprofesionálním

fotbalistům

řada z

svého vývoje se stal
planetě.

Fotbalisté

popularity, ale i jedni z nejlépe placených

jednoznačně

světa

jsou nejen

sportovců světa.

pak fotbal poskytuje sportovní vyžití, bez kterého by si

nich nedokázala svůj život ani představit.
Góly jsou

kořením

podívanou na fotbalových

hřištích

které vytvářejí u fotbalového

Vytvářejí

fotbalu.
celého

příznivce

světa.

neopakovatelnou a vzrušující

Jsou zdrojem dramatických

pocit radosti,

smutek. V jediném okamžiku pak divák dokáže

potěšení,

hráče

okamžiků,

nadšení, nebo zklamání a

vynášet do nebe a jindy jej

zatracovat.

Na

závěr

části

této

bych

neměl

opomenout zmínit se o samotném turnaji,

který se stal podkladem této diplomové práce. V pořadí již osmnáctý světový šampionát
měl

však spoustu protikladů. Na jedné straně nádhernou atmosféru a vyprodané

stadiony, na druhé

straně

nižší

počet

147 branek ve 64 utkáních než na šampionátu

2002. Především převažovala opatrná hra s defenzivním pojetím. Svěrací kazajka
taktiky umrtvila nejednoho favorita.
1.1.1. Zásadní trendy moderního fotbalu

Současné
požadavků
současně

pojetí

hry Je

na objem a intenzitu herních

se zvyšující složitosti.

Hráč

charakterizováno
činností

má na

neustálým

zvyšováním

jednotlivce i kolektivu v utkání

uskutečnění

herních

činností

stále

při

méně

času i prostoru. Musí neustále reagovat na nově se tvořící situace, rychle je vyhodnotit a
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tvůrčím způsobem individuálně,

nebo ve spolupráci s ostatními spoluhráči Je co

nejkvalitněji řešit.
tvůrčího

Fotbal klade obrovské nároky na procesy vnímání,
orientace ve složitých situacích a
úkolů

je

kromě

hlavně

na rozhodování. Najít dobré

rozvoje duševních schopností závislé i na

myšlení,

řešení náročných

šíři vědomostí,

dovedností a

zkušeností každého hráče.
Z fyziologického hlediska jsou zásadní nároky na nervosvalové a
humorální (látkové)

regulační

systémy, jimiž je pohybová

Rozmanitost a variabilita hry vyžaduje vysokou

úroveň

kontroly

činnost hráče řízena.
dějů

pomocí CNS, což

vede k rozvoji tvůrčího herního myšlení. Velké nároky jsou kladeny na energetické krytí
všech pohybových procesů.
Vývojové tendence moderního fotbalu, které charakterizují
pojetí hry, lze shrnout do
•

několika

současné

základních bodů:

konstruktivní defenzíva, obrovské nároky na úroveň technicko-taktické stránky
každého

hráče

v defenzivní

činnosti.

Defenzíva je základ

úspěchu

v dnešním

fotbalu
•

agresivní ofenzíva, založená na předcházející skupinové
a zónového napadání s cílem odebrat míč

•

naučená

akční

v zárodku jeho

presinkového
útočné

bezchybná taktika, i pod tlakem herního stresu, orientovaná na

a ofenzivní myšlení každého
•

soupeři

činnosti

- konstruktivní typy

universálnost

akce
tvůrčí

hráče

hráčů, maximálně

aktivní, dynamické pojetí,

v útočné i obranné fázi hry, explozivní, dynamická a postupná

realizace herních činností v různých rolích i částech utkání
•

tvůrce

hry, tendence

naznačují

ústup od jednoho k několika

s cílem vytvořit kompaktní a tvůrčí osu týmu.
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tvořivým hráčům

1.2 Význam práce
Na následujících stránkách se budu snažit
střílení

z pohledu

branek a jejich teoretický rozbor. Dále

jednotlivých hráčů popřípadě celých skupin hráčů,

kteří

přiblížit

vám nové trendy

vysvětlím

význam

činností

se na vstřelení branky podíleli.

Rád bych touto prací vypracoval specifické modely

úspěšných útočných

akcí

(v nepřerušené hře tzv. "ze hry"), které se v různých utkáních opakují a dávají nám

návod, jak překonat obranu
momenty

pohybů hráčů

soupeře.

V grafickém zobrazení zakreslím všechny

a tak bude velice snadné si danou situaci

představit

klíčové

v reálném

provedení.
Tyto

vstřelené

branky byly sledovány v zápasech na Mistrovství

takže o jejich kvalitě není pochyb.

světa

2006,

,

v

,

1-. TEORETICKA CAST
2.1 l)efmice základních pojmů
V této kapitole bych chtěl

vysvětlit několik pojmů,

které úzce souvisí s mým

výzkumem a které by nemusely být všem čtenářům zcela jasné.
2.1.1 Složky sportovního tréninku

Podle Choutky a Dovalila (1987) se úkoly sportovního tréninku

dělí

do

jednotlivých druhů složek. Členění je pouze teoretické, protože v praxi se jednotlivé
složky vždy prolínají.

Největší důraz

je kladen na složku, která je v daném okamžiku

rozhodujícím předmětem zdokonalování. Choutka a Dovalil (1987)

člení

úkoly tréninku

takto:

a)

kondiční příprava

-

jedná se o rozvoJ pohybových schopností a o rozvoJ

všestranného pohybového základu.

b) technická příprava- rozvoj

koordinačních

schopností jako základu

osvojování sportovních dovedností a jejich stabilizace, zdokonalování
dovedností v podmínkách

soutěžních

c) taktická příprava- zde se jedná

účinné

techniky,

sportovních

situací.
především

o rozvoj

tvůrčích

schopností a rozvoj

taktického myšlení.
d) psychologická příprava

rozvoJ výkonové motivace, formování charakteru a

sociální role sportovce.
2.1.2 Sportovní výkon
Problematikou sportovního výkonu se již zabývala celá

řada autorů,

a to jak

v oblasti teoretické, tak i v oblasti empirické. Pro potřeby své práce vybírám definici
Choutky a Dovalila (1987), kteří charakterizují sportovní výkon jako aktuální projev
specializovaných schopností sportovce v

uvědomělé činnosti zaměřené
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na

řešení

pohybového úkolu, který je vymezen pravidly daného sportovního

odvětví,

respektive

disciplíny.
zmiňovaných

Podle

autorů

je sportovní výkon výsledným projevem

výkonnostního rozvoje sportovce, a proto jsou v

něm

obsaženy jak vrozené dispozice,

tak vlivy přírodního i sociálního prostředí, a nakonec i vliv tréninkového procesu.
či

Vrozené dispozice mívají povahu vloh, nadání
se

prostřednictvím

označovanou jako

Vlivy

pohybové

činnosti

talentu.

Některé

z dispozic

aktivizují a rozvíjejí v jejich nejvyšší kvalitu

talent (optimální soubor předpokladů hráče pro danou činnost).

přírodního

vrozených dispozic. Z

a sociálního

těchto vlivů

mají

prostředí podmiňují

značný

vývoj jedince a jeho

význam materiální podmínky a

časové

možnosti, které určují rozsah a kvalitu pohybového rozvoje jedince.

Vliv tréninkového procesu je
cílevědomé působení

tréninkového a

rovněž stěžejní

soutěžního

a

představuje

rozčleněného

zatížení

dlouhodobé a
do

příslušných

etap.
Všechny tyto uvedené vlivy tvoří jednotu, vzájemně se podmiňují a doplňují.
Proto není možné stanovit jednotlivým

faktorům

přesný

jejich

výkonu. Ukazuje se však, že pro dosažení sportovních

výkonů

podíl na výsledném
vrcholové

úrovně

je

podíl vrozených dispozic nezastupitelný. Na sportovní výkon se pohlíží jako na proces,
jehož výsledkem je komplexní pohybové jednání, ve kterém se

hráč

projevuje jako

aktivní subjekt realizující své cíle.
Choutka a Dovalil dále
souborem

faktorů,

uvádějí,

které jsou svým

že sportovní výkon je determinován určitým

způsobem uspořádány,

jsou k

sobě

v

vztazích a ve svém souhrnu se projevují v úrovni výkonu. Faktorem v tomto
rozumíme každý projev funkce, vlastnosti a schopnosti, dále stavy,
jsou podmínkou realizace výkonu,

působí

jako rozhodující

výkon podstatný význam.
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činitelé

děje

určitých
případě

apod., které

a mají pro sportovní

Struktura sportovního výkonu vždy charakterizuje výkon jako celek, v jehož
rámci na

sobě

a také se

vzájemně

všechny faktory

vzájemně

závisí,

vzájemně

na sebe působí,

kompenzují. Rozbor struktury slouží v praxi jako

ukazující vztah jednotlivých

částí

obsahu sportovního výkonu,

podmiňují

orientační

popř.

se

model

konkretizující i

míru rozvoje jednotlivých schopností pomocí příslušných parametrů. Strukturu tak lze

chápat jako

určitý

model, jehož parametry srovnané s parametry

určitého

jednotlivce

mohou poskytnout cenné informace o výkonnostních předpokladech tohoto sportovce.
2.1.3 Herní výkon ve sportovních hrách
Podle Táborského (1986) je herní výkon v kolektivních hrách chápán jako
realizovaná individuální a skupinová
mírou splnění herních

úkolů.

činnost hráčů

v

ději

utkání, charakterizovaná

Ve sportovních hrách je herní výkon

dělen

na herní výkon

družstva, neboli týmový herní výkon, a herní výkon jednotlivce, neboli individuální
hemivýkon.
2.1.4 Týmový herní výkon
Podle Dobrého (1988) je týmový herní výkon založen na individuálních
berních výkonech, které podléhají vzájemnému
ovlivňují

výkon družstva a družstvo

působí

regulačnímu působení.

na jedince,

Jednotlivci

kteří následně ovlivňují

své

jednání. Herní činnosti jednotlivce, jimiž se hráči podílejí na týmovém herním výkonu,
mají současně

kooperační

a kompetitivní charakter.

Týmový herní výkon má své determinanty, na které

působíme při

rozvoji a

kultivaci herního výkonu v tréninkovém procesu i v utkání. Tyto determinanty dělíme
dle Dobrého a Semiginovského (1988) na sociálně-psychologické a činnostní
determinanty.
Sociálně-psychologické

determinanty týmového herního výkonu se týkají

především vztahů uvnitř týmu. Jedná se o interpersonální vztahy mezi jednotlivými
hráči a také mezi hráči a trenéry. Špatné vztahy uvnitř mužstva mohou velice negativně
působit na herní výkon týmu.
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Činnostní determinanty týmového herního výkonu jsou druhou skupinou
ovlivňující

týmový herní výkon. U této skupiny

významným

způsobem určují

determinantů

se jedná o jevy, které

týmový herní výkon. Tyto jevy se projevují jen v

konkrétní herní činnosti a patří k nim:
a)

činnostní

souhru

koheze v týmovém výkonu -

hráčů,

Vnějším

soulad

vztahů

mezi

zahrnuje soudržnost, spolupráci,

hráči při činnosti

průběhu

v

utkání.

projevem herní koheze je herní systém družstva realizovaný

herními kombinacemi a herními činnostmi jednotlivce.
b)

činnostní

hráčů

participace

jednotlivých

hráčů

na týmovém herním výkonu -jde o míru

na týmovém výkonu. Vývoj

hráče

účasti

je vývojem jeho

participace na týmovém výkonu. Pro participaci na vyšších výkonnostních
úrovních je typické dokonalé zvládnutí všech herních
různých hráčských

funkcí, jako jsou např.

brankář,

činností

obránce,

jednotlivce. Z

útočník

atd., pak

vyplývají specifické požadavky na individuální herní dovednosti.
2.1.5 Individuální herní výkon

Analýza individuálních herních

výkonů

je

převážnou

náplní výzkumné

části

mé diplomové práce, a proto považuji za nutné, co nejdokonaleji se s významem tohoto
pojmu seznámit.
Podle Dobrého (1988) je individuální herní výkon suma herních dovedností,
realizovaných

hráčem

v utkání.

Vyjadřuje

vývojový

stupeň

způsobilosti

hráče

participovat na· týmovém herním výkonu.
Úroveň individuálního herního výkonu závisí na mnoha vnitřních a vnějších

determinantech. Podle Dobrého (1988) představuje individuální herní výkon specifické
zatížení, které

působí

a) funkce

na:

vnitřních orgánů

současně

závažnými

a metabolické procesy, jejichž
bioenergetickými

Semiginovský (1988) k tomu

uvádějí,
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úrovně

determinanty.

se stávají

Dobrý

a

že individuální herní výkon Je

charakterizovatelný vnějším
vnitřní

pohybovým proJevem a s ním spoJenou

odezvou, podmíněnou především

bioenergetických nároků herní
činnosti

pohybové

vzájemně

i

vnitřní

činnosti. Vnější

odpověď

ovlivňujícím

se

uspokojením
projev hráče ve

formě

na pohybové zatížení JSOU ve

vztahu

a jsou

obrazem

okamžitých

individuálně

charakteristických předpokladů ke zvládnutí všech herních

požadavků,

prostupujících výkon hráče v celém utkání.

b) funkce hybného systému, jejichž

úrovně

současně

se

stávají závažnými
činností

biomechanickými determinanty. Motorické provedení herních

jednotlivce je totiž jediným objektivně pozorovatelným výsledkem všech
předcházejících
působících
konečným

c)

řídící

a

souběžně

biomechanických

emočních,

volních,

současně

prostřednictvím

zákonů.

Vysoká úroveň psychické

a

Stává se tak

jejichž

procesů

individuálního

herního

se

vlivu
výkonu.

je totiž nezbytnou vlastností
tvoří

kondice

jí přisuzují dokonce

úrovně

regulačního

širokého

připravenosti

vrcholového sportovce a psychická
Někteří trenéři

motivačních),

svého

závažnými psychickými determinanty

výkonu.

a·

centrální nervové soustavy a psychických

(kognitivních,
stávají

principů

procesů

kritériem výkonu hráče.

hodnotícím
činnost

probíhajících psychických

větší

významnou

část

vliv na výkonnost než

kondici fyzické.
Kromě

patří především

výše uvedených

vnitřních determinantů

existují také

vnější.

Mezi

ně

soubor požadavků na herní výkon hráče a také rušivé vlivy

deformačních faktorů výkonu, které na hráče působí jak před začátkem, tak i v průběhu

utkání.
Jako soubor

požadavků

na herní výkon jsou chápány kvantitativní a

kvalitativní úlohy formulované před zahájením utkání, včetně podmínek jejich splnění.
Očekávaný nebo žádoucí výsledek se stává hlavním požadavkem, který se klade na

jednotlivé hráče.
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Mezi rušivé vlivy
soupeře, diváků),

patří např.

vlivy sociální (ze strany trenéra,

vlivy klimatické (teplota, vlhkost, vítr atd.) a vlivy

kterém je utkání hráno (ztížená orientace v novém
deformačních faktorů

chápána jako

mohou snížit až znehodnotit výkon

způsobilost hráče

deformačních faktorů,

vykonávat danou

prostředí,

především

ve

apod.). Tyto rušivé vlivy

hráče.

činnost

Odolnost proti nim je
působení

v podmínkách

činnosti.

pokud možno bez výrazného snížení efektivnosti této

Jejich negativní vliv je patrný
částečné

prostředí

spoluhráčů,

u funkcí hybného systému, kde vedou k

nebo úplné diskoordinaci, zejména u

pohybů

s vysokými nároky na

přesnost

provedení.
2.1.6 Sportovní dovednosti

Choutka (1987) definuje dovednost jako
správně,

rychle a

úsporně určitý

učením

čili efektivně

úkol,

získanou pohotovost

vykonávat

řešit

určitou činnost.

Dovednost, i když je osvojena, nemusí být vždy prakticky použita. Dovednost se
projevuje v konkrétní

činnosti.

Sportovní dovednosti jsou druhem pohybových

dovedností a dochází u nich ke spojení hlavních motorických
(senzorické, intelektuální,

sociálně interakční

vyznačují tvůrčí proměnlivostí

a

atd.). Fotbal

přizpůsobivostí

k

komponentů

patří

měnícím

ke

sportům,

s dalšími
které se

se podmínkám herních

situací.
V osvojování sportovních dovedností rozlišujeme tři fáze motorického

učení:

nácvik, zdokonalování a stabilizaci. Ve fázi nácviku dochází k seznámení se sportovní
technikou a k osvojování jejích základů. Sportovec by měl v této fázi zvládnout naučený
pohyb v

příznivých

naučeného

pohybu. Sportovec má pohyb zvládnutý, ale není ještě schopen použít ho ve

složitých

soutěžních

podmínkách. Ve fázi zdokonalování dochází k

upevňování

podmínkách. Fáze stabilizace je poslední etapou procesu

osvojování sportovních dovedností.

Průběh

pohybu už je

přesný

ho použít i v proměnlivých a složitých soutěžních podmínkách.
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a sportovec je schopen

2.2 Systematika
2.2.1 Fáze hry
V každé týmové brankové hře, tedy i ve fotbalu, se

střídají

a obranná. Mužstvo je v útočné fázi od okamžiku, kdy získalo

fáze hry - útočná

míč

pod kontrolu a

naopak, v okamžiku definitivní ztráty kontroly nad míčem přechází do obranné fáze hry.
Lze tedy rozlišit

ještě

tzv.

přechodové

fáze -

přechod

z obrany do útoku a

přechod

z útoku do obrany.
Vzhledem k tomu, že se v naší práci zabýváme

především

útokem,

zaměříme

se nyní podrobněji na útočnou fázi hry.
Bokša (1989) považuje za jednu útočnou fázi takový úsek hry, kdy družstvo
má po získání

míče míč

činností soupeře

•

v držení, a to i v situacích, kdy je hra

přerušena

destruktivní

nebo jeho zakázaným způsobem hry. Rozlišujeme útočnou fázi:

Nepřerušenou,

kdy je útok veden plynule až do

zakončení

nebo definitivní

ztráty kontroly nad míčem

•

Přerušenou
brankářem
útočná

Při

obránců

fáze

po destruktivním zásahu

soupeře (tečování míče,

apod.) nebo po zakázaném způsobu hry
pokračuje řešením

soupeře.

vyražení

V tomto

míče

případě

standardní situace.

sledování vlivu destruktivních

činností

a zakázaného

způsobu

hry

na celý průběh útočné fáze, můžeme pozorovat dvě základní tendence:

•

Snaha po plynulém vedení útoku až po jeho

•

Snahu po
Lucchesi

vytvoření

zakončení střelbou

standardní situace v těsné blízkosti pokutového území

(2001) definuje

útočnou

fázi jako taktickou situaci, kdy má

mužstvo míč v držení a je u něj jasně patrný záměr přiblížit se k soupeřově brance a
zakončit útok. Stejný autor rozděluje každou útočnou fázi (akci) na čtyři základní

podfáze:
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1. Hra

okamžitě

po získání

míče

(Plays after gaining possession of the ball) rozmístění hráčů

zkonsolidování hry a okamžité

do nových pozic, které

umožní okamžitý přechod do útoku.
2. Výstavba hry (build- up play)- přibližování se k

soupeřově

brance, vedení

útoku
3. Finální fáze (Final touches)- snaha týmu o uvolnění hráče pro
4.

Střelba

(Shooting)- střelba,

zakončení útočné

střelbu

fáze

2.2.2 Obsah hry

Podle Navary a Buzka (1986) jsou obsahem hry ve fotbale herní

činnosti

jednotlivce, herní kombinace, herní systémy a standardní situace.
Hlavním cílem mé diplomové práce je výzkum
Přesto

zakončení útočných

činnostech

považujeme za nutné zmínit se o herních

akcí.

jednotlivce, herních

kombinacích a standardních situacích.
2.2.3 Herní

činnost

jednotlivce, herní kombinace, standardní situace
činnosti

Podle Votíka (2001) jsou herní
pohybových

úkolů (učením

jednotlivce

nacvičené

získané pohybové dovednosti). Každá herní

jednotlivce má technickou a taktickou stránku a jejich kvalita je také
a psychickou

připraveností

činnosti útočné (výběr
soupeře, střelba)

komplexy
činnost

ovlivněna kondiční

(emoce, motivace, morálka, apod.). Rozlišujeme herní

místa,

přihrávání,

zpracování

hráče

a obranné (obsazování

míče,

vedení

s míčem, obsazování

míče,

obcházení

hráče

bez

míče,

obsazování prostoru, odebírání míče).
Stejný autor definuje herní kombinace jako
spolupráci dvou a více
uskutečňují společný

•

útočné,

hráčů sladěnou

v prostoru a

času,

taktický úkol. Rozlišujeme herní kombinace:

založené na: - přihrávce
- výměně místa
- činnosti

•

vědomou

"přihrej

obranné, založené na: - vzájemném
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a běž"

zajišťování

(záměrnou)

s jejíž pomocí

hráči

-

přebírání hráčů

- zesíleném obsazování hráčů s míčem
- součinnosti při vystavení

soupeře

do

postavení mimo hru
Navara a Buzek (1986) charakterizují standardní situace jako situace, které
bezprostředně

v plynulé

hře

navazují na každé
přesně

opětovné

zahájení hry. Liší se od herních situací

vymezenými podmínkami, které jsou pro každý

způsob

znovuzahájení hry stálé, standardní. Rozlišujeme následující standardní situace:
míč rozhodčího,

zahájení hry,
nepříroý

vhazování

míče,

kop od branky,

přímý

volný kop,

volný kop, kop z rohu, pokutový kop.

2.3 Herní systémy
Systémem hry družstva rozumíme podle Navary a Buzka (1986) organizaci
činnosti

všech

hráčů

družstva, organizaci jejich

vztahů,

které vyplývají z hráčských

funkcí v průběhu utkání.
V

současné

době

provádíme charakteristiku jednotlivých

systémů

hry

družstva především z hlediska organizace činnosti hráčů, z jejich rozdílných úkolů
v obranné a útočné fázi hry. Na základě těchto kritérií docházíme k následujícímu dělení
útočných

a obranných

systémů:

Útočné systémy: systém postupného útoku, systém rychlého protiútoku,

systém kombinovaného útoku.
Obranné systémy: systém územní obrany, systém kombinované obrany,
systém osobní obrany.
Ve své diplomové práci budu

převážně

zkoumat

zakončení

všech

útočných

akcí, to znamená zakončení na základě systému rychlého protiútoku, systému
postupného útoku a systému kombinovaného útoku.
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2.3.1

útočný

systém postupného útoku

Systém postupného útoku se používá v těch fázích utkání, kdy je
družstvo

dobře

rozestaveno,

zvláště

na vlastní

polovině hřiště,

soupeřovo

zajištěnou

obranu.

hráče mimořádné

nároky.

a má

Henú situace nedovoluje využít moment překvapení.

Zakončení

postupného útoku klade na všechny

z analýzy utkání je patrno,
zejména
flnální

křídelní

že pro

přípravu zakončení

prostory. V těchto místech lze

postupného útoku jsou vhodné

uskutečňovat přípravné

přihrávky. Předpokladem úspěšného zakončení

postupného útoku je vynikající

technika i za ztížených podmínek herního stresu, odvaha, rozhodnost,
dokonalém ovládání herních
Variabilnost hry je
součinností

činností, zvláště

podmíněna střídáním

spojenou s výměnou

vedení

míče,

rytmu hry,

hráčských

funkcí

kombinace i

obcházení

překvapivost při

soupeře

změnou těžiště

(vědomé

hry,

prolínání

a

střelbě.

záměrnou

řad),

hrou

v blocích apod.

2.3.2

útočný

systém rychlého protiútoku

Systém rychlého protiútoku je založen na snaze co nejrychleji proniknout do
obranného prostoru
kdy se

soupeř

soupeře

a

zakončit

ve vedení útoku dopustil

útok

střelbou.

určitých

Využívá se v těch fázích utkání,

chyb, jeho obrana je

otevřená

a není v

ideálním obranném postavení.

Zakončení

zdůrazňován

rychlého protiútoku je, na rozdíl od postupného útoku, kde byl

prostor křídel, výhodné z prostoru

středu

obranného pásma

soupeře. Hráči

zapojení do rychlého protiútoku se rychle a jednoduše dostávají do ideálního prostoru

ke

střelbě

a

překvapují

obranu

soupeře. Způsob zakončení

rychlého protiútoku

přímo

souvisí se způsobem vedení rychlého protiútoku.

Buzek (1986) definuje 5 základních

modelů

rychlého protiútoku. Rychlý

protiútok založený na :

1. individuální akci jednotlivce
2. dlouhých šikmých přihrávkách
3. rychlých kombinacích založených na přihrávce
4. dlouhé kolmé přihrávce
5. náhodném získání míče a okamžité zakončení.

2.3.3

útočný

systém kombinovaného útoku

Systém kombinovaného útoku je v podstatě spojením postupného útoku a
rychlého protiútoku. Jednotlivé útoky realizované družstvem v průběhu utkání nemají
v celém svém průběhu jen charakter postupného útoku nebo rychlého protiútoku, nýbrž
dochází k nejrůznějším vazbám
jedné útočné fáze

2.3.4

různě střídat

Poměr střel

Podle

těchto

dvou

do nezformované obrany

Tyto vazby se mohou v průběhu

a přecházet jedna ve druhou.

v utkání v závislosti na

Hřebíka

systémů.

útočné

systémy

(2001) padá 50 až 60% branek po využití rychlého protiútoku
zakončených

do 7 vteřin po získání

míče. Přibližně

30% padá

ze standardních situací a pouze zbylých 1O až 20 % z postupného útoku do
zorganizované obrany.
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Lička

Podle

něj

(2001) uvádí, že

klíč

k zakončení v moderní kopané je v protiútoku.

padne pouze jeden gól z deseti po postupném útoku, zhruba

standardních situací a celých

pět,

vlastně,

hřišti, čím překvapit.

když jsou zformované do svého

Nachytat se ale snadno dají v momentě,

kdy jsou v ofenzivním postavení. Když se tým, který získá
několika vteřin

z deseti ze

tedy polovina, z protiútoku. Mužstva mají tak

propracované obrany, že se nemají
defenzivního rozložení po

čtyři

míč,

dokáže rychle,

během

dostat do šance, je úspěšný.

Pro Luxbachera (1999) tvoří klíč k úspěchu mužstva schopnost zmenšovat
časovou

mezeru v přechodové fázi od obranné do

útočné

fáze hry. Autor říká, že

mužstva, která dokážou tuto mezeru zmenšit na minimum, jsou při aplikaci systému
rychlého protiútoku velmi úspěšná. Za základ dokonalého zvládání systému rychlého
protiútoku u hráče považuje autor tyto

předpoklady:

•

rychlost vnímání a rozhodování a anticipační rychlost

•

technická dokonalost ve třech oblastech:

přihrávky

na krátkou i dlouhou

vzdálenost, zpracovávání míče a vedení míče, vše v plné rychlosti
v podmínkách herního stresu

Také Beránek (2002)

říká,

že ve své trenérské praxi klade

na využívání systému rychlého protiútoku, který je podle něj

Někteří
nezpochybňují

fotbaloví odborníci a

trenéři

význam rychlého protiútoku na

pozornost více na postupný útok.
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v zakončení

nejúčinnější.

však mají i
počet

důraz

opačný

a kvalitu

názor.

Přestože

střel, zaměřují

svoji

Například

Bruckner (2002)

viděl

na MS 2002 rostoucí význam postupného

útoku, který zvládala všechna mužstva. Podle

něj

je kvalitní

přípravná

kombinace a

postupný útok ve fotbale nezastupitelný a vede ke kvalitnímu zakončení.

Bokša (1989) uvádí, že
uvádí tabulku s počtem

střelba

vstřelených

je

častější

z postupného útoku. Ve své práci

branek z postupného útoku a rychlého protiútoku

z MS 1974, 1978, 1982 a 1986 a ME 1980 a 1984. V průměru padlo, podle

něj,

z postupného útoku 69,59% branek a z rychlého protiútoku "pouze" 30,41 %.
Srovnáme-li tyto výsledky s fakty o podílu postupného útoku a rychlého
protiútoku na

vstřelených

brankách, která uvádí

Lička či Hřebík

(viz výše), dojdeme

k závěru, že význam rychlého protiútoku za posledních zhruba 15 až 20 let velmi
výrazně

vzrostl. Závislost

rozhodující. Záleží na

2.4 Rozbor

příslušné

střelby

vhodně

na

výběru útočného

systému je velmi závislá, ale ne

zvoleném systému a hráčském složení celého mužstva.

literatury

Studium literatury bylo úvodem mé výzkumné
především

Podrobně

jasně

Hledal jsem

publikace, ve kterých bych získal teoretické podklady pro svou diplomovou

práci. Jednalo se mi zejména o
podobných

činnosti.

úkolů

ao

články,

zjišťování různých

metodologických

přístupů

k

řešení

zabývající se kvalitativním a kvantitativním výzkumem.

jsem si nastudoval nové poznatky v této oblasti, abych pak mohl

kvalitně

a

formulovat svoje otázky a dobře provézt výzkum ve své práci.
Dobrý (1999)

například

uvádí, že každý edukátor se setkává s

potřebou

rozpoznat chyby ve vykonávané nebo vykonané pohybové dovednosti a v pohybovém
výkonu a opravovat je. A
vědeckého

právě

tato

činnost

se stala v posledních desetiletích objektem

zkoumání a byla rozpracována natolik, že je dnes považována za

profesionální dovednost každého edukátora.
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ústřední

Analýza lidského pohybu
dvěma

póly,

představovanými

představuje

kontinuum, rozprostírající se mez1

kvantitativní a kvalitativní analýzou. Kvantitativní

analýza je založena na datech získaných

různým měřením.

Kvantitativní údaje se

mohou týkat např. rychlosti pohybu, zrychlení, délky vrhu či hodu atd ..

Kvalitativní analýza je podle Knudsona a Morisona (1997) definována jako
systematické pozorování a posouzení kvality pohybové dovednosti s následnou
intervencí do
součást

edukačního

procesu s cílem zlepšit pohybový výkon. Pozorování jako

kvalitativní analýzy je proces

sběru,

pořádání

ozřejmování

a

významu

smyslových, tj. zrakových, sluchových a kinestetických informací o vykonávané nebo
vykonané pohybové dovednosti.

Přes svůj

subjektivní charakter vyžaduje kvalitativní analýza v

současném

pojetí plánovaný a systematický přístup. Základní podmínkou její efektivnosti v praxi je
integrované využití dostupných poznatků všech vědních
lidské pohybové dovednosti a pohybový výkon.
je žádoucí jejich
pohledy

společný

těchto oborů

Při

oborů

a podoborů, které sledují

pozorování určité pohybové

pohled na sledovanou pohybovou

na jednu a tutéž

činnost.

činnost

činnosti

a ne separátní

U kvalitativní analýzy rozlišujeme

různé

koncepce a modely v závislosti na tom, ze kterého podoboru kineziologie vycházejí.
Jako základní se uvádějí dva modely:

• observational models (observační, založené na pozorování jednotlivých
• comprehensiv models

V obou

těchto

(souhrnné, pojímající

částí)

sledovaný výkon jako celek).

skupinách jsou modely vycházející z pedagogiky,

biomechaniky, pohybového učení a vývojových sekvencí. Kvalitativní analýza musí být
pečlivě připravena

a realizována s cílem dosáhnout co

Kvalitativní analýza se skládá ze

čtyř

hlavních úloh:

1. příprava
2. pozorování

25

největší

validity a reliability.

3. hodnocení a diagnóza
4. intervence (poskytnutí zpětných informací a korekcí)
Svoboda (2000) se mimo jiné zabývá i diagnostickou
Uvádí, že je
dvojí

důležitou součástí činnosti

zpětnou

vazbu: jednak

směrem

neboť

každého trenéra,

činností

diagnóza

trenéra.

umožňuje

ke sportovci, ale nakonec i k trenérovi

samotnému. Podle Svobody má trenér usilovat o diagnózu v oblasti pohybových
výkonů, struktuře

poznávání je

a dynamice osobnosti sportovce a v sociálních vztazích. Každé

zároveň

spojeno s hodnocením a naší snahou je dosáhnout toho, aby

pedagogická diagnóza byla co

nejplatnější pomůckou

v kterémkoli

Diagnózu realizujeme pomocí jednotlivých diagnostických

edukačním

prostředků

procesu.

a metod.

Klademe na ně požadavky, aby byly:
a) validní, tj. platné,

čili

aby opravdu zjišťovaly to, co chceme

b) spolehlivé, tj. aby byly především stabilní, aby se výsledky příliš nelišily při dalších
pozorováních stejného jedince po určité

době.

Výsledek pozorování ovšem závisí neJen na pozorovacích schopnostech
trenéra, ale také na předmětu a technice pozorování.
Pro

potřeby

své diplomové práce jsem dále hledal v literárních pramenech,

odborných časopisech, na internetu, v diplomových pracích na FTVS UK. I na ČMFS
(vzdělávací středisko trenérů)
útočných

akcí.

Učinil

je

několik

jsem tak z toho

prací, týkajících se

důvodu,

střelby

a

zakončení

abych mohl porovnat postupy řešení této

problematiky u různých autorů.
V časopise Fussballtraining
Meier (2002). Zabýval se
vstřeleny

hlavně

uveřejnil

tím, jakým

všechny góly na MS. Z jeho

výsledky svých analýz Hans Werner
způsobem

výsledků

a ze kterých prostor byly

je patrné, že nejvíce branek padlo z

prostoru mezi brankovým územím a penaltou (76), poté z brankového území (38) a jako
třetí

byl prostor za hranicí pokutového území (24), což jen potvrzuje výše

závěry

jeho

kolegů. Nejméně

zmíněné

branek (20) pak padlo z prostoru mezi penaltou a hranicí

pokutového území. Je nutné dodat, že

největší
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podíl ve všech

čtyřech

uvedených zónách

tvořily

branky vstřelené z prostoru pásu vymezeného

na brankovou čáru směrem od branky do

šířkou

branky a směřujícího kolmo

středu hřiště.

S. Lottermann zase vyhodnocuje branky na ME 2000.
vzniku

těchto

utváření

branek potvrzuje

moderního tréninku fotbalové

v pokutovém území.
většinou

několik trendů,

Kromě

toho

které by

měly

mít

Přesnější

přímé důsledky

střelby. Např. při většině gólů

zůstávaly útočníkům

pro

přesnou

a

střely,

druh přihrávky,

pro

střelec

byl

úspěšnou střelbu

jen zlomky sekundy. S. Lottermann si stanovil tato kritéria:

v brance, místo

analýzu

umístění míče

způsob střelby.

R. Loy vypracoval studii, kde

předložil

výzkum " Jak

JSOU vstřeleny

v německé bundeslize branky". Zde analyzoval 437 branek, které byly docíleny
v jarních kolech sezony 1988/1989. R. Loy provedl obsáhlou analýzu,
uskutečnil nejdříve pět

1.

vytvoření

2.

zajištění

při

které

pracovních kroků:

oblastních znaků

všech televizních přenosů

3. analýza každé ze všech 437 branek
4. převedení získaných výsledků do počítačové databanky
5. realizace

výpočtů.

Oblast

znaků:

"místo hry", "postavení

hráčů", "střídající hráči",

minuta", "forma útoku", "chyby", "postavení

nahrávače"

přihrávky",

příjem míče",

"druh

přihrávky",

členění kopů

"vertikální

"kontrola -

do branky", "provedení

protivníka", "postavení při

střelbě

střely

, "délka

přihrávky", "směr

"druh kontroly

na branku",

"průběh střelby

na branku",

" herní

"stupeň

na branku",

míče",

rušení

"brankář".

Zde stojí za povšimnutí, že 88% všech branek bylo docíleno z prostoru
uvnitř

pokutového území.

Významnějším hráčem,

neohroženě

vniká přímo do

těžiště

kombinační

šikovností na nejmenším prostoru.

útoku, kde
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než doposud se stává ten, který

číhá před

brankou na šanci a vyznačuje se

Loy (1990) také publikoval v časopise Fussballtraining obsáhlou analýzu
z MS 1990.

Zaměřil

se na vývojové tendence ve

(j:eden proti jednomu) se zvláštním
vytvořil počítačovou

svoji studii

údajů (kromě

zřetelem

pozdější

Jen v šesti z 52

právě

zápasů

tak jako všechny

odcházelo ze

přihrávky

hřiště

a vedení

většinu soubojů

stěžejními

" kvalita brankových

nich

úspěch,

metrů).

(12 utkání MS

skončilo

soubojově nejsilnějším

v Itálii provedl také Gerisch

souvislosti", "vzdálenost a

výsledků

vyplývá, že zhruba každá

úspěchu. Kromě

pokutového území je

křídelní

úspěšnosti střel

na branku v oblasti kolem 1%.

hry. Uvádí, že útoky

přes křídlo

mají vysokou

zejména jestliže jsou dovedeny až do základní linie a následuje po

zpětná přihrávka

brankových

delší než 25

omezená a s další vzdáleností se drasticky snižuje. Od

vzdálenosti 22 m od branky leží kvóta
význam

světa

příležitostí", "časové

vedla k brankovému

pravděpodobnost úspěchu střel

vyhlídku na

míče

každý volný kop a

body: "Vznik a zhodnocení brankových

efektivita střílení na branku", "herní situace". Z jeho

zmiňuje důležitý

Pro

světa.

(1990). Zabýval se následujícími

Také

Německa.

z

jako poražené to družstvo, které v průběhu

Rozsáhlou počítačovou analýzu Mistroství

příležitost

světa

střela,

Z německého družstva, které bylo s odstupem

týmem, se také stal mistr

12. branková

mistry

databanku, ve které shromáždil 85 000 jednotlivých

90 minut dokázalo pro sebe rozhodnout

příležitostí",

fotbale a soubojové situace

jiného byl zaznamenáván každý souboj, každá

každý rohový kop,

nerozhodně).

na

světovém

na nabíhající

příležitostí

hráče.

Za povšimnutí stojí, že

rezultují z toho, že se

střelec

nebo

hráč,

dvě třetiny

který akci

všech

připravoval,

dokázal prosadit v situaci 1: 1.
Dále se naší problematikou zajímal J. Garganta (1997), který analyzoval
vstřelené

pěti

góly u

týmů

elitních evropských

(FC Barcelona, FC Porto, Bayem

Munchen, AC Milan a Paris Saint Germain). Data obsahovala analýzu 144

vstřelených

gólů

části hřiště

ve 44 zápasech.

mužstva

nejčastěji

týmy v gólových
časový

získávají

si

rozdělil

míče

se dotkli

míče

míče

po

na

tři třetiny

a

zjišťoval,

ve které

vedoucí ke gólu. Došel k závěru, že evropské "top"

činnostech nejčastěji

úsek od zisku

hráčů, kteří

Hřiště

získají

vstřelení

míč

v jejich

gólu (1 Os a

(3 a méně).
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útočné zóně.

méně),

Odhalil krátký

zapojení menšího

počtu

Hughes (1990) analyzoval 109
skórovaných

gólů

zápasů

"top"

úrovně.

bylo dosaženo ve sledu 5 přihrávek a méně, a 71.5%

dotyku. Bate (1988) provedl podobnou analýzu na Mistrovství
analýze 106

gólů

Zjistil, že 87%

došel k závěru, že 79%

gólů

bylo

vstřeleno

světa

přišlo

v roce 1982.

ve sledu 4

méně. Žádná branka nebyla vstřelena při akci čítající ll přihrávek a více.
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z prvního
Při

přihrávek

a

,

,

v

,

3. VYZKUMNA CAST
3.1 Hypotéza

Předpokládám,

A.

střelby vnitřní

že pro

úspěšnou střelbu

je

nejpoužívanějším

stranou nohy.

B. Vzhledem k rostoucímu významu rychlého protiútoku
Mistrovství

světa

Předpokládám,

C.

kopem technika

předpokládám,

že na

2006 v Německu podíl těchto branek překročí hranici 30%.

že pro

herní situace úspěšně

zobecnění

lze stanovit typologicky stejné

zakončené vstřelenou

či

podobné

brankou (v nepřerušené hře).

3.2 Cíl a úkoly práce

3.2.1 Cíl práce

Cílem práce je na
z Německa analyzovat
Cílem je
obrany

rovněž

základě

vstřelené

sledování všech

zápasů

branky. Sledováni budou

z Mistrovství

hráči

brankou (v

nepřerušené hře),

2006

a týmy v útočné fázi.

nastínit jednotlivé modelové situace vedoucí k úspěšnému

zakončené

světa

překonání

zjistit, jaké jsou kladené nároky na

jednotlivé hráče a jak by se daly poznatky této práce aplikovat do tréninkového procesu.

3.2.2 Úkoly práce

Ve své diplomové práci jsem si stanovil tyto úkoly:
1. vytvořit kategoriální systém pro pozorování vstřelených branek,

2.

příslušnými

vstřelených

diagnostickými technikami evidovat a registrovat

branek,

3. aplikovat poznatky do tréninkového procesu.
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klíčové

momenty

těchto

3.3 Metodika práce

Tato práce vznikne na základě rozboru videozáznamu všech utkání
mistrovství světa ve fotbale v Německu 2006.
První fází mé diplomové práce bylo studium literatury, která se vztahovala k
Zaměřil

dané problematice.

jsem se

především

na

různé

analýzy, které byly již

prezentovány v diplomových pracích či odborných časopisech. Také jsem se informoval
o metodologických přístupech, které jsem později ve své práci hodlal použít.
Dalším krokem bylo stanovení

cílů

a

úkolů

práce, což se stalo podkladem

pro vypracování systému sledování a stanovení, které herní
sledovány a hodnoceny. Pro tyto
K vlastnímu

účely

zjišťování

činnosti

budou v utkáních

byly vytvořeny odpovídající záznamové archy.

vybraných kritérií jsem použil metodu pozorování.

To je definováno jako zvláštní druh selektivního, kontextuálního a kontrolovaného
smyslového vnímání. Buzek (1986) uvádí, že pozorování je plánovité metodické
sledování, založené na
záměru

může

pozorovatele

výběrovém

důležité.

a

soustředěném

vnímání jevů, které jsou z hlediska

Pozorování je metoda široce použitelná a jeho předmětem

být buď samotný jeden hráč, nebo celé družstvo.
V mém

případě

se jednalo o tzv.

nepřímé

pozorování s pomocí

videozáznamů pořízených z přímých přenosů, které vysílala Česká televize z MS 2006.

Psotta (2003) uvádí, že

nepřímé

pozorování z videozáznamu je podmínkou pro validní a

spolehlivé vícedimenzionální posuzování pohybové aktivity, tj. její hodnocení z
hlediska typu,

úrovně

hodnocení bez

časového

intenzity a doby trvání. Tato technika pozorování
stresu a jiných rušivých

faktorů prostředí,

umožňuje

navíc s možností

opakovaného pozorování stejných sekvencí. Pozorování déletrvající pohybové aktivity
lze

při

této technice rozložit

působení

libovolně

do

několika časových

period. Tím se

zabraňuje

poklesu pozornosti a celkové únavy na kognitivní výkon pozorovatele. Další

nespornou výhodou

nepřímého

systému pozorování. Užití techniky
procedur také

umožňuje

pro

při

konstrukci kategoriálního

pozorování a

příslušných validizačních

pozorování je, že pomáhá

potřeby

nepřímého

pozorovatele
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vhodně

spojit oba typy

observačních

analýz pohybové aktivity, tzn. metody analýzy vzdálenostních charakteristik lokomoční
aktivity, a metody
Je
částečně

časové

potřeba

si

analýzy pohybové aktivity.

uvědomit,

zkreslená. Videozáznam totiž

jeho sledování mohou unikat
celou dobu utkání. Ovšem i
možné

že sledování

dostatečně přesně

určité

přes

nemůže

z

videozáznamů

zachytit celou plochu

souvislosti a sledovaní

hráči

mohou být

hřiště,

nejsou v

takže

při

záběru

po

uvedená negativa se domnívám, že touto metodou je

provést tento výzkum.

účelem jsem vytvořil

Za tímto

prováděná

ucelenou kategorizaci všech

střel,

které budou

s]oužit pro vypracování databáze informací, jež vypovídají o potencionálních změnách,
či

nových trendech. Tato kategorizace by měla střelbu jako takovou zmapovat velmi

podrobně,

protože i nejmenší detaily mohou rozhodovat o úspěchu útočné akce.
Rendl (1999)

procesy, které

říká,

že cílem modelování je identifikovat obsahy, struktury a

umožňují úspěšné

provedení daných

úkolů

a modelovat tak jejich

vzájemné vztahy. Vyberu a popíši z výzkumného souboru situace, které jsou svou
typologií podobné a vyhodnotím je.
V útočné akci jsem se zaměřil na samotné
akci jsem považoval akci
3.4 Kritéria

zakončenou vstřelenou

zakončení,

tj.

Za úspěšnou

brankou.

střelby

Při výběru

všech kritérii, která by mi pomohla nejlépe zhodnotit a

zaznamenat situaci kolem nových, opakujících se trendů v oblasti
zaměřil

střelbu.

střelby,

jsem se

na několik kritérii, jež dle mého osobního názoru nejlépe zachycují

potencionální změny ve vývoji. Použitá kritéria jsem pečlivě vybíral z odborné
literatury.

Převážně

Mendlíka:

Střelba

z práce, J. Garganta, Hanse Wernera Meiera, Milana Bokši a Jana

v kopané a z práce ing.

Luďka Klusáčka:

Analýza střelby na MS

1998. Částečně jsem použil i diplomovou práci p. Michala Máry: Analýza střelby
v Champions League v roce 2001/2002.
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3.5

Střelba

Střelbu můžeme

považovat za poslední krok celé útočné fáze hry. Její

provedení je velmi závislé na mnohých faktorech, které
celkovou úspěšnost. Tyto faktory
Můžeme

je rozdělit na faktory

působí

vnější

ve

společné

ovlivňují

její činnost, přesnost a

anabázi, nebo každý

a vnitřní, faktory ovlivnitelné nebo ty, na které

nemá hráč žádný vliv, a samozřejmě na faktory, jež působí přímo
skupiny vnějších faktorů patří
mužstva

soupeře,

například

například

dále pak faktory

zvlášť.

či nepřímo.

Do

obranné působení protihráče nebo celého

prostředí (hlavně

klimatické podmínky

ovlivňující

viditelnost, stav hrací plochy, povětrnostní podmínky - slunce, vítr,

déšť

atd.

a samozřejmě materiální vybavení).
Všechny
působením

zmíněné

prvky mohou působit přímo, to znamená, že se vlastním

podílejí na výsledku

prostřednictvím

střelby,

působí nepřímo,

nebo

což znamená

ovlivnění

psychiky. Další skupinou vnějších faktorů je skupina nazvaná pracovně

"vlastní síly", a mám tím na mysli

přispění

vlastního mužstva či

k úspěšnému zakončení vlastní akce. Tato skupina zahrnuje
založení akce až po

směr , přesnost,

rychlost, výšku

Faktory vnitřní jsou samozřejmě

méně

či výběr

střelce

samotného

nejrůznější

faktory od

místa

střelby .

ovlivnitelné, než faktory uvedené

výše. Jedná se hlavně o faktory založené na aktuálním fyzickém a psychickém stavu
střílejícího hráče.
pohybů,

V tomto

jež musel

případě

střílející hráč

je nutné brát do úvahy fyziologickou náročnost

absolvovat před vlastní

střelbou,

dále pak stav

svalového a nervového aparátu nebo i zvládnutí vhodných pohybových vzorců a
samotné provedení celého pohybového celku.
Podle Votíka (2001)je
útočné

střelba

faktorem, který rozhoduje nejen o úspěšnosti

fáze, ale celého utkání. Technická stránka střelby má být co nejvíce

zautomatizovaná, stabilizovaná, ale na druhé
proměnlivá

straně současně

velice přizpůsobivá,

a pružná s ohledem na specifika každé herní situace. Taktická stránka je

limitována rozvojem taktických schopností a vědomostí, roli hraje taktické myšlení,
které se projevuje schopností rychle vnímat, zpracovávat a hodnotit informace, které
jsou rozhodující pro

řešení

herní situace.
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Účinnost střelby závisí na dokonalém osvojení techniky střelby, a to pokud

možno všemi hráči týmu
útočné řady,

(útočnou

ale i hráči řady

fázi v

středové

současném

fotbale

zakončují

nejen hráči

a obranné).

Za důležité považuji zdůraznit schopnost hráčů vypracovat vhodné
situace, což je podmíněno nejen chováním a jednáním střílejícího
spoluprací ostatních

spoluhráčů.

Střelbu můžeme rozdělit

Rozhodující místo zde mají tzv.

hráče,

ale i

přípravné

střelecké

účelnou

kombinace.

podle mnoha rozdílných a specifických kritérií.

3.6 Kategorie pozorování
Pro náš výzkum jsme si stanovili tyto kategorie pozorování:
J. Forma útoku

Padá více

gólů

z postupného útoku, nebo z rychlého protiútoku? Zde budu

zaznamenávat formy
a

útoků,

Rychlý protiútok (RP) - doba trvání,
počet přihrávek

2.

po kterých byla vstřelena branka.
počet

zapojených hráčů útočného mužstva,

a místo zisku míče,

a

Postupný útok (PÚ),

a

Kombinovaný útok (KÚ).

Způsoby střelby

Tato charakteristika rozděluje

střelecké

pokusy podle

činnosti,

Z mého pohledu má velmi dobrou výpovědní hodnotu,
přednosti

má skórující tým.

a

Střelba přímo

a

Střelba

prvním dotykem (PD),

a

Střelba

po zpracování míče (PZM),

ze standardní situace (SS),

34

neboť

po níž střela následuje.

vypovídá o tom, jaké

'D

Střelba

po zpracování a vedení míče (PZVM),

a:

Střelba

po zpracování míče a obejití soupeře (PZOS),

a

Střelba

po zpracování, vedení a obejití

soupeře

(PZVOS).

3. Prostory střelby
Tato charakteristika je založena na základě rozdělení útočné poloviny na několik území,
což umožňuje podrobné zmapování "

střelecky nebezpečných

10

7

4

zón pro branku" (obr.č.l ).
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1

střelby

Čím bylo dosaženo branky? V tomto případě jsem se zaměřil na tu konkrétní část
končetiny,

kterou hráč použil pro

vyčlenil střelbu

vstřelení

hlavou a dále netradiční

branky. Jako samostatnou kategorii jsem

střely

bokem atd.).
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. - i.\

., .
":

(jako

například

patou,

špičkou

nohy,

či

a

Střelba vnitřní

a

Střelba přímým

nártem (L,P),

a

Střelba vnějším

nártem (L,P),

a

Střelba vnitřním

a

Střelba

a

Střelba jiným způsobem

stranou nohy (L,P),

nártem (L,P),

hlavou- ve stoje, ve výskoku, v pádu,
(kolenem,

špičkou,

hrudníkem atd.).

5. Postavení nahrávače
V této charakteristice je snaha zjistit a zmapovat, z kterých prostor jsou uskutečněny
finální

přihrávky před

samotnou střelbou. Aby bylo možné provést detailní vymezení,

bylo k tomu nutné rozdělit herní pole do odpovídajících zón, tak jak je obsaženo v obr.
č.l.

6. Druh přihrávky

Jak byly branky připravovány?

Míč

Jako jsou např. roh, volný kop,

hlavička,

a

"Pas"

(přihrávka,

ke

střelci

se dostává z několika typických situací.

"pas", "centr",

míč

od

soupeře,

doražení.

druh kombinační hry na krátkou a střední vzdálenost),

a "centr" (druh přihrávky na delší vzdálenost, převážně z křídelních prostorů
vzduchem)
a kop z rohu,
a volný kop,
a penalta,
a

hlavička,

a

míč

a

odražený míč,

od soupeře,

a sólo akce (individuální akce).
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7.

Hráčská funkce nahrávače

v tomto případě jsem se zaměřil na zmapování všech hráčů, kteří adresují finální
přihrávku,

která je zakončena "gólovou"

střelbou.

a Obránce,

a záložník,
a
8.

útočník.

Hráčská funkce střelce

V tomto případě jsem se

zaměřil

na zmapování všech hráčů,

kteří vstřelili

branku.

a Obránce,
a záložník,
a

útočník,

a

vlastní gól.

9. Prostory hřiště, kde mužstva nejčastěji získávají míče, které vedou ke gólu
V této charakteristice je snaha zjistit a zmapovat, ve které
míče

vedoucí ke gólu.

zóna (obr.

č.

Hřiště rozdělím

do 3 zón:

3).
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útočná

zóně hřiště

zóna,

střední

mužstva získávají
zóna, obranná

I

I

I

"-

Útočná

I

/

zóna

n

Střední

zóna

~

Obranná

zóna

~

I

I

I

Obr.

1 O. Modelové situace vedoucí k
Tato

část je

útočných

velmi

č.

I

3

úspěšnému překonání obrany

důležitou součástí

(v

nepřerušené hře)

mé kvalitativní analýzy. Chci podchytit kvalitu

situací, které mají podobnou

situační

strukturu a které se v průběhu

jednotlivých utkání opakují. Tyto modely mi poslouží jako vhodné návody pro
tréninkovou praxi.

3. 7 Výzkumný soubor
Výzkumným souborem v této práci jsou všechny vstřelené branky na Mistrovství
2006.
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4. ZAVERECNA CAST
4.1 Výsledky

4.1.1 Výsledky kvantitativní analýzy
Na fotbalovém Mistrovství

světa

2006 bylo vstřeleno 147 branek ve 64

utkáních, což dává průměr 2,29 na utkání. To je pokles nejen proti minulému
šampionátu, kde padlo 161 branek (2,51 na utkání).

Méně

branek padlo jen na MS v Itálii

1990, 115 branek (průměr 2,21 na utkám').
Byli jsme svědky fotbalových šachů. Útočný fotbal vzal zasvé, vždyť více
než polovina zápasů (přesně 46)
převládal

skončilo

jednobrankovým rozdílem. U

většiny

mužstev

strach z prohry.

1. Forma útoku
Ze všech 147 branek padlo 46 branek (31,3%) ze standardních situací. To
znamená, že do celkových statistik lze zahrnout 101 branek tzv. "ze hry".
V návaznosti na postupný útok bylo

vstřeleno

62 branek, to je 61 ,4%. Viz graf č. 1.I na

tomto šampionátu hrál významnou úlohu rychlý protiútok. Rozhozenou obranu se
podařilo překonat

ve 29

případech,

což činí 28,7% ze všech gólů "ze hry".

61,4%
(62)

28,7%
(29)

9,9"/o
(10)

rychlý protiútok

postupný útok

Grafč.1
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korrbinovaný

Kombinačních řetězců

charakteru rychlého protiútoku využilo hned několik

mužstev ke změně nerozhodného stavu (např. v utkání Nizozemsko - Srbsko a Černá
Hora 1 :0, Portugalsko -Anglie 1:0, Nizozemsko -Portugalsko 0:1, Togo -Korea 2:1
atd.). Rychlá přechodová fáze do

otevřené

obrany se stala pro

Vynikala především ta mužstva, která ve sledu 2-3

soupeře

osudnou.

přihrávek překonala

statickou

obranu. Viz graf č. 2. Doba trvání rychlého protiútoku se nejčastěji pohybovala
v rozmezí 6-1 O sekund. Viz graf č. 3.
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9
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11

Počet hráčů, kteří

se· dotkli míče a zapojili se tak do kombinace v průběhu

RP, ukazuje graf č. 4.
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12
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~
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1

8
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4

2

o
2

1

3

počet zapojených hráčů, kteří se

5

4
dotkli míče

Graf č.4
Jako poslední kritérium v úspěšném zakončení RP jsem sledoval místo
získání míče. Viz graf č. 5. Aby bylo možné provést přesné rozlišení,
hrací pole na tři zóny (viz obrázek č. 3).

útočná

zóna
6,9%

obranná
zóna
17,2%

(2x)

(5x)

75,9%
(22x)

Graf č. S
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rozdělil jsem

2. Způsoby stlelby
Na hráče je vyvíjen stále větší
mnohem rychleji. To vede u
konečné střely.

Viz. graf

č.

hráčů

časový

s horší kvalitou techniky k chybovosti a ke zhoršení

Jakým způsobem uplatnili hráči
Jednoznačně

6.

branek (18%) bylo

vstřeleno

Současný

dotykem nohou.

minimum prostoru a

času,

vede

tlak, a tím pádem musejí vše provádět

střelba

střelbu

na branku při úspěšné

střelbě.

prvním dotykem (68), to je 46%. Z toho 27

prvním dotykem hlavou a 41 branek (28%) prvním

trend jasně ukazuje, že na realizaci
proto je

střelba

úspěšné střelby

má hráč

prvním dotykem tak účinná. Na druhém místě

je úspěšná střelba přímo ze standardních situacích (26), která činí 17,7%. Standardní
situace

zůstávají

stále

důležitou součástí

střelbu

moderní kopané a jejich význam se pro

branek neustále zvyšuje. Pro potvrzení hovoří fakt, že finálový zapas mistrovství

světa

mezi Itálií a Francií rozhodly standardní situace. Na třetím místě je často používaná
střelba

druhým dotykem, tedy ihned po zpracování

míče

(25), 17%. Následuje

střelba

po zpracování a vedení míče (12), 8,2%. Na dalších místech jsou střelba po zpracování
míče,

vedení a obejití

obejití

soupeře

soupeře

(ll), 7,5%. Jako poslední je

střelba

po zpracování

míče

(5), 3,4%.

Způsoby střelby

100
80· .

60
40·

20
0 ~------.------,-------.-------r----~~----~

Standartní
1.
situace dotykem

2.
dotykem

Graf č. 6
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PZ\Ifvl

PZOS

PZVOS

a

3. Prostory stfelby

Z výsledků analýzy vyplývá, že
uvnitř

bylo dosaženo z prostoru

přesně

pokutového území

Naprotitomu rezultovalo 27 branek (18,4%) ze

střel

5

1

~o

4

č.4).

2

I

I

4

2

I

Obr.
Počty zásahů

padlo z prostoru

kopů).

- --

---1
---·-·~

13 pokutových

mimo pokutové území (obr.

2

3

1

(včetně

11
4
·---·

120 branek (81,6%) ze všech 147

uvnitř

č.

4

z jednotlivých oblastí vypadají

následovně:

35 branek (23,8%),

malého vápna. Z prostoru mezi malým vápnem a penaltou padlo

51 branek (34,7%). Z toho vyplývá, že 88 branek (59,8%) ze 147 branek bylo dosaženo
ze vzdálenosti menší než ll m od brankové čáry.
Mezi významné
to

převážně

ze hry.

Gólů

útočné

atributy

patří střelba

ze

střední

i delší vzdálenosti a

tohoto typu bylo dosaženo mnoho (jedna ze zbraní proti

defenzivnějším

obranám). Ze vzdálenosti

úspěšných střel

na branku, cožje 18,4%.

větší

43

než 16m od branky bylo registrováno 27

4. Technika střelby
V tomto případě jsem se zaměřil na tu konkrétní
vstřelení

branky. Viz graf

č.

část končetiny,

kterou hráč použil pro

7. Jednotlivé techniky jsou používány v různých situacích.

Každá z nich je velmi účinná a při správném řešení i přesná. Záleží tedy na kvalitách
samotného hráče, jakou techniku v daný okamžik zvolí. Nejvíce používanou technikou
kopu se ukázala střelba "placírkou", tedy
Jedná se o techniku
razantní

střelby,

střelba přímým

zakončování útočných

vnitřní

stranou nohy (43

gólů),

to je 29,2%.

která je velmi přesná a efektivní. Na druhém místě je

nártem (35), padlo z ní 23,8%

gólů.

Významnou úlohu při

akcí hraje střelba hlavou (27), to znamená 18,4%. Nejinak tomu

bylo i na tomto mistrovství. Každá 5. až 6. branka byla tedy vstřelena hlavou.
Významnou úlohu hraje také
Nejméně

střelba vnitřním

používanou technikou při

nártem, ze které padlo 22 branek (15%).

vstřelených

gólech byl vnější nárt. Touto techniko

bylo dosaženo pouze 8 branek (5,4%). Jiným způsobem bylo dosaženo 12 branek
(8,2%). Jednalo se o hlavně o střely

špičkou

nohy (5), kolenem (2), chodidlem (3),

holení a lýtkem (1). Dominantní se podle očekávání stala pravá končetina s 88 brankami
(59,8%). Levou nohou střelci trefili 32 branek, (21,8%). Hlavou bylo
branek, což činí 18,4%. Viz graf

č.

vstřeleno

27

8.

Technika střelby

1

"placírka"

přímý

nárt

\Klější

nárt

\Klitřní

nárt

hlawu

jiným
způsobem

Graf č. 7
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Dominantní se podle očekávání stala pravá končetina s 88 brankami,
(59,8%). Levou nohou se

střelci

trefili 32 krát (21,8%). Hlavou bylo vstřeleno 27

branek, což činí 18,4%. Viz graf

č.

8.

levou
21,8%
(32)

pravou
59,8%
(88)

hlavou
18,4%
(27)
Grafč.

8

Oproti minulému šampionátu klesnul podíl
na 18,4%. Ve 20 případech
(22%)
č.

střelec hlavičkoval

střelec hlavičkoval

vstřelených

branek hlavou z 23%

ve výskoku, což činí 74%. V 6 případech

v pádu a jen 1 branka hlavou byla vstřelena ze stoji! Viz graf

9.

Způsoby střelby

hlavou

20

6

ve stoji

ve výskoku

Grafč.
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9.

v pádu

5. Postavení nahrávače.

K

"pasů"

finálních
hře)

četnosti

realizovaných

přihrávek

ve 33 (32,7%), ze 101

případů při

již uvnitř pokutového území (viz obr.

I

1

z jednotlivých zón, nacházel se autor

č.

své
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3

2

5).

1

1

----·----lr-------r-------+-------~----

3

2

1

I

I

3

nepřerušené

I

__, _______

i

3

I

I

I

1

3

I

I

r---·----1~------r-------+-------~------~-------

~l

2

3

.............._

rl

I

2
I

,

v

3

I

I

I

2

;;;;;;;;>

J

i
1

I

I

··········-·-···;··- ·········--·········-········ ................---··--·-····-··-···

I

I

·--·-·r-·----------~---·--

2

1

3

,

i

1

:

2

.

i

I~

Obr.

č.

5

Naproti tomu u 68 branek (67,3%), následovala
bylo od základní

jako

I

líT'\ I

I

přihrávky

]

čáry

přihrávka

z postavení, které

vzdáleno více než 16m. Ve třech případech (2,9%) se autor finální

nacházel na vlastní

důležitý prostředek

defenzivní

činnost.

uskutečnil

dvojnásobek

polovině.

útoku -

Hra

přes křídla

především

proti

se i v tomto

průzkumu

soupeřovi zaměřenému silně

Je nutné konstatovat, že z pravé strany (pole 16-18, viz obr.
úspěšných přihrávek

ukázala

(12) oproti protilehlé

straně

č.l)

na
se

(pole 1-3),

pouze 6 úspěšných přihrávek.

6. Druh přihrávky
Z jakých, pro kopanou typických situací, se dostává
Jednoznačně převládá

"pas" ve

formě

jednoduché
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kombinační

míč

ke

střelci?

hry (47 branek), což

činí

32%. Viz graf č. ll. Na druhém místě jsou centry přímo na střelce (24 branek),

což je 16,3%. Tyto centry z křídelních
nebezpečné

a

těžko

prostorů

jsou pro bránící mužstvo velmi

centru Grygery). Další kategorie zaujímají standardní situace, které
vstřelení

branky. Viz graf

V roce 2006 padlo na MS
z celkového

počtu

č.

předcházely

10. Volný kop (20), 13,6%. Pokutový kop (13), 8,9%.

přímo

z volného kopu 7 branek, což

představuje

snížení

přímo

z volného kopu 24,4% branek. Myslím si, že tento pokles

hráčských

kopacích dovedností, ale

buď záměr

obrany hrát

v blízkosti vlastního pokutového území, nebo sílu rozehrávaných volných
nabíhající

ll ,9%

branek ze standardních situací. Je to výrazný pokles oproti minulému

šampionátu, kde padlo
nenaznačuje

přesném

se brání (viz první branka Kollera v utkání proti USA, po

hráče. Právě

v této

činnosti

pozorujeme naopak

čistěji

kopů

výraznější nárůst,

na

kdy po

rozehraném volném kopu padlo 16 branek (27,1%), kdežto na šampionátu 2002 padlo
11,1%. Hodnoty z MS 2002 publikoval

Lička

(2003). Po rohovém kopu padlo 12

branek, to je 8,2%. Po autovém vhazování, jako standardní situaci, byly
branky (1,4%).Také
tyčí

počet

odražených

míčů

po

nastřelení brankáře

není malý (8), to je 5,4%. Stejný počet zaujímají

míče

od

soupeře,

vstřeleny

nebo brankových
po jejich hrubých

chybách (8), 5,4%. Po individuální "sólo" akci bylo vstřeleno 1Obranek (6,8%).

branky po standardních situacích
41,3%
(19)

volný kop

penalta

kop z rohu

Graf

47

č.

10

2

autové vhazování

druh

míč

, ,sólo" akce
(10)
6,8%

od

soupeře

(8)
5,4%
hlavička

přihrávky:

odražený
(8)
5,4%

míč

(4)
2,7%

penalta
(13)
8,9%
volný kop
(19)
12,9%

kop z rohu
(12)
8,2%

Graf
7.

č.

autové
vhazování
(2)
1,4%

"pas"
(47)
32%

,,centr''
(24)
16,3%

ll

Hráčská funkce nahrávače

Toto kritérium nám má ukázat, kteří hráči nejčastěji adresují gólové
přihrávky. Jsou to hráči záložní řady, kteří se finální přihrávkou podílejí na vstřelené

brance (66 finálních přihrávek), to je 59,5%. Na druhém místě jsou útočníci, kteří
adresovali 27% přesných nahrávek (30). Obránci připravili 15 gólových situací, což je
13,5%. Viz graf č. 12.
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Hráčská

funkce

nahrávače:

Obránce
(15)
13,5%

Útočník
(30)

Záložník
(66)
59,5%
Grafč.12

8.

Hráčská funkce střelce

Na tomto šampionátu padlo 147 branek. Podle očekávání nejvíce branek (79)
vstřelili útočníci, to je 53,7 %. Záložníci vstřelili 47 branek (32%). Obránci skórovali

v 17 případech (11,6%). Padly 4 vlastní góly, to je 2,7%. Viz grafč.13.

Hráčská

funkce

Vlastní gól
2.7%
(4)

53.7%
(79)

Graf č. 13
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střelce:

Obránce
11.6%
(17)

přílišné

Srovnáme-li výsledky s MS 2002, nezjistíme
vstřelených gólů

u

záložníků

rozdíly. Procento

a útočníků bylo na minulém šampionátu o jedno procento

vyšší (33% a 54,6%). Naprotitomu podíl vstřelených branek obránců vzrostl z 10,5% na
11,6%. Počet vlastních branek vzrostl o jednu branku.
Za povšimnutí stojí, že ze 17
polovina (9)
skutečnost,

vstřelena

vstřelených

branek od

obránců,

byla více než

hlavou, z toho 8 po standardních situacích. To potvrzuje

že kvalitní obránce se prosazuje ve vzdušných soubojích nejen

před

svojí

brankou, ale i před brankou soupeře.

9. Prostory hfiště, kde mužstva nejčastěji získávají míče, které vedou ke gólu
Toto kritérium mi ukázalo, ve které třetině
míč

od

útočící
počet

soupeře před vstřelenou

mužstvo získalo

získaných

míčů

míč

ve

v útočné

nejvyšší úrovni neztrácejí tak

hřiště

mužstva nejčastěji získávají

brankou. U poloviny všech
střední zóně hřiště.
zóně.

vstřelených

Viz graf č . 13.

branek ze hry

Překvapivý

je nízký

Domnívám se, že je to tím, že mužstva na té

často míče

v blízkosti

před

vlastní brankou. Hrají na

menší riziko a nedopouštějí se tak často fatálních chyb.

Obranná
zóna
(31)

zóny hřiště:
Útočná zóna

(20)
19,8%

Střední

zóna
(50)
49,5%

Graf č. 13

4.1.2 Výsledky kvalitativní analýzy
světa

Mistrovství
v Portugalsku, kde
fotbalových
hráčů

většina

šachů, někdy

nenavázalo

svou

předváděla

mužstev

atraktivitou
útočnou

na

EURO

2004
svědky

hru. Byli jsme

na úkor atraktivní kopané. Hra se utopila ve strachu trenérů a

z prohry. Nejen to. Mistrovství

skončilo

tak, jak to nikdo

nepředpokládal:

finálem

Itálie - Francie!
Úspěch starého kontinentu dokládá semifinálový kvartet, který podobně jako

v Itálii 1934, Anglii 1966 a Španělsku 1982 byl jen evropskou záležitostí.

Kvalita

zakončení

v

současné

moderní kopané hraje
střelby

rozhoduje o výsledku. Dominantní technikou
nohy, tzv. "placírka". Tento
území, kde padla
střelba přímým

branek. Druhou

nártem. Mezi nutné

vzdálenosti a to
zbraní proti

většina

způsob zakončení

převážně

ze hry.

defenzivnějším

Gólů

se stala technika

se využíval

trendy

technikou

patří střelba

ze

často

roli a

vnitřní

převážně uvnitř

nejvyužívanější

útočné

klíčovou

stranou

pokutového

zakončení
střední

byla

i delší

tohoto typu bylo dosaženo mnoho Gedna ze

obranám). Je to dáno nejen kvalitním potenciálem

hráčů

(Kaká, Villa, Joe Cole, Rosický, Pirlo, Deco, Schweinsteiger, Rodriques, Zambrota,
Frings atd.), ale i technologickými
Přibližně

to

každá pátá branka padla hlavou.

dostatečně

vytvářel

nepředvídatelnými

prudký a přesně

neustálé

usměrněný

Vnitřním

vlastnostmi nových

nártem bylo

vstřeleno

míčů.

22 branek. Je

kop. V kombinaci s rotací do branky tento kop

nebezpečí.

Vezmeme-li v potaz, že ze 147

vstřelených

branek padlo 46 ze standardních

situací, zbývá nám 101 branek tzv. "ze hry". Dominantní formou útoku u branek
v nepřerušené

hře

byl postupný útok. Z rychlého protiútoku (RP) rezultovalo 29

branek. Rozhozenou obranu se
byl

zakončen

ve

většině

realizován 3 až 4 hráči,

podařilo překonat nejčastěji

akcí do 9 až lOs od zisku

kteří

získali

míč

ve

míče.

ve sledu

tří přihrávek,

Rychlý protiútok byl

nejčastěji

střední zóně hřiště.

Každá vstřelená branka tzv. "ze hry" byla několikrát přehrána a důsledně
prozkoumána. Tato mravenčí práce mi poskytla cenné informace o opakujících se

modelech zakončení. Na podkladech odpozorovaných zápasů rezultují určitá schémata
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RP

typických modelových akcí, které se v jednotlivých utkáních opakovaly a můžeme v nich
nalézt podobné rysy. Je proto vhodné zařadit je do tréninkového procesu.
Z pozorování rezultovaly tyto modely zakončení:

1. Model zakončení postupného útoku po kombinaci založené na přihrávce a nabízení
Takto vstřelili vítěznou branku Portugalci v zápase proti Íránu (2:0).
činnostní

struktura:

•

postupný útok- organizace obrany v obranné zóně

•

počet

•

způsob

•

místo kombinace -

zapojených útočících hráčů -S
kombinace- "přihraj a

běž"

střed hřiště

-- ----

\,
\

Model

č.l
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Popis modelové situace:
Na začátku akce je kombinace ve

středu hřiště

a následná přihrávka do strany na

volného Figa (č.2). Velmi důležitý je pohyb krajru'ho obránce Portugalců (č.3), který
svým náběhem do "tandemu" navázal na sebe jednoho obránce Íránců a vytvoří tak
prostor do

středu hříště

přesnou přihrávkou

pro Figa. Klamavý pohyb a klička do

středu

od Figa, který

nachází nabíhajícího Deca (č.1 ), jenž celou útočnou akci založil.

Ten volí ideální techniku

střelby vnitřním

nártem a razantní

střelou

nedává brankáři

šanci.
Která mužstva tento model praktikovala:
Po velmi podobné akci
Manische
kličkou
vstřílí

do

přihrál
středu

do

vstřelili

křídla

zbavil

na Simaua, ten zatáhl

protihráče. Přihrál

gól. Také Brazilci velmi

soupeře.

první branku Portugalci v zápase s Mexikem (2:1).

často

míč

na nabíhajícího Maniche, který

využívali tzv.

V utkání proti Japonsku (4: 1) takto padla

obránce Lucio konstruktivně odebral míč

až k pokutovému území, kde se

soupeři,

z hranice velkého vápna vstřelil branku.
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"narážečky"

čtvrtá

střelou

k tyči

k překonání obrany

branka, kdy na

půlce hřiště

dvakrát si narazil míč s Ronaldem, který

2. Model zakončení po přihrávce ze středu hřiště za obrannou linii
Takto padla vítězná branka v zápase Argentina- Pobřeží Slonoviny (2:1).
Popis modelové situace: Argentinci postupným útokem a kombinací založené na přihrávce
mezi Sorinem (č.2) a Riquelmem (č.l) překonali statickou obranu soupeře. Ve

středu hřiště

využili výborné kopací techniky a periferního vidění Riquelmeho. Ten přesnou přihrávkou
nachází rozběhnutého útočníka Saviolu (č.3), který prvním dotykem zakončuje.
činnostní

struktura:

•

postupný útok- organizace obrany v obranné zóně

•

počet zapojených útočících hráčů- 4

•

způsob

•

místo vedení útoku -střed

kombinace- kolmá

přihrávka

za obrannou linii

hřiště

.~---~

/

/

''\

\

Model č. 2
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Kritická místa:
•

přesná, časovaná přihrávka za

•

perifenú vidění středního záložníka (č.l)

•

časovaný náběh

•

obrannou linii

a vyhnutí se ofsajdové pasti od útočníka (č.3).

chyba obrany v neobsazení prostoru přihrávky

Tento model zakončení byl k vidění velmi často, nebyl však vždy dotažen do úspěšného
konce. Často zafungoval ofsajdový systém, v opačném případě hrozilo pro branku velké

nebezpečí. Úspěšně se s ofsajdovou pastí vypořádali Němci v zápase s Ekvádorem (3:0),
kdy Ballack podobným způsobem vysunul Kloseho, který se nemýlil. Průniky středem
hřiště vynikali především Brazilci, kteří tímto způsobem vstřelily dvě branky.
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3. Model zakončení útoku vedeném po křídle se zapojeným krajním obráncem
Takto padla první branka ČR v utkání proti USA (3 :0).
činnostní

struktura:

•

rychlý protiútok- organizace obrany ve střední zóně hřiště

•

počet

•

způsob

•

místo vedení útoku - po křídle

zapojených útočících

hráčů- 6

kombinace- sled tří přihrávek, centr ze strany

--- --- ---

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Model

č.3
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4

Popis modelové situace:
Střední

obránce

Nedvěda (č.2),

přihrává

(č.l)

zachytil na vlastní polovině míč, z jednoho dotyku přihrál na

který sklepnu! míč na Rozehnala (č.3), jenž po zpracování a přistrčení míče

do strany na rozběhlého krajního obránce Grygeru (č.4) . Ten zatáhne míč až

k rohovému praporku a přesným centrem nachází ve vápně nabíhajícího Kollera (č.5),
který se hlavou vstřílí branku.
Kritická místa:
•

kolmá přihrávka do křídelního prostoru

•

rychlost a přímočarost RP

•

přesný

centr na nabíhajícího hráče uvnitř pokutového území

•

střelba

z prvního doteku.

Chyba bránícího mužstva:
Příliš

zatažená obranná linie, nepokrytý křídelní prostor, obrana nechala odcentrovat

Grygeru, nepokrytý koncový hráč.
Němci

z podobného protiútoku vstřelili na šampionátu tři branky! Funkci centrujících

hráčů plnili

Lahm a Schneider. Další analogii tohoto modelu můžeme pozorovat v zápase

Írán- Angola (1:1), nebo v utkání Mexiko- Írán (3:1). Také Angličané velmi často
využívali křídelních prostorů a podobným způsobem vstřelily dvě branky. Také Italové
disponovali konstruktivními typy
Především

obránců jakými jsou

krajní obránce Zambrotta se

často

Zambrotta, Grosso, Canavaro.

zapojoval do útočných akcí po
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křídle.

4. Model zakončení rychlého protiútoku středem
Průniky středem

hřiště, překonání

vynikali především Brazilci. Takto vstřelili branku v utkání s Ghanou

(3:0).
činnostní

"ofsajdové pasti"

struktura:

•

rychlý protiútok- organizace obrany ve střední zóně

•

počet

•

způsob

•

místo vedení útoku -středem

zapojených útočících hráčů- 5
kombinace- kolmá přihrávka za obrannou linii
hřiště

-------•

Model č. 4

58

--

.....

..........

Popis modelové situace:
Střední

stoper Lucio

(č.l)

vyvezl sprintem míč

středem hřiště.

Obrana Ghany se snažila

pohybem vpřed vystavit Adriana (č.5) do ofsajdu. Avšak Lucio vyřešil situaci
posunul míč do strany na hráče
Obránce Cafů

(č.4) míč

(č.3

správně

a

a 4) tzv." z druhé vlny", kteří nebyli v ofsajdu.

zatáhl k velkému vápnu a přesným centrem vybídl ke vstřelení

branky Adriana (č.5), který se opět pohyboval na ofsajdové hraně.

Kritická místa:
•

konstruktivně

odebraný míč

•

rychlé vyvezení míče

•

časovaná přihrávka

•

přesný

centr na nabíhajícího hráče uvnitř pokutového území

•

střelba

z prvního dotyku.

středem hřiště

na hráče tzv. "z druhé vlny"

Chyba bránícího mužstva:
Obránci příliš pozdě přistoupili k Luciovi, nepokrytý koncový

hráč

Adriano.

Která mužstva tento model praktikovala:
Tento model zakončení byl velmi častý. Družstvo Brazílie podobným způsobem vstřelilo
hned tři branky, ve dvou případech se však jednalo o kombinovaný útok. Akce byla vedená
postupným útokem a kombinační hrou ve

středu hřiště,

v pravý okamžik pak přišel kolmý

pas za obranu, kdy nabíhající hráč postupoval sám na brankáře. Nizozemsko podobný RP
realizovalo v utkání se Srbskem a Černou Horou (1 :0). Má-li družstvo vhodné rychlostní
typy jakými jsou např. Roben, Henry nebo Klose, je pro obranu velmi

těžké těmto

RP

čelit. Útočníci se často pohybovali na ofsajdové hraně a mnohdy bylo velmi složité pouhým

okem rozpoznat zdali se jednalo o ofsajd či nikoliv.
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5. Model zakončení postupného útoku po kombinaci založené na yýměně míst
Takto padla druhá branka v utkání Francie- Togo (2:0).
činnostní

struktura:

•

postupný útok- organizace obrany ve obranné zóně

•

počet

•

způsob

•

místo vedení útoku -středem

zapojených útočících

hráčů-

7

kombinace- kombinace založená na výměně místa
hřiště

Model č. 5
Popis modelové situace:
Tento postupný útok byl veden po ose Malouda (č.l), Viera (č.2), Zidane (č.3), Makele
(č.4).

Trezeguet (č.7) svým pohybem k míči na sebe navázal obránce a uvolnil prostor před
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pokutovým územím. Tam okamžitě naběhl Viera a dostal přihrávku vzduchem od
Makeleho. Hlavičkou prodloužil na Henryho (č.5), který druhým dotykem dává branku.

Kritická místa:
•

výměna míst

mezi útočníkem a záložníkem

•

dobré periferní vidění Makeleleho a přesná předfinální přihrávka

•

prodloužení hlavou za sebe

•

dobrá orientace střelce uvnitř pokutového území, střelba z druhého dotyku.

Je to jeden ze způsobů jak překonat dobře zformovanou obranu. Tento model zakončení,
kterému předchází kombinace založená na výměně míst byl k vidění v několika zápasech
viz N eměcko - Portugalsko, Argentina- Srbsko a Černá Hora.
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6. Model zakončení po obejití soupeře a střelbě ze střední a delší vzdálenosti
Takto padla první branka Němců v utkání o 3. místo proti Portugalsku (3:1).
činnostní

struktura:

•

postupný útok- organizace obrany ve obranné zóně hřiště

•

počet zapojených útočících hráčů- 5

•

způsob

•

místo vedení útoku - po

..... .....

..... .....

kombinace- individuální akce

..........

..... .....

..........

křídle

a změnou směru do středu hřiště

.........

Popis modelové situace:
Ballack (č.l) ve

středu hřiště přihrává

do strany na volného Schweinstegera (č.2), který

zatáhne míč kolem postranní čáry až na hranici pokutového území, kde se kličkou do
středu

zbavuje obránce a tvrdou střelou přímým nártem

62

střílí

branku.

Kritická místa:
•

klička

•

tvrdá střela přímým nártem

do

středu hřiště,

Mezi nutné útočné trendy patří

obejití soupeře

střelba ze střední

i delší vzdálenosti. To se potvrdilo i na

tomto mistrovství. Branek tohoto typu bylo dosaženo mnoho. Je to dáno nejen kvalitním
potenciálem hráčů typu (Kaká, Deco, Schwensteiger, Rosický, Bakari Koné, J. Cole atd.),
ale také technologickými nepředvídatelnými vlastnostmi nových míčů. Hned první branka
na mistrovství padla po individuální akci. V zápase Německo - Kostarika se po
individuální akci jednotlivce prosadil obránce Lahm. V zápase Nizozemsko - Pobřeží
Slonoviny (2:1), byl k vidění tento model útočné akce u mužstva P. Slonoviny. Bakari
Koné převzal ve středu hřiště míč, kličkou do
metrů vstřelil

středu

krásnou branku.
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se zbavil protihráče a střelou z 20

7. Model zakončení po individuální akci do nebo v pokutovém území (situace 1 na 1)
Takto padla pátá branka v utkání Argentina- Srbsko a Černá Hora (6:0).
činnostní

struktura:

•

postupný útok- organizace obrany ve obranné zóně

•

počet

•

způsob

•

místo vedení útoku -

~\\

zapojených útočících hráčů- 5
kombinace- individuální akce
středem hřiště

\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\

\

-

Gr------;'
.,
--

.......

"'---~·- ---~-

/

/

Model č. 6
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I

Kritická místa:
•

konstruktivně

odebraný míč

•

přihrávka

•

klamný pohyb útočníka

•

vyhraný souboj 1 na 1

do křídla

Která mužstva tento model praktikovala: Individuální činnost proti současným obranám je
rovněž významným prostředkem jak tyto kompaktní obrany překonat. Umožňuje nejen

rychle využít volný herní prostor (v týlu obrany i za obrannou linií), ale je především
důležitým herním prvkem při dosažení přečíslení soupeře v obraně. Některé individuální

průniky do pokutového území skončily pokutovým kopem. V utkání Portugalsko - Írán
byl po průniku do pokutového území sražen Figo. Z následného pokutového kopu vstřelil
manku Christian Ronaldo. Navázat po takto individuální činností, je umění "velkých

hráčů" jakými jsou Zurane, Rosický, Riquelme, Pirlo, Ballack apod. Individuální průniky a
klamnými pohyby do pokutového území se prezentovali především Brazilci a Argentinci.
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4.1.3 Aplikace
Při

poznatků

do tréninkového procesu

aplikaci do praxe se

zaměřím

z odpozorovaných modelových situací. Tento
modelu z výzkumného souboru.
něj provádět cvičení třeba
určitých

Důležité

i s malými

na

tvoření

způsob

uvedu na jednom vybraném

je tento model si

obměnami.

tréninkových jednotek

vhodně

zaznamenat a podle

Dbáme na vhodný postup

při

nácviku

dovedností a správnou volbu metodicko-organizačních forem.

Pro

můj

popis tvorby

cvičení

jsem si vybral model

Francie - Togo (2:0). Jednalo se o postupný útok s nacvičeným
Situace byla rozehrána ve

střední zóně hřiště

na

zakončení

ze zápasu

řetězcem přihrávek.

polovině soupeře,

a proto je tato

situace, díky své vzdálenosti od branky, velice vhodná. Družstvo Francie hrálo
v rozestavení 4:4:2.

Hráči

2, 3, 4, 5- záložní řada,

v této kombinaci byli z těchto

č.

postů: č.l

-krajní obránce,

č.

6 a 7 útočníci.

Krok č. 1: Úspěšnou situaci si pečlivě znázorníme. Důležité jsou všechny

pohyby a postavení

hráčů

v poli proto, abychom mohli realizovat

situace v tréninkové jednotce.
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přibližné umístění

Krok

č.

2: Odstraníme ze zakresleného schéma bránící

hráče.

Vznikne nám

tak znázornění útočících hráčů v prostoru a přesný návod, jak vytvořit průpravné
1. typu k

řešení

této situace. Toto

můžeme provádět různé obměny

V průpravném

cvičení

Krok č. 2:
útočníka,

cvičení

je dané

v postavení

znázorněním hráčů

hráčů,

v pohybech,

cvičení

ve schématu. Poté

směru přihrávky

atd.

2. typu dáme hráčům možnost volby v provedení.

Obměna . Při

této

obměně můžeme

do hry zapojit druhého

který svým pohybem naváže obránce a vznikne prostor za ním. Diagonální

přihrávkou

se hra přenese na protější stranu, kam zabíhá střední, nebo krajní záložník,

který sám zakončuje. Kombinaci se snaží hráči provádět na 1 max. 2 doteky.
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Krok

č.

3: V dalším kroku se už

že do hry zapojíme bránící
prostor a

připravují

hráče.

tak kombinující

tentokrát už 2. typu, bránící
aktivním

V herním

bráněním. Hráči

hráči

hráče

přibližujeme
cvičení

na tlak

zápasovým podmínkám tím,

1. typu bránící

soupeře.

založených na výměně míst.
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jen obsazují

V dalším herním

plní svou úlohu a snaží se

mohou vyzkoušet i jiné

hráči

nacvičované

překazit

cvičení,

rozehrávku

varianty kombinací

4.1.4 Grafické značení použité v

předchozích

modelech zakončení

O

útočící hráč

O

útočící hráč ve změněném postavení

bránící hráč

bránící hráč ve změněném postavení

o
-----+

hráč

s míčem

přihrávka

vedení míče

střelba

pohyb

~

~

hráče

bez míče

klamný pohyb

změna směru

při

obcházení soupeře

v pohybu

hráče
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4.2 Diskuze

Realizace našeho výzkumu se neobešla bez problematických míst a ne vždy
byl výzkum prováděn v ideálních podmínkách. Považujeme proto za nutné zmínit se o
těchto

nesrovnalostech v této kapitole.

Za problematické body našeho výzkumu považujeme zejména:
Možné zkreslení televizního záznamu (viz kapitola Metodika).
Dvoudimenzionální televizní záznam nemůže být vždy zcela přesným odrazem
třídimenzionální

reality. Navíc kamera nezabírá celou plochu hřiště, proto některá data,

námi získaná tímto
také

při

způsobem,

mohou být poněkud zkreslená ..Chyba může vzniknout

odhadování sektoru hřiště při určování místa založení rychlých protiútoků,

zejména pokud kamera nezabírá herní situaci v ideálním úhlu.
Některé

Přestože

nelze

námi uvažované kategorie pozorování jsou velmi subjektivní.

jsme se snažili o maximální přesnost při

stoprocentně zaručit

subjektivní metodou.

určování

sledovaných charakteristik,

objektivitu námi získaných dat. Pozorování je vždy

Například určení,

zda se u dané akce jedná o rychlý protiútok nebo

už o kombinovaný útok, je velmi subjektivní a problematické.

Přesto

se domníváme, že

se nám podařilo provést výzkum dostatečně přesně i přes tyto problémy.
Problematičnost

naší aplikace do tréninkového procesu- výsledky naší práce

a z nich odvozené tréninkové
světových

cvičení

jsou získány z pozorování zápasů elitních

mužstev a hráčů, proto aplikace těchto

mládeže a mužstev nižší výkonnostní
se domníváme, že se námi

zjištěné

cvičení

úrovně může

modely

všech výkonnostních i věkových úrovních.

do tréninkového procesu

být poněkud problematická.

zakončení

dají po

určité úpravě

Přesto

aplikovat na

4.3

Závěr

Mistrovství

světa

v Německu 2006 umocnilo trendy, které můžeme

vidět

v nejvyšších klubových soutěžích (Liga mistrů, Pohár UEFA apod.) Prohlubují se
požadavky na kompaktnost družstva, zvyšují se nároky na týmový výkon a
universálnost hráčů na všech postech. Fotbal se zrychlil ve všech podobách, rychlostní
dominanta musí provázet každou herní činnost.
útočné

Rovnoměrněji

se rozkládají obranné i

úkoly na všechny hráče, i když v základním rozestavení se bude hrát i na

jednoho útočníka.
Hodnoty z
hypotéz.

Předpoklad,

střelby vnitřní

důkladné

že pro

analýzy výzkumného souboru jasně

úspěšnou střelbu je nejpoužívanějším

určily

výsledky

kopem technika

stranou nohy. Tato hypotéza se potvrdila.

Vzhledem k rostoucímu významu rychlého protiútoku předpokládám, že na Mistrovství
světa

2006 v Německu podíl těchto branek překročí hranici 30%. Tato hypotéza se

nepotvrdila.

Přesto

náš výzkum potvrdil, že rychlý protiútok má v

proti výborně zvládnutým obranám nezastupitelné místo a jeho
mnohdy rozhoduje o výsledku utkání. Je proto

současné

úspěšná

důležité přikládat jeho

moderní hře

realizace

nácviku patřičnou

pozornost v tréninkovém procesu.
Předpokládám,

herní situace úspěšně

že pro

zobecnění

zakončené vstřelenou

lze stanovit typologicky stejné
brankou (v nepřerušené

hře).

či

podobné

Hypotéza se

potvrdila.
Cílem práce bylo na základě sledování všech

zápasů

z Mistrovství

Světa

2006 v Německu analyzovat vstřelené branky. Sledováni byli hráči a týmy v útočné
fázi. Cílem je rovněž nastínit jednotlivé modelové situace vedoucí k
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úspěšnému

překonání

obrany zakončené brankou (v nepřerušené hře), zjistit, jaké jsou kladené

nároky na jednotlivé hráče a jak by se daly poznatky této práce aplikovat do
tréninkového procesu. Cíl práce byl

splněn.

Na závěr této práce bych si dovolil použít citát Františka Steinera:

"Fotbal je tajemství, které ještě nikdo nerozluštil".
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6.

Přílohy

Příloha č.

1 (kategorie pozorování)

Technika
stře lb

vně'ší

nárt
vnitřní nárt
Druh
Pas
Centr

HF

nahrávače

o
z
ú
Forma útoku
RP
PÚ
KÚ

četnost

četnost

43
35
8
22

12
88
32
27

ravou
5,4°/o levou
15o/o hlavou

četnost

četnost

47
24
12
20
13
četnost

15
66
30
četnost

29
62
10

hlavička
,

8,2o/o oražen míč
13,6% sólo akce
8,9% aut. vhaz.
(v%)
13,5
59,5
27
(v%)
28,7
62
10

HF

střelce

o
z
hřiště

ú

s
o

četnost

PD
PZM

26
68
25

četnost

17
47
79
4

ú
VL.
Zóny

4
8
8
10
2

četnost

20
50
31

četnost

17,6
46,2
17

PZOS
PZVOS

75

12
5
11

(v%)
8,2°/o
59,8%
21 ,8o/o
18,4%
(v%)
2, 7o/o
5,4%
5,4%
6,8%
1,4%
(v%)
11,6
32
53,7
2,7
(v%)
19,8
49,5
30,7

(v %)
8,2
3,4
7,5

Příloha č.

2 (zóny hřiště)
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