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Abstrakt 
 

Název práce: Kvantitativní porovnání efektivity zónových obran praktikovaných ve 

vybraných herních prostorech v kopané 

 
Cíle práce: Rešerše dostupné odborné literatury a nepřímé pozorování vybraných 

utkání v kopané odehraných  v rámci EURO 2008. Na základě nepřímého pozorování 

jednotlivých utkání analyzovat zkoumané kategorie. Na základě analýz zjistit, který typ 

zónového bránění je efektivnější z hlediska kvality a kvantity odebrání míče. 

Porovnáním vypracované analýzy porovnat týmy Španělska a Německa, které se 

probojovaly až do finále a ostatní týmy.  

 
Metoda: Pro úvodní teoretickou část využiji svých zkušeností, které jsem získal 

participací v kopané i koučováním kopané a informací, které vyhledám v odborné 

literatuře. Výsledky potřebné pro získání odpovědí na stanovené otázky získám 

nepřímým pozorováním a analýzou předem vybraných fotbalových utkání. 

 
Výsledky: Zodpovídají otázku, který typ zónové obrany je efektivnější z hlediska 

kvality a kvantity odebrání míče.  

 
Klíčová slova: fotbal, presink, zónová obrana, odebrání míče 
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Abstract  

 

Title: Quantitative comparison of different kinds of zonal defense in chosen parts of a 

football field 

 

Goals: Elaborating scholar sources and analyzing specific football games. I will attempt 

to find out which type of zonal defense is more effective regarding qualitative and 

quantitative outcome of winning the ball. I will scrutinize both kinds, ultra high line 

pressing and low line pressing, in terms of their outcome – either constructive or 

destructive solution. Compare the data I have collected for two teams that made it to the 

final game - Spain and Germany, and the other teams. 

 

Methods: I will use my own experince, which I have gained during the time I have 

participated in football as a player and a coach, and I will also use information from 

various sources for the theoretical part. I will conclude the desired results from 

watching and analyzing the football games. 

 

Results: My research determines whether the ultra high line pressing is more effective 

than low line pressing from qualitative and quantitative perspective.  

 

Key words: Football, pressing, zonal defense, winning the ball 
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1 ÚVOD 

Lanči, Ondřej a Vašák (1986) specifikují kopanou jako sportovní, kolektivní, 

brankovou hru, ve které soutěží dva celky, z nichž každý se snaží vstřelit soupeři co 

největší počet branek a současně jich co nejméně obdržet. Podle Choutky (1970) je 

kopaná nejpopulárnějším sportem u nás. Choutka dodává, že kopaná je i jedním 

z nejrozšířenějších druhů zábavy, neboť utkání sledují pravidelně milióny diváků přímo 

na hřištích, nebo u televizních obrazovek. Tyto fakta, jsou hlavním důvodem, proč se 

kopanou zabývá mnoho odborníků, a také důvodem, proč jsem si zvolil kopanou jako 

téma bakalářské práce i já. Za posledních několik desetiletí udělala kopaná velký krok 

vpřed a je tématem nejen laických rozhovorů a odborných knih, ale i vědeckých 

výzkumů a různých jiných badání.  

  Moderní kopaná přichází s řadou novinek a v mnoha faktorech se očividně liší 

od kopané, která se hrála před třiceti lety. Nejvýraznější rozdíly můžeme zaznamenat 

v oblasti systému rozestavení jednotlivých hráčů, kde se postupem času přesouvají 

ofenzivní hráči do defensivy, což způsobuje menší počet vstřelených i obdržených gólů 

a zároveň přetváří kopanou ze spontánní hry na taktickou bitvu. K této změně 

napomáhá zejména zkvalitnění herních činností jednotlivce, které vede ke zlepšení herní 

činnosti celého týmu.  

 Dnešní kopaná je velmi organizovaná a taktika každého týmu je propracovaná 

do nejmenších detailů. Zónová obrana a presink jsou důležitými elementy taktiky týmů 

na vrcholové úrovni. Kvalitní presink vychází z úspěšně zvládnutých základů provedení 

zónové obrany. Podle herního prostoru, ve kterém je presink prováděn jsem se rozhodl 

vytvořit dvě základní kategorie.  

 První kategorie, kterou jsem nazval vysunutý presink na polovině soupeře, je 

presink probíhající v hloubi soupeřovy poloviny hřiště. Vysunutý presink se obvykle 

využívá při specifických momentech či úsecích utkání, jako například při ztrátě míče, 

nepříznivém výsledku v poslední fázi utkání, v první fázi utkání, nebo při zjevné 

převaze jednoho z týmů. Druhou kategorii jsem nazval zónová obrana na vlastní 

polovině hřiště. Jedná se o hru z takzvané "založené obrany", kterou některé týmy 

využívají jako svůj základní herní systém, jiné týmy pouze ve výjimečných situacích, 

mezi které můžeme zařadit hru v oslabení o jednoho nebo více hráčů, bránění mírně 

příznivého výsledku, nebo zápas proti jednoznačně silnějšímu soupeři.  
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 Buzek a Procházka (2003) popisují stupně aktivity v obraně a uplatňování 

zónové obrany. Pro dokonalé zvládnutí schopnosti udržovat zónovou odpovědnost a 

současně vytvářet tlak na soupeře je nezbytná dynamika pohybu celého bloku. Jako 

základní rozestavení pro možnou aplikaci zónové obrany uvádění několik systémů, od 

klasického 4-4-2 až po modifikované systémy 3-5-2 či 3-4-3. Dovednosti správně 

zónově bránit začínají u jednotlivce a s jeho zdokonalováním se lepší i kvalita celého 

obranného bloku. Jak již jsem naznačil, existují různé varianty presinku, které se 

odvíjejí od schopnosti aktivně a agresivně uplatňovat zónovou obranu. Pokud tým 

ovládá tuto schopnost, může realizovat různé varianty zónového presinku, které 

razantně omezují herní prostor soupeři a používají agresivnějších způsobů získávání 

míče (Buzek, Procházka, 2003).  

Dalším faktorem, který budu analyzovat, a který je nezbytný pro přechod do 

útoku, je kvalita odebírání míče. Podle Votíka (2003) je odebírání míče finální, 

obrannou činností jednotlivce. Jejím cílem je získat kontrolu nad míčem, ale 

v některých situacích se spokojíme i s destruktivním způsobem odebrání míče či 

přerušením hry faulem. Tím se dostávám ke dvěma základním typům odebrání míče, 

konstruktivnímu a destruktivnímu, jimž se budu blíže věnovat v analýzách jednotlivých 

utkání, kde budou hrát klíčovou roli v rozhodnutí, zda zónový presink byl úspěšný či 

jen částečně úspěšný.  

 Výsledky a poznatky ze sledovaných utkání analyzuji a vytvořím statistickou 

tabulku, která zodpoví stanovenou otázku. Na základě statistiky tedy zjistím, jestli se 

potvrdí moje hypotézy a vysunutý presink bude kvalitativně efektivnější než presink 

praktikovaný na vlastní polovině hřiště. Předpokládám, že vysunutý není praktikován 

tak často jako presink na vlastní polovině, proto výsledek bude vyjádřen v procentech. 

Mezi další kategorie pozorování patří kvalita a kvantita způsobu odebrání míče, 

kvantitativní vyjádření reakce hráčů na ztrátu míče a specifikace herního prostoru, ve 

kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče.   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 
2.1 Herní činnosti ve fotbale 

  

Herní činnosti ve fotbale stále rozlišujeme na obranné a útočné, ale je nutno 

podotknout, že v průběhu let, více a více hráčů bylo posunuto z útoku do obrany a 

z tohoto hlediska je logické, že je kladen zvýšený důraz na defensivní činnost jak 

jednotlivců, tak i celého týmu. Staré vojenské heslo „Dobrá obrana je nejlepší základ 

pro úspěšný útok“ je motto mnoha elitních trenérů (Bangsbo, Peitersen, 2002). Díky 

faktu, že se fotbal stává mnohem taktičtější a defenzivnější bitvou, i hráči obranné řady 

jsou v této době kreativnější a úkoly všech hráčů jsou komplexnější. Jak již jsem 

naznačil, známe dvě základní dělení herních činností ve fotbale, a to: 

 Herní činnosti jednotlivce vs. Herní činnosti týmu 

 Obranné herní činnosti vs. Útočné herní činnosti 

 

2.1.1 Herní činnosti jednotlivce 

  

Zápas ve fotbale, stejně jako v jakémkoliv jiném sportu, se skládá z různých herních 

činností. I kdyby neexistovala žádná taktika ani pravidla, herní činnosti by se stále 

objevovaly v každém zápase. Velice laicky bychom mohli poznamenat, že cokoliv 

každý hráč na hřišti vykoná, lze klasifikovat jako herní činnost. Podle Lančiho, Ondřeje 

a Vašáka (1986) tvoří herní činnosti jednotlivce cílesměrné soustavy pohybů při 

individuálním řešení jednotlivé herní situace. Důležité je neustálé spojení s vnímáním a 

interpretací dané herní situace na úrovni odpovídajících úkolů a rozhodování. Pro 

správnou realizaci herních činností jednotlivce je velmi důležitým faktorem hráčská 

inteligence. Provedení herních činností jednotlivce závisí na takzvané schopnosti „číst“ 

hru, neboli na poznání dané herní situace. Při utkání ve fotbale existují dvě 

neoddělitelné stránky herní činnosti jednotlivce: 

 Technická stránka 

Způsob, jakým daný hráč řeší danou herní situaci. Technická stránka může a nemusí být 

kreativní a může mít variabilní charakter. Jeho obsahem jsou pohybové struktury, které 

se liší ve škále od jednoduchých až po ty nejsložitější. 
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 Taktická stránka 

Taktická stránka souvisí s vnímáním dané herní situace a v moderním fotbale se tento 

element stává fixní součástí týmové strategie, která je předurčená tak, aby hráč pouze 

následoval naučené vzorce hry a pokyny. Stále je však výsledek této stránky z velké 

části determinován správným výběrem vlastního řešení hráčů. 

 

2.1.2 Obranné herní činnosti jednotlivce 

  

Obranné herní činnosti jednotlivce jsou základním elementem pro zónovou 

obranu. Zónová obrana funguje na principu správného plnění obranných herních 

činností jednotlivců a je výchozím stavebním kamenem pro přechod k agresivní zónové 

obraně na útočné polovině, takzvanému presinku. Všichni hráči by měli pravidelně 

zdokonalovat své individuální obranné dovednosti, aby se mohli integrovat v systému 

celého týmu. I ofenzivně ladění hráči musí bezpodmínečně ovládat základní obranné 

činnosti, obzvláště hru 1:1. Bránění 1:1 by mělo být součástí tréninkových jednotek 

před tím, než mužstvo přejde na trénink zónové obrany v bloku. Takový trénink pomáhá 

budovat pozitivní agresivitu v soubojových situacích, automatizuje povinnost napadání 

hráče s míčem, a zdokonaluje umění odebrání míče (Buzek, Procházka, 2003). Všechny 

vyjmenované faktory jsou naprosto zásadní pro aplikování aktivního presinku. Bangsbo 

a Peitersen (2002) kladou veliký důraz na obsazování hráče i prostoru. Obsazování 

prostoru se rozumí akce, které každý hráč vykonává, pokud má míč soupeř. Obsazování 

hráče je také definováno jako obranná práce proti přímému oponentovi. Základní 

myšlenkou je, že pokud má míč soupeř, bránící hráči musí zaujmout takové postavení, 

které jim umožní míč znovu získat.  

 Ve starší i novější literatuře (Choutka, 1970 a Votík, 2003) se obranné herní 

činnosti jednotlivce dělí na: 

 

 Obsazování hráče s míčem 

 Obsazování hráče bez míče 

 Obsazování prostoru 

 Odebírání míče 

Výše uvedené rozdělení je stále platné, ale v dnešním fotbale, kdy všechna mužstva 

hrající fotbal na vrcholové úrovni, se osobní obsazování hráčů obvykle uplatňuje pouze 
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při standardních situacích. Moderní literatura se spíše zaměřuje na poziční hru, 

odebírání míče, směrování protihráče do zvoleného prostoru a situace 1:1.  

 Aby hráč uspěl při obranných situacích, měl by znát základní techniky a taktiky 

bránění. Buzek a Procházka (2003) uvádí herní pohyblivost, odebírání míče a spojení 

běžeckých technik s technikou odebírání míče jako hlavní principy techniky bránění.  

Ve fotbale, stejně jako v mnoha jiných sportech, rozhodují blesková rozhodnutí. 

Vteřinové zaváhání může mít katastrofické následky. Proto se hráči zaměřují na změny 

obranného postavení při různých technikách běhu vpřed, vzad, stranou, a musejí také 

počítat s dalšími obratnostními úkoly, kdy mezi ty nejčastější patří pády a obraty. Při 

uplatňování zónové obrany je důležité, aby bránící hráč zaujal místo na pomyslné 

přímce mezi útočícím hráčem a vlastní bránou. V situacích, kdy se celý blok posunuje 

k postranní autové čáře, musí bránící hráč neustále sledovat míč i protihráče, proto je 

nezbytné, aby se pohyboval v šikmém směru a byl schopen včas zareagovat. Umění 

správně bránit a dokázat pokrýt prostor je rozhodujícím faktorem při vysunutém 

presinku, kdy presující mužstvo nabízí snadné překonání obrany, pokud jakýkoliv jeden 

článek systému nesplní své taktické pokyny a tím se o vteřinu zpozdí. Existuje několik 

zásadních taktik, které by měl každý hráč ovládat, než se celý tým rozhodne pro 

zařazení zónové obrany a presinku do svého "repertoáru".  

 Jak již jsem zmínil, bránící hráč by se měl vždy pohybovat na pomyslné přímce 

mezi vlastní brankou a soupeřem. Bránící hráč, který je po taktické i technické stránce 

na vysoké úrovni, se může rozhodnout, do jakého herního prostoru se bude snažit 

útočícího hráče směrovat. I když je bránící hráč ve správném postavení mezi brankou a 

soupeřem, souboj 1:1 ještě nevyhrál. Důležitým faktorem je vytvářet stálý tlak na 

protihráče tak, aby neměl k dispozici příliš mnoho volného prostoru. Literatura obvykle 

uvádí, že bránící hráč má dodržovat přiměřenou vzdálenost od protihráče. Tuto 

vzdálenost nelze jednoznačně určit a vyhodnocení jednotlivých herních situací závisí na 

taktické vyspělosti jednotlivce. Bránící hráč má za úkol přizpůsobit techniku obrany 

kvalitě protihráče. Pokud se hráč, který řídí presink rozhodne aplikovat vysunutý 

presink a jeho tým při první herní situaci zjistí, že brankář soupeře dokáže vykopnout 

míč na 70 metrů a útočník má dispozice předběhnout obránce a překonat brankáře, tak 

někde nastala chyba a bránící tým se těmto podmínkám musí přizpůsobit. V případě, že 

bránící hráč dodrží všechny výše uvedené základní taktiky, zbývá mu "pouze" poslední 

úkol - vhodně se rozhodnout, jakou techniku zvolit pro odebrání míče soupeři. Útok na 

míč by neměl být unáhlený a zbrklý, ale raději rozhodný a agresivní. Hráči, kteří 
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dokážou anticipovat a správně akci načasovat, jsou obvykle úspěšní v odebrání míče 

soupeři (Buzek, Procházka, 2003).  

 Bangsbo a Peitersen (2002) určují 4 hlavní cíle každého obránce a popisuje 

základní metody, kterými obránce kýženého cíle dosáhne. Mezi 4 hlavní cíle zařazuje: 

 

 Zabránit protivníkovi přijímat míč ve výhodné pozici 

 Zabránit protivníkovi vystřelit, nahrát, nebo postupovat s míčem směrem útoku 

 Držet si postavení tak, aby byl obránce kdykoliv schopen vyhrát souboj o míč 

 Nutit protihráče postupovat v určitém směru 

 

Obranná fáze hry začíná ihned po ztrátě míče. Pokud útočící mužstvo ztratí míč, záleží 

na každém jednotlivci, aby v co nejkratším časovém úseku zaujal správné obranné 

postavení a vytvořil nejlepší možné podmínky pro opětovné získání míče. Hráč se musí 

řídit určitými pravidly, pokud chce dosáhnout úspěchu. V některých situacích je složité 

najít motivaci k bleskovému zformování, ale světoví hráči tvrdí, že existuje několik 

odměn pro úspěšného obránce. Euforie, která nastává po přesném obranném zákroku, 

nebo okamžik, kdy obránce vyletí do vzduchu s bezchybným načasováním a vyhraje 

souboj hlava na hlavu, jsou příklady hovořící za vše. Zde je přehled nejzákladnějších 

pravidel: 

 

 Zformování 

Zformování po ztrátě míče je důležité v každém systému hry. Takticky vyspělejší hráči 

dokážou zhodnotit herní situaci bezprostředně po ztrátě míče a zachovat se tak, aby 

získali výhodu pro svůj tým.  Pokud tým praktikuje super vysoký presink, je potřeba, 

aby hráč, který je nejblíže k míči zahájil okamžitý agresivní presink. Jestliže tým 

spoléhá na zónovou obranu na vlastní polovině, je potřeba, aby každý hráč našel 

nejkratší cestu zpět na vlastní polovinu hřiště. Každý hráč by se měl pokusit dostat mezi 

míč a vlastní branku, aby se mohl zapojit do bránění v bloku. Hráči, kteří nejsou 

schopni dostat se takzvaně "pod balon" se pokusí zaujmout pozici mezi vlastní brankou 

a nejbližším soupeřem.  
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 Postavení bránícího hráče na hrací ploše 

Bránící hráč by měl vždy zaujmout takové postavení, které mu umožňuje sledovat 

protihráče s míčem a nejbližšího protihráče bez míče, a které znemožňuje hráči s míčem 

poslat průnikovou přihrávku za bránícího hráče. Ve stejné situaci by měl bránící hráč 

být schopen zastavit a převzít přihrávku směřovanou na hráče, kterého brání. Tato herní 

situace nastává v systému zónové obrany na vlastní polovině hřiště. V případě, že se 

hráč rozhodne napadat protihráče po ztrátě míče, hluboko na polovině soupeře, neřídí se 

již těmito pokyny, ale měl by stále pokrývat pomyslný prostor, do kterého by hráč 

s míčem mohl směřovat nebezpečnou kolmou přihrávku. 

 

 Postavení bránícího hráče 

Hráč v ideálním bránícím postoji má snížené těžiště, nohy mírně od sebe pokrčené 

v kolenou, jednu nohu předsunutou a tělo v jedné ose s míčem, což mu usnadní 

okamžitou změnu směru. Základem je dělat krátké kroky a stále sledovat míč. 

 

 Vzdálenost  

Vzdálenost, kterou bránící hráč zaujímá od nejbližšího protihráče, závisí na distanci 

mezi ním a hráčem s míčem. Bránící hráč musí vždy myslet na dvě zásadní činnosti: 

znemožnění úniku nejbližšímu protihráči a zajišťování sousedních spoluhráčů v zónové 

obraně. Čím větší je vzdálenost od hráče s míčem, tím větší prostor může bránící hráč 

poskytnout útočícímu protivníkovi bez míče. Dle principu správné zónové obrany by 

bránící hráč měl zaujmout postavení v centrální ose hrací plochy, pokud je vzdálenost 

mezi ním a hráčem s míčem značná. Vysunutý presink je agresivní a spontánní, proto ne 

vždy hráči dodrží doporučenou vzdálenost, což poskytuje výhodu protihráči, který se 

může snadněji uvolnit.  

 

 Určování směru postupu útoku 

Bránící hráč může manipulovat pohyb protihráče s míčem a získat tím pro sebe a své 

spoluhráče mírnou výhodu. Tento taktický prvek spočívá v postavení mírně mimo 

přímou osu branka – protihráč s míčem a natočením těla mírně do směru pohybu 

útočícího hráče. Tato dovednost lze být využita při vysunutém presinku i při zónové 

obraně na vlastní polovině hřiště. Takticky vyspělejší hráči při agresivním, vysunutém 

presinku donutí protihráče s míčem postupovat v bočném směru ke straně hrací plochy, 
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kde je méně místo pro manévrování, nebo se oponenta snaží donutit směrem, kde získá 

podporu dalšího či dalších bránících hráčů a zvyšuje tím šanci na znovuzískání míče.  

 

 Odebírání míče 

Odebírání míče je zásadní dovednost bránícího hráče. Obzvláště při vysunutém presinku 

na polovině soupeře je základem k úspěchu. Rozlišujeme několik způsobů odebrání 

míče, které si rozlišíme a popíšeme v samostatné kapitole. Hlavní dělení odebrání míče 

je na: konstruktivní a destruktivní. (Bangsbo, Peitersen, 2002) 

 

 Obranné činnosti jednotlivce jsou základním stavebním kamenem pro využití 

zónové obrany a agresivního presinku. Ne nadarmo se říká: "Útok prodává lístky a 

obrana vyhrává utkání".  

 

2.1.3 Presink 

 

 "Presink je způsob útoku v momentu, když nemáš míč", řekl uznávaný kouč 

Arsene Wenger (Wein, 2004). Presink je součástí herních činností jednotlivců i celého 

týmu. Základní princip presinku v obranné fázi hry je vytvořit systematické, intensivní 

pokrytí prostoru okolo míče a vyvinout zesílený tlak na hráče s míčem. Ve správně 

fungující presinkové obraně se stává, že napočítáme více bránících a méně útočících 

hráčů, čemuž v kopané říkáme přečíslení. Pokud dojde k takovémuto přečíslení, bránící 

tým má velkou šanci získat míč. V průběhu utkání sledujeme různé herní situace, při 

kterých je vhodné vytvořit zvýšený tlak na soupeře a přečíslit ho. Mezi tyto herní 

situace patří: 

 

 Pokud útočící hráč přijímá přihrávku u postranní čáry, v takzvaném uzavřeném 

prostoru 

 Pokud útočící hráč přijímá nepřesnou nebo příliš vysokou přihrávku 

 Pokud útočící hráč přijímá přihrávku ve zhuštěném prostoru, kde nemá 

perfektní přehled o dané herní situaci 

 

Napadající hráč by se měl soustředit nejen na odebrání míče útočícímu hráči, ale také na 

to, aby v případě, že útočící hráč dokáže přihrát, aby přihrávka směřovala do prostoru, 
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kde se nachází velké množství obránců. Dalším záměrem bránícího hráče by měla být 

snaha za každou cenu narušit přihrávku, a tím znesnadnit podmínky útočícímu hráči, 

který přijímá přihrávku. Důležitým atributem pro bránícího hráče je vynikající 

schopnost koordinace a anticipace. Základní cíle presinku jsou: 

 

 Zmenšit prostor, do kterého útočící hráč může směřovat přihrávku 

 Zvýšit šanci, že útočící hráč s míčem udělá chybu a přihraje nepřesně nebo 

ztratí kontrolu nad míčem 

 Překvapit útočící tým 

 Vytvořit tlak na soupeře a vytvářet si tím územní převahu 

 

2.2 Zónová obrana 

  

Zónová obrana je způsob organizování hry v defensivě. Systém zónové obrany je 

založen na zodpovědnosti každého hráče za určitý prostor, čímž se zajišťuje pokrytí 

velké části hrací plochy do šířky i do hloubky. Velikost plochy pokryté jedním hráčem 

se mění v závislosti na konkrétním postu hráče. Hráči, operující v křídelních prostorech 

pokrývají relativně větší prostor herní plochy. Středoví hráči jsou závislí na 

spoluhráčích postavených v jejich bezprostřední blízkosti a na spolupráci obou 

zmíněných. Pokud součinnost středových hráčů funguje tak, jak by měla, potom 

pokrývají relativně menší plochu, než hráči podél postranní čáry. Činnost hráčů 

v zónové obraně popisujeme jako prostorovou a časovou orientaci z hlediska zaujímání, 

udržování, reorganizace skupinového tvaru, s reakcí na činnost spoluhráčů i protihráčů, 

při které zpevňujeme vzájemnou sounáležitost v obranném seskupení (Buzek, 2007). 

Důležitá je kompaktnost celého týmu – součinnost všech hráčů v obranné fázi hry 

(Votík, 2003). Zónová obrana postupem času vykrystalizovala z osobní obrany, která je 

v dnešní době již téměř nevyužívá. Podle Buzka a Procházky (2003) by se obranný 

koncept zónové obrany orientovaný na míč měl stát základní výbavou nejen všech 

seniorských mužstev, ale i mládežnických týmů. Hráč, který participuje ve fotbalovém 

klubu od útlého mládí - rozhodne se tudíž pro metodu rané specializace, získá 

markantní výhodu nad svými vrstevníky, kteří v nízkém věku dali přednost 

všeobecnému rozvoji, pokud se trenéři mládežnických týmu přenesou přes zastaralé 

zkušenosti a odhodlají se zkusit moderní trendy. Základní zónová obrana je současnost 
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českého i světového fotbalu. Existuje několik odlišných obranných stylů, které se 

aplikují v různých herních prostorech. V závislosti na taktice týmu se praktikují tyto 

obranné styly: 

 

 Zónová obrana na vlastní polovině 

 Napadání ve střední části hřiště 

 Agresivní, vysunutý presink na polovině soupeře 

 

V následujících částech této práce popíšu a rozliším jednotlivé typy zónové obrany dle 

herního prostoru, ve kterém jsou používány a dle stupně aktivity vyvíjené na protihráče. 

Hlavní pozornost budu věnovat dvěma typům zónové obrany – zónové obraně na 

vlastní polovině a agresivnímu, vysunutému presinku. Vysunutý presink vychází 

z principů zónové obrany a je její přímou modifikací. Nemusí tomu ovšem být vždy, 

jelikož v některých herních situacích (ztráta míče na soupeřově polovině), může být 

vysunutý presink částečně neorganizovaný a takřka spontánní.  

 

2.2.1 Základní rozestavení zónové obrany 

  

Zónovou obranu lze aplikovat se čtyřmi obránci v rozestavení 4-4-2 (číselná 

kombinace, která popisuje systém hry, ukazující kolik hráčů se nachází v každé ze tří 

řad – obranná řada, záložní řada, útočná řada), 4-3-3, 4-5-1, 4-2-3-1 nebo se třemi 

obránci v jedné linii v rozestavení 3-5-2, 3-4-3. Existuje dlouhá řada modifikací 

základních systémů. Praktická realizace principů aktivní obrany není určována 

základním rozestavením, ale konkrétními úkoly jednotlivých hráčů, skupin i celého 

družstva v příslušných herně situačních souvislostech. Rozestavení hráčů na hřišti 

víceméně pouze naznačuje určitou vnější formu uspořádání hráčů. Jednotlivé týmy 

sestavují základní jedenáctku, její složení a rozestavení podle základních taktických 

záměrů a typu hráčů, kterými tým disponuje (Buzek, Procházka, 2003). Důležité je, aby 

tým dosáhnul maximální flexibility v rozestavení, které praktikuje a aby hráči pokryli 

herní prostor, ve kterém by mohl soupeř zakládat nebezpečné herní situace. Základní 

rozestavení také určuje jakým způsobem a jakou rychlostí tým přechází do útoku po 

získání míče. Všeobecně jsou uznávány hlavně systémy se třemi či čtyřmi obránci 

v řadě. Tyto dva systémy jsou nejčastěji využívány a zdají se být těmi nejefektivnějšími.  
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 Pro lepší představu o využití zónové obrany v dnešním fotbale přesvědčují 

statistiky z fotbalových vrcholových turnajů. Na MS 2002 i 2006 praktikovali všechny 

zúčastněné týmy zónovou obranu se třemi či čtyřmi obránci. V roce 2002 hrálo pouze 8 

týmů systém se třemi obránci v jedné linii a v roce 2006 zvolilo tuto variantu pouhých 5 

týmů z 32 startujících celků. V nejprestižnější evropské klubové soutěži, jíž je 

samozřejmě Liga mistrů, adaptovalo všech 16 účastníků systém hry zónového bránění 

se vzájemným zajišťováním na bázi 4 obránců v linii. Organizace hry se dle této 

statistiky dá rozdělit do dvou hlavních skupin, 4-4-2 a 4-3-3 a z nich vycházejících 

dalších modifikací (Lička, 2007). Tuto teorii potvrzuje i Marcello Lippi, který 

v rozhovoru říká: „Formaci se čtyřmi obránci v řadě jsem ve své kariéře používal velice 

často, ale osobně si myslím, že každý trenér by měl být schopný adaptovat systém hry 

průběhu hraného utkání a být kreativní” (Zauli, 2002).   

 

2.2.2 Základní principy spolupráce v zónové obraně – obranné herní kombinace 

 

 Pojem herní kombinace obecně znamená spolupráci dvou a více hráčů při řešení 

konkrétní herní situace – v případě obranných herních se jedná o obranný herní úkol. 

Hráči kromě své činnosti musí vnímat i činnost spoluhráčů a určitým způsobem 

přizpůsobovat svoji činnost jejich činnostem a obráceně (Buzek, 2007). Způsob 

provedení dané herní kombinace je ovlivněn několika faktory. Jde především o 

pohybové schopnosti, dovednosti jednotlivce a problematiku psychologických faktorů. 

Svou roli samozřejmě hrají i vnější podmínky a jejich složitost a proměnlivost. Obranné 

herní kombinace se dají rozdělit podle jednotlivých kritérií (například podle počtu 

zúčastněných hráčů, jednotlivých úkolů každého hráče, herního prostoru nebo 

momentálních taktických záměrů týmu) na několik hlavních kategorií. 

 

 Kombinace založené na vzájemném zajišťování 

Vzájemné zajišťování je jednou z nejčastěji vyskytujících se herních situací. Základním 

principem je aktivní napadání jednoho bránícího hráče, zatímco druhý hráč (popřípadě 

více spoluhráčů) diagonálně zabezpečuje prostor za prvním hráčem tak, aby po jeho 

případném překonání nedošlo k přímému či nepřímému ohrožení branky bránícího 

týmu. Může dojít k situaci, ve které bránící hráč bude zajišťován dvěma spoluhráči tak, 

že celá formace bude vytvářet tvar připomínající trojúhelník. Takto vytvořená formace 

vytváří zajištění jak do hloubky, tak i do šířky. Tato varianta bránění je náročná na 

 18



sehranost a komunikaci bránících hráčů. Důležitými herními vlastnostmi zúčastněných 

bránících hráčů jsou spolehlivost, trpělivost a disciplinovanost. Dalším nezbytným 

faktorem úspěšného zajišťování je správné načasování – "timing".  

 

 Kombinace založené na přebírání hráčů 

Kombinace založená na přebírání hráčů je často využívaná při zónové, tak i při 

kombinované obraně. Základní činností je obsazování hráčů soupeře, takzvané 

přebírání, kteří si mění pozice mezi sebou. Hráči soupeře jsou kontrolováni podle toho, 

v jakém prostoru se pohybují a který bránící hráč zodpovídá za příslušný prostor. Hráči 

soupeře si mohou měnit pozice do hloubky nebo do šířky hřiště, proto je tato obranná 

kombinace velice náročná na pohybové schopnosti, schopnost dorozumívání, sehranost 

a celkově na dovednost komunikovat.  

 

 Kombinace založené na zesíleném obsazování hráče s míčem 

Kombinace založená na obsazování hráče dvěma, popřípadě třemi hráči s cílem 

odebrání míče se nazývá presink. Presink je v dnešním fotbale velice populární. Je 

nutností, aby se obrana posunovala směrem k míči a chtěla ho získat. Podle herního 

prostoru, ve kterém zesílené obsazování hráče s míčem probíhá a podle intenzity 

agresivity napadání se rozlišuje několik druhů této kombinace. Někteří trenéři považují 

agresivity napadání za základ úspěchu při snaze o odebrání míče soupeři. Například 

Josef Csaplár v časopise Fotbal a trénink (2/1998) cituje Marcella Lippiho: „Zaprvé 

chci agresivní mužstvo. Tato agresivita se musí vyznačovat pozitivní agresivitou – tzn., 

že v každé situaci musí být na hráči znát vůle získat míč. Na soupeřovy hráče, kteří mají 

míč v držení, musí být vyvíjen neustálý tlak – jinými slovy, agresivita musí být 

přeměněna v presink”. Tento systém je obvykle velice účinný, ale také náročný na 

fyzickou a taktickou připravenost hráčů. 

  

 Kombinace založené na vystavení soupeře mimo hru 

Buzek (2007) uvádí, že: „Cílem tohoto taktického manévru, pohybem obranné řady 

vpřed, je donutit soupeře přihrát míč do ofsajdových pozic“. Tato kombinace doznala 

podstatné změny po odstoupení od hry s liberem, tudíž obrannou řadu řídí obvykle 

jeden ze středových obránců a ovládá pohyb celé obranné linie kupředu (Nedorost, 

2004). Koncentrace, komunikace a anticipace jsou základními dovednostmi pro úspěch 

celé obranné akce a následné vystavení soupeře mimo hru. Zvláště, když tým praktikuje 
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vysunutý presink a jeho obranná řada vystupuje až na půlící čáru hrací plochy, 

zmenšuje prostor, ve kterém soupeř kombinuje a eliminuje mezery mezi jednotlivými 

řadami (obranná, záložní, útočná).  

 

2.3 Obranný styl v různých herních prostorech  

 

 Obranný styl dvou týmů může mít stejnou koncepci, ale nikdy nebude totožný. I 

přesto, že dva týmy organizují defensivu naprosto totožně, lze najít markantní rozdíly 

ve způsobu provedení obranných úkolů. Záleží na týmové taktice. Hráči se mohou vrátit 

na vlastní polovinu ještě před tím, než zformují obranu nebo se mohou rozhodnout 

zůstat na soupeřově polovině hrací plochy a pokusit se získat míč zpět (Bangsbo, 

Peitersen, 2002). Podle herního prostoru, ve kterém tým soustředí bránění, rozdělujeme 

organizaci obrany do tří kategorií: 

 

 Organizace obrany na útočné polovině hřiště 

 Organizace obrany ve střední části hřiště 

 Organizace obrany na obranné polovině hřiště 

 

Styl provedení obranných činností konkrétních národních týmů se může lišit i 

v závislosti na fotbalových tradicích jednotlivých zemí. Bangsbo a Peitersen (2000) 

rozlišují několik stylů, a to: Latinský, britský, norský, jihoamerický a africký. Každá 

země se vyznačuje mírně odlišným stylem hry. Dalšími faktory, na kterých závisí styl 

hry konkrétních mužstev, jsou: Osobnost trenéra, hráčský talent a potenciál, a dynamika 

týmu. Při pozorování fotbalových utkání z MS nebo ME je pozorovatelný zřetelný 

rozdíl, který hraje důležitou roli ve výsledcích mé práce.  

 

2.3.1 Obrana na vlastní polovině hřiště 

 

Obrana na vlastní polovině hřiště je základním druhem zónové obrany. Tým praktikující 

tento typ obrany by neměl hrát příliš pasivně. Naopak, pokud dovolíme soupeři přejít 

s míčem půlící čáru hrací plochy, musíme tak učinit s vědomím, že na soupeře 

vyvineme velice vysoký tlak na vlastní polovině. Obrana na vlastní polovině hřiště by 

měla být zhuštěná a zesílená, ale nikdy pasivní. Aktivní obranu obvykle organizují 

týmy, jejichž taktické záměry jsou defensivní a také v případě, že nestihnout vyvinout 
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dostatečný tlak na soupeře ihned po ztrátě míče. Aktivní obranná činnost musí být 

zahájena v dostatečné vzdálenosti od vlastní branky, abychom dokázali eliminovat 

bezprostřední ohrožení. Bránící tým samozřejmě využívá klasické principy zónové 

obrany. Vysoká obranná aktivita by měla být zřejmá zejména při bránění standardních 

situací soupeře a také v případě, že tým má potřebu nutně získat míč, což může být 

způsobeno nepříznivým skóre utkání.  

 

2.3.2 Obrana ve střední části hřiště 

 

Obrana ve střední části je ideálním kompromisem mezi pasivní obranou na 

vlastní polovině hrací plochy a obranou na polovině soupeře. Hráči se pohybují 

v úzkém seskupení a snaží se donutit soupeře k přihrávkám směřujícím k postranním 

čárám, ke zpětným přihrávkám či zpětnému pohybu soupeře s míčem. Prostor 

v blízkosti postranních čar je nejvhodnějším místem k presinku, protože hráč s míčem 

má omezené možnosti volby optimálního řešení. Bránící tým se snaží dosáhnout 

zvýrazněného skupinového tlaku na soupeře s míčem, vystoupení obranné řady vpřed a 

vytváření kompaktního celku na zúženém herním prostoru. Cílem je zabránit soupeři 

rozvinout útok ve středu hřiště a získat míč. Pro zisk míče je potřeba udržovat těsnou 

bránící formaci, což usnadňuje úspěšnou realizaci individuálních i skupinových 

obranných činností.  

Obraně ve střední části hřiště nevěnuji v mé práci zvýšenou pozornost a 

v analýze fotbalových utkání zdůrazňuji obranné činnosti v dalších herních prostorech – 

na vlastní polovině a na polovině soupeře, protože chci vyjádřit rozdíl mezi dvěma 

evidentně se lišícími způsoby bránění a napadání. (Buzek, Procházka, 2003) 

 

2.3.3 Obrana na útočné polovině hřiště 

 

 Vysunutá aktivní obrana na útočné polovině hřiště je vyjádření aktivní útočné 

hry. Hlavním záměrem je narušit kontrolovanou výstavbu útoku soupeře, donutit 

protihráče přihrávat na velkou vzdálenost, nepřesně, nebo naslepo. Obranné seskupení 

musí být soudržné, jen tak může vytvořit kolektivní tlak na soupeře (Buzek, Procházka, 

2003). Pokud je soupeř konstantně pod tlakem, snadněji generuje chyby a tím bránícímu 

týmu usnadňuje proces odebrání míče. Obrana na útočné polovině obvykle začíná 

okamžitě po ztrátě míče, kdy hráči, kteří jsou nejblíže míči, neprodleně napadají hráče, 
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který je v držení míče. V některých herních situacích (výhoz brankáře soupeře, krátká 

přihrávka při rozehrávce brankářem) bránící tým aplikuje presink na útočné polovině, i 

když vychází ze své vlastní poloviny. K takovýmto situacím často dochází při 

nepříznivém skóre, na konci nebo na začátku utkání, či pokud se bránící tým snaží 

dostat soupeře pod konstantní tlak. Některé týmy jsou takticky vyspělé natolik, že 

dokážou měnit tempo hry tím, jak se soustřeďují na zvýšenou aktivitu při bránění 

v různých herních prostorech. Italové jsou mistři presinku. Oproti tomu Angličané často 

využívají tento presink v úvodních, respektive v posledních deseti (patnácti) minutách 

utkání. Často se stává, že tým využívá aktivní obranu na polovině soupeře po 

vstřeleném či obdrženém gólu. Tento styl presinku je extrémně fyzicky náročný.  

 Existuje velké množství důvodů, které tým vedou k praktikování presinku na 

útočné polovině. Mimo jiné můžeme jmenovat: 

 

 Nepříznivé skóre 

 Nepříznivé postavení v tabulce 

 Konec nebo začátek sezóny 

 Kvalita hrací plochy 

 Typ hráčů 

 Osobnost trenéra 

 

Je nezbytné zmínit, že existují i situace, ve kterých se tým obvykle rozhodne nehrát 

systémem aktivního presinku na polovině soupeře: 

 

 Vysoká teplota nebo vlhkost 

 Příznivý stav ke konci utkání 

 Konec nebo začátek sezóny 

 Postavení v tabulce 

 

Pokud tento typ zónové obrany selže, takticky vyspělé mužstvo se automaticky ubírá 

zpět na vlastní polovinu a zahajuje klasickou zónovou obranu na vlastní polovině hrací 

plochy. 
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2.4 Odebírání míče 

 

 Odebírání míče je finální obranná činnost jednotlivce. Obvykle nastává po 

úspěšném provedení ostatních obranných činností jednotlivce – obsazování prostoru, 

obsazování hráče bez míče a hlavně obsazování hráče s míčem. Tyto činnosti 

předcházejí odebrání míče, nebo probíhají současně. Cílem činnosti odebrání míče tedy 

je získat míč pod kontrolu, čímž hráč umožní celému týmu přejít do útočné fáze hry. Ne 

každý okamžik je ideální pro pokus o odebrání míče soupeři. V moderním fotbale je 

velice důležitá schopnost anticipovat. Předvídání a znalost hry soupeře, typických 

způsobů obcházení a typických kombinací skupin hráčů, zvyšuje šance na odebrání 

míče. V některých případech je odebrání míče provedeno v podobě odkopnutí nebo 

odhlavičkování míče do zámezí nebo odkopnutí míče zpět na soupeřovu polovinu. Tyto 

situace, ve kterých dojde k narušení výstavby útoku soupeře, jsou výhodné pro 

organizaci hry, ale jsou destruktivní (Navara, Buzek, Ondřej, 1986). V dnešním 

moderním fotbale je zřetelná tendence odebírat míč konstruktivně. Konstruktivní 

způsob odebrání míče nastává v herní situaci, ve které bránící hráč získává míč pod 

kontrolu a zahajuje přechod týmu do útočné fáze hry. Statistiky prozrazují, že 

konstruktivní odebrání míče se vyskytuje ve fotbalových utkáních častěji, než 

destruktivní odebrání míče. Frekvence výskytu konstruktivního odebrání míče se na 

profesionální úrovni pohybuje v rozmezí od 53 do 57 %, což znamená, že 

k destruktivnímu odebrání míče nadchází pouze v 43 až 47 % herních situací (Votík, 

2003). Trend současného fotbalu je jednoznačný. Hráči by měli být kreativní a 

konstruktivní. Zvláště při aplikování modifikací zónové obrany, například na soupeřově 

polovině, je klíčové, aby hráči byli takticky i technicky dostatečně vybaveni. 

 

2.4.1 Situace vhodné pro odebrání míče 

 

Existují tři herní situace, ve kterých se bránící hráč obvykle rozhodne pokusit se 

získat míč: 

 

 Dříve, než soupeř dostane míč pod kontrolu 
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V tomto případě se bránící hráč obvykle snaží získat míč vypíchnutím nebo zachycením 

přihrávky před tím, než se ho zmocní soupeř. Jedná se převážně o konstruktivní 

provedení. Odebrání míče dříve, než ho zpracuje soupeř je nejčastějším a nejúčelnějším 

typem odebrání míče. Mezi základní dovednosti pro získání míče tímto způsobem patří 

excelentní koordinace, agilita a anticipace. 

 

 V průběhu zpracování míče soupeřem 

 

Vyskytuje se v případě, kdy se útočící hráč plně soustředí na zpracování míče. V této 

situaci je důležité, aby bránící hráč plně využil pravidly povolenou hru tělem a 

energicky zakročil. Pokud útočícímu hráči míč odskočí od nohy, bránící hráč by měl být 

v ideálním postavení  

(ne přímo za útočníkem, ale raději šikmo za ním – na spojnici vlastní branky a útočícího 

hráče), připravený vypíchnout míč ve stoji či v pádu.  

 

 Pokud soupeř již plně kontroluje míč 

 

V této situaci je odebrání míče nejsložitější. Útočící hráč má míč plně pod kontrolou a 

snahou bránícího hráče je čekat na vhodnou situaci, kdy útočník na okamžik ztratí 

kontrolu nad míčem. Technika útočících hráčů je dnes na vysoké úrovni, proto musí 

obránce ovlivňovat útočníka vlastními klamavými pohyby. Bránící hráč může útočníka 

nalákat do prostoru, kde je pro něj relativně snadnější odebrat mu míč, jako například u 

postranních čar. Způsob odebrání míče je zásadně ovlivněn vzájemným postavením 

hráče a soupeře s míčem, které může být čelné, bočné, nebo zády k obránci.  

 

2.4.2 Způsoby odebírání míče 

 

 Existuje několik způsobů odebrání míče. Podle vzájemného postavení bránícího 

a útočícího hráče a momentu, ve kterém došlo k odebrání míče, rozlišujeme čtyři 

základní druhy odebrání míče: 

 

 Odebrání míče zachycením přihrávky 
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V tomto případě se obvykle jedná o konstruktivní provedení, které sledujeme velice 

často, pokud tým praktikuje zónovou obranu se zvýšeným presinkem na soupeřově 

polovině. K odebrání míče nastává v případě, kdy útočící hráč je postaven zády nebo 

bokem k bránícímu hráči. Bránící hráč využije momentu překvapení k předskočení 

soupeře a zisku míče. Při úspěšném provedení tradičně dochází k rychlému protiútoku.  

 

 Odebrání míče vypíchnutím 

 

Nejčastěji se provádí, když má útočící hráč míč pod kontrolou nebo ho právě získává. 

Odebrání míče vypíchnutím je nejvariabilnější způsob získání míče. Může být proveden 

v čelném i bočném postavení, nebo zády k soupeři. Exekuce této herní činnosti 

jednotlivce může být navíc praktikována ve stoje, v pádu, ve výskoku, rozštěpem, či 

hrou tělem. Záleží na zhodnocení situace bránícím hráčem. Pokud tým hraje systémem 

agresivního presinku na soupeřově polovině, je výhodnější zvolit metodu ve stoji nebo 

ve výskoku, protože bránící hráč je obvykle vyřazen ze hry, ocitne-li se na zemi. 

Odebrání míče vypíchnutím může být konstruktivní i destruktivní, ale moderní fotbal se 

přiklání ke konstruktivnímu provedení v každé situaci.  

 

 Odebrání míče skluzem 

 

Odebrání míče skluzem je herní činnost, ke které dochází v průběhu utkání na 

profesionální úrovni méně často, než bývalo zvykem. Dnešní pojetí kopané preferuje 

konstruktivní styl hry. Za určitých okolností, když bránící hráč vypíchne míč skluzem a 

tím zároveň přihraje míč spoluhráči, můžeme o skluzu hovořit jako o konstruktivním 

řešení, ale převažují situace, kdy je považován za destruktivní řešení. K odebrání míče 

skluzem často dochází v momentě, kdy se útočící hráč dostane nepatrně za záda 

bránícího hráče a ten je nucen využít této náročné techniky. Při praktikování skluzu 

musí být bránící hráč nesmírně opatrný. Bránící hráč, který špatně anticipoval nebo 

provedl skluz s nesprávným načasováním, je vyřazen ze hry a útočící hráč může 

postupovat dál, aniž by na něj byl vyvíjen jakýkoliv tlak. K odebrání míče skluzem se 

hráči obvykle odhodlají v krajních situacích, kdy už nezbývá žádné jiné řešení.  
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 Odebrání míčů letících vzduchem 

 

Odebrání míče letícího vzduchem je možné ve výskoku, v pádu, či ve stoji. Tento 

způsob provedení může být opět buď konstruktivní, nebo destruktivní. Konstruktivním 

se stane v případě, že bránící hráč směřuje odebraný míč přímo na spoluhráče. Při 

destruktivním provedením míč obvykle končí v zámezí nebo na kopačkách útočícího 

týmu. Cílem odebrání míčů letících vzduchem je často narušení rychlého přenesení hry 

soupeře a zamezit tak vytvoření nebezpečné herní situace. K odebrání míčů letících 

vzduchem obyčejně nadchází na vlastní polovině bránícího týmu.  

 

Pro odebrání míče soupeři je velmi důležité neustálé udržování správného obranného 

postavení vzhledem k soupeři, k míči, k vlastní brance (Votík, 2003). Hráči, kteří 

excelují v této fázi hry, mají zpravidla excelentní schopnost anticipovat, využít 

dovolené hry tělem, správný timing a jsou disciplinovaní. Odebrání míče je naprosto 

zásadní faktor pro tvorbu této práce a je jedním z hlavních bodů, na které se zaměřuji 

při analýze sledovaných utkání.  
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3 Výzkumná část 

 

3.1 Hypotézy 

 

 H1) Předpokládám, že tým po ztrátě míče zorganizuje zónovou obranu na vlastní 

polovině hrací plochy častěji, než vysunutý, zónový presink na polovině soupeře. 

 H2) Předpokládám, že k presinku s následným odebráním míče dojde častěji na 

vlastní polovině hrací plochy, než na polovině soupeře. 

 H3) Předpokládám, že konstruktivní odebrání míče budeme evidovat častěji, než 

destruktivní odebrání míče. 

 H4) Předpokládám, že vysunutý presink na soupeřově polovině bude 

procentuelně úspěšnější z hlediska konstruktivního odebrání míče, než zónová obrana 

na vlastní polovině. 

 H5) Předpokládám, že tým, který častěji aplikuje vysunutý presink na soupeřově 

polovině, bude úspěšnější, než týmy využívající častěji zónovou obranu na vlastní 

polovině. 

 

3.2 Cíle a úkoly práce 

 

Cíl práce: 

 

Analýza vybraných jevů v ději utkání ve fotbale – se zaměřením na obrannou 

fázi hry.  

  

Úkoly práce: 

 

 Na základě odborné literatury vypracovat teoretický základ BP 

 Zajištění videozáznamů vybraných utkání v kopané  

 Vytvoření kategoriálního systému pro zaznamenávání vybraných jevů 

 Evidence výsledků pozorování 

 Analýza výsledků – interpretace do praxe 
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3.3 Metodologie 

 

Získávání a sběr informací pro bakalářskou práci jsem založil na pozorování 

videozáznamů, které byly nahrány z přímých přenosů vybraných utkání v rámci 

Evropského fotbalového šampionátu (EURO), který se konal v Rakousku a Švýcarsku 

v roce 2008. 

 Pozorování je plánovité, metodické sledování, jež je založeno na výběrovém a 

soustředěném vnímání jevů, které jsou z hlediska záměru pozorovatele důležité 

(Navara, Buzek, Ondřej, 1986). Psotta (2003) prezentuje názor, že systematické 

pozorování pohybové aktivity je deskriptivním výzkumem a jednou z metod hodnocení 

lidského pohybu. Pozorování je metoda s širokým spektrem využití, jehož předmětem 

může být jednotlivec nebo celé mužstvo.  

 V tomto specifickém případě provádím pozorování zprostředkovaně 

z videozáznamu, pozorování je tedy klasifikováno jako nepřímé. Nepřímé pozorování 

má z hlediska kvality získaných údajů své výhody i nevýhody. Psotta (2003) uvádí, že 

mezi výhody nepřímého pozorování patří možnost sledování videozáznamu bez 

časového stresu a jiných rušivých elementů prostředí. Nepřímé pozorování nám navíc 

nabízí možnost opakovaného pozorování stejných sekvencí a tím zvýšenou přesnost 

zaznamenaných statistických údajů. Pozorování déletrvající pohybové aktivity lze 

s využitím této techniky rozložit do libovolných časových úseků. Autor dále uvádí, že 

další výhodou metody nepřímého pozorování je zabránění poklesu pozornosti a celkové 

únavy a tím ovlivnění kognitivního výkonu pozorovatele. Nepřímé pozorování má i své 

nevýhody. Jednou z nich je dvojdimenzionální obraz, který zkresleně přenáší skutečný 

trojdimenzionální realitu. Videozáznam není schopen zachytit celou hrací plochu hřiště, 

což může zkreslovat pozorovatelův vjem. Domnívám se však, že metoda nepřímého 

pozorování je dostačující mému záměru.  

 Získaná data poté podrobím analýze. Analýza lidského pohybu, dle Dobrého 

(1999), představuje kontinuum rozprostírající se mezi dvěma póly. Tyto dva póly jsou 

charakterizovány kvalitativní a kvantitativní analýzou. V mé práci budu využívat 

kvantitativní analýzu. Kvantitativní analýza je podle Dobrého založena na datech 

získaných různými druhy měření. Oproti tomu kvalitativní analýza je definována jako 

systematické pozorování a posuzování kvality pohybové dovednosti s následnou 

intervencí do edukačního procesu s cílem zlepšit pohybový výkon.  
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 Výsledky budu zaznamenávat do předem vypracovaných záznamových archů, 

které předložím v příloze této práce. Výsledky využiji k vyvození závěrů a diskuzi 

sledované problematiky. 

 

3.4 Kategorie pozorování 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

 U této kategorie sleduji, jak hráči zareagují na ztrátu míče. Pro analýzu 

sledovaných utkání jsem si vytvořil dvě podkategorie, které budu zaznamenávat. Hráči 

po ztrátě míč mohou: 

 Zahájit okamžitý presink (modifikovanou zónovou obranu) již na polovině 

soupeře 

 Vrátit se na vlastní polovinu herní plochy a zahájit organizovanou zónovou 

obranu 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 V této kategorii analyzuji, ve kterém sektoru hrací plochy došlo k presinku a 

následnému odebrání míče. V mojí práci zkoumám dva základní herní prostory. Jedním 

z nich je obranná polovina a tím druhým je útočná polovina. Z důvodu lepší 

přehlednosti mojí práce jsem se rozhodl nezaznamenávat herní činnost v herním 

prostoru kolem středové půlicí čáry a středového kruhu. Proto jsem rozdělil hrací 

plochu do čtyř různých sektorů. (viz. Příloha č. 2) 

 

Kvalita odebrání míče 

 

 V této kategorii je mým úkolem sledovat, zda došlo ke konstruktivnímu či 

destruktivnímu odebrání míče. Konstruktivní odebrání míče znamená, že bránící tým 

zvládl obrannou herní situaci, získal míč a může bezpečně postupovat do útočné fáze 

hry. Destruktivním odebráním míče rozumíme obrannou herní činnost, která zastaví 

postup soupeře, ale bránící tým nezíská ultimátní kontrolu nad míčem. 
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3.5 Výzkumný soubor 

 

Výzkumný soubor, který je podkladem pro moji bakalářskou práci, tvoří 7 

utkání vybraných reprezentačních mužstev, které byly odehrány v rámci mistrovství ME 

2008 v Rakousku a ve Švýcarsku. Soubor tvoří jak utkání, která proběhla v základních 

skupinách, tak utkání ve finální části turnaje. Celkem jsem sledoval 9 různých týmů. 

Výběr utkání jsem se snažil založit na své předchozí znalosti světového fotbalu, proto 

jsem vybral týmy, které vynikají rozdílnými taktickými prvky.  

 

Sledovaná utkání: 

 

Utkání č. 1: Portugalsko - Německo 2:3 (čtvrtfinále ME 2008) 

Utkání č. 2: Španělsko - Německo 1:0 (finále ME 2008) 

Utkání č. 3: Švédsko - Španělsko 1:2 (základní skupina ME 2008) 

Utkání č. 4: Francie - Itálie 0:2 (základní skupina ME 2008) 

Utkání č. 5: Španělsko - Rusko 3:0 (semifinále ME 2008) 

Utkání č. 6: Německo - Turecko 3:2 (semifinále ME 2008) 

Utkání č. 7: Řecko - Španělsko 1:2 (základní skupina ME 2008) 
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3.6 Výsledky 

V tabulkách jsou uvedeny zkratky, které jsou vysvětleny v přílohách na konci této 

bakalářské práce. (viz. Příloha č. 2) 

 

Zápas 1: Německo – Portugalsko 3:2 

V tomto zápase byl tým Německa mírně aktivnější a tlakem na soupeře získal několik 

standardních situací, které nakonec rozhodly o výsledku utkání. Čtvrtfinále bylo 

vyrovnané z hlediska téměř všech sledovaných kategorií. 

 

Sledovaný tým: Německo 

Tab. č. 1: Analýza fotbalového utkání Německo: Portugalsko 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

   37      29 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  31    C   11 

B  20    D   4  

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  23    K   8 

D  28    D   7 
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Sledovaný tým: Portugalsko 

Tab. č. 2: Analýza fotbalového utkání Německo: Portugalsko 

 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  36       28 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  15    C   17 

B  15    D   2 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  20    K   15 

D  10    D   4 
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Zápas 2: Německo – Španělsko 0:1 

 

Finálový zápas byl velice vyrovnaný. Španělsko vyvinulo zpočátku utkání veliký tlak 

na soupeře, podporovaný kvalitně organizovaným, vysoko vysunutým presinkem. Po 

poměrně brzy vstřelené brance modifikoval tým Španělska styl hry a využíval 

především precizně organizované zónové obrany na vlastní polovině. Tento zápas byl 

jediným, ve kterém tým Španělska dosáhl nižšího čísla v kolonce “vysunutý presink na 

polovině soupeře“.  

 

Sledovaný tým: Německo 

Tab. č. 3: Analýza fotbalového utkání Španělsko: Německo 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  16       24 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  16    C   12 

B  11    D   4 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  10    K   11 

D  17    D   5 
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Sledovaný tým: Španělsko 

Tab. č. 4: Analýza fotbalového utkání Španělsko: Německo 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  34       27 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  13    C   17 

B  25    D   7 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  23    K   15 

D  15    D   9 
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Zápas 3: Švédsko – Španělsko 1:2 

 

I přesto, že výsledek tomu nenapovídá, dominance týmu Španělska v tomto utkání byla 

naprosto evidentní. Španělský nátlakový styl hry s vysoko vysunutým presinkem vedl 

k zasloužené výhře. I když se tým Švédska dokázal poměrně úspěšně bránit a odebírat 

mnoho míčů konstruktivním způsobem, na španělské hráče to nestačilo. 

 

Sledovaný tým: Španělsko 

Tab. č. 5: Analýza fotbalového utkání Švédsko: Španělsko 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  14       43 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  14    C   29 

B  32    D   8 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  28    K   24 

D  18    D   13 

 

 

 35



Sledovaný tým: Švédsko 

Tab. č. 6: Analýza fotbalového utkání Švédsko : Španělsko 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  33       7 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  32    C   6 

B  32    D   0 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  51    K   3 

D  13    D   3 
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Zápas 4: Francie – Itálie 0:2 

 

Toto utkání bylo zcela v režii Itálie, čemuž velice napomohlo zranění klíčového hráče 

Francie a červená karta, kterou inkasoval taktéž hráč Francie. Itálie je světoznámým 

mistrem presinku a excelentní zónové obrany. Přestože Francie vyvinula enormní tlak 

na obranu Itálie, ta setrvala nepřekonaná.  

 

Sledovaný tým: Francie 

Tab. č. 7: Analýza fotbalového utkání Francie : Itálie 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  26       23 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  19    C   11 

B  18    D   1 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  23    K   12 

D  14    D   0 
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Sledovaný tým: Itálie 

Tab. č. 8: Analýza fotbalového utkání Francie : Itálie 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  29       21 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  19    C   10 

B  26    D   3 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  23    K   10 

D  22    D   3 
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Zápas 5: Španělsko – Rusko 3:0 

 

Španělsko v tomto utkání vévodí všem sledovaným kategoriím a potvrzuje roli favorita 

turnaje. Přispělo k tomu především 66 % konstruktivně odebraných míčů a vysunutý 

presink na polovině soupeře, kterého tým Španělska využil v 44 % všech situací.  

 

Sledovaný tým: Španělsko 

Tab. č. 9: Analýza fotbalového utkání Španělsko : Rusko 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  30       24 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  22    C   11 

B  27    D   2 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  35    K   10 

D  14    D   3 
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Sledovaný tým: Rusko 

Tab. č. 10: Analýza fotbalového utkání Španělsko : Rusko 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  35       19 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  25    C   8 

B  13    D   1 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  21    K   6 

D  17    D   3 
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Zápas 6: Německo – Turecko 3:2 

 

Utkání, které se řadí mezi další vyrovnané bitvy Německa i Turecka na tomto 

šampionátu. Oba týmy hrály velice ofensivním stylem, o čemž svědčí statistické údaje. 

Týmy Německa i Turecka přesáhli hranici 50 % v kolonce “vysunutý presink na 

polovině soupeře“. Tým Německa uspěl nejen proto, že Turecko zahajovalo utkání 

s několika hráči, kteří obvykle nenastupují v základní jedenáctce, a proto, že jejich tým 

byl více takticky vyspělý.  

 

Sledovaný tým: Turecko 

Tab. č. 11: Analýza fotbalového utkání Německo : Turecko 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  26       30 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  2    C   13 

B  29    D   4 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  20    K   12 

D  11    D   5 
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Sledovaný tým: Německo 

Tab. č. 12: Analýza fotbalového utkání Německo : Turecko 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  21       31 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  10    C   14 

B  18    D   1 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  17    K   8 

D  11    D   7 
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Zápas 7: Řecko – Španělsko 1:2 

 

Zápas úřadujících mistrů Evropy z Řecka a týmu Španělska, který se stal vítězem ME 

2008. Toto utkání lze také popsat jako souboj ofensivního stylu hry Španělska a 

defensivního stylu hry Řecka. Tým Španělska uspěl v tomto zápase, stejně jako 

konstruktivní, ofensivní styl hry uspěl na celém šampionátu. Španělsko ohromilo 

v moderním fotbale zřídka zaznamenávaným číslem (61 %) v kategorii “vysunutý 

presink na polovině soupeře“.  

 

Sledovaný tým: Řecko 

Tab. č. 13: Analýza fotbalového utkání Řecko : Španělsko 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  24       20 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  14    C   13 

B  19    D   1 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  20    K   12 

D  13    D   2 
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Sledovaný tým: Španělsko 

Tab. č. 14: Analýza fotbalového utkání Řecko : Španělsko 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  19       30 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  11    C   15 

B  18    D   2 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  16    K   15 

D  13    D   3 
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Výsledky hypotéz jsou zpracovány formou výsečových a sloupcových grafů. 

Porovnávám týmy Španělska, Německa a ostatní týmy, které jsem na EURO 2008 

sledoval. Uvedená data jsou uvedeny v procentech a přidány jsou i číselné údaje. 

 

H1) Předpokládám, že tým po ztrátě míče zorganizuje zónovou obranu na vlastní 

polovině hrací plochy častěji, než vysunutý, zónový presink na polovině soupeře. 

 

Španělsko 

97
44%

124
56%

Návrat na
vlastní
polovinu
Vysunutý
zónový presink

Graf č.1: H1 pro tým Španělska 
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Německo 
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53%

Návrat na vlastní
polovinu

Vysunutý zónový
presink

Graf č. 2: H1 pro tým Německa 
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Ostatní týmy 

209

59%
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41%
Návrat na vlastní
polovinu

Vysunutý zónový
presink

Graf č. 3: H1 pro ostatní týmy 
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H2) Předpokládám, že k presinku s následným odebráním míče dojde častěji na 

vlastní polovině hrací plochy, než na polovině soupeře. 
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Graf č. 4: H2 pro tým Španělska 
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Německo 
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Graf č. 5: H2 pro tým Německa 
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Ostatní týmy 
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Graf č. 6: H2 pro ostatní týmy 
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H3) Předpokládám, že konstruktivní odebrání míče budeme evidovat častěji, než 

destruktivní odebrání míče. 

 

Španělsko 
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Graf č. 7: H3 pro tým Španělska 
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Německo 
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Graf č. 8: H3 pro tým Německa 
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Ostatní týmy 
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Destruktivní
odebrání míče

Graf č. 9: H3 pro ostatní týmy 
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H4) Předpokládám, že vysunutý presink na soupeřově polovině bude 

procentuelně úspěšnější z hlediska konstruktivního odebrání míče, než zónová obrana 

na vlastní polovině. 
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Graf č. 10: H4 pro tým Španělska 
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Graf č. 11: H4 pro tým Německa 
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Ostatní týmy 
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Graf č. 12: H4 pro ostatní týmy 
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4 Závěrečná část 

 

4.1 Diskuze 

 

Analýzou sledovaných fotbalových utkání jsem došel k několika poznatkům. 

Prvním poznatkem, který hraje důležitou roli při hodnocení výsledků, je fakt, že taktiku 

každého mužstva mohou ovlivnit různé události, které nastávají v průběhu utkání. Tyto 

události mohou přinutit mužstvo hrát ofensivněji, defensivněji, či pozměnit jemné 

detaily stylu hry. Mezi tyto jevy patří: obdržený gól v úvodu utkání, výkonnostně 

evidentně slabší soupeř, zranění klíčového hráče, vyloučení jednoho nebo více hráčů, 

nebo například kvalita hrací plochy.  

Pokud bychom pominuli tyto jevy a zaměřili se pouze na statistické záznamy, 

potom bychom zjistili, že všechny mnou předpokládané hypotézy se ukázaly být 

správné. V 52 % případů došlo po ztrátě míče k návratu na vlastní polovinu. Můj 

předpoklad, že k návratu na vlastní polovinu dojde častěji, než k vysunutému presinku 

na polovině soupeře (presinku) ihned po ztrátě míče, je správný. Přesto však je nutné 

konstatovat, že týmy, vyznávající a praktikující ofensivnější styl hry a tudíž i častý 

vysunutý presink na polovině soupeře, dosáhly lepších výsledků, než týmy, které 

bránily převážně na vlastní polovině hrací plochy. Jak můžeme sledovat na výsečovém 

grafu č. 1, vítězný tým Španělska zahájil okamžitý presink po ztrátě míče na polovině 

soupeře v 56 % případů, tým Německa, který se taktéž probojoval do finále, v 53 % 

případů (graf č. 2) a hodnota ostatních týmů byla pouze 41 % (graf č. 3).  

Tento fakt potvrzuje další z mých hypotéz. Pět utkání ze sedmi vyhrály týmy, 

které častěji využívaly vysunutý presink na polovině soupeře a staly se tímto úspěšnější. 

Když sečteme procentuální četnost vysunutého presinku na polovině soupeře všech 

vítězných týmů v sedmi utkáních a vypočítáme průměr, vyjde nám 53 %. To znamená, 

že vítězné týmy po ztrátě míče častěji napadají rozehrávku soupeře ihned na jejich 

polovině. U poražených týmů pak toto číslo kleslo o 13 % na “pouhých“ 40 %.  

Dalším sledovaným faktorem bylo odebrání míče a herní prostor, ve kterém 

k této situaci došlo. Předpokládal jsem, že nejčastěji dojde k presinku a následnému 

odebrání míče na vlastní polovině hrací plochy, kde je obranný val obvykle lépe 

zformovaný. V celých sedmdesáti procentech případů opravdu došlo k odebrání míče 

v prostoru vlastní poloviny týmu, který získal míč. Tento údaj potvrzuje, že ne každý 
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tým praktikující herní styl s presinkem vysunutým na soupeřovu polovinu, musí 

nezbytně slavit úspěch. Například tým vítězů EURO 2008 - Španělsko, dosáhl ze všech 

sledovaných týmů nejvyšší hodnotu v kategorii odebrání míče na polovině soupeře, a to 

celých 36 % (graf č. 4). U méně úspěšného týmu - Německo, jsem zjistil hodnotu 30 % 

(graf č. 5) a u ostatních týmů, které se umístili na 3. místě a hůře, hodnota činila pouze 

24 % (graf č. 6)  

 Je potřebné poznamenat, že pokud je tým dostatečně kompaktní, vyplatí se 

vsadit na modifikovanou zónovou obranu na soupeřově polovině (vysunutý presink), 

protože právě na soupeřově polovině dochází nejčastěji ke konstruktivnímu odebrání 

míče. Tento fakt potvrzuje další z mých hypotéz. Ke konstruktivnímu odebrání míče 

totiž došlo v sedmdesáti procentech případů na soupeřově polovině při vysunutém 

presinku a “pouze“ v šedesáti procentech případů na vlastní polovině, kde se tým 

obvykle snaží zastavit soupeřův útok za každou cenu, tedy i za cenu jen odkopnutého 

míče. Pravdou je ovšem to, že moderní fotbal není fanouškem destruktivního způsobu 

odebírání míče a proto na ME 2008 v Rakousku a ve Švýcarsku došlo 330krát (60 %) 

ke konstruktivnímu odebrání míče na vlastní polovině a jenom 216krát (40 %) 

k destruktivnímu odebrání míče na vlastní polovině. Na soupeřově polovině hrací 

plochy je statistiky ještě příznivější pro konstruktivní řešení odebrání míče. Zdá se, že si 

hráči uvědomují důležitost a nebezpečnost situace, kdy konstruktivně získají míč na 

soupeřově polovině hrací plochy. K tomuto případu došlo v sedmdesáti procentech 

situací a k destruktivnímu odebrání míče na soupeřově polovině došlo ve třiceti 

procentech. Dohromady tedy konstruktivní odebrání míče převyšuje destruktivní 

v poměru 63 % ku 37 %. Konstruktivní odebrání míče je v moderním fotbale již 

standardní dovedností většiny týmů a hráčů, což můžeme sledovat na grafech č. 7, 8 a 9, 

které ukazují, že na tomto šampionátu úspěšné týmy v tomto kritériu nijak nepřehrávali 

méně úspěšné týmy.  

Všechny moje hypotézy se tedy potvrdily a je vidět, že moderní fotbal postupuje 

správným směrem. Ofensivní, kreativní způsob hry je upřednostňován a slaví větší 

úspěchy, než defensivní, destruktivní styl hry. 
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Tab. č. 15: Celkový přehled: 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

  380 (52 %)      356 (48 %) 

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A  243 (31 %)   C   187 (24 %) 

B  303 (39 %)   D   40 (6 %) 

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K  330 (60 %)   K   160 (70 %) 

D  216 (40 %)   D   67 (30 %) 
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5 Závěr  

 

Ve své bakalářské práci jsem analyzoval 7 utkání, které byly odehrány v rámci 

ME 2008 v Rakousku a ve Švýcarsku. Analýzu jsem vykonal pro oba týmy v každém 

zápase, sledoval jsem tedy 9 různých týmů. Analyzoval jsem několik kategorií, hlavně 

jsem se zaměřil na kvantitativní porovnání zónové obrany na vlastní polovině hrací 

plochy s modifikovanou zónovou obranou na soupeřově polovině hrací plochy 

(vysunutým presinkem).  

 Nepřímou analýzou a vytvořením statistik uvedených kategorií zmíněných 

utkání jsem potvrdil všech pět hypotéz, které jsem si stanovil. Potvrdilo se tedy, že tým 

se po ztrátě míče obvykle vrací na vlastní polovinu hrací plochy. Týmy, které využívali 

vysunutý presink častěji, byly úspěšnější, než týmy vyznávající defensivní styl hry. 

Herní prostor, ve kterém došlo k nejfrekventovanějšímu presinku s následným 

odebráním míče, byl prostor vlastní poloviny hrací plochy. Ke konstruktivnímu 

odebrání míče došlo častěji, než k destruktivnímu odebrání míče. Poměr 

konstruktivního a destruktivního odebrání míče byl příznivější na soupeřově polovině 

hrací plochy (70 % x 60 %).  

 Z těchto výsledků tedy vyplývá, že moderní fotbal se vyvíjí správným směrem a 

u hráčů je podporován zejména ofensivní, konstruktivní styl hry s velice dobrou 

organizací na obranné polovině hřiště. 

 Díky této práci jsem mohl hlouběji proniknout do analýzy fotbalového utkání a 

podařilo se mi zjistit určitá data, která mi mohou pomoct v další hráčské, respektive 

trenérské kariéře. Tato práce může být nápomocná při rozhodování trenéra, zda se svým 

týmem praktikovat defensivnější, či ofensivnější styl hry a také může napovědět na jaké 

herní prostory zaměřit zvýšenou pozornost ve smyslu organizace obrany a presinku.  
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7 Přílohy 

Příloha č. 1: Záznamová tabulka 

 

Činnost hráčů po ztrátě míče 

 

Návrat na vlastní polovinu  Vysunutý presink na polovině soupeře 

 

        

 

 

Herní prostor, ve kterém došlo k presinku a následnému odebrání míče 

 

 Vlastní polovina hrací plochy Soupeřova polovina hrací plochy 

 

A      C    

B      D    

 

  

Kvalita odebrání míče 

 

 Na vlastní polovině hrací plochy Na soupeřově polovině hrací plochy 

 

K      K       

D      D    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 63



Příloha č. 2: Nákres fotbalového hřiště s vysvětlivkami herního prostoru 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Vysvětlivky použitých zkratek 

A, B, C, D - Herní prostory, které jsou zobrazeny v příloze č. 2 

K - Konstruktivní odebrání míče 

D - Destruktivní odebrání míče 
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