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Abstrakt 

 Název práce:  Analýza obcházení soupeře u hráčů fotbalu v kategorii starších  

    přípravek. 

 Cíl práce:  Analýza útočné herní činnosti jednotlivce – obcházení soupeře u hráčů 

    starších přípravek – kategorie U11.  

 Metody:  Výzkumný soubor tvořilo celkem 5 fotbalových týmů starších  

    přípravek, kategorie U11. Každý z těchto 5 týmů byl sledován ve 3 

    utkáních v rámci finálového turnaje Ondrášovka Cupu v sezóně  

    2019/2020. Údaje jsme získávali z natočených videozáznamů, které 

    byly dostupné na www.tvcom.cz. Údaje byly poté zapsány do  

    záznamového archu a přeneseny do tabulek v programu Microsoft 

    Office Excel. Během výzkumu jsme pracovali s četností a s  

    aritmetickým průměrem.                        

 Výsledky:  Četnost obcházení soupeře byla výrazně vyšší na útočné polovině, 

    tvořila 59,6 % všech pokusů oproti 40,4 % na obranné polovině.  

    Nejlepší výsledky v tomto ohledu měly týmy AC Sparta Praha a SK 

    Slavia Praha. Úspěšnost obcházení soupeře na obou polovinách se 

    také velmi lišila, na útočné polovině dosáhla pouhých 36,6 %, zatímco 

    na obranné polovině až 52,3 %. Nejvyšší úspěšnost obcházení na  

    útočné polovině měly opět týmy SK Slavia Praha, AC Sparta Praha a 

    společně s nimi FC Zbrojovka Brno, všechny 3 týmy dosáhly  

    úspěšnosti 47 – 48 %. Procentuálně nejvíce pokusů obejít protihráče 

    bylo realizováno v čelném postavení za použití změny směru, v  

    mírném pohybu a v souboji 1 na 1 (na obou polovinách). 

Závěr: Úspěšnost obcházení soupeře se významně snižuje na útočné polovině, 

kde lze očekávat vyšší tlak soupeře. Zejména v čelném a bočním 

obcházení soupeře a v mírném pohybu a v rychlosti je úspěšnost 

obcházení soupeře nízká. Lze doporučit 1. technickou průpravu 

jednotlivých typů obcházení, 2. trénink v podmínkách podobných 

zápasovým situacím (rychlost, obcházení, postavení obránce, místo 

souboje).  

 Klíčová slova: fotbal, starší přípravka, analýza, utkání, obcházení soupeře.

http://www.tvcom.cz/


Abstract 

Title:    Analysis of passing through the opponent in young football players. 

Objectives: Analysis of offensive individual game skill – passing through the 

opponent in young football players – category U11. 

Methods:  The research group consisted of 5 football teams of young football 

players, category U11. Each of these football teams was observed in 3 

matches in the final tournament Ondrášovka Cup in the 2019/2020 

season. We were obtaining data from recorded videos available on the 

website www.tvcom.cz. Data were written into the recording sheet and 

transfered into the program Microsoft Office Excel. During the research 

we were working with frequency and arithmetic mean. 

Results: Frequency of passing through the opponent was significantly higher on 

the offensive half, it created 59,6 % of all attempts against the defensive 

half. The best results had AC Sparta Prague and SK Slavia Prague on 

this count. The success rate of passing through the opponent was also 

very different on both halves, it achieved only 36,6 % on the offensive 

half and 52,3 % on the defensive half. The highest success rate of 

passing through the opponent on the offensive half had AC Sparta 

Prague and SK Slavia Prague again and FC Zbrojovka Brno with them, 

all of them had between 47 – 48% success. The most attempts of passing 

through the opponent was realized in frontal position using change of 

direction, in moderate motion and in 1 versus 1 duel (on both halves).  

Conclusion:  The success rate of passing through the opponent is significantly lower 

on the offensive half, where can be expected larger pressure. The 

success rate of passing through the opponent is especially low in frontal 

and lateral position and in moderate and fast motion. We recommend 1. 

technical training of single types of passing through the opponent and 

2. training in terms of match situations (speed, pass through, defender 

position, duel place). 

Key words:  football, older children category, analysis, match, passing through the 

opponents 
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1. Úvod 
 Fotbal považuji za sport, který má největší členskou základnu nejen ve světě, ale i u nás v 

České republice. Téměř každý si ve svém životě zkusil, jaké to je hrát fotbal, ať už v dětství, nebo 

později v dospělosti. Fotbal jako kolektivní sport spojuje lidi, kdy tvoří mezi lidmi nové vztahy a  

upevňuje již ty vytvořené. Učí člověka spolupracovat, komunikovat a soutěžit s ostatními a také 

přijímat vítězství a porážky. Ne nadarmo se říká, že tým je druhá rodina.  

 V této bakalářské práci se zaměřuji na konkrétní útočnou činnost jednotlivce, a to na 

obcházení soupeře, které zkoumám v přípravkové kategorii U11. Tuto kategorii jsem si vybral pro 

výzkum proto, že v přípravkové kategorii je obcházení soupeře stále primární dovedností, na kterou 

je dbán z pozice trenérů důraz, i když se ve hře stále častěji objevuje také kombinace v podobě 

přihrávek. V této kategorii by již hráči měli tuto dovednost zvládat natolik, aby v ní byli v utkání více 

úspěšní, než-li naopak. Měli by umět vyhodnotit, kdy a v jakém prostoru je vhodné soupeře obcházet 

a jakou k tomu zvolit ideálně kličku.  

 Výzkumný soubor tvoří 5 ligových týmů, které se v roce 2020 účastnili finálového turnaje 

Ondrášovka Cupu v Benešově. Každý z nich je zkoumán ve 3 utkáních, kde je analyzováno obcházení 

soupeře z hlediska úspěšnosti a dalších parametrů.  

 V přípravkových kategoriích je třeba se naučit právě obcházení soupeře, mít odvahu se pokusit 

o kličku a uspět v ní. Pokud toto hráče v přípravkách naučíme, budou s tím mít menší problém v 

pozdějších kategoriích a především v dospělém fotbalu. Hráč, který v dospělém fotbalu zvládne obejít 

soupeře 1 na 1, ale například i 1 na 2, je velmi ceněným hráčem a může tak i rozhodovat spoustu 

utkání.  
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2. Teoretická část práce 

 2.1 Sportovní výkon, herní výkon ve fotbale 

 Sportovní výkon je projevem, v němž se integrují mnohostranné schopnosti jedince. Má 

povahu cílevědomého, účelného a vysoce ekonomického jednání, které je tréninkem dovedeno na 

vysokou úroveň dokonalosti. Sportovní výkony neprodukují materiální hodnoty, přesto vytvářejí 

hodnoty značného významu pro jedince i pro společnost. Nositelem sportovního výkonu je sám 

sportovec (Choutka, 1981). 

 Herní výkon chápeme jako specifický příklad sportovního výkonu, a to ve sportovních hrách. 

Důslednější označení by tedy bylo „sportovně herní výkon“. V současnosti definujeme herní výkon 

jako realizovanou činnost hráče (případně součinnost skupiny) v ději utkání, poměřovanou stupněm 

plnění herních úkolů. Podle potřeb rozlišujeme herní výkon jednotlivce a herní výkon družstva 

(Táborský, 2009). 

 Herní výkon charakterizujeme jako aktuální projev specializovaných předpokladů hráčů (jako 

výsledek adaptace) v herních činnostech zaměřených na řešení herních úkolů v ději utkání. Výkon je 

souborem komponent. To znamená, že jde o integrovaný projev mnoha tělesných a psychických 

funkcí hráče (Buzek, 2007). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1. Faktory sportovního výkonu (Fajfer, 2005, str. 14). 

 

 Týmový herní výkon (THV) je založen na individuálních herních výkonech, které 

podléhají vzájemnému regulačnímu působení. Herní činnosti jednotlivce, jimiž se 

hráči podílejí na výkonu, mají současně kooperační a kompetiční (= soutěžní) 

charakter. Týmový herní výkon závisí na sociálně psychologických a činnostních 
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determinantech. Mezi sociálně psychologické řadí: týmovou dynamiku, sociální 

kohezi, komunikaci a motivaci a trenéra jako osobnost v týmové komunikaci (Fajfer, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2. Komponenty týmového herního výkonu. (Fajfer, 2005, str. 18). 

 

 Individuální herní výkon (IHV) hráče je zvláštní druh určitého výkonu v průběhu 

utkání. Projevuje se schopnostmi individuálně nebo kolektivně řešit herní situace s 

využitím kondičních, technických, taktických a psychických předpokladů hráče. IHV 

je projevem herních dovedností a výkonnostní kapacity1 hráče. Dovednosti a 

výkonnostní kapacita se realizují za určitých podmínek skrze herní výkon (Fajfer, 

2005).  

  Individuální herní výkon podle Fajfera (2005) závisí na těchto komponentách:  

  bioenergetické, biochemické, psychické a biochemické. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3. Komponenty individuálního herního výkonu (Fajfer, 2005, str. 19). 
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  2.1.1 Obsah herního výkonu ve fotbalu 

 V této kapitole dle Votíka (2005) uvádím ucelený přehled obsahu herního výkonu ve fotbalu. 

Jelikož se v této práci budu zabývat pouze herními činnostmi jednotlivce, které jsou pro přípravkové 

kategorie primární, rozebírám podrobněji pouze tuto oblast. Herní činnosti jednotlivce (HČJ) jsou 

nacvičené komplexy pohybových úkolů (učením získané herní dovednosti). Každá herní činnost 

jednotlivce má technickou a taktickou stránku a jejich kvalita je také ovlivněna úrovní kondiční a 

psychické připravenosti.  

 Obsah herního výkonu ve fotbalu je následující: 

a) Herní činnosti jednotlivce (HČJ): 

I. Útočné HČJ: Hra bez míče (výběr místa)  

 Přihrávání  

 Zpracování míče 

 Vedení míče  

 Obcházení soupeře  

 Střelba  

 

II. Obranné HČJ:  Obsazování hráče s míčem  

 Obsazování hráče bez míče  

 Obsazování prostoru  

 Odebírání míče 

 

b) Herní kombinace (HK): 

I. Útočné  HK založené na: Přihrávce  

 Výměně místa  

 Činnosti „přihraj a běž“ 

 

II. Obranné HK založené na: Vzájemném zajišťování  

 Přebírání hráčů  

 Zesíleném obsazování hráčů s míčem  

 Součinnosti při vystavení soupeře do postavení 

  mimo hru   

 

 

 

  



13 

 

c) Herní systémy  

I. Útočné systémy:  Postupný útok  

 Rychlý protiútok  

 Kombinovaný útok  

 

 

II. Obranné systémy:  Zónové (územní) obrany  

 Osobní obrany  

 Kombinované obrany  

 

d) Standardní situace: 

   - Zahájení hry    - Přímý volný kop  

   - Míč rozhodčího   - Nepřímý volný kop  

   - Vhazování míče   - Kop z rohu  

   - Kop od brány   - Pokutový kop 

 

e) Hra brankáře: 

I. Útočná fáze: Bez míče: Řízení hry  

 Výběr místa 

 

 S míčem: Vykopávání  

 Vyhazování  

 Přihrávání  

 Vedení  

 Obcházení  

 Zpracování  

      

II. Obranná fáze:  Bez míče: Řízení hry 

  Volba optimálního postavení 

 

      S míčem: Chytání  

  Vyrážení  

  Odebírání 
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 Hra bez míče (výběr místa)  

Jedná se o neustálý a účelný pohyb hráče po hřišti. Je předpokladem týmové hry a 

umožňuje co nejlepší individuální nebo skupinové řešení herních situací.  

Hru bez míče ovlivňuje vzdálenost hráče od míče, od soupeřovy nebo od vlastní 

branky, postavení vzhledem ke spoluhráčům a protihráčům a účast v dané situaci. 

Výběr místa má tři základní formy: uvolňování, nabíhání a únik.   

 

 Přihrávání 

Je charakterizováno jako záměrné usměrnění míče nohou, hlavou, nebo jinou částí 

těla spoluhráči tak, aby jej mohl zpracovat. Při přihrávání vždy spolupracuje 

přihrávající hráč s tím, který přihrávku od něj zpracovává. Zodpovědnost za 

přihrávku má ale vždy přihrávající hráč, protože pro přihrávku vybírá nejvhodnější 

moment a způsob přihrávky.  

 

 Zpracování míče  

Patří mezi nejdůležitější herní činnosti, protože hráč se tímto zmocňuje míče a 

dostává ho pod kontrolu. Hráč je většinou při zpracování atakován soupeřem, a 

proto se často ke zpracování využívá zároveň krytí míče. Zpracovávající by měl 

být před samotným zmocněním míče již rozhodnut o následujícím způsobu řešení 

herní situace.  

Mezi způsoby zpracování míče patří: převzetí (míč se pohybuje po zemi), tlumení 

(zpracování míče po dopadu na zem), stahování (míč se pohybuje vzduchem). 

Konkrétní způsob zpracování musí odpovídat herní situaci.  

 

 Vedení míče 

Jde o plynulý nebo přerušovaný pohyb hráče s míčem, který vede zvolený směrem 

a má ho neustále pod kontrolou. Realizováno je posouváním míče vpřed pomocí 

opakovaných dotyků některou částí nohy.  

Vést míč lze dvěma způsoby, a to přímým směrem a nebo se změnou směru, oba 

se odlišují svým účelem ve hře. Vedení míče úzce souvisí s obcházením soupeře, 

kdy náhlou změnou směru, rychlosti, nebo obojího dochází za pomoci vedení míče 

k obejití soupeře.  
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 Obcházení soupeře 

Rozumíme tím překonání soupeře, který se nám v tom snaží zabránit a odebrat 

nám míč. O tom, jak obcházíme protihráče, rozhoduje jeho postavení, pohyb a to, 

kolik způsobů obejití samotný hráč ovládá. Předpokládá se, že čím je větší 

zásobník osvojených způsobů obejití, tím je větší pravděpodobnost úspěšného 

řešení v souboji 1 na 1.  

 

 Střelba 

Je to upřesnění míče do branky soupeře tak, aby tomu brankář nebo další protihráči 

nemohli zabránit. Tato HČJ rozhoduje nejen o úspěšnosti útočné fáze, ale o celém 

utkání. Její technická stránka by měla být co nejvíce automatizovaná, stabilizovaná 

a zároveň velice přizpůsobivá, proměnlivá a pružná.  

 

 Obsazování prostoru 

Patří k základům obranné hry týmu a je vhodné jen v okamžiku, dokud od soupeře 

s míčem nehrozí přímé ohrožení branky. Od bránícího hráče vyžaduje schopnost 

předvídat vývoj herní situace a určitou míru intuice, nebo-li citu pro řešení herní 

situace. Hráč se např. musí rozhodnout, v jakém okamžiku je nejvýhodnější 

ukončit obsazování prostoru a přejít v osobní bránění.  

 

 Obsazování hráče bez míče 

Jeho význam narůstá v momentu ztráty míče, tudíž v přechodu z útočné do obranné 

fáze. Lze říci, že každý hráč má povinnost obsadit si protihráče v souladu se 

zvolenou týmovou taktikou, a to odpovídajícím způsobem, těsně a nebo volně, ke 

kterému je v okamžiku ztráty míče nejblíže. Provádí se v závislosti na vývoji herní 

situace.  

 

 Obsazování hráče s míčem 

Na jeho kvalitě a realizaci závisí úspěch obranné fáze hry celého týmu. Nutností 

je obsazovat hráče s míčem těsně, protože představuje přímé a bezprostřední 

nebezpečí pro bránící mužstvo. Bránící hráč by měl být aktivní a stavit se tak, aby 

byl na spojnici mezi protihráčem s míčem a středem branky. Jeho cílem je poté 

donutit soupeře ke zpomalení a vytlačit ho směrem od branky.  

 

 



16 

 

 Odebírání míče 

Považujeme ho za finální obrannou činnost jednotlivce. Cílem je získat kontrolu 

nad míčem a základními předpoklady pro odebírání míče jsou odpovídající řešení 

předešlých nebo současně probíhajících obranných činností, kterými jsou 

obsazování prostoru, obsazování hráče bez míče a především obsazování hráče s 

míčem. Bránící hráči by měli být aktivní a svou hrou dostat útočící hráče do situace, 

kdy mu mohou co nejsnadněji odebrat míč.  

 

  2.1.2 Specifika herního výkonu a výkonnosti u     

  kategorií přípravek ve fotbale 

 Základní činností ve sportovním tréninku dětí je učení se novým dovednostem. Základním 

cílem je poté vytvořit si základy pro pozdější specializovaný a vrcholový trénink a vytvoření si vztahu 

dětí k pohybu a zařazení sportu do celoživotních aktivit (Fajfer, 2005). 

 Fajfer (2005) uvádí, že v kategoriích přípravek je pro děti prioritní utkání a úspěch nebo 

neúspěch má vliv na jejich následující tréninkovou činnost. Přesto výsledky nejsou hlavním cílem. 

Kvalitnímu týmovému hernímu výkonu brání začátečnické chyby a trenér je musí postupně 

odstraňovat, tudíž by se měl zaměřit především na týmový herní výkon. Po překonání začátečnických 

obtíží věnujeme větší pozornost individuálnímu hernímu výkonu, kdy využíváme „zlatý věk učení 

fotbalu“2. Toto zaměření nastává až po přechodu do žáků.  

 Fajfer (2005) také vymezil hlavní rozdíly mezi tréninkem mládeže a tréninkem dospělých. 

Rozdíly shrnuje následující tabulka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1. Schématický přehled hlavních rozdílů mezi tréninkem mládeže a tréninkem dospělých 

(Fajfer, 2005, str. 23). 
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 2.2 Dlouhodobá koncepce tréninku v kategorii    

 starších přípravek 

 Perič (2012) uvádí, že trénink v dětském věku je příprava dítěte pro trénink v dospělosti, nebo-

li ve vrcholném věku, protože ten je v každém sportu jiný.  

 Dlouhodobá koncepce, je opakem koncepce rané specializace, která na děti pohlíží jako na 

dospělé a je zde upřednostněný výkon, na rozdíl od dlouhodobé koncepce odpovídající vývoji dětí, 

kde se trénink přizpůsobuje dětem. Hlavním cílem je vytvořit co možná nejlepší předpoklady pro 

pozdější rozvoj a co nejširší zásobárnu pohybů. Cílem je také nepoškodit tréninkem děti a vytvořit u 

nich vztah k celoživotní aktivitě. V dlouhodobé koncepci se užívá především všeobecná3 a všestranná 

příprava4 (Perič, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1. Porovnání vývoje výkonnosti koncepcí rané specializace a tréninku odpovídajícího vývoji 

(Perič, 2012, str. 39). 

 

 Jak uvádí Perič (2012), i v dlouhodobé přípravě odpovídající vývoji dítěte je třeba určitý podíl 

specializovaného tréninku. Čím jsou děti starší, tím více je trénink specializovaný.  

 Perič (2012) vymezil v dlouhodobé koncepci 4 základní etapy tréninku: 

1. Seznamování se sportem  

2. Základní trénink  

3. Specializovaný trénink 

4. Vrcholový trénink 

  

 Hranice těchto etap nejsou přesně dané, ale žádná by se neměla vynechávat. Starší přípravky 

se věkovými a vývojovými zákonitostmi nacházejí na přechodu etap seznamování se sportem a 

základního tréninku. První etapa je zaměřená především na vytvoření všeobecných základů pro sport 

a na zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností a základů techniky. V etapě základního 

tréninku postupně roste speciální výkonnost, která navazuje právě na první etapu, ale hlavním úkolem 
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je stále rozvíjení šíře pohybového fondu. V oblasti speciální přípravy se zaměřuje na dokonalé 

zvládnutí technických dovedností. V tréninku se oproti první fázi zvedá objem a frekvence zatížení. 

Začíná se objevovat i jistá míra taktického nácviku, i když jen pouze v základních variantách. Určitou 

roli už hraje i psychika, kdy se trénink soustředí na rozvoj a upevňování morálních a volních vlastností, 

rozumových schopností a schopnosti se koncentrovat na řešení úkolů (Perič, 2012). 

 Přechod mezi dvěma výše zmíněnými etapami Perič (2012) nazývá jako přechod od her k 

tréninku v pravém slova smyslu, i když má příprava stále „dětský“ charakter. Také uvádí, že na konci 

tohoto období by se mělo dítě pomalu rozhodovat, zda bude ve sportu naplno pokračovat a nebo 

nikoli.  

 U starších přípravek stále trvá „zlatý věk učení fotbalu“, který trvá od 6 do 12 let. Trénink se 

tedy zaměřuje především na rozvoj koordinačních a rychlostních schopností a výbušné síly. Podíl 

herního a kondičního tréninku je asi 80:20. Rozvoj motorických schopností by měl probíhat převážně 

pomocí pohybových her souběžně s průpravnými hrami ve fotbalu. Plachý a Procházka (2014) píší, 

že trenér by měl pro děti v tomto věku volit takový trénink, aby se neustále rozvíjely. Postupně 

zvyšuje nároky na psychickou i fyzickou stránku tréninkového procesu. Pokud trenér volí cvičení 

prováděná v dřívějších kategoriích, měl by klást větší důraz na samostatnost hráčů a rychlost a 

přesnost provedení.  

 

 Plachý a Procházka (2014) uvádí, co by měl především obsahovat trénink ve starší přípravce 

a v jakém by měly být tyto složky poměru: 

1. Cvičení a hry na individuální činnost s míčem – 25% 

2. Silově-rychlostně-obratnostní cvičení a pohybové hry – 20% 

3. Fotbalové hry a herní cvičení 1:1, 2:2, atd. a poziční hry – 50% 

4. Strečink a kompenzační cvičení po tréninku – 5% 

 

 Ve starší přípravce se klade důraz na individuální herní výkon, především jde o rozvoj 

útočných HČJ pomocí her a zábavných cvičení. Týmovým herním výkonem se trenéři zaobírají až v 

pozdějších kategoriích. V tréninku se ale už mohou objevovat i cvičení zaměřená na detailní a správné 

provedení těchto činností, tedy drilová cvičení. Neměla by ale během tréninku zabírat více než 15 

minut. Co se týče např. obcházení protihráče, v mladší přípravce jde především o odvahu obejít 

protihráče, zatímco ve starší přípravce už by se hráči měli zaměřit na správný výběr kličky 

odpovídající dané situaci a prostoru, kde se nachází. V obranné fázi by se hráči měli učit konstruktivně 

získat míč, nikoli ho jen zakopávat (Plachý, Procházka, 2014). 

 

 



19 

 

 Ve starší přípravce bychom u hráčů měli rozvíjet a učit je následující: 

a) Hledání vzorů, které souvisí s prvními projevy puberty a začínají se pozvolna 

objevovat.  

b) Být komplexním a tvořivým hráčem, čehož dosahujeme i tím, že je v utkáních 

střídáme na postech, aby se učili řešit jak útočné, tak obranné situace.  

c) Rozvíjíme především individuální herní výkon, ale i přesto dbáme na rozvoj 

spolupráce, která je na hřišti oproti mladšímu věku stále ve větším počtu hráčů.  

d) Prioritou je útočná fáze, kde se kromě více druhů kliček a manipulace s míčem 

zabýváme i chápáním hráčů, kdy a za jaké situace se jaká klička hodí nejvíce, apod. 

(Plachý a Procházka, 2014).  

 

  2.2.1 Motorické učení 

 Je to proces, během kterého si osvojujeme pohybové dovednosti. Definováno také jako 

množina vnitřních procesů spjatých s praxí či zkušeností vedoucí k relativně permanentním ziskům 

ve způsobilosti k dovedené činnosti (Měkota, Cuberek, 2007).  

 Motorické učení produkuje získanou způsobilost k dovedné činnosti, nikoli vrozenou a změny, 

kterým v průběhu učení dochází, jsou trvalé a nezapomínají se ani po mnoholeté absenci. Podmínkou 

osvojení určité pohybové dovednosti je mnohonásobné opakování a procvičování určitého pohybu. 

V případě jednoduchých dovedností postačuje k osvojení dovedností kratší doba, u těch komplexních 

(ve sportu) je nezbytný systematický a pravidelný nácvik vedený specialistou (trenérem) (Měkota, 

Cuberek, 2007).  

 Osvojování pohybových dovedností je proces vývojový a zpravidla je velice náročný. 

Většinou rozlišujeme 3 fáze motorického učení, jak uvádí Měkota a Cuberek (2007), kteří zmiňují a 

popisují fáze verbálně-kognitivní, motorické a autonomní. Fajfer (2005), Moravec (2004) a Perič 

(2010) píší naopak o 4 fázích motorického učení, které dále popisují. 

 Fáze motorického učení: 

1. Seznámení se s pohybovou dovedností (generalizace) - probíhají první pokusy, které 

jsou většinou nekoordinované. Děti zapojují i svaly nesouvisející  se zadaným 

pohybovým úkolem. Zdůrazňujeme zde význam motivace při nácviku dovedností. 

2. Zpevňování pohybu - dochází ke zlepšení kvality provedení pohybu. 

3. Automatizace a zdokonalování - typická je účinnějším výběrem správných reakcí a 

tím, že provedení pohybu nevyžaduje záměrnou pozornost, pohyb již je plně 

zautomatizován a jedinci se na něj nemusí plně soustředit. Pohyb se stává vysoce 

ekonomickým a dovednosti se vyznačují vysokým stupněm retence5. 
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4. Tvořivá asociace - vyznačuje se novým způsobem provedení pohybové dovednosti a 

růstem výkonnosti. K automatizaci se přidává tvořivost, kdy zautomatizovaný pohyb 

hráči přetvoří a provedou ho jinak, a to ve svůj prospěch. 

 

 Fajfer (2005) uvádí, že dovednost, ve vztahu k fotbalu, je dobře zvládnutá až tehdy, kdy ji 

hráč používá ve hře (v utkání): rychle, ekonomicky a efektivně. Zároveň přidává přehlednou tabulku, 

kde sepisuje hlavní znaky v každé fázi motorického učení, které byly popisovány autory výše.  

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2. Přehled znaků v jednotlivých fázích motorického učení (Fajfer, 2005, str. 35). 

 

  2.2.2 Motorická koordinace 

 Čelikovský (1990) chápe motorickou, nebo-li pohybovou, koordinaci jako dynamický 

komplex vybraných vlastností organismu člověka, integrovaných podle třídy pohybového úkolu a 

zajišťující jeho plnění. Pohybové schopnosti (rychlost, síla, vytrvalost, koordinace a flexibilita) jsou 

vrozené předpoklady pro určitou kvalitu pohybu. Mohou, ale nemusí být rozvinuty v závislosti na 

podmínkách (Dvořáková, 2011). Robinson et al. (2015) motorickou koordinaci označuje také jako 

motorickou zdatnost („motor proficiency“) nebo základní motorické dovednosti („fundamental motor 

skills“).  

 Základní motorické dovednosti se považují za základní prvky u dovedností ve sportu a měly 

by být zvládnuty na konci raného dětství, Gallahue et al. (2012) uvádí, že děti mají vývojový potenciál 

zvládnout většinu těchto dovedností do 6 let. Studie Kokštejna a Musálka (2019) ukazuje, že 

zvládnuté základní pohybové dovednosti zlepšují provedení dovedností specifických pro fotbal a 

hrají důležitou roli v procesu osvojování si nových motorických dovedností u prepubertálních 

fotbalistů. Hráči s lepší s motorickou koordinací, rovnováhou a větší sílou lépe provádějí složitější 

úkoly, při kterých je vyžadována vysoká posturální kontrola6 a je při nich vysoká intenzita (Bobbio, 

Gabbard, Caçola, 2009). 

 Několik studií zdůrazňuje význam motorické koordinace v procesu identifikace a rozvoji 

talentů ve fotbalu dětí (Vandendriessche et al. 2012). Studie také ukazují, že motorická koordinace 
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dlouhodobě a významně predikuje lepší aerobní výkon7 a výbušnou sílu u mladých fotbalistů (Deprez 

et al., 2014). 

 Motorické dovednosti se rozdělují na manipulativní (házení, chytání, driblování), na 

pohybové dovednosti (běh, skákání, cval) a na rovnovážné dovednosti (Gallahue et al., 2012).  

 

  2.2.3 Pohybové dovednosti 

 Měkota a Cuberek (2007) definují pohybovou dovednost jako motorickým učením a 

opakováním získanou pohotovost (způsobilost, připravenost) k pohybové činnosti, k řešení 

pohybového úkolu a dosažení úspěšného výsledku. S Belejem (2001) dále upřesňují, že se jedná o 

způsobilost vykonávat pohybovou činnost správně, úsporně, vhodným způsobem, a to i při 

změněných podmínkách. Perič (2012) poté definuje pohybové dovednosti jako učením získané 

předpoklady rychle a účelně provádět daný pohyb nebo určitou pohybovou činnost.  

 Pohybová dovednost je považována za předpoklad činnosti, nikoli za činnost samotnou. Za 

dovednost navíc nelze považovat každý pohyb nebo pohybovou činnost, důležité je cílové zaměření. 

Za dovednost se zpravidla považuje taková činnost, kde se využívá dřívější pohybová zkušenost, ve 

sportu je to činnost, která realizuje určitou sportovní techniku (Měkota, Cuberek, 2007).  

 Měkota a Cuberek (2007) popsali 3 charakteristické rysy pohybových dovedností: 

a) Maximum jistoty při dosahování cíle (cvičenec si je jistý při provádění daného cvičení 

a je v něm úspěšný, toho dosahuje cvičenec pouze dlouholetým cvikem a praxí). 

b) Minimální výdej energie (úspora energie, činnost je prováděna snadno a lehce). 

c) Dosažení cíle v minimálním čase (redukce času potřebného k dosažení cíle). 

 

 Úspěšné řešení pohybového úkolu vyžaduje vnímat své vlastní tělo a informace přicházející 

z okolí (vnějšího prostředí). Na základě těchto informací poté cvičenec rozhoduje o tom, co, kde, kdy 

a hlavně jak udělá. Základem pohybových dovedností je kombinace a interakce těchto procesů: 

a) Percepčně-senzorických (informace jsou získávány pomocí zraku, sluchu, ale i 

počitků a vjemů a na základě těchto informací se rozhodujeme, jak budeme danou 

činnost realizovat). 

b) Kognitivních (napomáhají nám se rozhodovat o tom, co dělat nebo nedělat při volbě 

strategie řešení pohybového úkolu). 

c) Motorických (samotná kvalita provedení pohybu, pohybové činnosti, i v případě 

správného vnímání a rozhodování nebude dosaženo cíle, pokud nebude pohybová 

činnost provedena kvalitně) (Měkota a Cuberek, 2007). 
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 Měkota a Cuberek (2007) pohybové dovednosti dělí z několika hledisek.  

a) Hledisko složitosti pohybové dovednosti. Dovednosti se dělí na jednoduché a 

komplexní. U jednoduchých dovedností je pohybová koordinace méně náročná, u 

komplexních je tomu naopak.  

b) Hledisko prostorového rozsahu pohybu. Z tohoto hlediska dělí autoři dovednosti na 

jemné a hrubé, přičemž ty jemné se týkají činnosti ruky, případně prstů, často jde také 

o zajištění součinnosti oka a ruky, případně oka a nohy. Hrubé dovednosti se uplatňují 

v pohybových činnostech prostorově rozsáhlých a jsou zabezpečeny velkými 

svalovými skupinami.  

c) Hledisko míry stability a nestabilty prostředí a predikce průběhu pohybové činnosti. 

Jedná se o dovednosti otevřené a zavřené. Dovednost otevřená probíhá v prostředí, 

které je variabilní a nepředvídatelné. Vyžaduje neustále monitorovat měnící se 

podmínky a přizpůsobovat pohybovou činnost neustálým změnám, které mohou být 

nenadálé a neočekávané. Dovednost zavřená je víceméně opakem dovednosti otevřené, 

protože se realizuje v podmínkách, které jsou stabilní a předvídatelné. Sportovec může 

zhodnotit podmínky prostředí dopředu a činnost nemusí nijak výhradně modifikovat 

na základě těchto podmínek. Provedení pohybové činnosti je tedy téměř konstantní a 

do značné míry automatizovaná. Měkota a Cuberek (2007) shrnují otevřené a uzavřené 

dovednosti v následující tabulce, kde k nim uvádí i příklady ze sportu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4. Kontinuum otevřených a zavřených dovedností (Měkota a Cuberek, 2007). 

 

d) Hledisko definice pohybu (pohybové aktu). Dovednosti se zde dělí na diskrétní, 

kontinuální a sériové. Diskrétní dovednosti mají definovaný začátek i konec a 

zpravidla trvají jen krátce (například skoky, vrhy, údery). Kontinuální dovednosti jsou 

opakem dovedností diskrétních. Nemůžeme u nich určit přesně začátek ani ukončení, 

jedná se o plynulý tok pohybové činnosti, která mnohdy trvá i mnoho minut (například 
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jízda na kole). Sériové dovednosti jsou seskupení diskrétních dovedností, které jsou 

úzce vzájemně propojené a vytvářejí novou a komplikovanější činnost. Typickým 

příkladem je gymnastická sestava, kdy spojíme několik dovedností v jednu, například 

výmyk, toč a podmet na hrazdě. Měkota a Cuberek (2007) dále přidávají souhrn těchto 

dovedností v následující tabulce, kde opět přidávají příklady ze sportu a z běžného 

života.  

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3. Souhrn diskrétních, sériových a kontinuálních dovedností s příklady (Měkota a 

Cuberek, 2007). 

 

 Rychtecký (1995) rozděluje dále dovednosti na cyklické a acyklické, symetrické a 

asymetrické, statické nebo dynamické, z hlediska strukturálního.  

 

   2.2.3.1 Základní pohybové dovednosti 

 Hrabinec et al. (2017) uvádí, že se jedná o předpoklady realizující určitý pohybový úkol, které 

se získávají pomocí motorického učení. Jejich technická úroveň a realizace je závislá na 

individuálních vlastnostech jedince.  

 Za tyto dovednosti se považují dovednosti lokomoční a manipulační, které se v populaci 

vyskytují univerzálně, bez ohledu na stupeň vývoje. Haibach et. al. (2011) k těmto dovednostem 

přidává i stabilitu. Vyvíjejí se především v dlouhém časovém období od prvního do desátého roku. 

Jejich vývoj probíhá do jisté míry samovolně, v závislosti na zrání. Jejich učení probíhá spontánně a 

má často podobu pokusu a omylu (Měkota, Cuberek, 2007).  

 

a) Lokomoční dovednosti. Jedná se o hrubé motorické dovednosti, při nichž jedinec 

přesouvá své tělo z jednoho místa do druhého. Mezi tyto dovednosti se řadí např. běh, 

skákání, přeskakování, apod. (Gallahue et. al., 2012). Haibach et al. (2011) říká, že 

tyto dovednosti nelze rozvíjet bez stability, protože člověk nejdříve musí stabilizovat 

své tělo, aby byl schopný provádět dokonalý pohybový vzor.  
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b) Manipulační dovednosti. Tyto dovednosti využívají spíše menší svalové skupiny, a 

proto jsou také nazývány jako jemné pohybové dovednosti (Haibach et al., 2011). 

Zahrnují především manipulaci s menšími předměty jako jsou například pálky. Mezi 

nejdůležitější manipulační dovednosti spadá například házení, chytání, kopání nebo 

driblování (Gallahue et al., 2012).  

 

c) Stabilita. Lze jí charakterizovat jako schopnost zajišťující řízení postavení těla v 

prostoru tak, aby se udrželo v daném prostředí ve vzpřímené poloze (Shumway-Cook 

a Woollacott, 2001). Všechny pohyby, včetně chůze a pouhého stoje, vyžadují určitou 

stabilitu při ovládání těla, protože na něj neustále působí gravitační síly. Stabilita je 

považována za klíčový faktor v rozvoji motorických dovedností (Bril a Brenière, 

1993). 

 

 Měkota a Cuberek (2007) uvádějí, že základní pohybové dovednosti procházejí ve vývoji 3 

vývojovými stádii, a to: 

1. Počáteční stádium  

2. Elementární stádium  

3. Vyzrálé stádium 

 

 2.3 Charakteristika přechodu mezi mladším a     

 starším školním věkem 

 Oficiálně se vývoj hráčů a dětí obecně dělí do 2 stádií, a to mladšího školního, který trvá od 6 

do 10 let, a staršího školního věku, který je od 11 do 15 let. Toto celé období lze považovat za dětství. 

Přechod mezi těmito obdobími není ostrý, ale naopak je pozvolný. Nemůžeme říci, že 11. rokem dítě 

vývojově vstupuje do staršího školního věku (Perič, 2012).  

 Jelikož se ve fotbalu kategorie starších přípravek nachází právě na tomto přechodu z mladšího 

do staršího školního věku, tak se dále zabývám oběma těmito obdobími, a to jak z hlediska chlapců, 

tak i dívek. 

 

  2.3.1 Biologický vývoj 

 Zhruba do 10 let (mladší školní věk) dítě roste celkem pomalu, o 5 – 6 cm za rok , Perič (2012) 

udává 6 – 8 cm, a postupně přibírá na váze, ale později mezi 10. a 11. rokem se růst zrychlí až na 

dvojnásobek. Tělesná vytáhlost se projevuje především v délce končetin, totéž uvádí Perič (2012) i s 



25 

 

tím, že růst do výšky je intenzivnější než do šířky a pohybové ústrojí roste mnohem rychleji než 

vnitřní orgány. Dítě se v tomto období čím dál tím více podobá dospělému. Rozvíjí se hrudník, který 

u chlapců dosahuje až 65,5 cm a u dívek 64 cm. Také se začínají projevovat pohlavní rozdíly v šířce 

pánve, která je u dívek prostornější, naznačuje to budoucí roli dívek (těhotenství a mateřství). U 

chlapců jsou boky a pánev úzké, zvyšuje se zúžení v pase a břicho se více oplošťuje. U chlapců se 

navíc výrazně zvětšuje rozsah horních končetin. (Lisá, Kňourková, 1986). Perič (2012) navíc uvádí, 

že se ustaluje zakřivení páteře a osifikace8 kostí pokračuje rychlým tempem. Ale navíc upozorňuje na 

tento bouřlivý rozvoj výšky a hmotnosti, protože může působit negativně na kvalitu pohybu. Navíc 

kvůli rychlejšímu růstu je tělo náchylnější ke vzniku poruch hybného ústrojí. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2. Působení růstového hormonu na růst během dětství (Lisá, Kňourková, 1986, str. 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3. Přírůstek výšky během vývoje dítěte (Lisá, Kňourková, str. 89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4. Průměrná výška během vývoje dítěte (Lisá, Kňourková, str. 89). 
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 Spolu s růstem se plynule rozvíjí vnitřní orgány, nebo krevní oběh. Mozek má již svůj vývoj 

v podstatě ukončený již před začátkem tohoto období, i když nervové struktury, zejména v mozkové 

kůře, dále dozrávají. Dobrou rovnováhou mezi procesy vzruchu a útlumu v centrální nervové soustavě 

dochází k rychlému upevňování podmíněných reflexů. Značná plasticita nervového systému9 a 

pohyblivost nervových procesů vytváří příznivé podmínky pro rozvoj koordinačních a rychlostních 

schopností (Perič, 2012). Měkota a Novosad (2005) zmiňují, že z hlediska koordinace se hráči v tomto 

věku nachází v 1. fázi vývoje, tedy lineárního vzestupu, kde je typický strmý vzestup úrovně 

pohybové koordinace. Zapříčiňuje to zrání nervové soustavy a vývoj analyzátorů, které předbíhají 

ostatní růstové procesy. 

 Mění se i některé orgánové funkce a i zde dochází k počátkům pohlavních rozdílů, což je 

zřejmé například na typu dýchání. U dívek převažuje dýchání hrudní a u chlapců, i přes rozvoj 

hrudníku, převažuje dýchání břišní. Snižuje se počet dechů a současně se zvyšuje funkční kapacita 

plic. Velikost plic již v tomto věku dosáhla maxima a plicní hranice jsou stejné jako u dospělých. 

Mimoto se zvyšuje i výkonnost srdce, tep klesá na 75 – 82 tepů za minutu. Velikost srdce se relativně, 

ve vztahu k hrudníku, zmenšuje. (Lisá, Kňourková, 1986). U dětí mladšího školního věku se rychleji 

okysličují a vyživují tkáně než u dospělých, tudíž po vyšší fyzické zátěži se např. srdeční frekvence 

rychleji vrátí do normálního stavu. Jelikož ale nemají dostatečně vyvinuté dýchací svalstvo, mají 

zvýšenou spotřebu kyslíku a při vyšší námaze se rychleji zvýší frekvence dýchání, a proto se děti v 

tomto věku rychleji zadýchají (Vilímová, 2009).  

 V období staršího školního věku je podstatným rysem nástup činnosti pohlavních žláz. U 

dívek mezi 11. - 12. rokem se velice zvyšuje vylučování hlavního ženského hormonu – estrogenu. 

Do té doby se estrogen vylučoval ve stejném množství jak u dívek, tak i u chlapců, u kterých se 

naopak začnou více vylučovat androgen a testosteron, které jsou pro ně typické. Zvýšení androgenu 

ale pozorujeme již od 8 let, i když jeho nárůst není tak výrazný, jako v tomto pozdějším období. 

Testosteron u chlapců zvyšuje látkovou přeměnu bílkovin a díky tomu je zabezpečena výstavba 

robustnější kostry a mohutnějšího svalstva. (Lisá, Kňourková, 1986). Díky výraznému rozvoji 

hormonální činnosti a pohlavních znaků lze na konci tohoto období pozorovat sexuální rozdíly mezi 

chlapci a dívkami (Perič, 2012).  

 

  2.3.2 Psychický vývoj 

 Již od mladšího školního věku se u dětí vyskytuje realistické pozorování světa kole sebe, které 

je výsledkem praktické zkušenosti. Toto vědomí sebe samého v konfrontaci s okolním světem vytváří 

nový poměr k rodičům, sourozencům, učitelům, případně trenérů. Dochází k vnitřnímu chápání 

reflektování skutečnosti, do níž dítě v plném významu zasahuje. Děti se dokáží radovat z dárků a 
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odměn a jsou šťastné z uznání a pochvaly (Lisá, Kňourková, 1986). Díky tomuto dochází velmi rychle 

k přibývání nových vědomostí a s tím souvisí i rozvoj paměti a představivosti (Perič, 2012). 

 Významným rysem osobnosti dítěte v tomto období je jeho aktivita, která je v jeho věku ještě 

rozptýlená a nemá charakter cíleného zájmu. Dítě své cíle a zájmy často střídá, protože jak píše Perič 

(2012), vlastnosti osobnosti ještě nejsou zcela vyvinuty a děti jsou impulzivní a rychle střídají své 

pocity a nálady. Ještě není zcela vyvinuta vůle a tudíž nedokáží sledovat dlouhodobé cíle. Nejčastější 

aktivitou mladšího školáka je hra, která je důležitým činitelem jak v rozvoji jeho osobnosti, 

dovedností, ale i celkového zdravotního stavu. koly a činnosti musí být dětem zadávány přiměřeně k 

jejich schopnostem, musí být smysluplné a dítě v nich musí vidět užitečnost své práce (Lisá, 

Kňourková, 1986).  

 U zdravě se vyvíjejícího dítěte sledujeme s přibývajícím chronologickým věkem i nárůst 

mentálních schopností, které ale však vykazují značné individuální rozdíly, závisející například na 

dědičnosti, výchově, nebo prostředí. Až do věku 10 let převládá operační myšlení, Perič (2012) ho 

nazývá jako konkrétní (reálné) nazírání, vztahující se k předmětům, které si lze názorně představit 

(Lisá, Kňourková, 1986). Perič (2012) dodává, že abstraktní myšlení se rozvíjí až ke konci tohoto 

období a převládá u dětí staršího školního věku. 

 Narůstají také důležité psychofyzické parametry pro řízení pohybu, koncentrace a pozornost 

(Měkota, Novosad, 2005). Perič (2012) ale udává, že koncentrace je stále příliš krátká, trvá přibližně 

4 – 5 minut. Vágnerová (2005) píše o 7 – 10 minutách v 7 letech a o 10 – 15 minutách v 10 letech.  

 U dětí mezi 11. - 15 lety (starší školní věk) stoupají intelektové výkony, které souvisejí s 

rozvojem abstraktního myšlení. Rozvíjí se pozornost, která se stává vlivem činností a i výuky ve škole 

záměrnou. (Lisá, Kňourková, 1986).  

 Perič (2012) uvádí, že období puberty patří mezi klíčová období ve vývoji psychiky. U dítěte 

se objevují znaky logického a abstraktního myšlení a rozvíjí se paměť. Má již předpoklady vyvíjet 

značnou duševní aktivitu a dokáže se soustředit po delší dobu. Díky tomu se zvyšuje rychlost učení 

a snižuje se počet potřebných opakování v tréninku.  

 Mimoto dochází k prohloubení citového života, který provází nevyrovnanost a typická bývá 

náladovost (Perič, 2012).  

 

  2.3.3 Sociální vývoj 

 Sociální chování a stabilizace sociálních kontrol postupuje u dítěte mladšího školního věku v 

závislosti na rozvoji rozumových schopností a osvojování si nových poznatků. S růstem nových 

vědomostí se dítě současně učí analyzovat i chování svých spolužáků, případně spoluhráčů. (Lisá, 

Kňourková, 1986).  
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 Na počátku tohoto období je pro dítě závazné takové jednání a chování, které je v souladu s 

názory rodičů, učitelů a trenérů. Tato důvěra v morální vědomí dospělých je pro dítě nezbytná. (Lisá, 

Kňourková, 1986).  

 V období mladšího mladšího školního věku dítě přestává být středem pozornosti, kdy přechází 

k přechodu od hry k vážné činnosti, konkrétně k učení se ve škole nebo k pravidelnému tréninku ve 

sportu. Dítě prožívá postupnou socializaci10, při které se musí přizpůsobovat daným zákonitostem a 

pravidlům. Vytváří si postupně meziosobní vztahy a buduje si své postavení. Na konci tohoto období 

dochází ke snížení přirozené autority dospělých, kdy si dítě hledá své idoly, které může nalézt i v 

řadách svých vrstevníků. Dítě postupně přebírá stále větší odpovědnost za svou činnost. (Perič, 2012).  

 Návyky chování, které si dítě osvojí v tomto období mají dalekosáhlé následky i v dalších 

letech vývoje dítěte. K tomu všemu přispívá správný režim dne, který by měl přispívat k celkové 

harmonizaci tělesného i duševního vývoje. (Lisá, Kňourková, 1986).  

 Období staršího školního věku kvůli změnám organismu může vést k pocitům odlišnosti od 

vrstevníků, všímání se více sama sebe a uzavírání se do sebe. Do puberty se děti chovají spíše 

extrovertně, ale s nástupem puberty ve druhé fázi tohoto období přichází zlom a nastává převážně 

introvertní chování. Prohlubováním citové sféry dochází k uzavírání a utváření si dobrých vztahů s 

vrstevníky a větší účasti na společenském životě. Dochází k napodobování vzorů, které ale mohou 

být i záporné (Perič, 2012).  

 

  2.3.4 Pohybový vývoj 

 Mladší školní věk je typický svou vyžadovanou a přirozenou pohybovou aktivitou. Mezi 6. 

až 8. rokem dochází ke změně v řízení a mechanismech udržení posturální stability. Již od 6. roku ale 

dítě dokáže kopírovat pohyb paže a pohyby těla v prostoru, aniž by je sledovalo zrakem. Mezi 6. až 

7. se u acyklických dovedností snižuje preference jedné strany a tím se ovlivní např. kvalita běhu. Do 

10. roku děti poté dosahují vytříbené formy běhání, házení, nebo chytání jako dospělí. Zvyšuje se 

kontrola takových pohybů, jako jsou šplhání, skoky, poskoky, nebo přeskakování. Postupně se také 

vyvíjí jemná motorika, která je rychlejší, plynulejší a pro dítě snadnější, zlepšují se především 

úchopové dovednosti a práce s malými předměty. Normální pohyby se více automatizují, zdokonaluje 

se celková koordinace a např. rytmická schopnost dosahuje vysoké úrovně. Na konci tohoto období 

je sportovní příprava již pravidelnou a vhodnou doplňkovou aktivitou při zajištění optimálního 

režimu a vývoji dítěte. Převažují rychlostní a obratností cvičení, ale je možné zařadit i vytrvalostní 

aktivity (Kučera, Koláč, Dylevský, 2011). 

 Důležitou roli hraje zde nástup dítěte do školy, který mění nejen denní, ale i pohybový režim. 

Výuka ve škole dlouhodobě zatěžuje axiální systém11, dítě má poté potřebu se různě v lavici 
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vyrovnávat a „vrtit“, aby kompenzovalo jednostrannou zátěž. V období mladšího školní věku se 

doporučuje, aby stejný čas, co dítě tráví ve škole, mělo k dispozici pro své volné hraní (Kučera, Koláč, 

Dylevský, 2011). 

 Ve starším školní věku hormonální růstové začínají automaticky regulovat i pohybovou 

aktivitu dětí, a to jak v kvalitě, tak i v kvantitě. Objevují se „neohrabané“ pohyby, které jsou 

způsobeny potřebou stimulace partií, které jsou v běžném životě potlačeny, a proto je v tomto období 

potřeba velké pohybové aktivity a snaha provádět organizovaný sport. Toto platí pro obě pohlaví. 

Dítě je v tomto věku schopno zvládnout prakticky všechny pohybové prvky. Projevy pubertální etapy 

vývoje vyžadují výraznou pohybovou potřebu. Objevuje se ale i lehká stagnace kinestetické 

diferenciační13 a rytmické (reakční) schopnosti, to je třeba respektovat během sportovní přípravy. 

Vlivem dynamického zvýšení hormonální produkce dochází také ke značným změnám v organismu 

(Kučera, Koláč, Dylevský, 2011). 

 Pohybová potřeba ve starším školní věku je zapříčiněna výrazným nárůstem svaloviny a také 

kostními změnami. Právě vývoj kostí a svaloviny působí na pohyb ve smyslu harmonického rozvoje, 

ale vlivem špatného nebo příliš brzy specializovaného tréninku mohou nastat ve vývoji dítěte i 

jednostranné odchylky, deformace a patologické adaptace. U chlapců je vyšší zájem o cvičení silová, 

u dívek naopak o cvičení obratnostní. Na konci tohoto období se vyvíjí nové základní vyzrálé pohyby 

v oblasti stability a posturální kontroly. Mizí posturální nastavení dětského věku a je dosaženo takové 

postury, jaká je v dospělosti. Z hlediska koordinačních schopností je toto období považováno za 

období stagnace (Kučera, Koláč, Dylevský, 2011). 

  

 2.4 Současný pohled na vztah mezi koordinací,    

  základními pohybovými dovednostmi a     

  herními dovednostmi 

 Šonský (2020) ve své diplomové práci zkoumal úroveň vzájemného vztahu mezi základními 

motorickými dovednostmi a specifickými dovednostmi ve fotbale. Výzkumu se zúčastnilo 29 hráčů 

kategorie U9 a U10 klubu FK Neratovice – Byškovice. Pomocí motorického testu TGMD-2 zjistil 

úroveň základních motorických dovedností a specifické fotbalové dovednosti testoval ve slalomu s 

míčem a v obcházení soupeře. Výsledky studie ukázaly vliv úrovně základních motorických 

dovednosti na specifické fotbalové dovednosti. Mezi jednotlivými testy vždy byla zjištěna střední 

závislost.  

 Vytlačil (2016) naopak zaměřil svou bakalářskou práci na zjištění vztahu mezi základními  

pohybovými dovednostmi a specifickými herními dovednostmi. Výzkumný soubor tvořilo 40 hráčů 
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kategorie U12 z klubů AC Sparta Praha a SK Motorlet Praha. V práci byly použity testy BOT – 2 a 

na vedení míče. Výsledky ukázaly významný vztah mezi úrovní základních pohybových dovedností 

a specifickými fotbalovými dovednostmi u této kategorie.  

 Kokštejn a Musálek (2019) ve své studii, ve které testovali 24 fotbalistů kategorie U12, 

zkoumali vztah mezi základní motorickou koordinací a specifickými fotbalovými dovednostmi. 

Základní koordinaci u hráčů testovali pomocí testové baterie TGMD-2 a specifické fotbalové 

dovednosti pomocí cvičení na vedení míče a na střelbu. Výsledky ukazují, že mezi koordinací a 

fotbalovými dovednostmi je silný vztah, tudíž základní motorická koordinace u mladých hráčů 

fotbalu ovlivňuje i jejich celkový výkon ve fotbalu.  

 Mokošák a Holienka (2011) se zabývali vztahem mezi koordinačními schopnostmi a 

samotnou hrou u klubů FC Zbrojovka Brno a MŠK Námestovo. Výzkumný soubor tvořilo 18 hráčů 

ve věku 10 – 12 let. Tito hráči byli hodnoceni pomocí testovací baterie připravené Mokošákem, která 

se skládala ze šesti testů zaměřených na koordinační schopnosti, a dalších pěti testů a cvičení zjišťující 

úroveň herních dovedností. Studie prokázala závislost herních dovedností na koordinačních 

schopnostech u obou týmů. Tato závislost byla statisticky významná.  

 Perič (2012) píše o tom, že koordinační schopnosti zaujímají mezi ostatními pohybovými 

schopnostmi zvláštní místo, které vyplývá z jejich různorodých projevů a postavení mezi nimi, kdy 

koordinační schopnosti plní roli jakéhosi „mostu“ mezi ostatními schopnostmi. Navíc uvádí, že 

koordinaci by se měla v tréninku věnovat největší část, protože dítě, které si osvojí dobrý koordinační 

základ, dále lépe navazuje speciálními dovednostmi v daném sportu. Dovalil (2002) poté uvádí, že 

koordinační schopnosti jsou důležitou podmínkou pro formování a zlepšování herních dovedností.  

 

 2.5 Diagnostika herního výkonu 

 Ve fotbalu je třeba rozlišovat, přistupovat, hodnotit, apod. hru samotného hráče, ale i týmu. 

Při posuzování je nutné rozlišovat a posuzovat hru konkrétního hráče, tedy individuální herní výkon, 

nebo týmu, týmový herní výkon (Bedřich, 2006).  

  

 Bedřich (2006) uvádí a popisuje tři metody pro sledování a hodnocení herního výkonu: 

1. Pozorování  

Jedná se o záměrné a plánované sledování hry, hráčů a jejich činnosti. Lze ho většinou 

kombinovat s písemným a grafickým (standardní situace, herní kombinace), 

zvukovým (diktafon) nebo obrazovým (video) záznamem. Video umožňuje sledování 

HČJ a jejich účelnost ve hře.  
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Obsahem této metody obvykle bývá: 

a) Celková aktivita hráčů 

b) Četnost a úspěšnost v herních činnostech 

c) Řešení herních situací jednotlivcem a týmem  

d) Plnění úkolů stanovených trenérem v konkrétním taktickém záměru  

e) Morálně-volní vlastnosti hráče  

f) Samotné osobnosti hráčů 

 

2. Expertíza 

Chápeme jí jako kvalifikované posouzení činností hráčů. Její objektivita roste s 

počtem expertů, kteří hodnotí předem vybraná kritéria.  

 

3. Kombinované (multilaterální) hodnocení  

Mimo hodnocení experty a trenéry, jako tomu je při expertíze, se navíc hodnotí i hráči 

mezi sebou, včetně sebe samých.  

 

 2.6 Přehled současných studií zaměřujících se na    

  hodnocení herního výkonu 

 Jura (2012) se ve své diplomové práci na téma srovnání herních činnostní jednotlivce v utkání 

a tréninkovém procesu ve fotbale zabýval porovnáváním úspěšnosti vybraných útočných činností 

jednotlivce v utkání a tréninkovém procesu u hráčů SK Slavia Praha v kategorii starších přípravek. 

Toho dosáhl prostřednictvím 3 záznamů z utkání a pomocí testové baterie, která obsahovala 6 cvičení 

zaměřených na sledované herní činnosti jednotlivce v utkání, a to obcházení soupeře, přihrávka a 

střelba, obojí bylo poté rozděleno do kategorií pod tlakem, a bez vyvíjeného tlaku na hráče. Studie 

ukázala, že kvalita sledovaných herních činností jednotlivce v tréninkovém procesu se projevuje v 

utkání, jelikož 5 testovaných hráčů z 8 dosáhlo v testové baterii totožných výsledků jako v utkání.  

 Kuta (2020) ve své diplomové práci na téma hodnocení herního výkonu ve fotbale u hráčů 

kategorie U10 zaměřil na analýzu úspěšnosti vybraných herních dovedností v soutěžních utkáních v 

kategorii starších přípravek. Výzkumný soubor tvořilo celkem 15 hráčů, kteří byli sledování v 5 

utkáních. Kuta se zaměřil na analýzu přihrávky, obcházení soupeře a převzetí míče. Jeho výsledky 

ukazují významně vyšší úspěšnost přihrávky na obranné polovině oproti útočné. K obcházení soupeře 

docházelo především na útočné polovině, kde byla úspěšnost podobná jako na obranné, oboje mezi 

50-60%. V přihrávání byli hráči mnohem úspěšnější než v obcházení soupeře. V přebírání míče byli 

hráči především úspěšní na obranné polovině. Kuta ze své práce vyvozuje, že hráči v tomto věku mají 
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největší rezervu v obcházení protihráče, a proto by se této dovednosti měli trenéři více věnovat ve 

svém tréninkovém procesu.  

 Nosek (2012) svou bakalářkou práci s tématem hodnocení individuálních a skupinových 

dovedností v podmínkách utkání zaměřil na zjištění úrovně herních dovedností hráčů českého a 

španělského týmu starší přípravky v podmínkách utkání. Na základě videozáznamu z utkání SK 

Slavia Praha a Espanyol Barcelona dospěl k závěru, že mezi týmy jsou výrazné rozdíly. Největší 

zaznamenal v přihrávkách, v osobních soubojích a celkovém pohybu na hřišti.  

 Zemánek (2019) bakalářská práce s názvem analýza fotbalové hry dětí v mladší přípravce 

kvantifikovala a porovnávala herní činnosti jednotlivce v utkání v kategorii mladší přípravky. I když 

je práce zaměřena na mladší přípravku, lze z ní získat i několik poznatků, co se týče starších přípravek. 

Poznatky Zemánek získával z pořízených videozáznamů, kdy sledoval špičkový tým a dva týmy na 

výkonnostní úrovni v ČR, které se utkaly mezi sebou. Jednalo se o kluby AC Sparta Praha, FC Přední 

Kopanina a FC Tempo Praha. Výzkumem bylo zjištěno, že fotbalový tým hrající na nejvyšší úrovni, 

se zaměřuje více na obcházení protihráče 1 na 1 a souboji 1 na 1, ale také na přihrávku, jelikož v 

těchto aspektech byla AC Sparta Praha výrazně lepší. Důvod takového rozdílu vidí Zemánek v tom, 

že AC Sparta Praha má v týdnu více tréninkových jednotek oproti týmům na výkonnostní úrovni.  
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3. Cíle, hypotézy a úkoly 

 3.1 Cíl práce 

 Cílem práce je analyzovat útočnou herní činnost jednotlivce – obcházení soupeře u hráčů 

starších přípravek – kategorie U11.  

 

 3.2 Hypotézy 

 Všechny níže uvedené hypotézy se vztahují k průměrným hodnotám všech sledovaných týmů. 

Významný rozdíl byl interpretován jako rozdíl větší jak 15%. 

 H1: Předpokládáme vyšší četnost obcházení soupeře na útočné polovině hřiště v porovnání s 

obrannou polovinou.  

 H2: Předpokládáme vyšší míru úspěšnosti obcházení soupeře na útočné polovině hřiště 

(zahrnuje pouze úspěšné pokusy) v porovnání s neúspěšnými pokusy.  

 H3: Předpokládáme významně vyšší četnost obcházení v čelném postavení v porovnání s 

ostatními typy obcházení na útočné i obranné polovině hřiště. 

 H4: Předpokládáme vyšší četnost a úspěšnost obcházení soupeře na útočné polovině hřiště u 

týmů AC Sparta Praha a SK Slavia Praha v porovnání s ostatními týmy.  

 

 3.3 Úkoly 

 Abychom dosáhli vytyčeného cíle, je třeba v práci splnit následující úkoly: 

1. Zjistit aktuální poznatky o zkoumaném tématu, a to jak u nás, tak i v zahraničí.  

2. Zajistit dostatek potřebného materiálu k analýze vybrané útočné herní činnosti jednotlivce.  

3. Analyzovat vybranou útočnou herní činnost jednotlivce ve vybraných utkáních u dané 

kategorie.  

4. Zaznamenat data z utkání do grafů a tabulek.  

5. Porovnání sledovaných týmů ve vybrané útočné herní činnosti jednotlivce.  

6. Závěrečné zhodnocení výsledků. 
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4. Metodika výzkumu 

 4.1 Charakteristika výzkumného souboru  

 Výzkumný soubor tvořilo 5 fotbalových týmů starších přípravek, kategorie U11 (rok narození 

2009; 10-11 let v době utkání), které se v sezóně 2019/2020 probojovaly do finálového turnaje 

Ondrášovka Cupu konajícího se 28. a 29.6.2020. Těchto 5 týmů se umístilo v konečném pořadí na 

prvních 5 místech a tudíž je lze považovat za nejlepší týmy v této sezóně. Jednalo se o týmy SK Slavia 

Praha, AC Sparta Praha, FK Pardubice, FC Zbrojovka Brno a FC Slovácko. Každý z týmů mohl mít 

k dispozici až 15 hráčů.  

 Každý tým se před finálovým turnajem musel kvalifikovat v kvalifikačních skupinách, které 

se konaly 16. a 17.10.2019 a kde se hrálo formátem každý s každým.  

 

 4.2 Organizace výzkumu  

 Každý tým byl sledován ve 3 vybraných utkáních, které byly natočené a volně přístupné na 

webových stránkách www.tvcom.cz. Jednalo se o utkání o délce 1x20 minut. Celkem tedy bylo 

zkoumáno 15 utkání z pohledu každého týmu. Ve většině případů se týmy utkaly mezi sebou a utkání 

tedy bylo zkoumáno z pohledu obou týmů, kdy byl spuštěn záznam utkání a byl sledován pouze 1 

tým. Po celkové analýze 1 týmu byl spuštěn záznam podruhé a byl zkoumán tým druhý. Pokud jeden 

z týmů hrál s týmem, který nebyl předmětem zkoumání, záznam byl spuštěn pouze 1x, protože se 

analýza obcházení soupeře zaměřila pouze na 1 tým. Toto nastalo v případě, že utkání nebylo 

dostupné na www.tv.com.cz. Všechna utkání se odehrála v rámci finálového turnaje Ondrášovka 

Cupu.  

 Všechna utkání byla odehrána na neutrálním hřišti pro každý tým o rozměrech a s pravidly 

pro kategorie U-11.  

 Každý tým byl sledován v následujících utkáních (z pohledu vybraného týmu): 

 AC Sparta Praha – SK Slavia Praha     

 AC Sparta Praha – FK Pardubice 

 AC Sparta Praha – 1. FC Slovácko 

 

 SK Slavia Praha – AC Sparta Praha 

 SK Slavia Praha – FK Viktoria Žižkov 

 SK Slavia Praha – SK Sigma Olomouc 

 

http://www.tvcom.cz/
http://www.tv.com.cz/
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 FK Pardubice – AC Sparta Praha 

 FK Pardubice – FC Zbrojovka Brno 

 FK Pardubice – 1. FC Slovácko 

 

 FC Zbrojovka Brno – FK Pardubice 

 FC Zbrojovka Brno – FK Dukla Praha 

 FC Zbrojovka Brno – 1. FC Slovácko  

 

 1. FC Slovácko – FC Zbrojovka Brno  

 1. FC Slovácko – FK Pardubice 

 1. FC Slovácko – AC Sparta Praha 

 

 Pokud byl v utkání pokus obejít soupeře, byl konkrétní pokus analyzován z několika pohledů 

a zaznamenán do tabulky. Týmy byly sledovány z tohoto hlediska ve vybraných utkáních a následně 

se všechna utkání sečetla do výsledné tabulky.  

  

 4.3 Charakteristika sběru dat 

 Data k práci byla získávána nepřímým pozorováním skrze videozáznam. Internetový zdroj 

charakterizuje videozáznam jako technologii pro zaznamenávání, kopírování, přehrávání, vysílání a 

zobrazování pohyblivého obrazu, který je obvykle doprovázen zvukem, používající elektronické 

signály nebo digitální média (https://cs.wikipedia.org/wiki/Video#Význam_videa_ve_společnosti).  

 Takovýto sběr dat ale může být pro tuto práci limitující, kdy část dat může ze záznamu 

uniknout, protože kamera natáčející vybraná utkání, nezaznamenává celé hřiště a tudíž některá data 

nemusí být zaznamenána. Jedná se ale o minimální část dat.  

 

 4.4 Metody získávání výzkumných údajů 

  4.4.1 Definice obcházení soupeře 

 Překonání soupeře, který se nám v obejití snaží zabránit a odebrat nám míč. O tom, jak 

obcházíme protihráče, rozhoduje jeho postavení, pohyb a to, kolik způsobů obejití samotný hráč 

ovládá. Předpokládá se, že čím je větší zásobník osvojených způsobů obcházení, tím je větší 

pravděpodobnost úspěšného řešení v souboji 1 na 1, ale i 1 na 2 a více protihráčů (Votík, 2005). 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Video#Význam_videa_ve_společnosti
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 Úspěšné obejití soupeře 

  Hráč s míčem záměrně obejde protihráče, aniž by mu odebral míč z jeho držení a 

  může tak pokračovat v útočné fázi hry. Do statistik výzkumu se započítávají i kličky 

  brankáře nebo obcházení jeho samotného. Taktéž do  statistik výzkumu byly  

  započítány situace, kdy hráč s míčem byl protihráčem při obcházení faulován a bylo 

  zřejmé, že soupeře překoná.  

 

 Neúspěšné obejití, ale hráč udržel míč  

  Hráč nepřešel přes protihráče, ale i přes to udržel míč ve svém držení, např. když 

  hráč narazil do soupeře, ale dokázal míč udržet. Do této statistiky se započítávají i 

  pokusy, kdy hráč s míčem je protihráčem faulovaný, ale není zřejmé, zda by hráč s 

  míčem přes protihráče přešel, nebo pokud je hráči při obcházení zakopnut míč  

  protihráčem mimo hřiště do zámezí. Do statistik se vůbec nezapočítává to, pokud 

  hráč má v úmyslu obejít soupeře, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a volí řešení v 

  podobě přihrávky.  

 

 Neúspěšné obejití a hráč ztratil míč  

  Hráč při pokusu obejít soupeře ztratil míč. Jako neúspěšný pokus se počítá také to, 

  když hráč obejde protihráče, ale zároveň v závěru kličky přichází o míč (další soupeř, 

  míč v zámezí, zisk míče soupeřem).  

 

 4.5 Statistická analýza dat 

 Pro získání dat z videozáznamu se používaly dopředu připravené záznamové archy. 

Získané hodnoty byly zaznamenány do tabulek vytvořených v programu Microsoft Office 

Excel. V tomto programu se poté pracovalo s veličinami jako četnost a aritmetický průměr, 

ten je chápán jako statistická veličina, která svým způsobem vyjadřuje typickou hodnotu 

popisující soubor mnoha hodnot. Je to součet všech hodnot vydělený jejich počtem 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmetický_průměr). 

 Výsledky z výzkumu budou do výsledkové části zaznamenávány pomocí tabulek.  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmetický_průměr
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5. Výsledky výzkumu 

 5.1 Analýza obcházení soupeře u týmu SK Slavia Praha 

 Tabulka č. 4 ukazuje, že více pokusů obejít soupeře se vyskytovalo na útočné polovině SK 

Slavia Praha, čemuž odpovídá i celkový výsledek utkání (9:3), kdy sledovaný tým byl více v útoku, 

než-li soupeř. Celkem se jednalo o 10 pokusů na útočné a o 7 pokusů na obranné polovině. 

Procentuální úspěšnost obcházení ale byla víceméně stejná na obou polovinách, v rozmezí 57-60 %. 

Nejvíce se obcházelo v čelním postavení za využití změny směru v mírném pohybu. Můžeme ale 

vidět, že na útočné polovině byly obcházení realizováno i ve 4 případech v rychlosti, přičemž 3 

pokusy byly úspěšné. Slávisté se ani jednou nepokusili obejít 2 a více hráčů najednou, vždy 

vyhledávali pouze souboj 1 na 1. 

Tabulka č. 4. Analýza 1 obcházení soupeře u týmu SK Slavia Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení 

míče, N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 Tabulka č. 5 naznačuje opět převahu obcházení soupeře na útočné polovině. V tomto případě 

byla ale úspěšnost pouze 50 %, pokud bereme v potaz pouze úspěšné obcházení soupeře. Pokud 

bychom k úspěšným pokusům přičetli i pokusy, kdy hráči soupeře neobešli, ale zvládli udržet míč, 

úspěšnost by se zvedla na 64,3 %, tedy téměř na stejnou úspěšnost jako na obranné polovině (66,7 %). 

Největší četnost obcházení byla pomocí změny směru, ale objevilo se zde i obcházení za použití 

klamavého pohybu, přičemž všechny 3 pokusy v utkání byly úspěšné. To svědčí o účinnosti využití 

klamavého pohybu. Pouze jedna klička byla realizována v rychlosti, ale byla neúspěšná. Většina byla 

prováděna v mírném pohybu. Ve větší četnosti se objevuje i obcházení soupeře v bočním a zádovém 

postavení. Slávisté opět vyhledávali na obou polovinách obcházení 1 na 1, pouze v jednom případě 

se vyskytl pokus o souboj 1 na 2, ten byl ale neúspěšný.  

 

Tabulka č. 5. Analýza 2 obcházení soupeře u týmu SK Slavia Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení 

míče, N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 Výsledky analýzy zaznamenané v tabulce č. 6 jasně ukazují, že se jednalo o nejkvalitnějšího 

soupeře, se kterým se Slavia utkala ve sledovaných utkáních. Tento fakt potvrzuje i úspěšnost 

obcházení soupeře na útočné polovině, která byla pouze 33,3 %, pokud počítáme pouze úspěšné 

pokusy. Ze zapsaných výsledků ale také vyplývá, že Slávisté byli především v útoku, protože na 

obranné polovině byly pouze 3 pokusy obejít soupeře, z toho 2 úspěšné. V drtivé většině byly kličky 

realizovány v čelním postavení pomocí změny směru, v mírném pohybu. Byly zaznamenány také 3 

pokusy obejít soupeře v rychlosti, ale ani 1 pokus nebyl zcela úspěšný, 2x ale Slávisté dokázali udržet 

míč, aniž by se ho zmocnil soupeř. Až na 1 pokus byly všechny kličky v souboji 1 na 1, a to jak na 

útočné, tak na obranné polovině. Zmiňovaná klička v souboji 1 na 2 byla neúspěšná.  

 

Tabulka č. 6. Analýza 3 obcházení soupeře u týmu SK Slavia Praha. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení 

míče, N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 V tabulce č. 7 lze vidět celkové statistiky z hlediska obcházení soupeře ze všech 3 odehraných 

utkáních. Na obranné polovině se Slávisté celkem pokusili 20x obejít soupeře, přičemž úspěšnost 

těchto pokusů činila 57,1 %. Na útočné polovině byla četnost obcházení soupeře vyšší, a to o 16 

pokusů, což značí, že se Slavia vyskytovala ve všech utkáních na útočné polovině, ale je zde vidět 

také menší úspěšnost, která je dokonce mírně pod 50 %. Pokud bychom ale brali v potaz i neúspěšné 

kličky, kdy hráči udrželi míč ve svém držení, úspěšnost by činila 66,7 %. Velmi malá úspěšnost byla 

v obcházení soupeře na útočné polovině v bočním postavení, a to pouze 14,3 %. Ve všech 3 utkáních 

bylo obcházení soupeře realizováno za využití změny směru, v mírném pohybu, v čelním postavení 

a v souboji 1 na 1, což potvrzuje hypotézy práce. 

  

Tabulka č. 7. Průměrné hodnoty obcházení soupeře ze 3 analýz utkání u týmu SK Slavia Praha. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, 

ale udržení míče. 
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 5.2 Analýza obcházení soupeře u týmu AC Sparta Praha 

 V tabulce č. 8 lze vidět první analýzu týmu AC Sparta Praha, která ukazuje významně vyšší 

četnost obcházení soupeře na útočné polovině v porovnání s obrannou, čemuž odpovídá i výsledek 

utkání. Hráči nejvíce obcházeli v čelném postavení, přičemž jejich úspěšnost byla 58,8%. Objevily 

se také kličky v bočném postavení, kde hráči ani jednou neztratili míč, ale úspěšnost byla pouhých 

20 %. Nejvíce Sparťané obcházeli soupeře za použití změny směru a v mírném pohybu. Úspěšnost 

kličky v podobě změny směru byla ale pouhých 47,1 %, pokud bychom ale brali v potaz i udržení 

míče hráčem, úspěšnost by se zvýšila na 76,5 %. Hráči týmu AC Sparta Praha vyhledávali souboje 

pouze 1 na 1 a jejich úspěšnost byla mírně nad 50%.  

 

Tabulka č. 8. Analýza 1 obcházení soupeře u týmu AC Sparta Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení míče, 

N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 Tabulka č. 9 zaznamenává druhé utkání hráčů AC Sparta Praha. Obcházení soupeře se opět 

vyskytovalo především na útočné polovině, jako tomu bylo v prvním utkání, četnost kliček ale byla 

o něco menší. Na útočné polovině se hráči pokusili celkem 10x obejít soupeře, přičemž byli ze 70 % 

úspěšní. Všechny jejich pokusy byly v čelném postavení. Osm z deseti pokusů bylo realizováno za 

použití změny směru s úspěšností až 75 %, 2 byly za využití změny rychlosti, kde 1 byl úspěšný a 1 

nikoli. Téměř všechny kličky hráči prováděli v mírném pohybu a jejich úspěšnost byla 66,7 %. 

Všechny kličky, až na jednu, se vyskytovaly v souboji 1 na 1. Jediný pokus byl v rámci souboje 1 na 

2 a byl úspěšný.  

 

Tabulka č. 9. Analýza 2 obcházení soupeře u týmu AC Sparta Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení míče, 

N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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  Třetí analýza obcházení soupeře u týmu AC Sparta Praha (tabulka č. 10) zaznamenávala 

jediné utkání, kde Sparta Praha prohrála. Za celé utkání se neobjevil jediný úspěšný pokud obejití 

protihráče, a to jak na obranné, tak na útočné polovině. Četnost kliček na obou polovinách byla velmi 

malá, dohromady se hráči pokusili pouze o 9 kliček. Pouze 1x z 9 pokusů zvládli Sparťani alespoň 

udržet míč ve svém vlastnictví po neúspěšné kličce, jednalo se o kličku na útočné polovině v čelném 

postavení, v rychlosti, za využití změny rychlosti v souboji 1 na 1. Hráči se pokoušeli obejít i 2 a více 

protihráčů, ale bohužel vždy neúspěšně. Tyto statistiky mohou být zapříčiněny dominancí soupeře 

během utkání, i přes to, že výsledek byl pouze 1:2 pro soupeře.  

 

Tabulka č. 10. Analýza 3 obcházení soupeře u týmu AC Sparta Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení míče, 

N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 Celkové statistiky ze 3 analýz utkání u týmu AC Sparta Praha (tabulka č. 11) ukazují velký 

rozdíl v četnosti obcházení soupeře na útočné a na obranné polovině. Na útočné polovině se jednalo 

celkem o 40 pokusů obejít soupeře, ve ¾ se jednalo o obcházení čelní s úspěšností 56,7 %. Velmi 

malá úspěšnost byla v obcházení v bočním postavení, pouhých 11,1 %, pokud ale hráč zvládl udržet 

míč při neúspěšném pokusu, úspěšnost se zvýšila na 55,6 %. Nejvíce se opět vyskytovaly kličky za 

použití změny směru, v mírném pohybu a v souboji 1:1. Úspěšnost zde ale byla vždy mírně pod 50 %. 

Nad 50 % se dostala pouze tehdy, když jsme brali v potaz i udržení míče při neúspěšném obejití 

protihráče. Objevilo se obcházení pomocí změny rychlosti za téměř poloviční úspěšnosti. Obcházení 

v rychlosti na útočné polovině mělo 60% úspěšnost, což značí jeho účinnost využití. 

 

Tabulka č. 11. Průměrné hodnoty obcházení soupeře ze 3 analýz utkání u týmu AC Sparta Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, 

ale udržení míče. 
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 5.3 Analýza obcházení soupeře u týmu FC Zbrojovka Brno 

 Tým FC Zbrojovka Brno se v tomto utkání příliš nedostával do situací obcházení soupeře, což 

naznačuje také tabulka č. 12. Celkem se jednalo o 9 pokusů na obranné i na útočné polovině. Celková 

úspěšnost obcházení také nebyla příliš velká, kdy na obranné polovině v součtu všech pokusů činila 

pouze 44,4 %, na útočné to poté bylo 55,6 %. Nejvíce pokusů bylo v čelném postavení. Téměř 

všechny pokusy o kličku byly za použití změny směru a na útočné polovině v mírném pohybu. Na 

obranné polovině se vyskytovalo také obcházení ve stoje a v rychlosti. Hráči FC Zbrojovka Brno v 

tomto utkání vyhledávali především souboje 1 na 1, na útočné polovině se ale pokusili i 2x obejít 2 

protihráče najednou, bohužel vždy neúspěšně. V soubojích 1 na 1 byli hráči na útočné polovině 

úspěšní ze 71,4 %. 

 

Tabulka č. 12. Analýza 1 obcházení soupeře u týmu FC Zbrojovka Brno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení míče, 

N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 V následující analýze (tabulka č. 13) jsme zaznamenali ještě menší četnost obcházení soupeře, 

než-li v předešlém utkání, Celkem se jednalo pouze o 12 pokusů za celé utkání v součtu na obou 

polovinách. Úspěšnost obcházení soupeře přesáhla 50 % pouze opět na útočné polovině. Celkem 4 z 

9 pokusů byly v bočném postavení s celkovou úspěšností 50 %. Nejvíce se opět vyskytovaly kličky 

za použití změny směru, v mírném pohybu a v souboji 1 na 1. Na útočné polovině se ale objevily i 3 

pokusy o kličku ve stoje, přičemž pouze 1 byl zcela úspěšný. Zaznamenal jsem i 1 pokus obejití v 

souboji 1 na 2 na útočné polovině, který byl úspěšný.  

 

Tabulka č. 13. Analýza 2 obcházení soupeře u týmu FC Zbrojovka Brno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení míče, 

N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 Tabulka č. 14 ukazuje 3. analýzu utkání u týmu FC Zbrojovka Brno. Až ¾ všech pokusů o 

obejití se vyskytovaly na útočné polovině soupeře, ale jejich úspěšnost byla velmi malá, a to 33,3 %, 

pokud bychom ale brali v potaz i udržení míče v neúspěšném souboji, vzrostla by úspěšnost na 77,8 %. 

Ve velké míře se totiž stávalo, že hráči Brna byli ve svých pokusech obejít soupeře neúspěšní, ale 

dokázali alespoň udržet míč. Všechny kličky na útočné polovině byly realizovány za použití změny 

směru a téměř všechny, až na dvě, v mírném pohybu. Až na 1 pokus, kdy se hráč pokusil obejít 2 

soupeře najednou, vždy hráči Brna vyhledávali souboje 1 na 1. Na obranné polovině hráči při všech 

3 svých pokusech obejít protihráče míč ztratili ze svého držení.  

 

Tabulka č. 14. Analýza 3 obcházení soupeře u týmu FC Zbrojovka Brno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení míče, 

N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 V tabulce č. 15 lze vidět celkové statistiky týmu FC Zbrojovka Brno ze 3 analýz utkání. 

Celková úspěšnost obcházení soupeře nebyla příliš velká, a to jak na obranné, tak na útočné polovině. 

Na obranné polovině nedosáhla ani 40 %. Hráči prováděli kličky především v čelném postavení, ale 

vyskytovaly se obejití i v bočním postavení, které byly více úspěšné, než-li v čelném, na útočné 

polovině dokonce přesáhly úspěšnost 50 %. K obejití protihráče bylo nejvíce využíváno změny směru 

v mírném pohybu, ale často se vyskytovaly také kličky ve stoje, celkem 11 pokusů. Na obranné 

polovině měly tyto kličky úspěšnost 60 %. Téměř všechny pokusy byly v soubojích 1 na 1. Nízká 

úspěšnost v obcházení protihráčů může být zapříčiněna i tím, že se jednalo o velmi vyrovnaná utkání, 

o čem svědčí také výsledky všech 3 utkání.  

 

Tabulka č. 15. Průměrné hodnoty obcházení soupeře ze 3 analýz utkání u týmu FC Zbrojovka Brno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, 

ale udržení míče. 
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 5.4 Analýza obcházení soupeře u týmu 1. FC Slovácko 

 V první analýze utkání u týmu 1. FC Slovácko (tabulka č. 16) vidíme, že větší četnost 

obcházení soupeře byla na obranné polovině a úspěšnost zde byla velmi malá, tedy 38,5 %. To je 

dáno tím, že hráči Slovácka se po většinu času v utkání bránili a čelili silnějšímu soupeři, čemuž 

napovídá i výsledek utkání. Na útočné polovině úspěšnost obcházení soupeře ale činila rovných 50 %. 

Nejvíce pokusů bylo realizováno za použití změny směru a v mírném pohybu. Na útočné polovině 

byly 3 pokusy obejití provedeny v rychlosti s celkovou úspěšností 66,7 %. Na útočné polovině byly 

všechny kličky v souboji 1 na 1, na obranné se poté vyskytovalo i obcházení v souboji 1 na 2, přičemž 

ale pouze 1 pokus byl úspěšný. To nejspíše svědčí o velkém tlaku soupeře. 

 

Tabulka č. 16. Analýza 1 obcházení soupeře u týmu 1. FC Slovácko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení míče, 

N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 Ve 2. analýze obcházení soupeře u týmu 1. FC Slovácko (tabulka č. 17) jsme opět zaznamenali 

větší četnost obcházení soupeře na obranné polovině, úspěšnost zde ale byla o něco větší, než-li v 

prvním utkání. Pokud bychom brali v potaz i udržení míče v neúspěšném obejití, dosáhli bychom 

úspěšnosti 63,2 %. Výrazně menší ale byla úspěšnost obcházení na útočné polovině, která činila 

pouze 14,3 %, pouze 1 pokus ze 7 byl úspěšný. Hráči ve velké míře volili čelní obcházení za použití 

změny směru a v mírném pohybu, a to na obou polovinách. Na obranné polovině se vyskytly i 4 

obejití v bočním postavení, přičemž 3 ze 4 byly úspěšné. Vyskytovaly se především obcházení v 

soubojích 1 na 1, pouze 3 obejití v souboji 1 na 2, ale všechny 3 pokusy byly neúspěšné.  

 

Tabulka č. 17. Analýza 2 obcházení soupeře u týmu 1. FC Slovácko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení míče, 

N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 Tabulka č. 18 ukazuje ve 3. utkání týmu 1. FC Slovácko výrazně větší úspěšnost v obcházení 

soupeře na obranné polovině, která dosáhla až 66,7 %. Objevilo se i obcházení v postavení zády, 

celkem ve 3 případech, a z toho všechny 3 pokusy byly úspěšné (na obranné polovině). Velmi malá 

ale byla stále úspěšnost obcházení soupeře na útočné polovině Slovácka, která činila pouze 30 %, při 

udržení míče při neúspěšném pokusu se ale vyšplhala alespoň na 50 %.  Téměř všechny kličky se 

prováděly za použití změny směru. Na obranné polovině se vyskytly i 4 kličky ve stoje z celkových 

12 s úspěšností 75 %, jinak byla většina v mírném pohybu, a to i na útočné polovině. Jako v předešlých 

2 utkáních se objevovaly nejvíce obejití 1 na 1. V tomto utkání byl ale i pokus obejít 3 hráče najednou 

(na útočné polovině), bohužel neúspěšný.  

 

Tabulka č. 18. Analýza 3 obcházení soupeře u týmu 1. FC Slovácko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení míče, 

N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 Průměrné hodnoty ze 3 analýz utkání u týmu 1. FC Slovácko v tabulce č. 19 potvrzují to, co 

naznačovaly analýzy z jednotlivých utkání. Větší četnost obcházení byla na obranné polovině a na 

obou dvou polovinách nedosáhla úspěšnost obcházení soupeře 50 %, pokud bychom nezapočetli 

udržení míče v neúspěšném souboji. Na útočné polovině byla úspěšnost obcházení pouze 30 %. Na 

obranné polovině se objevilo ve větší míře i obcházení v bočném a zádovém postavení a úspěšnost 

obou byla mezi 66-72 %. Téměř všechny kličky se konaly za použití změny směru. Na obranné 

polovině hráči Slovácka celkem 4x obcházeli protihráče v rychlosti, jejich úspěšnost byla až 75%, ve 

stoje už jenom 42,9 % z celkových 7 pokusů. V součtu na obou dvou polovinách se hráči pokoušeli 

obejít 2 protihráče v souboji 1 na 2, ale byli úspěšní pouze ve 2 pokusech z 8. 

 

Tabulka č. 19. Průměrné hodnoty obcházení soupeře ze 3 analýz utkání u týmu 1. FC Slovácko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, 

ale udržení míče. 
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 5.5 Analýza obcházení soupeře u týmu FK Pardubice 

 Četnost obcházení v prvním utkání u týmu FK Pardubice (tabulka č. 20) nebyla příliš veliká. 

V utkání se objevilo celkem 17 pokusů, z toho 10 na útočné a 7 na obranné polovině. Na útočné bylo 

úspěšné pouze 1 obejití soupeře z 10 (10 %), při dalších 4 neúspěšných pokusech ale hráči zvládli 

udržet alespoň míč ve svém držení. Nejvíce obcházení bylo v čelném postavení, 5 jich ale bylo v 

bočním, což byl jediný úspěšný pokus na útočné polovině. Ten byl uskutečněn za použití změny 

směru, v mírném pohybu, v souboji 1 na 1. Na útočné polovině se hráči Pardubic snažili ve většině 

provádět kličky v rychlosti, ale ani jedna nebyla úspěšná. Na obranné polovině byla naopak téměř 

polovina kliček prováděna ve stoje.  

 

Tabulka č. 20. Analýza 1 obcházení soupeře u týmu FK Pardubice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení míče, 

N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 Tabulka č. 21 ukazuje 100% úspěšnost obcházení na obranné polovině ve 2. sledovaném 

utkání FK Pardubice. Všechny tyto pokusy byly realizovány skrze změnu směru, v mírném pohybu, 

v souboji 1 na 1. Tři z toho byly v čelném postavení, 2 v postavení zády. Na útočné polovině byla 

úspěšnost obcházení opět velmi nízká (18,2 %), pouze 2 pokusy o obejití protihráče byly úspěšné a 

pouze 1 hráči Pardubic udrželi alespoň míč ve svém držení. Většina kliček na útočné polovině byla 

prováděna změnou směru, v mírném pohybu, v souboji 1 na 1. Jedna klička byla provedena skrze 

klamavý pohyb a byla úspěšná. Třikrát hráči Slovácka obcházeli na útočné polovině 2 hráče najednou, 

ani jeden pokus ale nebyl úspěšný. 

 

Tabulka č. 21. Analýza 2 obcházení soupeře u týmu FK Pardubice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení míče, 

N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 V tabulce č. 22 lze vidět mnohem větší úspěšnost obcházení soupeře na útočné polovině, která 

činila 50 %, i když tým FK Pardubice v tomto utkání jako v jediném prohrál, a to ihned o 5 gólů. Na 

obranné polovině byla úspěšnost dokonce 66,7 %. Většina kliček byla prováděna v čelném postavení. 

Na obranné polovině téměř polovina pokusů byla realizována ve stoje, a to s 80% úspěšností, druhá 

polovina v mírném pohybu s 60% úspěšností. Hráči Pardubic se protihráče pokoušeli obejít změnou 

směru a vyhledávali především souboje 1 na 1. Na útočné polovině hráči obcházeli soupeře i v 

soubojích 1 na 2, přičemž 1 ze 3 pokusů byl úspěšný.  

 

Tabulka č. 22. Analýza 3 obcházení soupeře u týmu FK Pardubice. 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, ale udržení míče, 

N-Z = neúspěšné obejití soupeře a ztráta míče. 
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 Tabulka č. 23 naznačuje průměrné hodnoty obcházení soupeře ze všech vybraných utkání u 

týmu FK Pardubice. Větší četnost obcházení soupeře se vyskytovala na útočné polovině, ale 

úspěšnost byla pouhých 25,8 %. I kdybychom započetli udržení míče při neúspěšném obejití, 

úspěšnost by nepřesáhla 50 %. Na obranné polovině úspěšnost obcházení byla výrazně lepší. Téměř 

všechny kličky byly realizovány změnou směru a v mírném pohybu. Na obranné polovině se ale 

vyskytují ve větším množství obejití ve stoje s celkovou úspěšností 62,5 % a na útočné polovině 

naopak kličky v rychlosti, které ale mají úspěšnost pouze 11,1 %. Na obranné polovině hráči 

obcházeli soupeře pouze v soubojích 1 na 1, na útočné polovině se poté vyskytlo 8 soubojů 1 na 2, 

ale úspěšnost byla pouze 12,5 %.  

 

Tabulka č. 23. Průměrné hodnoty obcházení soupeře ze 3 analýz utkání u týmu FK Pardubice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, 

ale udržení míče. 
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 5.6 Analýza obcházení soupeře u všech sledovaných týmů 

 Tabulka č. 24 shrnuje dohromady všechny analýzy ze sledovaných utkání a ukazuje kompletní 

výsledky výzkumu. Jinými slovy, tabulka č. 24 průměruje hodnoty z tabulek č. 23, 19, 15 a 11. Lze 

vidět, že obcházení soupeře se objevovalo ve větší míře na útočné polovině, ale bylo méně úspěšné, 

celková úspěšnost činila pouze 36,6 %. Na obranné polovině byla 52,3 %. Pokud bychom brali v 

potaz ale i neúspěšné pokusy, kdy ale hráči zvládli udržet míč, úspěšnost by se na obou polovinách 

zvýšila, především na útočné polovině. Nejvíce kliček bylo prováděno v čelném postavení za využití 

změny směru, v mírném pohybu v souboji 1 na 1, což potvrzuje naše hypotézy.  

 

Tabulka č. 24. Průměrné hodnoty obcházení soupeře ze všech analýz utkání u všech týmů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: U = úspěšné obejití soupeře, N-U = neúspěšné obejití soupeře, 

ale udržení míče. 
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6. Diskuse 

 Cílem práce bylo analyzovat útočnou herní činnost jednotlivce – obcházení soupeře u 

kategorie starších přípravek. Konkrétně jsme si pro náš výzkum vybrali kategorii U11 

z nejúspěšnějších mládežnických týmů v této kategorii. Utkání byla analyzována skrze videozáznamy 

dostupné na internetu. Výhodou tohoto sledování je možnost opakovaného přehrávání. 

I přesto, že v této kategorii hráči již začínají praktikovat týmový herní výkon, individuální 

výkon nad tím týmovým neustále převažuje. Trénink by se měl tedy neustále zaměřovat především 

na individuální herní výkon (obcházení soupeře, vedení míče, střelba na bránu, apod.), jak udává 

Plachý a Procházka (2014).  

 Díky výše zaznamenaným údajům lze analyzovat celkovou úspěšnost obcházení, způsob 

obcházení a porovnat jednotlivé týmy mezi sebou v těchto parametrech.  

 Na základě cíle práce jsme si stanovili hypotézy výzkumu, které níže v diskusi zhodnotíme. 

Do hypotéz jsou zařazeny průměrné hodnoty analýz obcházení soupeře všech sledovaných týmů, ale 

i těch jednotlivých.  

 H1: V hypotéze č. 1 jsme předpokládali vyšší četnost obcházení soupeře na útočné polovině 

hřiště v porovnání s obrannou polovinou. Tato hypotéza se potvrdila, jelikož na útočné polovině se 

vyskytovalo celkem o 52 pokusů o obejití soupeře více než na obranné polovině. Obcházení soupeře 

na útočné polovině tvořilo 59,6 % ze všech analyzovaných pokusů na obou polovinách, na obranné 

poté 40,4 %. Toto nejspíše bylo zapříčiněno již zlepšujícícím se týmovým herním výkonem v této 

kategorii, kdy hráči na obranné polovině řeší herní situace kombinací pomocí přihrávky a až na útočné 

polovině řeší podobné situace obcházením protihráče, jak je tomu i v dospělém fotbalu. Pokud 

bychom sledovali jednotlivé týmy, všechny by tuto hypotézu potvrdily, až na tým 1. FC Slovácko, 

který jako jediný tým měl vyšší četnost obcházení soupeře na své obranné polovině, a to  

60,3 % oproti 39,7 % na útočné polovině.  

 Kuta (2020) ve své práci zaznamenal celkem 822 pokusů o přechod přes soupeře. Z toho se 

622 (75,7 %) vyskytovalo na útočné a pouze 260 (24,3 %) na obranné polovině.  

 H2: Hypotéza č. 2 předpokládala vyšší míru úspěšnosti obcházení soupeře na útočné polovině 

hřiště v porovnání s něúspěšnými pokusy, pokud bychom zahrnovali pouze úspěšné pokusy. Tato 

hypotéza se nepotvrdila, protože celková úspěšnost obcházení soupeře činila pouhých 36,6 % u všech 

sledovaných týmů. Pokud bychom brali v potaz i neúspěšné pokusy, kdy ale hráči udrželi míč ve 

svém držení, úspěšnost by se zvýšila na 56,5 %. Bohužel tuto hypotézu nepotvrdil ani žádný ze 

sledovaných týmů, kdy nejvyšší úspěšnost obcházení na útočné polovině byla 48 % u týmu FC 

Zbrojovka Brno, u týmů SK Slavia Praha a AC Sparta to bylo jen o necelé procento méně. 

Nepotvrzení hypotézy může být zapříčiněno i určitou vyrovnaností týmů, kdy týmy nečelily výrazně 
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slabšímu soupeři a tudíž úspěšnost nebyla natolik vysoká. Lze to může být zapříčiněno také tím, že 

hráči na útočné polovině obcházejí protihráče ve více rizikovějších situacích a tudíž častěji ztratí míč. 

Na obranné polovině byla úspěšnost obcházení soupeře 52,3 %, to svědčí o tom, že hráči na obranné 

polovině provádějí kličku s větší jistotou její úspěšnosti, protože si již uvědomují riziko ztráty míče.  

 Tuto hypotézu ale potvrdila práce Kuty (2020), který zaznamenal ve své práci celkem 622 

pokusů o obejití soupeře na útočné polovině a z toho 369 pokusů (57,4 %) bylo úspěšných. Na 

obranné polovině úspěšnost obcházení soupeře byla nižší (49,28 %). 

 Zemánek (2019) ve své práci zkoumal úspěšnost obcházení soupeře v kategorii mladších 

přípravek u 3 týmů. Nerozděloval ale obcházení soupeře na útočné a na obranné polovině a bral 

v potaz obě dvě poloviny dohromady. U týmu AC Sparta Praha tvořily úspěšné pokusy 71 %, u týmu 

FC Tempo Praha 52 % a FC Přední Kopaniny pouhých 41 %. Zjištěné výsledky ukazují i na celkovou 

kvalitu a úroveň jednotlivých týmů.  

 H3: Hypotéza č. 3 předpokládala významně vyšší četnost obcházení v čelném postavení 

v porovnání s ostatními typy obcházení na útočné i obranné polovině. Tato hypotéza se potvrdila, kdy 

obcházení v čelném postavení na obranné polovině tvořilo 68,8 % ze všech typů obcházení. Na útočné 

polovině to bylo dokonce až 70,8 %. Lze tedy vidět významný rozdíl. Hypotéza se potvrdila i u všech 

jednotlivých týmů, kdy nejmenší zastoupení čelného postavení při obcházení soupeře bylo 60%, a to 

na útočné polovině u týmu FC Zbrojovka Brno.  

 Kuta (2020) vé své práci mimo jiné zkoumal také četnost způsobu obcházení soupeře u 

kategorie U10 na obou polovinách hřiště. Na obranné polovině bylo zaznamenáno celkem 183 pokusů 

obejití soupeře v čelném postavení, což celkem činilo 70,4 %. Na útočné polovině to bylo 463 pokusů, 

které činily 74,4 %.  

 H4: Poslední hypotéza naší práce, hypotéza č. 4, předpokládala vyšší četnost a úspěšnost 

obcházení soupeře na útočné polovině hřiště u týmů AC Sparta Praha a SK Slavia Praha v porovnání 

s ostatními týmy. Tato hypotéza se nepotvrdila. Četnost obcházení soupeře na útočné polovině měly 

týmy SK Slavie Praha (22,4 % ze všech pokusů) a AC Sparta Praha (24,8 % ze všech pokusů) nejvyšší, 

ale nebyla výrazně odlišná od ostatní týmů. Týmy SK Slavia Praha a AC Sparta Praha dohromady 

tvořily téměř polovinu četnosti obcházení soupeře na útočné polovině (47,2 %). Úspěšnost obcházení 

těchto dvou týmů byla výrazně vyšší oproti týmům 1. FC Slovácko a FK Pardubice, které měli 

úspěšnost mezi 25 a 30 %, zatímco SK Slavia Praha a AC Sparta Praha měli téměř stejnou úspěšnost, 

a to 47,2 a 47,5 %. Od těchto dvou týmů se avšak neliší tým FC Zbrojovka Brno, který má úspěšnost 

dokonce ještě o necelé procento vyšší (48 %). Tato úspěšnost může být zapříčiněna také tím, že tým 

FC Zbrojovka Brno měl ze všech týmů nejmenší četnost na útočné polovině, tudíž nejspíše řešil herní 

situace kombinačně i na útočné polovině soupeře a do obcházení soupeře se hráči tohoto týmu 

pouštěli pouze s větší šancí na úspěch.  
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V dospělém fotbalu se četnost a úspěšnost obcházení soupeře liší oproti mládežnickým, 

zejména přípravkovým, kategoriím. Četnost je výrazně menší a úspěšnost naopak vyšší. Je to 

zapříčiněno tím, že v dospělém fotbalu se většina herních situací řeší kombinací, včetně útočné 

poloviny. Hráči se pokouší obcházet protihráče výhradně v situacích, které jsou pro to typické, např. 

na útočné polovině, když je hráč v plné rychlosti, v situaci 1 na 1 a blízko soupeřově brance.  

Frýbork a Andýsek (2015) se tímto tématem zabývali v dospělém fotbalu, kdy zkoumali 

domácí nejvyšší soutěž (Synot ligu) v letech 2014/2015 a výsledky porovnávali s ostatními 

nejvyššími fotbalovými soutěžemi. Ve výzkumu nezohledňovali útočnou a obrannou polovinu a do 

výsledků započítavali pouze souboje 1 na 1. V průměru se každý tým pokusil 22x o obejití soupeře 

v utkání, přičemž 13 z těchto pokusů bylo úspěšných, což činí přibližně 59 %. Nejvíce pokusů 

v tomto ročníku zaznamenala FK Dukla Praha, která v průměru měla 26 pokusů o obejití soupeře, 

z toho až 16 úspěšných (61 %). V práci je také pro porovnání zmíněno mužstvo FC Barcelona, které 

se v těchto letech pokusilo v průměru o 33 pokusů obejít soupeře na utkání a z toho až 22 těchto 

pokusů bylo úspěšných, což značí až 67% úspěšnost.  

 

Limity práce 

Videozáznamy nedovolovaly zkoumat jednotlivé hráče zvlášť, což by mohlo výzkum 

zkvalitnit a zpřesnit. Videozáznam také nepokryl celou hrací plochu najednou a tudíž nezaznamenal 

veškeré dění na hřišti během utkání, tím pádem jsme během výzkumu mohli přijít o určité množství 

dat, ale v tomto případě s jedná pouze o minimální množství, které neovlivní výsledky sledování.  

Limit práce je v analyzování pouze 1 herní dovednosti jednotlivce. O to více detailněji ale 

byla naše vybraná herní činnost jednotlivce analyzována. Práce zohledňuje obrannou a útočnou 

polovinu, což předešlé práce nezohledňují a berou hrací plochu jako jeden celek. V dospělém fotbalu 

by bylo možné rozdělit hrací plochu ještě na více zón, např. přidat i krajní zóny. U této kategorie je 

ale naše rozdělení dostačující. Další výhodou také je rozdělení způsobu obcházení (obcházení čelní, 

boční a zády), pomocí jaké kličky bylo obcházení realizováno (klamavý pohyb, změna směru, změna 

rychlosti), v jaké rychlosti (ve stoje, v mírném pohybu, v rychlosti) a v jakém souboji (souboj 1 na 1, 

1 na 2, 1 na 3 a více protihráčů). V dospělém fotbalu bychom mohly analyzovat i konrétní provedení 

kličky, ale pro tuto kategorii je naše rozdělení dostačující.  

Výhodu lze vidět také v tom, že práce zkoumá až 5 týmů, bohužel ale ve 3 utkáních hraných 

1x20 minut. Tento fakt byl ovlivněn byl ovlivněn dostupností videozáznamů. Předpokládáme, že by 

ale výsledky byly stejné i při větším množství utkání. Výzkumný soubor tvořily týmy na nejvyšší 

úrovni, které byly výkonnostně téměř na stejné úrovni, a proto nevznikly odchylky v naměřených 

hodnotách u jednotlivých týmů.  
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Doporučení do praxe 

I přesto, že byly sledovány týmy na nejvyšší úrovni v ČR v těchto kategoriích, žádný z těchto 

týmů nedosáhl větší úspěšnosti obcházení soupeře na útočné polovině než 50 %. V celkové četnosti 

obcházení se minimálně vyskytovalo obcházení za pomoci klamavého pohybu, který se výsledcích 

ukázal jako vysoce efektivní. Malou úspěšnost mělo naopak obcházení v rychlosti, které je později 

v dospělém fotbalu vyžadováno a je nutností pro úspěšné obejití soupeře.  

Na základě těchto výsledků bychom doporučili v tréninku přípravkových kategorií více dbát 

na samotnou kvalitu cvičení na obcházení soupeře. Na častější a detailnější nácvik klamavého pohybu. 

Na apelaci provádění obcházení soupeře v maximální rychlosti, pokud to situace a cvičení umožňuje, 

aby si hráči navykli na takový způsob obcházení a mohli ho později praktikovat v utkání, především 

poté v dospělém fotbalu, kde je vyžadováno.  
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7. Závěr 

 Výsledky práce určitě nenaplnily očekávání, už jen proto, že se potvrdily pouze 2 hypotézy 

ze 4 předem vymezených. Analýzy nám ale ukázaly, že v těchto kategoriích je stále primární útočná 

hra, kdy se ještě tolik nedbá na obrannou fázi hry. Nasvědčuje tomu četnost obcházení soupeře, která 

byla, až na jednu výjimku, větší na útočné polovině a nastřílené branky během utkání, kterých bylo i 

přes malou hrací dobu dost.  

 Práce jistě ukázala rozdíl výkonnosti mezi AC Sparta Praha a SK Slavia Praha a ostatními 

sledovanými týmy, čemuž opět napovídají výsledky analýz obcházení soupeře v jednotlivých 

utkáních u vybraných týmů a výsledky utkání, které ale nebyly předmětem zkoumání. I přesto jsme 

od těchto týmů očekávaly větší úspěšnost obcházení soupeře, především na útočné polovině. Vyšší 

úspěšnost jsme očekávaly také u týmů 1. FC Slovácko a FK Pardubice, které byly velmi nízké. Ve 

starších přípravkách by už hráši měli více rozlišovat situace, které lze řešit obejitím soupeře a nebo 

přihrávkou, i když v tomto ohledu nejsou samozřejmě 100 % a ne každý hráč tyto situace dokáže 

vyhodnotit.  

 Trenéři by měli pravidelně provádět podobné analýzy u svých týmů i přes to, že se jedná 

časové o náročnou činnost. Trenéři se dozví více o výkonnosti svých hráčů a na co případně zaměřit 

svůj trénink. Pokud jsou analýzy prováděny pravidelně, lze zaznamenat i progres, či naopak, 

v průběhu přípravy jednotlivých týmů. Podobné analýzy by se měly provádět z natočených 

videozáznamů, které je potřeba pořizovat. Výhodou videa je zpětné přetočení a lepší zpětná vazba a 

analýza vybraných herních činností.  
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