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Abstrakt 

N ázev práce: 

Srovnání vybraných ukazatelů herního výkonu u úspěšných a neúspěšných 

družstev ve fotbale. 

Cíl práce: 

Zjistit požadavky na týmový úspěch ve vrcholové kopané. 

Metoda: 

K získání potřebných informací bylo použito sledování videozáznamů. Komparace čtyř 

úspěšných a šesti neúspěšných mužstev na MS 2006 ve fotbale. Výzkum měl 

kvantitativní a kvalitativní charakter. 

Výsledky: 

Výsledky byly použity při hledání trendů úspěchu ve hře mužstev elitní 

výkonnosti a také jako návody pro tréninkový proces. 

Klíčová slova: 

fotbal, herní výkon, úspěch 
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Abstract 

Title: 

Comparison selected indexes of game performance successful and unsuccessful teams 

in football. 

Purposes work : 

Find requirements for team success in elite football. 

Method: 

Convert to needed informations was used observation method. Comparison of four 

successful and six unsuccessful teams in the 2006 World Cup. Research has been 

quantitative and qualitative character. 

Results: 

Results were used at search evolutionary trends of success in play of elite teams 

and either as instructions for training process. 

Keywords: 

football, game performance, success 
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"Motto" 

"Totální fotbal byl výsledkem mého hledání cesty k přehrávání dobře 

organizovaných obran. K tomu bylo zapotřebí překvapivých řešení v přípravné a útočné 

fázi a proto jsem od hráčů vyžadoval neustálé změny, jak v jednotlivých řadách, tak 

mezi těmito řadami. Všichni hráči se směli zapojovat do přípravné a útočné fáze za 

předpokladu, že stále měli na zřeteli zabezpečení defenzivních povinností, což v rámci 

týmové taktiky kladlo vysoké nároky na jednotlivce." - Rinus Michels 
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1 ÚVOD 

Fotbal je týmová hra patřící k nejoblíbenějším na světě a plní mnoho funkcí, jak 

společenských tak i ekonomických a politických. Prestiž plynoucí z výhry je proto 

celosvětově uznávána. Analýzy výkonu ve fotbale v nedávné době získaly na 

důležitosti. Jednou z nejzajímavějších oblastí výkonu v zápase zkoumané trenéry je 

porovnávání úspěšných a neúspěšných týmových výkonů. 

K myšlence tématu mé diplomové práce jsem dospěl po úvahách nad různými typy 

taktik praktikovaných ve fotbalových utkáních. Je lepší více bránit a čekat na rychlý 

protiútok, nebo se snažit přehrát soupeře útočným pojetím hry? 

Neustále rostou požadavky a nároky na fyziologickou připravenost hráčů, na jejich 

kondiční faktory (sílu, rychlost a vytrvalost), ale také na jejich technickou vybavenost, 

na práci s balónem v stále vyšších rychlostech. 

Avšak při sledování mužstev například z afrického kontinentu jsem si všiml, že 

mnohdy předčí fyzickou a technickou připraveností ostatní týmy, ale nedosahují 

takových úspěchů jako týmy evropské. I když nelze potlačovat úlohu tělesné 

připravenosti a technické výbavy hráčů, je zřejmé, že daleko důležitější funkci plní 

taktická stránka výkonu vedoucí k týmovému úspěchu, k vítězství. N a uskutečnění 

různých herních činností mají hráči méně času i prostoru a musí tak pohotověji reagovat 

na stále se měnící situace, rychleji se rozhodovat a kreativním způsobem řešit složité 

herní úkoly. Proto je kladen důraz na neustálý rozvoj záměrné skupinové a týmové herní 

spolupráce hráčů v obranných i útočných činnostech. 

Zde přichází na řadu taktika, týmová strategie pro zisk vítězství v utkání, jenž je 

zpravidla dosaženo vstřelením branky. Cílem každého mužstva a trenéra je být 

výsledkově efektivní. Očekávaným přínosem této práce by proto mělo být poodhalení 

důležitých aspektů úspěchu. 
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2 TEORETICKA CAST 

2.1 Přehled literatury 

Literatura pro tuto studii byla čerpána jednak na doporučení vedoucího diplomové 

práce a jednak z námi nalezených publikací v knihovně FTVS UK. Také jsme dále 

využili mnoho informací v elektronické podobě. Pro vyhledávání článků v elektronické 

podobě jsme použili zejména internetové vyhledávače Google, Seznam a Centrum. 

Dalším pomocníkem pro hledání informací byly bibliografické databáze SportDiscus, 

Sponet, Spolit. 

Základní teoretické informace o herním výkonu jsme získali z knihy Výkon a 

trénink ve sportu od Dovalila a kol.(2002) a také v publikaci Sportovní hry - Výkon a 

trénink od Dobrého a Semiginovského (1988), ale třeba i v monografii Trenér fotbalu 

"B licence", kterou vydal Votík (2001). Problematikou herního výkonu se zabývá Fajfer 

(2005) v publikaci Trenér fotbalu mládeže. Herní výkon rovněž hodnotí český autor 

Buzek, jenž analyzoval evropský šampionát 1996 v Anglii, a Psotta, který se zabýval 

rozborem individuálm'ho a týmového výkonu na MS 1998 ve Francii, a jež své články 

prezentovali v časopise Fotbal a trénink. Čerpali jsme v publikacích Science and 

football III.-V., v kterých jsme nalezli mnoho informací. Dále pak musíme zmínit 

odborný časopis unie fotbalových trenérů ČMFS Fotbal a trénink, kde je mnoho dalších 

statí k danému tématu. 

Z metodologického hlediska můžeme čerpat z knihy Rendla (1999,2005), který se 

v těchto publikacích zabývá převážně kvalitativní analýzou. Dále můžeme použít 

pokyny na http://www.ftvs.cuni.cz/hendVindexl.htm J. Rendla a P. Blahuše, které 

slouží studentům k vytvoření projektu a samozřejmě i ke zpracování diplomové práce 

samotné. 

Poté jsme se zaměřili na vyhledávání studií, které byly svým obsahem podobné 

našemu tématu. Nejprve jsme zpracovali literaturu odpovídající teoretickému základu 

problematiky porovnání úspěšných a neúspěšných fotbalových mužstev na důležitých 
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světových turnajích, a pak jsme prostudovali literaturu, zaměřenou na analyzování 

herního výkonu. 

Stěžejní osu pro tuto práci znamenali články zabývající se úspěchem mužstev 

vrcholové úrovně. Tímto problémem se zabývá zejména Mark Williams v článcích 

zveřejněných v odborném časopise pro trenéry "Insight"-The F .A. Coaches Association 

Joumal. Kolektiv, který tvořil Mark Williams, Andy Grant, Tom Reilly a Andy Borrie, 

provedl analýzu úspěšných a neúspěšných mužstev na Mistrovství Světa 1998 ve 

Francii a publikoval ji v časopise Insight ( Issue 1-Vol ume 2, Autumn, 1998). 

Při analýze herních činností zjistili, že úspěšní měli více brankových pokusů (18,1 

průměr na zápas) než neúspěšní (9,5). Dále se také zaměřili na určování důležitých 

prostor hry. Rozdělili hřiště do 18 zón stejných rozměrů a odhalili zónu 14 jako velice 

důležitou zónu pro úspěšné útoky. To je prostor před velkým vápnem soupeře a tudíž 

je velice důležitý pro útočnou hru, pro vytváření před-finálních a finálních přihrávek 

vedoucích k vstřelení branky. Z Williamsovy studie vyplývá, že úspěšní vykonali v této 

zóně ve 24 zápasech celkem 599 přihrávek, zatímco neúspěšní jen 185 přihrávek 

v analyzovaných 12 utkáních. Při srovnání přihrávání ve všech 18 zónách to byl největší 

rozdíl. Úspěšní vykonali více přihrávek z této zóny směrem vpřed (70%), zvláště do 

nebezpečných prostor 16, 17, 18, a vzad hráli méně (30%). Naproti tomu neúspěšní 

hráli směrem vpřed méněkrát než vítězná mužstva (63,8 %) a vzad vícekrát (36,2%). Na 

prostor 14 se v této práci detailněji zaměříme a zjistíme souvislosti mezi hrou úspěšných 

a neúspěšných a porovnáme je s touto studií. 

1 4 7 10 13 16 

-· --

02 D 5 8 c D11 14 ( 17[ 

3 a 9 12 15 18 

směr útoku ---+ 
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Další článek, který nám pomohl pro pochopení daného problému, jsme nalezli 

v časopisu "Insight"- The F.A. Coaches Association Journal (Issue 4- Volume 3, 2000) 

pod názvem "Ten key characteristics of successful team performance" (Deset klíčových 

charakteristik úspěšného týmového výkonu) od Andyho Granta. 

Zde se opět prezentuje schopnost úspěšných týmů vytvořit si více brankových 

příležitostí a zmiňují se analýzy úspěšných: mistři světa Německo (MS 1990), mistři 

světa Brazílie (MS 1994), všichni čtyři semifinalisté (MS 1998), finalistky ženského 

MS z roku 1999 a také Manchester United v sezóně 1998-1999, kdy vyhrál tzv. "trable" 

(anglickou ligu, anglický pohár a ligu mistrů). 

Dále se zde také uvádí, že úspěšní měli větší množství ofenzivních akcí do 

podstatných útočných prostor hřiště. Vstup do důležitých prostor pro skórování je 

základem pro vstřelení branky, s výjimkou několika málo dalekonosných střel. 

Grant také poukazuje na vlastnost úspěšných mnohem efektivněji útočit středem 

hřiště, schopnost vytvořit si brankovou příležitost po přímočaré akci, vstřelit branku 

po vybojování míče na vlastní polovině hřiště, častěji znovuzískávat míč v útočných 

prostorech. Ale také být například efektivnější při zahrávání standardních situací, v 

držení míče nebo být variabilnější v přizpůsobení se hernímu stylu soupeře. 

Mark Williams v časopise Insight prezentuje článek "What does quantitative match 

analysis tell us about successful attacking football?" (Co vypovídají kvantitativní 

ukazatelé o úspěchu útočného fotbalu?). Tato studie zahrnovala rozbory zápasů z MS 

1998 a 2002, ME 2000, Ligy Mistrů a několika různých zápasů hraných ve Velké 

Británii. Williams zde poukazuje na jev, kdy nejvíce branek na turnajích typu MS a 

ME padne po zisku míče v obranné třetině hřiště, v porovnání se záložnou nebo 

útočnou tř~tinou hrací plochy. Tento objev může naznačit, že schopnost hrát útočně ze 

zadních řad je důležitá vlastnost úspěšných týmů. 
jj 

Opět se zmiňuje jev útočení středem pole. Nejyíce bran((.k padne z přihrávek. 

Úspěšné týmy jsou schopny projít soupeřovou obranou efektivněji než méně 

úspěšné týmy, a to finálními přihrávkami ze středu hřiště před velkým vápnem 

(zóna 14). V roce 1998 na MS a v roce 2000 na ME vstřelila Francie více než polovinu 

branek po přihrávce vycházející v tomto prostoru, přičemž na MS 2002 to bylo zase 

nejdůležitější místo pro přihrávky na asistence branek. 

Dalším jevem úspěšného výkonu je prokázání větší variability ve strategii a 

taktice. Úspěšné týmy jsou schopny přizpůsobit svou taktiku v různých utkáních tak, 
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aby paralyzovaly protivníkovu silnou stránku nebo využily jeho slabin. Úspěšní ukázali 

shodnost ve výsledku (vítězení), ale také prokázali rozmanitost v charakteristických 

strategiích a taktikách používaných při různých zápasech. 

IJ)Volba správné strategie a taktiky pro vlastní tým. Trenéři musejí být flexibilní ve 

výběru taktiky vzhledem k nejlepšímu ze svých hráčů a k zamezení potencionální 

hrozby stavěné soupeřem. Přestože úspěšný tým obecně během sezóny zakusí určitý 

stupeň štěstí, trenéři mohou minimalizovat potencionální jev smůly skrz dobré 

plánování a průpravu. Možná největší role trenéra v tomto ohledu je výběr správných 

hráčů pro vykonávání jednotlivých úloh v družstvu. Poslední rozbory vyzdvihly fakt, že 

každý post má unikátní fyziologické a technické požadavky. Vyplývající důsledky jsou 

podstatné pro správný výběr týmu a důležité pro vývoj specifik hráčského postu v 

obsahu tréninku. 

2.2 Zdůvodnění volby tématu diplomové práce 

Je zřejmé, že každý sportovec, zvláště pak na vrcholové úrovni, touží dosáhnout 

úspěchů ve svém odvětví. Proto považujeme odhalení znaků úspěšných mužstev za 

velmi podstatné a právě z tohoto důvodu jsme zvolili dané téma. 

Porovnáním s výsledky z minulých let tak můžeme definovat, jakým směrem se 

ubírá daná problematika, nalézt nové poznatky pro oblast taktiky a vytvořit podklady 

pro tréninkovou praxi. 

2.3 Definice základních pojmů 

Před tím, než přejdeme k výzkumu, je dobré jmenovat několik základních 

sportovních definic souvisejících s danou problematikou. 

2.3 .1 Sportovní výkon 

Sportovní výkon můžeme chápat jako výraz schopností sportovce, který je rozvíjen 

cílevědomým dlouhodobým tréninkem. Je tedy cílem tréninkového procesu, ale i 
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procesem rozvoje sportovce. Proto lze sportovní výkon chápat současně jako průběh i 
. 

výsledek tréninku ve sportovní činnosti. 

Dovalil (2002, s. ll) říká: "Sportovní výkony se realizují ve specifických pohybových 

činnostech, jejichž obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného 

sportu a v nichž sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů". 

TECBNIKA 

koordinační pohybové 
schopnosti dovednosti 

PSYCHIKA 

motivace PODMIŇUJÍCÍ PODMÍNKY .. aktivace· -- talent 
emoce somatotyp ~ 

zdraví 
Sportovní I výkon • 

~ 
TAKTIKA 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY 
schopnosti --

~ senzomotorické rodina prostředí 

kognitivní zaměstnání materiální p. 

taktické trenér soutěže 

KONDICE 

schonnosti kondiční, kondičně koorclinační 

vytrvalostní j" silové. rycp.lostní pohyblivost 

Obr. 1 Faktory sportovního výkonu (Grosser, 1991) in Fajfer (2005) 

2.3 .2 Herní výkon 

Zvláštním případem sportovního výkonu v oblasti sportovních her je herní výkon. 

Dle Táborského (1979) je herní výkon v kolektivních sportovních hrách chápán jako 

realizovaná individuální a skupinová činnost hráčů v ději utkání, charakterizovaná 

mírou plnění herních úkolů. 

Individuální herní výkon 

Individuální herní výkon představuje sumu herních dovedností, realizovaných 

hráčem v utkání. Tento herní výkon vyjadřuje vývojový stupeň způsobilosti hráče 
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podílet se na týmovém herním výkonu (Dobrý, 1988). Individuální herní výkon má 

podle Votíka (2001) vždy podobu herních činností jednotlivce, prezentujících se více 

méně souvislým řetězcem herních činností v utkání, které jsou projevem herních 

dovedností. 

Faktory individuálního herního yýkonu ve fotbale 

Psychické Povahové vlastnosti Motivační/emoční 

schopnosti • schopnost prosadit se faktory 
• pozornost • vyrovnanost • strach z úspěchu 
• vnímání • sebevědomí • radost z úspěchu 
• myšlení • impulsivnost • snaha dosáhnout 
• anticipace • optimismus úspěchu 

• vědomosti • odměna 
• uznání, ocenění 

motivace .. herní!fkon d schopnosti 

Kondiční Technické a koordinační Taktické 
schopnosti schopnosti dovednosti 

• síla • technika s míčem • taktika jednotlivce 
• vytrvalost • technika pro získání míče • taktika skupiny 
• pohyblivost • technika bez míče hráčů 

• rychlost •taktika mužstva 

Zdravotní stav ll Talent ll Věk I pohlaví 

Obr.2 Determinanty ovlivňující výkony jednotlivých hráčů družstva. Upraveno podle 

Bauera (1998, in Abdelrahman 2004) 

Týmoyý herní výkon 

Votík (2001) říká, že týmový herní výkon je sice podmíněn individuálními herními 

výkony všech členů družstva, ale není jejich pouhým souhrnem. Individuální herní 

výkony jednotlivých hráčů se navzájem doplňují, kompenzují a podléhají také 

vzájemnému regulačnímu působení. Týmový herní výkon má také rozměr sociálně

psychologický, kdy je konečný výkon závislý na dynamice vztahů, sociální soudržnosti, 

komunikaci a motivaci. Dalším důležitým činitelem týmového herru'ho výkonu je míra 

spolupráce a kvalita součinnosti hráčů při realizaci herních činností, což znamená 
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časoprostorově sladit svoji vlastní činnost s činností spoluhráčů a být schopen se co 

nejvíce podílet na dosažení společného cíle - vítězství. 

, , , , 
TYMOVY HERNI VYKON 

~~ 
Sociálně psychologické Činnostní 

- týmová dynamika - činnostní koheze 
- sociální koheze (semknutost družstva) 
- komunikace a motivace - činnostní participace 
- trenér v týmové (podíl jednotlivce na 

komunikaci utkáni) 

Obr. 3 Komponenty týmového herního výkonu 

2.3.3 Obsah hry 

Obsahem hry ve fotbale jsou herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, standardní 

situace a herní systémy. 

Herní činnosti jednotlivce 

Jsou jakési nacvičené komplexy pohybových úkolů (učením získané pohybové 

dovednosti). Herní činnost jednotlivce se skládá ze stránky technické a taktické jejichž 

kvalita je ovlivněna kondiční a psychickou připraveností. 

Herní činnosti dělíme na útočné (výběr místa, přihrávání, zpracování míče, vedení 

míče, obcházení soupeře, střelba) a obranné (obsazování hráče s míčem, obsazování 

hráče bez míče, obsazování prostoru, odebírání míče). 

Technická stránka herních činností jednotlivce je vnějším projevem fotbalisty, 

podmíněným biomechanickými zákonitostmi. Chápeme ji jako účelný způsob provedení 

herní činnosti nebo určitého řetězce herních činností realizovaných v závislosti na 

situačních a dispozičních faktorech, které podmiňují průběh herní situace (kvalita 

soupeře, technická vyspělost fotbalisty, klimatické podmínky atd.) 
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Taktická stránka herních činností jednotlivce je limitována úrovní psychických 

procesů (vnímání, hodnocení a rozhodování) a kvalitou technické stránky herních 

činností jednotlivce. Jedná se o výběr optimálního způsobu řešení herní situace 

v závislosti na podmínkách a průběhu hry. Důležitým činitelem, který významně 

ovlivňuje kvalitu taktického řešení, je úroveň technického vybavení hráče. 

Herní kombinace 

Votík (2001) definuje herní kombinace jako vědomou spolupráci dvou a více hráčů 

sladěnou v prostoru a čase, s jejíž pomocí hráči uskutečňují společný taktický úkol. 

Herní kombinace jsou útočné (přihrávka, výměna místa, činnost "přihraj a běž") a 

obranné (vzájemné zajišťování, přebírání hráčů, zesílené obsazování hráčů s míčem, 

součinnost vystavení soupeře do postavení mimo hru). 

Standardní situace 

To jsou situace, které navazují na každé opětovné zahájení hry. Rozdíl mezi nimi a 

herními situacemi v plynulé hře je dán přesně vymezenými podmínkami, které jsou pro 

každý způsob znovuzahájení hry stálé= standardní. 

Standardní situace rozlišujeme: zahájení hry 

Herní systémy 

vhazování míče 

míč rozhodčího 

kop od branky 

kop z rohu 

pokutový kop 

přímý volný kop 

nepřímý volný kop 

Herní systémy jsou způsoby organizace hry týmu, uskutečňované v rámci a v 

podmínkách určitého rozestavení hráčů na hracím poli. Jsou charakterizovány 

vzájemnou dělbou činností a organizací součinností mezi řadami a jednotlivými hráči. 

V dnešní době se provádí charakteristika jednotlivých herních systémů zvláště 

z hlediska organizace činnosti hráčů v útočné a obranné fázi hry. Začátek fáze útočení je 

při zisku míče a přechodu do útoku a končí při ztrátě míče. Obranná fáze začíná tímto 
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okamžikem ztráty a končí jeho znovuzískáním. Dále se také mluví o tzv. přechodové 

fází, což je přechod z obrany do útoku a naopak. 

Vybrané ukazatele herního výkonu budeme sledovat převážně v útočné fázi hry. 

Proto se v níže popsaném dělení systémů podrobněji zaměříme především na ně. 

A - Útočné systémy: rychlý protiútok, postupný útok a kombinovaný útok. 

Rychlý protiútok se využívá ve fázích utkání, kdy se soupeř ve vedení svého útoku 

dopustil chyby a není v ideálním obranném postavení. Je založen na co nejrychlejším 

proniknutí do obranného prostoru soupeře a zakončení střelbou na branku. Toto 

zakončení se provádí nejčastěji ve středu obranného pásma, ideálním prostoru pro 

střelbu. 

Postupný útok se často provádí, když je soupeřovo družstvo na vlastní polovině 

hřiště, je dobře rozestaveno a má zajištěnou obranu. Zde se klade důraz na křídelní 

prostory. V nich se realizují finální přihrávky a přípravné kombinace. Postupný útok 

klade nároky na perfektní techniku, na využití momentu překvapení a na dokonalé 

ovládání herních činností jako vedení míče, obcházení soupeře a střelba. 

Kombinovaný útok je systém sloučení rychlého protiútoku a postupného útoku. 

Dochází k různým spojením těchto dvou systémů, kdy se v průběhu útočné fáze různě 

střídají a přecházejí jeden ve druhý. 

B - Obranné systémy: osobní obrana, zónová obrana a kombinovaná obrana. 

- 2.3.4 Základní rozestavení 

Dalo by se říci, že základní rozestavení přiděluje každému z jedenácti hráčů týmu 

určitou pozici, prostor a roli. Na rozestavení hráčů se nesmíme dívat jako na statický 

jev, ale jako na variabilní a dynamické uspořádání. Variabilnost a dynamika změn 

v základním rozmístění hráčů je podmíněna více faktory. Votík (2004) tyto změny 

rozlišuje ve dvou úrovních: 
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mezi jednotliyými utkáními, kdy jsou změny v základním rozestaverú hráčů a 

přechodových obměn podmíněny základním i modifikovaným rozestaverúm soupeře, 

jeho specifickým způsobem hry a kvalitou hráčů. 

v průběhu jednoho utkání, kdy jsou výše uvedené změny vyvolány změnou 

rozestavení hráčů soupeře, nebo jejich počtu. Jde o reakci na vývoj utkání. 

Typ hráčů, jejich dovednosti, pohybové schopnosti, úroveň mentálrúch předpokladů, 

kvalita hry soupeře, jeho herní strategie a také trenérova filozofie určují základrú 

rozestavení hráčů a jejich variabilitu. Základrúch rozestaverú a jejich přechodových fází 

existuje dnes celá řada. Mohou se lišit zejména přístupy k charakteristice či klasifikaci 

jednotlivých variant a rozdíly v hodnocení mohou také vycházet z pozorovatelova 

odlišného "čterú" flexibility jednotlivých hráčů při plněrú jejich herních úkolů (Votík, 

2004). V dnešrú kopané se nejvíce preferují systémy základního rozestaverú 4:3:3, 

4:4:2,3:5:2. 

2.3.5 Hráčská funkce 

Hráčská funkce je podle Svatopluka a Táborského (1989) součástí hry. Význam 

hráčské funkce spočívá v tom, že zajišťuje dokonalejší plnění herních úkolů a přispívá 

k úspěchu hry družstva. Hráčské funkce jsou buď určeny pravidly nebo jsou dány 

systémem hry, které družstvo zvolilo. 

2.3.6 Sportovní trénink 

Na sportovní trénink je nutné nahlížet jako na jistý druh biologicko-sociální 

přestavby. To znamená pojímat ho jako: proces morfologicko-funkční adaptace 

proces motorického učení 

proces psychosociální interakce 

Ve zjednodušené podobě lze hovořit o procesu biologického přizpůsoberú zvýšené 

tělesné námaze (Dovalil, 2002). 
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V našem případě jde především o proces motorického učení. Jde vlastně o tvorbu a 

zlepšování struktury řídících a regulačních mechanismů pohybového jednání sportovce. 

Je proto důležité se v krátkosti zmínit o procesu motorického učení. 

Proces motorického učení se obvykle člení na několik fází (Dovalil, 2002): 

1. fáze: hrubá koordinace 

Tvoří se základy dovednosti. Jde o seznámení se s úkolem, tvorbu představ a 

praktické pokusy v jednoduchých standardních podmínkách. Postup se řídí podle 

obtížnosti techniky dané dovednosti. V prvních pokusech se vyskytují nadbytečné 

pohyby, bývají nedokonalé a nepřesné. Výsledkem je celkově nedokonalý průběh 

pohybu s mnoha chybami. Uplatnění ve struktuře výkonu je velice malé. 

2. fáze: iemná koordinace 

Dochází k postupnému zpevňování celkové struktury pohybové dovednosti, i když 

jde hlavně o automatizaci - standardní provedení. Představa se detailizuje, zvyšuje se 

podíl pohybového vnímání a koncentrace. Soulad pohybů se zlepšuje, mizí větší 

nedostatky. Zdokonaluje se spojování pohybů, výrazněji se prosazuje řízení a regulace 

pohybů, zpětné vazby jsou účinnější, časové a dynamické parametry se stabilizují. 

Celková účinnost pohybů má vyšší úroveň. 

3. fáze: stabilizace 

Zpevnění pohybových struktur v odpovídající diferenciaci provedení (automatizace 

- variabilita), stabilizuje se technika i v různých variantách provedení. Vnímání je 

komplexní, uplatňují se v něm zpevněné specifické vzorce. Koordinace pohybů je na 

vysoké úrovni, všechny časové a dynamické parametry jsou sladěny, plně se uplatňuje 

vědomá kontrola. Řízení a regulace pohybů, včetně zpětných vazeb, funguje dgbře. 

Integrovaly se i další faktory výkonu dané dovednosti, který je vysoký. 

4. fáze variabilní tvořivost 

Jde o tvořivé uplatnění vysoce osvojené dovednosti i ve složitých proměnlivých 

podmínkách. Je zde charakteristická, vysoká úroveň diferenciace a přizpůsobivosti 

vnímaní. Tvořivé řešení úkolů pod časovým tlakem, dokonalé zvládnutí techniky 

v náročných situacích, anticipace, vzájemné propojování dovedností a tvorba 
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originálních programů. Systém řízení a regulace pohybů na všech úrovních funguje 

dokonale. V nejvyšší míře se uplatňují individuální zvláštnosti. Výkon je maximální. 

3 CÍLE A ÚKOLY 

3.1 Cíle práce 

Tato práce se snaží na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy ukazatelů herního 

výkonu úspěšných a neúspěšných mužstev Mistrovství Světa 2006 v Německu zjistit 

požadavky vrcholové kopané na týmový úspěch. Poodhalit charakteristiky vstřelení 

branky, respektive vytvoření brankové příležitosti, a jejich předcházejících činností se 

zaměřením na zónu před velkým vápnem soupeře. Úspěšné týmy zastupovala čtveřice 

semifinalistů celého turnaje (Itálie, Francie, Německo a Portugalsko) a neúspěšné 

šestice týmů, které skončily v základní skupině a nebo vypadly v osmifinále (Polsko, 

Angola, Irán, Kostarika, Ghana a Togo). Obě skupiny byly sledovány v 6 vzájemných 

utkáních se zaměřením na útočné herní kombinace. Výsledky nám mají posloužit ke 

srovnání obou skupin a pro vytvoření herních cvičení pro tréninkovou praxi. 

3.2 Úkoly práce 

- získání teoretických znalostí pomocí studia příslušné literatury 

- pořízení záznamů daných utkání 

- příprava metodologie pozorování, definování kategoriálních systémů 

- pozorování záznamů a hodnocení vybraných herřiích situací kvalitativně a 

kvantitativně 

- vyhodnocení dosažených informací pomocí srovnávací analýzy 

- porovnání s analogickými studiemi z předešlých let 

- stanovení vývojových trendů 

- aplikování výsledků do praxe 
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4 VYZKUMNA CAST 

4.1 Hypotéza 

Lze předpokládat, že rozborem vybraných znaků herního výkonu úspěšných a 

neúspěšných týmů a jejich následném srovnání nalezneme podstatné indikátory pro 

vítězství v utkání. 

4.2 Metodika 

Tato práce vznikla na základě analýzy vybraných utkání Mistrovství Světa 2006 

v Německu. V diplomové práci budeme z pořízených záznamů vybraných zápasů 

pozorovat a poté analyzovat pomocí kvantitativní a kvalitativní analýzy herně činnostní 

struktury úspěšných (Itálie, Francie, Německo a Portugalsko) , a neúspěšných (Polsko, 

Angola, Irán, Kostarika, Ghana a Togo) mužstev, a to v rámci útočné herní kombinace. 

Získaná data porovnáme, vyhodnotíme a stanovíme klíčové charakteristiky, které 

vymezují úspěšné od neúspěšných týmů. 

Po nastudování souvisejících materiálů s danou problematikou si určíme cíle a úkoly 

práce. Pro splnění všech cílů a úkolů si stanovíme kategoriální systém pozorovaných 

činností. 

4.3 Metody výzkumu 

Zkoumání lidského pohybu zahrnuje výsledky dvou základních metod a to 

kvantitativní a kvalitativní analýzy. V naší práci bude použito také metody observační 

analýzy a srovnávací analýzy. 
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Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza se zakládá na zisku dat určitým pozorováním a měřením, které 

nám ověří platnost našich teorií. Tato data se mohou týkat napřfklad délky hodu, 

rychlosti pohybu, zrychlení, počtu faulů, spotřeby kyslíku atd. N ámi vybrané kategorie 

získají pozorováním přfslušné numerické vyjádření, každá kategorie musí být přesně 

vymezena proto, aby bylo dosaženo co nejobjektivnějších výsledků. Informace získané 

kvantitativní analýzou nám pouze ukazují určité zvláštnosti, tendence, proporce. Na 

druhé straně nám kvantitativní údaje určují jistou váhu, a tím upozorňují na důležité 

oblasti kvalitativního zkoumáni (hledáni přfčin). 

Kvalitativní analýza 

Měla by nám hlavně odhalit důvody jednání hráčů, způsoby řešení herních situací 

apod. Proto se také ve zvýšené míře preferují výsledky dosažené touto analýzou. Podle 

Knudsona a Morrisona je definována jako systematické pozorováni a posouzení kvality 

pohybové dovednosti s následnou intervencí do edukačního procesu s cílem zlepšit 

pohybový výkon (Dobrý, 1999). Na začátku práce si určíme sledované otázky, jež 

můžeme v průběhu práce, během sběru a analýzy dat různě měnit. Typy dat 

v kvalitativním výzkumu obsahují různé přepisy terénních poznámek z pozorování a 

rozhovorů, fotografie, audio a videozáznamy, deníky. Získáme tím hloubkový popis 

přfpadů a nezůstáváme na jejích povrchu, provádíme podrobnou komparaci přfpadů, 

sledujeme jejich vývoj a zkoumáme přfslušné procesy. Je nutné vyžadovat přes 

subjektivní charakter kvalitativní analýzy systematický přistup, založený na 

objektivních informacích z mnoha oborů. Kvalitativní analýza se skládá ze čtyř hlavních 

fází: přfpravy, pozorování, hodnocení a intervence. 

Observační analýza 

Tato analýza se pro sportovní hry používá nejčastěji, a proto i my ji použijeme v naší 

práci. Jedná se o charakteristickou metodu výzkumu, jenž je založena na pozorování. 

Pozorování musí být doprovázeno rozpoznáním, uvědoměním a popisem. Současně 
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nelze zpracovat všechny podněty, které působí na pozorovatele, a proto je důležitá 

selekce vnímání, které chápeme jako vnímání výběrové (selektivní). 

Klasifikace vědeckého pozorování je členěno na přímé a nepřímé, kvantitativní a 

kvalitativní, prosté a experimentální, aktivní a pasivní, sebepozorování (introspekce) a 

pozorování druhých (extrospekce), krátkodobé a dlouhodobé, nebo pozorování 

s použitím přístrojů či bez nich. Pozorovat můžeme samotného hráče, několik hráčů 

nebo celé družstvo. Je to vlastně zvláštní druh smyslového vnímání, a to takového 

vnímání, které je účelné, záměrné, plánovité, soustředěné a aktivní (Táborský, 1981 ). 

V našem případě se bude jednat o nepřímé pozorování, takzvanou extrospekci, a to 

kvalitativního a kvantitativního charakteru s pomocí videozáznamu. Tato technika 

pozorování umožňuje hodnocení bez časového stresu a jiných rušivých faktorů 

prostředí, navíc s možností opakovaného pozorování stejných sekvencí. Při této technice 

si můžeme sledované utkání rozložit do většího množství časových period a tím zabránit 

poklesu pozornosti a únavě u pozorovatele. Je nutné si uvědomit fakt, že sledování 

videozáznamu je do jisté míry zkreslené, protože záběr nám vždy nepokryje celé hřiště a 

neumožní tedy vidět vždy všechny potřebné souvislosti. I přes tuto skutečnost je tato 

metoda dostatečná a stanovený výzkum podle ní provést lze. 

Srovnávací analýza 

Srovnávací analýzu (komparaci) použijeme pro porovnání obou sledovaných skupin 

v jednotlivých ukazatelích kvantitativního charakteru. Ale také porovnáme kvalitativní 

ukazatele herního výkonu (pro nalezení klíčových charakteristik úspěchu). Budeme se 

snažit objevit odlišnosti z hlediska herního pojetí vedení útočných kombinací v rámci 

týmového výkonu. Na závěr ještě porovnáme námi sledované ukazatele s výzkumy z let 

předešlých, například z MS 1998 ve Francii. 

4.4 Kategoriální systém 

Kategoriální systém je popisný systém kategorií pro systematickou klasifikaci a 

roztřídění informací, přičemž silněji či slaběji vychází z přímo nashromážděných dat 
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(Hendl 1999). Je třeba si vytvořit systém kategorií pro záznam a třídění informací 

získaných pozorováním. V naší práci jsme se soustředili na herní situace vedoucí od 

zisku míče až po zakončení střelou, se zaměřením na důležitý prostor před velkým 

vápnem soupeře, kde jsme sledovali vykonané přihrávky. 

Pro samotnou analýzu jsme si zhotovili zmenšený grafický model hřiště, který jsme 

ještě pro názornost rozčlenili na 18 zón. Do tohoto obrázkového modelu jsme pak podle 

zvolených grafických značek zakreslovali sledované kategorie. Pozorování zahrnovalo 

námi zvolené skupiny úspěšných a neúspěšných mužstev ve vzájemných utkáních. U 

sledování přihrávek v zóně 14 jsme pro každý poločas utkání zaznamenávali situace 

obou družstev do jednoho obrázku hřiště tak, aby byl patrný rozdíl mezi způsobem a 

četností útočení a aby sledované znaky byly přehledné. U videozáznamu máme výhodu 

zastavení nebo opakování záběru, což jsme hojně využívali zvláště u nepřehledných 

nebo rychlých kombinací. 

Kategorizace: 

• Místo zisku míče předcházející zakončení 

Sledovali jsme zisk míče, který předcházel útočné herní kombinaci, jenž byla 

úspěšně zakončena střelou. Důležité pro toto získání míče bylo místo, kde k němu 

došlo. Dané místo bereme jako počátek útočné akce. Dále bylo sledováno zda k zisku 

došlo v obrané části hřiště (zóna 1 - 6), ve střední části (zóna 7 - 12), nebo v útočné 

části (zóna 13- 18). Způsob vybojování míče pro nás nebyl rozhodující. Jako zisk míče 

jsme brali i to. pokud byla útočná akce přerušena autovým vhazováním, rohovým 

kopem, :p.ebo faulem. 

• Všechny úspěšně hrané přihrávky v zóně před velkým vápnem soupeře 

(zóna 14) 

Další sledovanou kategorií byly přihrávky hrané v zóně 14. Zaznamenávali jsme 

pouze ty, které byly hrány z této zóny a zároveň byly úspěšné. Tyto přihrávky jsme se 

snažili zakreslit podle jejich průběhu přesně tak, aby bylo zřejmé odkud a kam daná 

přihrávka šla. Jednalo se o přesnou lokalizaci přihrávky bez ohledu na to, zda šla 

vzduchem, nebo po zemi. 
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• Místo přihrání na zakončení 

Lokalizace finálních přihrávek. Zde jsme sledovali pouze místo, odkud bylo finální 

přihrání vykonáno bez ohledu na to, kam až tato přihrávka šla. Aby byl patrný směr 

pohybu míče, zakreslili jsme jej pomocí šipky do plánu hřiště. Tyto ukazatele se nemusí 

shodovat s celkovým počtem střel, neboť se v některých případech jednalo o 

individuální akce bez přihrávky nebo o vybojované a odražené míče. 

• Samotné zakončení 

Tato kategorie obsahovala všechny úspěšně zakončené útočné kombinace. Za 

úspěšné zakončení jsme považovali střelu na branku i střelu mimo branku. Tyto střely 

pak byly přesně lokalizovány a také byly rozlišeny podle toho, zda směřovaly na 

branku, vedle branky nebo se jednalo o branku samotnou. Střely, které byly zblokovány 

v blízkosti zakončení nebyly brány v úvahu. 

• Akční rádius 

Pro snazší vyhodnocení lokalizace sledovaných kategorií jsme si hřiště rozdělili na 

18 zón. V průběhu utkání jsme zaznamenávali, ve kterých prostorech hrací plochy se 

vyskytovaly námi pozorované kategorie. Pokud byl směr útoku na druhou stranu, je 

nutné si představit tento obrázek i s čísly zón zrcadlově obrácený. 

t 

~ s 
4 7 10 tJ li tEi ;i ,, 

!: 

~-
~ 
~ 

r. 
i! 
r. 
; 

2. 5 11 14 
~ et1 :-

12 15 ta 

směr útoku -

26 



5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

Grafické značení používané v obrázcích 

- přihrávka (úspěšní) 

- - - ~· - přihrávka (neúspěšní) 

O - zisk míče před brankovou přHežitostí (úspěšní) 

0 - zisk míče před brankou (úspěšní) 

ll. -zisk míče před brankovou př11ežitostí (neúspěšní) 

A -zisk míče před brankou (neúspěšní) 

= - ..:> 

o 
® 
0 

• 

-přihrání na zakončení (úspěšní) 

- přihrání na zakončení (neúspěšní) 

- lokalizace zakončení mimo branku (úspěšní) 

- lokalizace zakončení na branku (úspěšní) 

- lokalizace zakončení brankou (úspěšní) 

- lokalizace zakončení mimo branku (neúspěšní) 

- lokalizace zakončení na branku (neúspěšní) 

- lokalizace zakončení brankou (neúspěšní) 
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1. utkání: Německo- Kostarika 4:2 (2:1) 

Do zahajovacího utkání celého šampionátu vstoupilo domácí Německo velice 

aktivně a od počátku byla patrná jejich ofenzivní taktika. Naopak Kostarika brání téměř 

v 10 hráčích a obranný blok drží hluboko na své polovině hřiště. Na hrotu zůstává 

osamocený Wanchope. Německo hraje fotbal plný přihrávek a střel, kdy se do útočení 

zapojují i krajní obránci, zvláště pak levý bek Lahm, a je patrné proHnaní uvnitř 

jednotlivých řad i mezi řadami. Utkání bylo krásné pro oko diváka. Padlo celkem 6 

branek po poločasech 2:1 a 2: 1 pro Německo. 

Je znát absolutní převaha Německa v zóně 14, kde za celé utkání vyprodukuje 64 

přihrávek oproti 6 přihrávkám Kostariky. Z toho více jak polovina (33 u Německa a 4 u 

Kostariky) je hrána uvnitř této zóny. Patrná je také suverenita kombinací Německa 

v prvním poločase utkání, kdy prakticky nepustí Kostariku na svou polovinu hřiště a je 

schopno vyprodukovat 38 přihrání ze zóny 14. 

1. poločas 

2. poločas 
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O útočném pojetí Německa svědčí i místo zisku míče před zakončením. V útočné 

zóně získá míč 13krát a po zisku v tomto území také padnou všechny jejich branky. Ve 

střední zóně čtyřikrát a v obranné zóně pouze třikrát. Zatímco u Kostariky došlo 

jedenkrát k zisku míče v obrané části hřiště (1 branka) a dvakrát ve střední části hrací 

plochy (1 branka). V útočné zóně získá míč pouze jedenkrát, a to po vybojování 

rohového kopu, z něhož měla dobrou brankovou příležitost, což napovídá 

o defenzivním pojetí hry. 
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To potvrzuje i lokace přihráóí na zakončení, které je v poměru 17:4 pro Německo, a 

kdy Německo všechny hraje v zónách 13 - 18 a Kostarika jedenkrát v zóně 14, 

jedenkrát v zóně 18 a dvakrát v zóně ll, tedy již ve střední části hřiště. 
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U zakončení je poměr střel 20:4 ve prospěch Německa. Procentuelní úspěšnost 

zakončení má však vyšší Kostarika 50% oproti 20% Německa. Musíme si však přiznat, 

že v tomto ohledu sehrálo roli i štěstí. Kdy Kostarika dvakrát sth1í na branku a dvakrát 

padá gól. 
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2. utkání: Německo - Polsko 1:0 (O: O) 

Toto utkání bylo již vyrovnanější a charakteristickým znakem byly osobní souboje 

uprostřed hrací plochy a velké množství faulů. Taktika Polska proti domácím favoritům 

byla velice účinná, avšak musíme přiznat, že Německo si vytvořilo během utkání pět 

jasných brankových šancí a zužitkovalo až tu poslední v 91. minutě Neuvillem. U 

Polska byla také patrná snaha vstřelit branku, ale jejich zakončení směrem k německé 

bráně nebyla zdaleka tak nebezpečná jako u Německa, kde v tomto případě rozhodovaly 

lepší individuální herní dovednosti a hra 1: 1. U Polska končily útočné kombinace 

nepřesnou fmální přihrávkou nebo neschopností akci zakončit střelou. Což bude také 

patrné u sledovaných ukazatelů. Utkání rovněž do jisté míry ovlivnilo vyloučení hráče 

Polska Sobolewskiho v 75. minutě, které nastartovalo závěrečný nápor Německa. 

Hra v důležité zóně 14 byla poměrně vyrovnaná. Na počet přihrávek 19:13 pro 

Německo. Takto malý počet úspěšných přihrávek byl dán velice aktivním vzájemným 

napadáním obou mužstev ve střední části hřiště. 
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Další ukazatel již tak vyrovnaný nebyl. Místo zisku před zakončením bylo u Polska 

následovné: v útočné zóně 2krát, ve střední zóně také 2krát a v obranné třetině žádné. 

Zatímco zisky před zakončením byly u Německa 6krát v útočné, ?krát ve střední třetině 

hřiště a pouze 2krát v obranné třetině, odkud však také pramenila gólová akce. 
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Finální přihrávky Německa a Polska byly také ve velkém nepoměru. U Polska 

pouhé dvě hrané ze zóny 14 a ze zóny 8. Oproti tomu Německo dominovalo v celé 

útočné třetině hřiště. Z celkových 13 přihrávek bylo ll hráno v zónách 13 - 18 a dvě 

vznikly v zóně ll. 
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U samotného zakončení na branku je také výrazně lepší Německo a to v poměru 9:3, 

při celkovém počtu střel během utkání 15:4. Německo se dokázalo prosadit v proniknutí 

do velkého vápna Polska, kde si vytvářelo velice nebezpečné šance a v tom byl zásadní 

rozdíl mezi oběma týmy. 
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3. utkání: Togo - Francie 0:2 (0:0) 

Od začátku utkání hraje Francie velice aktivně směrem vpřed a je patrná snaha o co 

nejrychlejší branku. Nastupuje se dvěma útočníky Trezegeutem a Henrym a právě prvně 

zmiňovaný má během prvních 20-ti minut dvě velké šance ke vstřelení branky. Francie 

je v bloku vysunutá na polovině Toga a snaží se napadat a odebírat míče. Togo hraje 

také kombinační fotbal, ale do útoku se zapojuje jen v rychlých protiútocích a v malém 

počtu hráčů. Jejich akce nejsou tak připravené jako u Francie a často se jedná o střely 

z velké dálky. Togo hraje ze zajištěné obrany a Francie musí útočit postupnými útoky a 

hledat skuliny v jejich obraně. To se daří, ale chybí větší klid při zakončení akce. 

Přihrávek v zóně 14 je na straně Francie během utkání 40. U Toga jen 21, což není 

málo, ale z obrázku je patrné, že většina z nich směřuje zpět nebo do stran. Naopak 

Francie hraje více směrem vpřed. 
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Nasunutý blok celého mužstva na polovině Toga potvrzuje i lokace zisku míče, kdy 

v útočné třetině získává Francie míč 8krát, ve střední 7krát a v obranné jen jednou. 

Naproti tomu soupeř začíná zakončené akce v obraně 3krát, ve středu pole 2krát a 

v útoku 3krát. 
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Více jak polovinu (8) svých finálních přihrávek hrají Francouzi v blízkosti vápna, 

tedy v zónách 16-18. Celkem jich mají 15. Na druhé straně Togo přihrává celkem 7krát 

na střely. V prostorech 16-18 nepřihrává na zakončení ani jednou, a to poukazuje na 

jejich rychlé protiútoky, kdy útočné kombinace pramenní více v hloubi pole. 
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Zakončení má Francie dvojnásobně vyšší než Togo, a to v poměru 16:8. Z toho je 

poměr střel na branku 9:2. Uvnitř velkého vápna je poměr střel12:3, což opět potvrzuje 

kvalitu přípravy v zakončení na straně Francie. Francie útočí postupnými útoky, ve více 

hráčích a dokáže se prosadit individuálně 1 na 1. Přesto se Francie dlouho nemůže 

prosadit a až průnikem štítového záložníka Vieiry do velkého vápna stř11í první branku 

zápasu v 55. minutě. Tato akce nám naznačuje recept na překonání dobře organizované 

obrany. 
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4. utkání: Angola - Portugalsko 0:1 (0: 1) 

Utkání jasného favorita Portugalska s outsiderem z Angoly do jisté rrúry ovlivnila 

rychlá branka. Portugalsko začalo velice aktivně a během 5ti minut mělo dvě jasné 

brankové plí.1ežitosti, z nichž druhou v pořadí ve 4. minutě zužitkuje Pauleta na jedinou 

branku utkání. U Angoly je zřetelný respekt ze silného Portugalska a také nervozita a 

zbrklost v zakončení, kdy ukvapeně střílí z velké dálky. Hra Portugalska se vyznačuje 

plí.1išnou snahou hrát individuálně, což je také patrné z množství faulů na straně 

Angoly. Tím pádem také chybí moment překvapení a útoky směřují do již připravené a 

zformované obrany. Portugalsko i tak může dát během prvního poločasu čtyři branky. 

Portugalsko dominuje v kombinační hře produkované v zóně 14, kdy si za celý 

zápas vypracuje 43 přihrávek oproti 23 na straně Angoly . 
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Místo zisku míče před zakončením zaznamenáváme u Portugalska: 4krát v obranné, 

7krát ve střední a 5krát v útočné třetině hrací plochy. U Angoly: jednou v obranné, 5krát 

ve střední a 4krát v útočné zóně. To vypovídá o schopnosti Portugalska hrát postupný 

útok do zformované obrany při zisku míče na vlastní polovině hřiště a následné 

kombinaci křídelními prostory, kde dominovali Figu, C. Ronaldo a pravý obránce 

Miguel. To bylo patrné hlavně v 1. poločase utkání. 
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Přihrávky na střely co do počtu nebyly tak rozch1né a to 13 ku 9 pro Portugalsko. 

V návaznosti na střely je tedy patrné, že portugalci třikrát sth1eli bez předcházející 

kombinace a to dvakrát po standardní situaci (C. Ronaldo) a jednou po odraženém míči. 

U Portugalska je však rozdíl v přesné lokaci finálních přihrávek. Dokázali přihrávat na 

střely blíže k soupeřovu velkému vápnu a to hlavně v zónách 16 až 18. 
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Střelba je i přes zřejmou snahu Angoly také lepší na straně Portugalska. Rozdi1 byl 

nejen v počtu, ale také v kvalitě provedení. Celkem střely 16:10, z toho 8:3 na branku 

ve prospěch vítězů. Portugalsko zakončovalo také mnohem blíže brance. Ve vápně, 

nebo v jeho těsné blízkosti je poměr střel12:4 . 
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5. utkání: Portugalsko - lrán 2:0 (0:0) 

Do utkání lépe vstupují Portugalci. Začínají aktivně napadat Irán na jejich polovině. 

Jsou zřejmé i kombinace, kdy si několikrát obrana vymění míč z jedné strany na druhou 

a postupným útokem přes křídelní prostory se snaží proniknout k brance Iránu. Ten 

útočí jen dlouhými přihrávkami směrem k vápnu Portugalska. To je však neúčinné a 

teprve několika postupnými kombinacemi se dostává k velkému vápnu Portugalska. 

Opět se vyskytuje neschopnost neúspěšných, prosadit se ve hře jeden na jednoho v okolí 

velkého vápna a vytvořit si tak lepší brankovou příležitost. V 2. poločase stupňuje 

Portugalsko tlak a v 63. minutě Deco střelou za vápnem dává branku. V 80. minutě po 

faulu na Figa střílí z pokutového kopu C. Ronaldo druhou branku utkání a potvrzuje 

Portugalskou převahu. Dále Portugalsko drží míč, kombinuje a vytváří si ještě několik 

slibných brankových ph1ežitostí. 

Hra v zóně 14 je jasně na straně Portugalska. Poměr přesně hraných přihrávek 

v tomto prostoru je 23:7 v jejich prospěch. 
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Zisk míče před brankovou přHežitostí byl ve všech prostorech ve prospěch 

Portugalska a to v poměru: obranná zóna 2:0, střední zóna 7:2 a útočná zóna 9:3. Irán 

tak ani jednou nebyl schopen po zisku míče ve své obranné zóně zakončit útočnou 

kombinaci střelou. Naopak u Portugalska je jasná dominance zisku míče ve střední a 

hlavně v útočné zóně hřiště. Branky Portugalska padly po zisku rmce v blízkosti 

poloviny hřiště a velkého vápna. V prvním případě šlo o postupný útok a střelu z dálky 

a v druhém případě o rychlý protiútok po výkopu brankáře a situaci 3:5 a penaltě na 

Figa. 
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Lokace přihrávek vedoucích k zakončení je při porovnání obou mužstev v zóně 14 a 

v zónách kolem velkého vápna 16 - 18 v poměru 11:3 z celkového počtu 15:5 pro 

Portugalsko. 
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Poměr brankových příležitostí je v celkovém počtu 18 zakončení Portugalska a 5 

zakončení lránu. Z toho je poměr střel na branku 9:1 a vedle branky 9:4 ve prospěch 

vítězného Portugalska. 

18 

zakončení (Portugalsko) 
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zakončení (lrán) 
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6. utkání: Itálie- Ghana 2:0 (1:0) 

V tomto zápase byla aktivnější spíše Ghana a z její hry bylo zřejmé, že chce Itálii 

porazit. Její snaha byla patrná v držení Imce, v počtu přihrávek v zóně 14, v počtu hráčů 

jež se účastnili útočných kombinací i se zapojováním krajních obránců do útočení a také 

v aktivním napadání na polovině soupeře. U Itálie bylo vidět, že má dobře 

organizovanou obranu a perfektní přechod do útoku. A to se také promítlo u brankových 

při1ežitostí. Itálie nejen vstřelila 2 branky, ale také nastřelila tyč a břevno. Naopak 

Ghana si dokázala vypracovat pouze jednu velkou gólovou při1ežitost a to ve 32. minutě 

Papoem, kdy těsně před malým vápnem přestřelil vysoko branku. 

V tomto utkání ovládá prostor 14 Ghana. Přehrává na počet dobře zahraných 

přihrávek v této zóně Itálii dvojnásobným rozdílem 44:22. Zde se musíme zmínit o 

středních záložnících Ghany Appiahovi a Essienovi, kteří oplývali velkým fyzickým 

fondem, ale také velice kvalitními technickými schopnostmi. Právě tito hráči vedli 

většinu útočných kombinací svého mužstva. 
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Kombinace Itálie, které byly zakončené střelou, začínaly ziskem míče 6krát 

v obranném pásmu, 3krát ve středním a 9krát v útočném prostoru. Na druhé straně byly 

akce Ghany rozvíjeny 4krát z obrany, 4krát ze středu a 6krát z útočné zóny. 
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Finální přihrávky byly v poměru 15 ku l l pro vítěze utkání. Z podrobnější analýzy 

vyplývá, že i přes ovládnutí zóny 14 Ghanou, v tomto prostoru vyprodukovala více 

přihrávek na střely Itálie (6) než Ghana (5). V zónách 16 - 18 také dominovala Itálie 

v poměru 7:2. 
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V počtu, ale i v kvalitě střel je na tom lépe Itálie. Celkem jsou střely v poměru 

18:14, z toho na branku 13:5. A bližší rozbor ukazuje, že poměr střel vyprodukovaných 

ve velkém vápně je 14:7. Z tohoto utkání vyplývá, přestože Ghana dominovala 

v množství kombinací v zóně 14, kvalita zakončení byla na straně Itálie. Ghana jako 

jediná ze zkoumaných neúspěšných mužstev postoupila ze skupiny, kde však hned 

v prvním kole vypadla z dalších bojů. 
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6 ZA VERECNA CAST 

6.1 Celkové srovnání obou pozorovaných skupin 

Přihrávky v zóně 14 

úspěšní neúspěšní 

přihrávky ze Počet Počet 

zóny 14 (6 utkání) % (6 utkání) % 

V zóně 14 93 44,1 60 52,7 

Do zóny 13 22 10,4 6 5,2 

Do zóny 15 20 9,5 12 10,5 

Do zóny 16 ll 5,2 3 2,6 

Do zóny 17 30 14,2 10 8,8 

Do zóny 18 7 3,3 8 7 

Ostatní 28 13,3 15 13,2 

Hrané vpřed 143 68 68 60 

Hrané vzad 68 32 46 40 

Celkem 211 100 114 100 

Tabulka 1: Přihrávky v zóně 14 

Při porovnání přihrávek v důležité zóně před velkým vápnem soupeře je zjevné, že 

si úspěšní vytvořili téměř dvojnásobné množství přihrávek než neúspěšní ve stejném 

počtu utkání. Neúspěšní hráli procentuelně více svých nahrávek uvnitř zóny 14 a to 

52,7% oproti 44,1% úspěšných. Hráči úspěšných týmů hráli více do nebezpečných 

prostor kolem branky (zóny 16, 17, 18) a to v 48 případech (22, 7%) oproti 21 

přihrávkám (18,4%) u neúspěšných. 

Celkové rozdělení směru nahrávek na vpřed a vzad naznačuje, že úspěšní jsou 

schopni hrát více směrem dopředu k brance soupeře. V naší analýze jich zahráli 143 z 

celkových 211, což činí 68%, oproti neúspěšným, jenž hráli vpřed 68krát (60%) ze 

svých 114 přihrávek. Z toho můžeme usuzovat, že úspěšní mají schopnost lépe 
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překonávat obranu soupeře a hrát směrem dovnitř a do blízkého okolí velkého vápna, 

kde je větší pravděpodobnost vytvoření si lepší brankové příležitosti. 

Srovnání místa zisku míče před zakončením. 

U rozboru místa zisku míče před zakončením útočné kombinace je zřejmé, že si 

úspěšní vytvořili více těchto situací v návaznosti na počet samotných zakončení a 

v každé třetině hřiště si těchto zisků vytvořili početně více. Tyto rozd!1y jsou v obranné 

a střední části hracího pole dvojnásobné a v útočné části dokonce ještě vyšší. 

Místo zisku míče před zakončením 

12QT~---------------------, 

100-l------------------rr-~ 

80+-----------------~: 

40 +=----------11 

20 +.:o=~--t 

obranná strednr útočná celkem 
zóna zóna zóna 

Pokud se podíváme na procentuelní rozdělení, je zjevné, že si neúspěšní vytvářeli 

zisky více v obranné a ve střední zóně hřiště než úspěšní, kteří získávali míče více 

v útočné zóně. To odpovídá útočnému pojetí hry u úspěšných a obrannému pojetí hry u 

neúspěšných družstev. Úspěšní více útočili, a proto také jejich zisky míčů jsou více na 

soupeřově polovině a naopak u neúspěšných, kteří více bránili. 

Procentuelnírozdělení místa zisku míče 
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Samotné zisky před vstřelením branky byly následující: 

Úspěšní začínali své zakončené útočné akce ziskem míče lkrát v obranné části, 3krát ve 

středu pole a 8krát v útočné zóně. U neúspěšných padly branky po zisku jednou 

v obranné třetině a jednou ve středu hřiště. 

Místo zisku míče před vstřelením branky 

obranná zóna strednf zóna útočná zóna 

Přesná lokalizace zisku nám ukazuje, v jakých prostorech brankové kombinace 

vznikaly. Zmiňme se také o zisku míče před brankou na 3:1 v utkání Německo

Kostarika, na 2:0 v utkání Itálie-Ghana a na 2:0 v utkání Portugalsko-!rán. Tyto tři 

branky padly po kombinacích vzniklých ziskem v zónách 8, 9 a ll, ale byly ještě 

přerušeny chvilkovým ziskem soupeře. Jednalo se o vyražení střely brankářem a 

následné doražení do branky-Klose, faulem ve vápně na Figa a slabou malou domů od 

Kuffoura. Pak by zisky u úspěšných ze % vznikaly v okolí středového kruhu a v zónách 

13 a 15. 
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Lokalizace přihrání na zakončení 

Přihrávky jenž vedly k zakončení střelou na nebo m1mo branku soupeře jsou 

uvedeny v tabulce číslo 2. Opět se nám vyskytuje více jak dvojnásobný počet přihrávek 

u úspěšných týmů. 

úspěšní % neúspětnr % 

zóna5 1 1,15 o o 
zóna6 o o o o 
zóna 7 o o 1 2,6 
zóna8 2 2,3 3 7,9 
zóna 9 o o 1 2,6 
zóna 10 o o 1 2,6 
zóna 11 4 4,6 4 10,55 
zóna 12 o o 1 2,6 
zóna 13 7 8 3 7,9 
zóna 14 29 33 14 36,9 
zóna 15 6 6,8 4 10,55 
zóna 16 12 13,6 1 2,7 
zóna 17 15 17 2 5,3 
zóna 18 12 13,6 3 7,9 
celkem 88 100 38 100 

Tabulka 2: Přihrání na zakončení 

Při podrobnějším rozboru zjišťujeme, že největší rozdíl je v zónách 16, 17 a 18. V 

těchto prostorech dokázali úspěšní vyprodukovat 39 přihrávek (44,2 %), kdežto 

neúspěšní pouze 6 přihrávek (15,9 %) vedoucích k zakončení. To poukazuje na to, že 

úspěšní dokáží kombinovat blíže u branky soupeře a naopak neúspěšní nejsou schopni 

v těchto prostorech vytvářet brankové příležitosti. 

Neúspěšné týmy přihrávaly na brankové pokusy dále od branky. Tento rozdíl je 

·- patrný v zónách 5 - 12, kde neúspěšní přihrávají celkem l lkrát (28,9 %) a úspěšní 

pouze 6krát (8 %) . 
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Zakončení 

Celkové počty zakončení jsou u úspěšných 103 střel, z toho na branku 57 a mimo 

branku 46, a u neúspěšných 45 střel celkem, z toho 16 na branku a 29 mimo bránu. 

Průměr brankových příležitostí tak činí u úspěšných 17,2 na utkání a u neúspěšných 7,6 

na utkání. Podrobnější rozbor všech zakončení s ohledem na určení místa střel nám 

ukazuje tabulka číslo 3. 

úspěšná družstva neúspěšná družstva 

Zóna 13 14 16 17 13 14 16 17 

na bránu 1 11 1 44 1 4 o 11 

mimo bránu 1 12 3 30 o 12 o 17 

Celkem 2 23 4 74 1 16 o 28 
Tabulka 3: Zakončení 

Z tabulky je zřejmé, že úspěšní si dokázali vypracovat mnohem více zakončení 

směrem na bránu soupeře z důležitých prostor zóny 14 a hlavně zóny 17, tedy ve 

velkém vápně soupeře. V zóně 17 jsou úspěšní 4krát více produktivnější ve střelách 

směřujících na bránu a téměř 2krát více produktivnější ve střelách mimo branku. 

6.2 Diskuse 

V naší práci jsme se zaměřili na srovnání vybraných ukazatelů herního výkonu 

úspěšných a neúspěšných družstev na mistrovství světa ve fotbale v Německu 2006 se 

zaměřením na útočnou fázi hry. Snažili jsme se zjistit po jakých útočných kombinacích 

vznikají brankové příležitosti a padají branky. 

V této části práce budeme interpretovat získané výsledky. Provedeme závěrečné 

shrnutí výsledků, porovnáme je s obdobnými pracemi z předešlých mistrovstvích světa 

a se stanovenou hypotézou. Navrhneme aplikace pro tréninkovou praxi. 
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6.3 Interpretace výsledků 

Výsledky získané v naší práci nám ukázaly, že úspěšná družstva byla aktivnější 

v námi vybraných ukazatelích. 

o vyprodukovaly více přihrávek vycházejících ze zóny 14, tyto přihrávky byly 

více směřovány vpřed a hrány častěji do zón 16, 17 a 18 než u neúspěšných. 

o místo zisku míče před brankovou příležitostí bylo u úspěšných častěji v útočné 

části hřiště, místo zisku před vstřelenou brankou bylo na útočné polovině hřiště 

o přihrání na brankovou příležitost bylo u úspěšných blíže k bráně soupeře, 

úspěšní byly schopni přihrávat více v zónách 16,17 a 18 než neúspěšní. 

o úspěšní si dokázali vypracovat více brankových příležitostí, střelecké pokusy na 

bránu byly u úspěšných 4krát častější v zóně 17, tedy v zóně nejblíže k brance. 

Dále se zmiňme o odlišnostech u kvalitativních ukazatelů herního výkonu. 

Úspěšní předčili neúspěšná družstva v kvalitě zakončení. Dokázali si své zakončení lépe 

připravit, dostat se blíž k brance soupeře a i z obtížných situací střílet na branku. Oproti 

tomu neúspěšní často své akce zbrkle uspěchali. Stříleli z velké dálky, do obránců nebo 

i z dobře připravených kombinací netrefili bránu. Chyběl jim správný výběr řešení dané 

situace, kdy nahrávat, kdy hrát jeden na jednoho a kdy střílet. 

Rozdílnost u obou skupin vidíme také v situacích jeden na jednoho. Zde jasně 

dominovali hráči úspěšných mužstev. Dokázali častěji udržet míč i při těžké přihrávce 

od spoluhráče nebo pod tlakem vyvíjeným obráncem. Uměli se prosadit ve hře 1:1 a 

obehrát soupeře. To vypovídá o dobrých technických schopnostech o lepší technice 

s míčem. 

Úspěšná družstva zapojovala větší počet hráčů do útočných kombinací. V situacích, 

kdy naph'klad krajní hráči centrovali míč do pokutového území, se dokázali dostat do 

tohoto území ve více lidech než neúspěšní. To znamená, že si vytvářeli mikrosituace 

2:2, 2:3, 3:3, 3:4 nebo dokonce soupeře dokázali ve velkém čtverci přečíslit. V tomto 

případě se hlavně jednalo o naběhnutí hráčů z tzv. druhé vlny. Což nebylo u 

neúspěšných týmů častým jevem a v tomto ohledu zaostávaly. 
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6.4 Stanovení vývojových trendů 

Pokud budeme porovnávat náš rozbor z Mistrovství Světa 2006 v Německu 

s rozborem, který provedl Mark Williams, Andy Grant, Tom Reilly a Andy Borrie, kdy 

analyzovali úspěšná a neúspěšná mužstva na Mistrovství Světa 1998 ve Francii a 

publikovali své výsledky v časopise Insight (lssue 1-Volume 2, Autumn, 1998), 

dojdeme k těmto závěrům: 

Trend vytvoření vyššího počtu přihrávek ze zóny 14 u úspěšných týmů je stejný 

v obou studiích. Počty přihrávek se však zvýšily, a to jak u úspěšných, tak i u 

neúspěšných mužstev. Podle cílových zón kam tyto přihrávky směřovali je procentuelní 

rozdělení téměř totožné u obou skupin. Potvrdilo se, že úspěšní jsou schopní hrát více 

do zón 16, 17 a 18, tedy do prostor důležitých pro dobré zakončení. Také rozdělení 

směru přihrávek na vpřed a vzad potvrzuje schopnost úspěšných hrát v této zóně více 

směrem vpřed v 68%. Zatímco u neúspěšných pouze v 60%. Rozbor z roku 1998 nám 

poskytl údaj o 70% přihrávek hraných směrem vpřed u úspěšných a 63,8% u 

neúspěšných týmů. 

Místa zisku míče před brankovou příležitostí jsou v porovnání s analýzou z roku 

1998 také podobná, a to hlavně v zisku míče v obranné zóně. V útočné a střední zóně 

však zaznamenáváme jisté změny. Ve střední zóně klesá procento zisku míče u obou 

skupin. U úspěšných je to z 47,5% na 34% a u neúspěšných z 50% na 37% a tedy 

zákonitě se nám posouvá zisk míče před brankovou příležitostí do útočné zóny. U 

úspěšných je to nárůst z 34,7% na 48,8% a u druhé skupiny z 31,4% na 42,2%. 

Naopak se nám nepotvrdil jev vstřelení branky po zisku míče na vlastní polovině 

hřiště, který zmiňuje Andy Grant v článku Insight (Issue 4- Volume 3, 2000). Z našeho 

výzkumu vyplývá, že k zisku míče před vstřelením branky, docházelo častěji na útočné 

polovině hřiště. 

Přihrávání vedoucí k zakončení se v naší studii nejvíce objevovalo v zóně 14, což je 

totožné s výsledky prezentované v práci Marka Williamse - "What does quantitative 

match analysis tell us about successful attacking football?", a potvrzuje nám důležitost 

tohoto prostoru pro tvorbu brankových pokusů. 

Dále se naše výsledky shodují i v otázce schopnosti úspěšných vytvářet si více 

brankových pokusů. Počty brankových pokusů na jedno utkání jsou v naší práci 

nepatrně nižší než v analýze úspěšných a neúspěšných mužstev na Mistrovství Světa 
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1998 ve Francii a publikované v časopise Insight (Issue 1-Volume 2, Autumn, 1998). 

V naší práci to je 17,2 (u úspěšných) a 7,6 (u neúspěšných) gólových příležitostí na 

jedno utkání. V článku v časopise Insight se udávají počty 18,1 u úspěšných a 9,5 u 

neúspěšných týmů v průměru na jedno utkání. 

6.5 Porovnání získaných údajů s hypotézou 

Potvrdil se nám předpoklad, že rozborem vybraných znaků herního výkonu 

úspěšných a neúspěšných týmů a jejich vzájemným srovnáním nalezneme podstatné 

indikátory pro vítězství v utkání. Tyto indikátory nám ukazují způsob nejčastějšího 

praktikování útočných kombinací úspěšnými družstvy, které vedou k brankové 

pň1ežitosti potažmo ke vstřelení branky samotné. 

6.6 Aplikace do tréninkové praxe 

Podle typických útočných kombinací úspěšných týmů jsme vytvořili soubor cvičení. 

Tato cvičení byla sestavena tak, aby byla zachycena podstata nejčastějších situací 

z pohledu zisku míče, přechodu do útoku a samotného zakončení s ohledem na 

lokalizaci daných činností a jejich spojení do útočné kombinace. 

U námi sestavených herních cvičení jsme provedli slovní popis s vyzdvihnutím 

klíčových bodů nácviku a připojili jsme nákres cvičení. 

Grafické značení používané v obrázcích 

o - hráč 

o - míč 

.&. - kužel 

:----+ - pohyb hráče bez míče 

~+ - pohyb hráče s míčem 

- -+ - přihrávka 

> -střelba 

59 



Cvičení 1 - Rychlý protiútok ze středového čtverce (5 na 2) 

Popis herního cvičení: 

Úkolem tohoto herního cvičení je 

nácvik rychlého protiútoku po 

kombinaci ze středového kruhu. Jde o 

kolmou přihrávku do jednoho z 

křídelních prostorů, následuje vhodný 

výběr místa od středových hráčů, 

uzavření zadního prostoru druhým 

krajním hráčem, samotný centr a 

zakončení akce. 

- v prostoru poloviny hrací plochy je vyznačen obdélník odkud zahajuje akci trojice 

středových hráčů s mi'čem ( červení A-C, žlutí 1-K) 

- maximálně druhým dotykem musí následovat přihrávka do křídelního prostoru 

- dva obránci (X, Y) na hraně obdélníku zachytávají kolmou přihrávku do křídelního 

prostoru, přebírají hráče nabíhající do pokutového území 

- středoví hráči si hledají v pokutovém území prostor pro zakončení 

- křídelní (L,P) hráč hledá jednoho ze spoluhráčů centrem 

Klíčové body nácviku: 

- co možná nejvyšší rychlost celé akce při zachování kvality provedení 

- timing náběhu do pokutového území 

- správný výběr místa v pokutovém území 

- snaha vstřelit branku za každou cenu 

- zakončovat i odražené střely 
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Cvičení 2 - Rychlý protiútok 

ze středu pole. 

Popis průpravného cvičení 

Cfiem průpravného cvičení je nácvik 

rychlého protiútoku pro trojici hráčů. 

Snahou je přejít do protiútoku po 

zisku míče po kolmé přihrávce 

středem pole, s následným rychlým 

přechodem do křídelního prostoru. 

Poté od hráčů vyžadujeme adresný 

stň1ený centr do prostoru pokutového 

území na dva nabíhající spoluhráče 

- herním prostorem je polovina hřiště, v rozích u praporků si vyznačíme čtvercové zóny 

- krajní a středoví hráči jsou rozdělení do barevně odlišených dvojic 

- brankáři chytají v brance 

- dva útočníci se pohybují v prostoru před pokutovým územím 

- akci zahajuje trenér, který určí barvu, kteří hráči budou hrát 

- červený hráč vyvede míč s prostoru středového kruhu 

-současně proti němu vyráží jak útočm'k, tak jeho "červený spoluhráč" 

- hráč volí kolmou přihrávku na útočm'ka 

- krajní hráč se okamžitě otáčí a startuje do křídelního prostoru 

- útočm'k míč sráží zpět na záložníka 

- záložník prvním dotykem hl~á v křídelním prostoru svého spoluhráče 

- útočm'k i středový hráč si hledají v pokutovém území prostor pro zakončení 

- křídelní hráč hledá jednoho ze spoluhráčů centrem 

-jsou možné i obměny: přidat obránce do vápna, zakončovat z 1 nebo 2 dotyků 

Khcové body nácviku: 

- rychlost a preciznost provedení přihrávek 

- timing náběhu pro přihrávku a do pokutového území 

- dbát na kvalitu zakončení 
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Cvičení 3. - Rychlost reakce a individuální střelba (1 na 1) 

Popis herního cvičení: 

Cílem rychlostně-reakčního střeleckého 

herního cvičení je naučit hráče rychle 

zareagovat na podnět a podle toho se 

okamžitě rozhodovat pro správné řešení, v 

tomto případě nejkratší cestu k mici, 

úspěšně vyřešit souboj jeden na jednoho v 

prostoru před pokutovým územím a pak v 

samotném závěru cvičení efektivně 

zakončit. 

- v prostoru mezi hranou pokutového území a polovinou hřiště jsou dva čtverce 

- ty jsou pootočeny o 45 stupňů proti orientaci hřiště, každý z vrcholů čtverců má jinou 

barvu, barvy jsou umístěny zrcadlově 

- cvičení je určeno pro dva týmy hráčů do pole a 1-2 brankáře 

- v prostoru mezi čtverci stojí trenér s dostatkem míčů, dva hráči stojí uprostřed čtverce 

- trenér vykřikne jednu z barev vrcholů čtverce a nahrává míč směrem k brance 

- hráči reagují na jeho pokyn, obíhají určený kužel ve svém čtverci 

- je možná i varianta obíhání kuželů druhého čtverce 

- svedou běžecký souboj a následuje souboj 1: 1 v zakončení 

- hráč který získá miC se pokouší o zakončení 

- hráč bez míče se snaží zabránit vstřelení branky 

Klíčové body nácviku: 

- běžecká rychlost, rychlost rozhodování 

- souboj o míč před pokutovým územím 

- hra 1:1 

- zakončení pod tlakem obránce 
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Cvičení 4. - Samostatná víceúrovňová střelba 

Popis průpravného cvičení: 

Cílem průpravného cvičení je nácvik 

individuální střelby při samostatném nájezdu 

na brankáře, případně při řešení situace jeden 

na jednoho ( 1:1 ), důraz je kladený především 

na variabilitu zakončení a to ať už z pohledu 

vzdálenosti střelby, tak z úhlu zakončení, 

který se mění v závislostí na vzdálenosti. 

- herním prostorem je prodloužené pokutové území 

-před brankou jsou umístěny zóny ve vzdálenostech: 15, 19 a 23 metrů 

- zóny se směrem k brance rozšiřují 

- cvičení je určeno pro: 1-3 brankáře, 5-16 hráčů do pole 

- hráči jsou rozdělení na dva týmy 

- hráči, každý s míčem, jsou připravení cca 30 metrů od branky 

- hráči mají tři varianty zakončení: 

(a) hráč A zakončuje střelbou před úrovní nejvzdálenější zóny 

(b) hráč B převede míč první zónou a vyvede ho mimo druhou a zakončuje 

(c) hráč C převede první dvě zóny, následně vyvede míč mimo třetí zóny a zakončuje 

akci 

- jednotlivé týmy soutěží o větší počet branek 

- je možné zapojit obránce, pro vytvoření situace jeden na jednoho 

Klíčové body nácviku: 

- variabilita místa zakončení 

- střídání levé a pravé nohy při střelbě 

- důraz na rychlost a kvalitu provedení střelby 
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6.7 Závěr 

Musíme si uvědomit, že náš rozbor nepostihl v plné šíři danou problematiku a pro 

zkvalitnění celého výzkumu bychom museli analyzovat více mužstev ve více utkáních, 

tak jako tomu bylo u analýz prováděných v námi studovaných materiálech z předešlých 

šampionátů, kdy se do nich zapojovaly celé týmy odborníků. I tak naše diplomová práce 

byla velmi obsáhlá a časově náročná na zpracování a věříme, že se nám podařilo podat 

dostatečně přesný obraz o požadavcích kladených na týmový úspěch ve vrcholové 

kopané. Naší snahou bylo pracovat s co největší přesností a dbát na vystiženi toho 

nejpodstatnějšího. 

V naší práci byla analyzována skupina úspěšných a neúspěšných družstev s cílem 

zisku ukazatelů týmového úspěchu ve vrcholové kopané . . Záměrně jsme si vybrali 

družstva, která zasáhla do závěrečných bojů o titul mistra světa v kopané na šampionátu 

v Německu 2006, a porovnali je s družstvy, která se probojovala nejdále do 

osmifinálových klání. Tato záměrná selekce nám měla výrazněji odhalit odlišnosti 

u sledovaných ukazatelů herního výkonu. 

Na základě poznatků vyplývajících z naší analýzy jsme vypracovali soubor cvič~ní 

pro tréninkovou praxi tak, abychom navrhli možné způsoby vedení útočných 

kombinací. V nich klademe důraz na rozvoj individuální techniky jako je kvalita 

zakončení pod tlakem soupeře, hra jeden na jednoho. Stejně jako na součinnost více 

hráčů při výstavbě útočných kombinací. Zde se jednalo o zapojování do útoku ve více 

hráčích, o náběh do pokutového území z druhé vlny, prostorovém schématu vedení 

útočných akcí od místa znovuzískání míče, přes finální přihrávku až po samotné 

zakončení. 

Měli bychom se tedy připojit k názoru na to, že další zvyšování výkonnosti a 

zlepšování úrovně hry, je možno dosáhnout spíše zlepšováním kvality tréninku než 

zvyšováním objemu. Doufejme, že naše práce přispěje ke zkvalitnění tréninkového 

procesu a ukáže trenérům cestu vedoucí k vítězství v utkání, cestu k úspěchu. 
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