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ABSTRAKT 

 

Název práce: 

Analýza herního výkonu ČR na ME 2008 ve fotbale 

 

Cíle práce: 

Zaměřím se především na to, jaký útok tým ČR využíval a také kolik a jací hráči se útoku 

zúčastnili. Budu též sledovat využití prostoru v útočné fázi hry, ať už v případech zakon-

čení nebo finální přihrávky. Z toho poté vyhodnotím závěr pro konečnou analýzu. Jednot-

livé útočné akce, které byly zakončeny střelbou, rozeberu v grafickém záznamu. 

 

Metoda práce: 

Observační analýza s kvantitativním a kvalitativním hodnocením metodou nepřímého po-

zorování. 

 

Výsledky práce: 

Objektivní posouzení herního výkonu z hlediska útočné fáze na základě kvantitativního 

hodnocení. 

 

Klíčová slova: 

Rychlý protiútok, standardní situace, vzájemná součinnost, fotbal, střelba 
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ABSTRACT 

 

Name of the paper: 

Analysis of the game performance of the Czech team at Football European Championship 

2008. 

 

Goal of the work: 

I will primarily focus on the attack of the Czech team used, how many players participated 

in and who particularly. I will also assess the space used in the attacking phase of the game 

whether in the breaking up or a final pass. I will use results for the final analysis and I will 

also analyze individual attacking actions in the graph. 

 

Method used: 

Observation analysis with quantitative and qualitative assessment by the method of indirect 

observation. 

 

Results of the work: 

Objective assessment of the game performance from the view of attacking phase based on 

quantitative assessment. 

 

Key words: 

Fact attack, standard situation, mutual cooperation, football, shooting 
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ÚVOD 

1.1 Charakteristika fotbalu 

Fotbal, jinak také kopaná je jedna z mnoha týmových, brankových her. Ve světě tato hra 

patří k nejoblíbenějším, a nejinak tomu je i v České republice, kde je registrováno 3956 

klubů a více než 618 000 hráčů. V profesionální úrovni je přitahována i faktorem ekono-

mickým a politickým. Může však také sloužit jako forma aktivního odpočinku jak 

v rekreačních aktivitách, tak i v jiných sportech. Tato hra je také fenomén, co se týče divá-

ků a nadšenců po celém světě. 

 

1.2 Význam práce 

Na následujících stránkách se Vám budu snažit přiblížit co nejpřesněji útočnou fázi české-

ho týmu na Mistrovství Evropy 2008. Zaměřím se jak na celý tým, tak i na jednotlivce. 

Budu zaznamenávat útočné akce, které byly zakončeny střelbou. Dále u každé takovéto 

akce určím typ útoku, počet, a jací hráči byli zapojeni a budu se snažit graficky zpracovat, 

jak akce probíhala. Bakalářskou práci jsem rozdělil do dvou částí - teoretická část, praktic-

ká část. 

Rád bych touto prací zjistil, jaké byly silné stránky českého týmu a jaké naopak slabé. Jed-

ná se, o mojí první analýzu podobného typu, a tak bych chtěl, abych touto prací pronikl 

více do rozboru fotbalových utkání. Což se mi bude určitě hodit v dalších letech fotbalové-

ho života. 

 



Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu 9 

 

I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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2 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 

 

2.1 Sportovní výkon  

Sportovní výkon je charakterizován podle Choutky a Dovalila (1991) jako aktuální projev 

specializovaných schopností sportovce (výsledek adaptace), které jsou v uvědomělé čin-

nosti zaměřené na řešení pohybového úkolu, jenž je vymezený pravidly v daném sportov-

ním odvětví. 

Podle Táborského (2000) je herní výkon v kolektivních, sportovních hrách realizovaná 

individuální a skupinová činnost hráčů v průběhu zápasu, definovaná mírou plnění herních 

úkolů. 

Votík (2001) uvádí, že výkon hráče i týmu je dán určitým souborem faktorů, které jej 

podmiňují. Rozděluje tyto faktory do dvou skupin, a to na dispoziční a situační. 

Dispoziční faktory jsou podmíněny předpoklady každého hráče k hernímu výkonu, kterými 

rozumíme úroveň jeho pohybových schopností a herních dovedností, kvalitu řídící činnosti 

CNS, psychických procesů a osobnostní i somatické charakteristiky. 

Situační faktory jsou dány vnějšími podmínkami, ve kterých probíhá herní výkon, jejich 

složitostí a proměnlivostí. 

Tyto dvě skupiny představují velké množství různých faktorů, které se mohou navzájem 

ovlivňovat, doplňovat i do určité míry zastupovat a tak se různou měrou podílet na koneč-

ném herním výkonu. 

Ve fotbalu rozlišujeme dva základní druhy herního výkonu (Votík, 2005): 

• Individuální herní výkon, tedy herní výkon jednotlivce 

• Týmový herní výkon, tedy herní výkon družstva 
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2.2  Herní výkon jednotlivce 

Dobrý (1988) ve své publikaci uvádí individuální herní výkon jako sumu herních doved-

ností, které jsou realizované hráčem v utkání. Herní výkon jednotlivce vyjadřuje vývojový 

stupeň způsobilosti hráče podílet se na týmovém herním výkonu. 

Podle Votíka (2001) má individuální herní výkon vždy formu herních činností jednotlivce, 

projevujících se víceméně souvislým řetězcem herních činností v utkání, které jsou proje-

vem herních dovedností. Jako individuální složky herního výkonu se dají označit herní 

dovednosti, pohybové schopnosti, somatické a psychické charakteristiky. 

2.2.1 Herní výkon družstva 

Herní výkon družstva charakterizuje Dobrý (1988) jako výkon sociální skupiny zvláštního 

druhu, založený na výkonech jednotlivců, které podléhají vzájemnému regulačnímu půso-

bení, jež se projeví tím, že hráči ovlivňují své jednání i chování jako celku. Podle Votíka 

(2001) má týmový herní výkon sociálně-psychologický rozměr, kdy je výsledný výkon 

závislý na úrovni komunikace, dynamice vztahů, sociální soudržnosti a motivaci hráčů. 

Faktorem, který taktéž závisí na týmovém herním výkonu je míra spolupráce a soudržnost 

hráčů při provádění herních činností. 

2.3 Systematika 

2.3.1 Fáze hry 

V každé týmové brankové hře, což platí i ve fotbale dochází ke střídání fází hry - útočné a 

obranné. Tehdy, když má mužstvo míč pod kontrolou je v útočné fázi a naopak, v okamži-

ku definitivní ztráty kontroly nad míčem přechází do obranné fáze hry. Lze tedy rozlišit 

ještě tzv. přechodové fáze - přechod z obrany do útoku a přechod z útoku do obrany. Fáze 

hry se dělí na menší části, a to úseky hry. Úseky hry představují obsahově, časově a prosto-

rově ohraničené části hry v útoku nebo v obraně. Vlastním obsahem fází a úseků hry jsou 

herní situace. 

 

2.3.2 Obsah hry 

Navara a Buzek (1986) uvádějí, že obsahem hry ve fotbale jsou herní výkon, herní kombi-

nace, herní systémy a standardní situace. 



Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu 12 

 

2.4 Herní systémy 

Herní systémy ve fotbale dělem na 2 části, a to útočné a obranné. 

2.4.1 Útočné herní systémy 

V souvislosti se zaměřením naší práce považujeme za nezbytné zmínit se několika slovy o 

útočné fázi hry. Dělení útočných systémů: 

• systém postupného útoku 

• systém rychlého protiútoku 

• systém kombinovaného útoku 

2.4.1.1 Útočný systém postupného protiútoku 

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

rozestaveno, zvláště na vlastní polovině hřiště, a má zajištěnou obranu. 

Nedostatkem je poměrně malý prostor na útočení, dostatek času k reorganizaci obrany 

soupeře, po ztrátě míče je možnost rychlého protiútoku soupeře apod. (Bedřich, 2006). 

a) Je založen na kombinační hře většího počtu hráčů, na použití všech způsobů přihrá-

vek a dalších útočných činností jednotlivce. Tento systém je úspěšný, jestliže jed-

notliví hráči i družstvo splňují základní požadavky, např.: stálý aktivní pohyb bez 

míče, vědomou součinnost všech hráčů spojenou s výměnou hráčských funkcí, neu-

stálé dodržování homogenity družstva rozestavením do hloubky i šířky při zakládá-

ní, vedení a zakončování útoku, zvládnutí více variant kombinační hry proti obran-

ným systémům, vědomé prolínání řad, změna rytmu vedeného útoku. 

b) Zakládání postupného útoku neklade na hráče velké nároky. Jedná se o nejvhodněj-

ší řešení v souvislosti s aktivní činností ve výběru místa hráčů, kteří se na zakládání 

útoku mají podílet. V první řadě zde platí zásada bezpečnosti, je-li hráč v okamžiku 

získání míče atakován soupeřem nebo je v nebezpečném prostoru vlastní branky, 

měl by volit bezpečnou, tzv. přípravnou přihrávku vhodně postavenému spoluhráči, 

někdy i brankáři. 

2.4.1.2 Útočný systém rychlého protiútoku 

Beránek (1997) považuje rychlý protiútok za neprogresivnější formu útočné činnosti. 
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Podle statistik je rychlý protiútok velkou zbraní dnešní kopané. Jak i uvádí Buzek (2008) 

podle statistik UEFA, že na EURU 2008 padlo 35% branek po rychlém protiútoku. 

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

prostoru soupeře a zakončit útok střelbou. Využívá se v těch fázích utkání, kdy se soupeř 

ve vedení útoku dopustil určitých chyb, jeho obrana je otevřená, není patřičně zkonsolido-

vaná. 

2.4.1.3 Útočný systém kombinovaného protiútoku 

Systém kombinovaného útoku je v podstatě spojením postupného útoku a rychlého protiú-

toku. Jednotlivé útoky realizované družstvem v průběhu utkání nemají v celém svém prů-

běhu jen charakter postupného útoku nebo rychlého protiútoku, nýbrž dochází k nejrůzněj-

ším vazbám těchto dvou systémů. Tyto vazby se mohou v průběhu jedné útočné fáze různě 

střídat a přecházet jedna ve druhou. 

2.4.2 Obranné herní systémy 

V dnešním vrcholovém fotbalu se do obranné fáze hry zapojují všichni hráči ihned po ztrá-

tě míče. Úspěchem obranné činnosti je dobrá organizovanost obrany a součinnost všech 

hráčů, kteří jsou kvalitně připraveni po technické, taktické, kondiční a psychické stránce. 

Obranné herní činnosti rozdělujeme na: 

- Systém zónové obrany  

- Systém osobní obrany 

- Systém kombinované obrany 

 

2.4.2.1 Systém zónové obrany 

Zónová obrana je založena na zodpovědnosti každého hráče za určitý prostor. Důležitým 

požadavkem je kompaktnost jednání celého týmu, kterého lze dosáhnout vzájemným zajiš-

ťováním (Votík, 2001). Tento systém obrany je v profesionálním fotbale využíván nejvíce. 

Zónovou obranu můžeme rozdělit podle stupně aktivity na: 
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- zónovou obranu staženou - orientovanou na vlastní polovině, kdy hráči okamžitě po 

ztrátě míče zaujímají rozestavení podle taktických pokynů pro obrannou fáze na 

vlastní polovině 

- zónovou obranu vysunutou - kdy je cílem vyvinout tlak na soupeře, tak aby usměr-

nil hru do určitého prostoru a následně ho donutit k chybě. 

 

2.4.2.2 Systém osobní obrany 

Klasicky pojatý systém osobní obrany, kdy každý hráč družstva osobně obsazuje určeného 

hráče soupeře, se v současném fotbalu téměř nevyskytuje. Proto jej v této práci nebudeme 

více popisovat. 

2.4.2.3 Systém kombinované obrany 

Tento obranný systém spojuje zásady systému osobní a systému zónové obrany. Základní 

varianty systému kombinované obrany jsou dány počtem osobně a zónově bránících hráčů. 

Vznik byl vyvolán nutností co nejefektivněji obsazovat nejlepší hráče soupeřova týmu a 

zabránit jim ve spolupráci se spoluhráči i v individuálním řešení herních situací (Votík, 

2001). Tento systém zvyšuje tlak na soupeře a nutí ho k náročnějším činnostem a často k 

chybám. V agresivnějším pojetí zvyšuje úspěšnost obranné fáze. 

2.4.3 Standardní situace 

 

Mezi nezbytné okamžiky, které probíhají ve fotbale, patří standardní situace. Jsou nedílnou 

součástí utkání a mnohdy mají zásadní vliv na konečný výsledek zápasu. Publikace Buzka 

a Procházky (2003) říká, že 25 – 35 % vstřelených branek je dosahováno přímo, nebo po 

standardní situaci. Standardní situace dělíme na:  

- zahájení hry  

- míč rozhodčího 

- vhazování míče 

- kop od branky 

- přímý volný kop 

- nepřímý volný kop 
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- kop z rohu 

- pokutový kop 

2.4.3.1 Zahájení hry 

Před zahájením utkání se losuje mincí, přičemž které družstvo vyhraje los, má právo na 

jakou branku bude v první polovině utkání útočit. Po přestávce si družstva strany vymění 

(Pravidla fotbalu, 2005) 

 

2.4.3.2 Míč rozhodčího 

Podle Pravidel fotbalu (2005) nastane situace míč rozhodčího tehdy, když je hra přerušena 

v době, kdy je míč ve hře z důvodů neuvedených na jiných místech pravidel jiných místech 

pravidel. Rozhodčí nechá padnout míč na zem na místě, kde se nacházel míč v době přeru-

šení hry. Míč je ve hře, poté co se dotkne země. Při míči rozhodčího může hráč dosáhnout 

branky 

2.4.3.3 Vhazování míče 

Situace, která se velmi často vyskytuje v utkání je vhazování ze zázemí. V případě rychlé-

ho, překvapivého a takticky správného řešení, může být tato situace velmi nebezpečným 

útokem pro soupeřovu branku. Efektivitě jeho využití nahrává i neplatnost pravidla posta-

vení mimo hru. V případě obsazení všech hráčů na vlastní polovině téměř vždy platí, že 

míč musí být vhazován podél pomezní čáry, směrem k soupeřově brance (Votík, 2003). 

2.4.3.4 Kop od branky 

Kop od branky je jeden ze způsobů navázání hry (Pravidla fotbalu, 2005), můžeme jím 

přímo dosáhnout branky, ne však vlastní. Kop od branky nařizuje rozhodčí, pokud míč, 

kterého se jako poslední dotkl hráč útočícího družstva, přešel celým svým objemem bran-

kovou čáru a nebylo při tom dosaženo branky. 

2.4.3.5 Přímý volný kop 

Útočná fáze může být řešena buď přímou střelbou na soupeřovu branku anebo s použitím 

kombinace obvykle dvou až čtyř hráčů. Volba řešení přímého volného kopu je závislá na 

střeleckých dispozicích hráčů, na herní situaci, vzdálenosti od branky apod. (Votík, 2003). 
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2.4.3.6 Nepřímý volný kop 

Hlavním rozdílem mezi přímým a nepřímým volným kopem je nemožnost přímé střely na 

branku z kopu nepřímého (Votík, 2003). 

Útočná fáze hry je převážně řešené kombinačním způsobem podobně jako u přímého vol-

ného kopu. Často se proto také volí přihrávka po zemi nebo dlouhá přihrávka na spoluhrá-

če. Zpravidla mají týmy na vrcholové úrovni nacvičeno několik těchto situací, které poslé-

ze použijí v utkání.  

2.4.3.7 Kop z rohu  

Podle Pravidel fotbalu (2005) je kop z rohu jedním ze způsobů navázání hry, z kterého 

může hráč dosáhnout přímo vstřelené branky. Kop z rohu nařizuje rozhodčí, pokud míč, 

kterého se jako poslední dotkl hráč bránícího družstva, přešel celým svým objemem bran-

kovou čáru a nebylo při tom dosaženo branky. 

Ve většině případů řešíme rohové kopy, které jsou založené na přihrávce. Buzek (1986) ve 

své publikaci rozeznává tři druhy provedení rohového kopu: 

1. dlouhou přihrávkou ke vzdálenější tyči, směřující od branky mimo dosah brankáře. 

Druhou možností je dlouhá vysoká přihrávka směřující do branky.  

2. střílenou přihrávkou, která je řešena přesnou, prudkou, přízemni nebo polovysokou při-

hrávkou k bližší tyči a spolupráci dvou, případně více hráčů. Častou variantou rohového 

kopu střílenou přihrávkou je tečováni míče. 

3. krátkou přihrávkou, kterou je řešena kombinace založená na velmi krátké přihrávce. 

Tato situace má za cíl dostat míč co nejblíže k soupeři. 

2.4.3.8 Pokutový kop 

V Pravidlech fotbalu (2005) je uvedeno, že pokutový kop nařídí rozhodčí proti družstvu 

tehdy, když hráč soupeře se dopustí v pokutovém území některého z deseti přestupků, po 

němž se nařizuje pokutový kop. Z pokutového kopu může střílející hráč dosáhnout přímo 

branky. Při provedení pokutového kopu je možno použít všech způsobů provedení střelby. 

Výběr střeleckého řešení situace záleží na hráči, situaci, psychické odolnosti apod. Hráč by 

měl být zpravidla rozhodnut před provedením pokutového kopu, kam míč umístí. Pro 

brankáře i pro střílejícího hráče je tato situace psychicky náročná. Avšak oproti střílejícímu 

hráči je ve větší výhodě brankář, který se snaží, aby neobdržel branku. Pro střílejícího hrá-
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če i pro celé družstvo může mít neproměněný pokutový kop nepříznivé psychické násled-

ky. V těchto situacích hraje podstatnou roli psychická odolnost a schopnost koncentrace 

střílejícího hráče větší úlohu než jeho technická vybavenost. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

3.1 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je analýza herního výkonu české reprezentace na Mistrovství 

Evropy 2008 z hlediska fáze útoku. Zapojení jednotlivců do herních činností a jejich vzá-

jemná součinnost, ze které určíme případné příčiny neúspěchu útočné fáze hry. 

Zaměřím se především na to, jaký útok tým ČR využíval a také kolik a jací hráči se útoku 

zúčastnili. Budu též sledovat využití prostoru v útočné fázi hry, ať už v případech zakon-

čení nebo finální přihrávky. Z toho poté vyhodnotím závěr pro naší konečnou analýzu. 

Jednotlivé útočné akce, které byly zakončeny střelbou, rozeberu v grafickém záznamu. 

 

3.2 Úkoly práce 

1. Vyhodnocení jednotlivých utkání 

2. Zhodnocení útočných herních situací (zapojení hráčů do útoku, typ útoku, vzá-

jemná součinnost hráčů) 

3. Zhodnocení střeleckých situací (prostor střelby, prostor finální přihrávky, druh 

finální přihrávky, nejčastějšího autora finálních přihrávek, nejčastějšího autora 

střelby) 

 

3.3 Metodika 

Informace, které mě vedly k závěrečným výsledkům této bakalářské práce, jsem získával 

z videozáznamů jednotlivých utkání. 

K rozboru jednotlivých faktorů jsem zvolit metodiku vědeckého pozorování. 

K výsledkům této práce byla použita metoda nepřímého pozorování. 

Systematické pozorování pohybové aktivity je deskriptivním výzkumem a jednou z metod 

hodnocení lidského pohybu, což uvádí Psotta (2003). Předmětem pozorování touto meto-

dou může být jak hráč, tak i celé mužstvo. 
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V publikaci je dále zmíněno, že tato metoda není úplně ideální, a skrývá v sobě jak plusy, 

tak i minusy. Jako výhoda nepřímého pozorování z videozáznamů bych uvedl možnost 

hodnocení situací bez časového stresu a bez negativních vnějších vlivů, dále také možnost 

opakovaně pozorovat a pozastavovat daný videozáznam. 

Naopak nevýhodou nepřímého pozorování je, že nemůžeme zcela úplně zachytit pohyb 

všech hráčů na ploše hřiště v daný okamžik, a tím pádem dochází k částečnému zkreslení 

dané situace. Proto bylo každé utkání a především jeho dané části bedlivě sledovány, aby 

byly výsledky co nejpřesnější. 

 

3.3.1 Kvalitativní výzkum 

Pojem kvalitativní analýza lze definovat jako systematické pozorování a následné posou-

zení kvality pohybové činnosti s následnou intervencí do edukačního procesu s cílem zlep-

šit pohybový výkon. 

Podle Hendla (1997) je síla kvalitativních dat v tom, že jsou přirozeně uspořádána a popi-

sují každodenní činnost jedince. U fotbalu tím máme na mysli útočnou a obrannou činnost 

hráče. Tato data by měla být rozsáhlá a popisovat stav za delší časový interval. 

Modelem kvantitativních analýz našeho výzkumu je pozorování jednotlivých situací, které 

vedly k ohrožení vlastní a soupeřovy branky. 

 

3.4 Analýza jednotlivých utkání 

3.4.1 Hráčské složení týmu 

Na evropský šampionát ve Švýcarsku a Rakousku se český tým dostal z kvalifikace skupi-

ny ,,D“, v celkovém součtu 29 bodů za 9 výher, 2 remízy a 1 prohru s celkovým skóre 

27:5. Toto znamenalo pro Česko postup z prvního místa před Německem, Irskem, Sloven-

skem, Walesem, Kyprem a San Marinem. Mužstvo odjíždělo na turnaj v tomto složení: 

Trenér: Karel Brückner 

Brankáři: Jaromír Blažek, Petr Čech, Daniel Zítka 

Obránci: Zdeněk Grygera, Marek Jankulovski, Michal Kadlec, Radoslav Kováč, Zdeněk 

Pospěch, David Rozehnal, Tomáš Sivok, Tomáš Ujfaluši 
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Záložníci: Tomáš Galásek, David Jarolím, Marek Matějovský, Jaroslav Plašil, Jan Polák, 

Libor Sionko, Rudolf Skácel 

Útočníci: Milan Baroš, Martin Fenin, Jan Koller, Václav Svěrkoš, Stanislav Vlček 

K pilířům českého týmu  měli patřit její nejzkušenější hráči, brankář Čech, kapitán Ujfalu-

ši, v obraně dále Jankulovski, v záloze Galásek a v útoku nejlepší střelec našeho mužstva 

Koller. Pro Euro 2008 nominoval trenér Brückner 23 hráčů. Ve středu pole se počítalo 

s dirigentem Rosickým, který na šampionát kvůli zranění ani neodcestoval. V roli vůdce ho 

měl nahradit Jarolím nebo Matějovský. Ke střelcům českého mužstva měl patřit náš nej-

lepší střelec Koller, a Baroš, který byl minulém Euru nejlepším střelcem turnaje. Oba však 

odcestovali na ME s nikterak oslnivou formou. 

Na posledním turnaji skončil český tým až v semifinále a tak cílem pro následující turnaj 

byl minimálně čtvrtfinále. Češi byli nalosováni do skupiny ,,A“ s domácími Švýcary, am-

biciózními Portugalci a nevyzpytatelnými Turky. 
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3.4.2 Česko – Švýcarsko 

      ČESKO - ŠVÝCARSKO     

1 : 0 

(0 : 0) 

7.června 2008, Basilej, 18:00 

Stadion: St. Jacob-Park 

Diváků: 39730 (vyprodáno) 

 

ŽK: bez ŽK – Magnin, Vonlanthen, Barnetta 

Rozhodčí: Rosetti – Griselli, Calcagno (všichni Itálie) 

 

Sestavy: 

Česko: Čech – Grygera, Rozehnal, Ujfaluši, Jankulovski – Galásek – Sionko (83. Vlček), 

Jarolím (87. Kováč), Polák, Plašil – Koller (56. Svěrkoš). Trenér Brückner. 

Švýcarsko: Benaglio – Lichtsteiner (75. Vonlanthen), Müller, Senderos, Magnin – Behra-

mi (84. Derdiyok), Inler, Fernandes, Barnetta – Frei (46. H. Yakin), Streller. Trenér Kuhn. 
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Tabulka č. 1 – Obecně platné statistické ukazatele zápasu 

Česko Statistiky zápasu Švýcarsko 

1 Góly 0 

0 Žlutá karta 3 

0 Červená karta 0 

8 Střely celkem 13 

4 Střely na branku 7 

21 Fauly 18 

3 Rohové kopy 6 

1 Ofsajdy 1 

45 % Držení míče (%) 55% 

 

3.4.2.1 Hodnocení útočné fáze 

V první části hodnocení (graf č. 1) jsem rozdělil všechny útočné akce, které končily střel-

bou. A to podle toho jak vznikly – rychlým protiútokem, kombinovaným protiútokem, 

postupným protiútokem a po standardní situaci. V druhé části (tabulka 2 – 5) jsem 

k rozděleným útočným akcí přidal ještě počet zapojených hráčů, počet přihrávek, délku 

útočné akce od získání míče až do zakončení akce a hráče, kteří se do akce zapojili. 

V tabulce č. 6 jsem zaznamenal každého hráče, co nastoupil do utkání a k němu připsal, 

kolika útočných akcí se zúčastnil a jak dlouho v daném utkání hrál. Tabulka č. 7 vyjadřuje, 

kteří hráči v utkání zakončovali útočnou akci střelbou. Dále jsem vytvořil graf č. 2, 

v kterém je zaznamenáno, kdo byl nejčastějším distributorem finální přihrávky. Graf č. 3 

znázorňuje, jaký druh finální přihrávky se v utkání nejvíce vyskytoval. 

V útočné fázi měl jediný náš útočník velmi malou podporu. Střed zálohy českému týmu 

vůbec nefungoval, proto se také Koller musel stahovat pro míče do zálohy, což zrovna 

Kollerovi nevyhovuje.  Za zápas neměl jedinou střelu, jeho výkon nebyl takový, jaký se 

čekal. Český tým nebyl schopen využít jeho potenciál. 

Z pohledu zapojení do útočné fáze je na tom nejlépe Jankulovski (4 x), a to především pro-

to, že byl nejčastějším exekutorem při standardních situacích. Jinak český tým velmi zkla-

mal při hře dopředu, za což byl i odborníky kritizován. V útočné fázi se nedařilo ani nej-
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lepšímu střelci historie Kollerovi, který se nezapojil do žádné z útočných akcí zakončené 

střelbou. 

Kollera v 56. minutě vystřídal Svěrkoš, který de facto z jediné gólové příležitosti Česka 

skóroval. Ve středové řadě chyběl mužstvu dirigent Rosický, což mělo také velký negativ-

ní vliv na útočnou fázi. Měl ho nahradit Jarolím, který se však k míči v tomto utkání mno-

hokrát nedostal. 

Graf č. 1 - Kvantita jednotlivých útočných systémů 

 

 

Tabulka č. 2 - Rychlé protiútoky 

Minutáž 

utkání 

Počet zapojených 

hráčů 
Počet přihrávek Čas útočné akce (s) 

Zapojení hráči do 

útoku 

13 3 2 5 

Polák, Grygera, Jaro-

lím 

70. 2 1 2 Galásek, Svěrkoš 

 

Tabulka č. 3 - Kombinované útoky 

 

Tabulka č. 4 - Postupné útoky 
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Tabulka č. 5 – Standardní situace 

Minutáž 

utkání 

Počet zapojených 

hráčů 
Počet přihrávek Čas útočné akce (s) 

Zapojení hráči do 

útoku 

42. 1 0 3 Jankulovski 

53. 1 0 3 Jankulovski 

60. 2 1 3 Jankulovski, Sionko 

64. 1 0 3 Jankulovski 

 

Tabulka č. 6 – Četnost zapojení hráčů do útoku 

Jméno Počet účastí v útoku zakončeném střelbou Odehrané minuty 

Čech 0 90 

Grygera 1 90 

Ujfaluši 0 90 

Rozehnal 0 90 

Jankulovski 4 90 

Galásek 1 90 

Sionko 1 83 

Polák 1 90 

Jarolím 1 87 

Plašil 0 90 

Koller 0 56 

Svěrkoš 1 34 

Vlček 0 7 

Kováč 0 3 

 

 

 

Tabulka č. 7 – Četnost střelby 
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Jméno Počet střel 

Jankulovski 3 

Jarolím 1 

Sionko 1 

Svěrkoš 1 

 

Graf č. 2  – distributor finální přihrávky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3  – druh finální přihrávky 
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Obrázek č. 1 - Prostor střelby 

 

 

Obrázek č. 2 - Prostor finální přihrávky 
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3.4.3 Česko – Portugalsko 

 

      ČESKO -PORTUGALSKO    

1 : 3 

(1 : 1) 

11. června 2008, Ženeva, 18:00 

Stadion: Stade de Genéve 

Diváků: 29016 

Branky:  17. Sionko - 8. Deco, 63. Cristiano Ronaldo, 90+1. Ricardo Quaresma 

ŽK: Polák - José Bosingwa 

Rozhodčí:  Kyros Vassaras - Dimitris Bozatsidis, Dimitris Saraidaris (všichni Řecko) 

 

Sestavy: 

Česko: Čech – Grygera, Ujfaluši, Rozehnal, Jankulovski – Galásek (73. Koller) – Sionko, 

Polák, Matějovský (68. Vlček), Plašil (85. Jarolím) – Baroš. Trenér Brückner. 

Portugalsko: Ricardo - Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Pepe, José Bosingwa - Petit, 

Deco, Joăo Moutinho (75. Fernando Meira), Cristiano Ronaldo, Nuno Gomes (79. Hugo 

Almeida), Simăo Sabrosa (80. Ricardo Quaresma). Trenér Scolari. 
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Tabulka č. 8 – Obecně platné statistické ukazatele zápasu 

Česko Statistiky zápasu Portugalsko 

1 Góly 3 

1 Žlutá karta 1 

0 Červená karta 0 

11 Střely celkem 18 

2 Střely na branku 11 

16 Fauly 15 

6 Rohové kopy 3 

1 Ofsajdy 0 

41 % Držení míče (%) 59% 

 

3.4.3.1 Hodnocení útočné fáze 

V druhém utkání ve skupině podal český tým mnohem lepší výkon než v předešlém utkání 

se Švýcarskem. V české sestavě došlo od utkání se Švýcary k několika změnám v sestavě. 

Ve středu hřiště nahradil Matějovský Jarolíma, a překvapivě nenastoupil ani Koller, místo 

kterého byl na hrotu Baroš. Stejně jako v předešlém zápase chyběl mužstvu mozek ve stře-

du zálohy. S touto úlohou se nevypořádal ani Matějovský. 

Z uvedených výsledků v tabulce 2 – 5 jsme dospěli k tomu, jací hráči měli největší podíl na 

útočné hře týmu. Nejvíce se do útočné fáze zapojili – Plašil 6 x,  Sionko 5 x, Grygera 4 x. 

Grygera a Sionko hráli na pravé straně hřiště a to napovídá, že v tomto utkání hrozilo ne-

bezpečí soupeři právě z této strany. Na levé straně zaostával za Plašilem z hlediska útočné 

aktivity Jankulovski, který je svým zapojením do útočné fáze hry známý. Dalšími hráči, 

kteří se po této trojici nejvíce zapojili do útočné fáze, byli Polák s Barošem (3x). Pro ab-

senci Rosického opět chyběl českému týmu dirigent ve středové řadě. Náhradou měl být 

Matějovský s Polákem, který měl spíše defenzivnější úkoly, přesto se však zapojoval do 

útočné fáze mnohem více než Matějovský. 
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Graf č. 4 - Kvantita jednotlivých útočných systémů 

 

 

Tabulka č. 9 - Rychlé protiútoky 

Minutáž 

utkání 

Počet zapojených 

hráčů 
Počet přihrávek Čas útočné akce (s) 

Zapojení hráči do 

útoku 

4. 2 1 5 Grygera, Sionko 

17. 2 1 5 Čech, Sionko 

77. 4 3 7 

Ujfaluši, Grygera, 

Plašil, Baroš 

90. 4 3 9 

Polák, Baroš, Koller, 

Sionko 

 

Tabulka č. 10 - Kombinované útoky 

Minutáž 

utkání 

Počet zapo-

jených hráčů 

Počet přihrá-

vek 

Čas útočné 

akce (s) 
Zapojení hráči do útoku 

81. 4 4 6 Vlček, Grygera, Koller, Plašil 

83. 5 5 11 Rozehnal, Plašil, Polák, Vlček, Sionko 
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Tabulka č. 11 - Postupné útoky 

Minutáž 

utkání 

Počet zapo-

jených hráčů 

Počet 

přihrávek 

Čas útočné 

akce (s) 
Zapojení hráči do útoku 

16. 7 8 28 
Čech, Rozehnal, Polák, Jankulovski, Grygera, 

Baroš, Plašil 

 

Tabulka č. 12 – Standardní situace 

Minutáž 

utkání 

Počet zapojených 

hráčů 
Počet přihrávek Čas útočné akce (s) 

Zapojení hráči do 

útoku 

17. 2 1 3 Plašil, Sionko, 

62. 2 1 3 Plašil, Ujfaluši 

89. 1 0 3 Jankulovski 
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Tabulka č. 13 – Četnost zapojení hráčů do útoku 

Jméno Počet účastí v útoku zakončeném střelbou Odehrané minuty 

Čech 2 90 

Grygera 4 90 

Ujfaluši 3 90 

Rozehnal 2 90 

Jankulovski 1 90 

Galásek 0 73 

Sionko 5 90 

Polák 3 90 

Matějovský 0 68 

Plašil 6 85 

Baroš 3 90 

Vlček 2 22 

Koller 1 17 

Jarolím 0 5 

 

Tabulka č. 14 – Četnost střelby 

Jméno Počet střel 

Sionko 4 

Baroš 2 

Ujfaluši 1 

Grygera 1 

Plašil 1 

Jankulovski 1 
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Graf č. 5 – distributor finální přihrávky 

 

 

Graf č. 6 – druh finální přihrávky 
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Obrázek č. 3 - Prostor střelby 

 

 

Obrázek č. 4 - Prostor finální přihrávky 
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3.4.4 Česko – Turecko 

 

      ČESKO - TURECKO    

2 : 3 

(1 : 0) 

15. června 2008, Ženeva, 21:00 

Stadion: Stade de Genéve 

Diváků: 30000 (vyprodáno) 

 

Branky: 34. Koller, 62. Plašil - 75. Arda, 87. Nihat, 89. Nihat 

ŽK: Galásek, Ujfaluši, Baroš -  Mehmet Topal, Mehmet Aurélio, Asik Emre 

ČK:  90.+2 Volkan (Tur.) 

Rozhodčí: Frojdfeldt – Wittberg, Andrén (všichni Švédsko) 

 

Sestavy: 

Česko: Čech – Grygera, Ujfaluši, Rozehnal, Jankulovski – Polák, Galásek, Sionko (85. 

Vlček), Matějovský (39. Jarolím), Plašil (80. Kadlec) – Koller. Trenér Brückner. 

Turecko: Volkan – Altintop, Göngür Emre (63. Asik Emre), Servet, Hakan – Mehmet 

Topal (57. Kazim), Mehmet Aurélio, Arda, Tuncay – Semih (46. Sabri), Nihat. Trenér Te-

rim 
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Tabulka č. 15 – Obecně platné statistické ukazatele zápasu 

Česko Statistiky zápasu Turecko 

2 Góly 3 

3 Žlutá karta 3 

0 Červená karta 1 

14 Střely celkem 16 

5 Střely na branku 8 

13 Fauly 16 

2 Rohové kopy 6 

1 Ofsajdy 0 

 Držení míče (čas)  

43 % Držení míče (%) 57% 

 

3.4.4.1 Hodnocení útočné fáze 

V posledním zápase nastoupil český tým s jasným cílem – vyhrát. Od začátku utkání tomu 

vše napovídalo, ale nakonec český tým dvoubrankový náskok neudržel, a s Turky prohrál. 

Útočná fáze mužstva byla z celkových třech zápasů právě v tomto utkání nebezpečnější. 

Z proudu hry vyplývá, že Češi byli nebezpečnější přes levou stranu, u míče byli často oba 

krajní beci. Svou rozehrávkou se snažili najít buď svého krajního záložníka, nebo Kollera 

na hrotu. Takže vnitřní trio středních záložníků opět nebylo tak aktivní a nedostalo se tolik 

do hry. Zajímavé je také to, že jsme často zahajovali útok dlouhým výkopem brankářem 

Čecha na Kollera. 

Nejčastějším hráčem, který se zapojil do útoku byl Koller (7 x), který odehrál nadprůměrné 

utkání. Dále Sionko, Jankulovski a Plašil, ti se zapojili do útoku shodně 5 x. Stejně jako 

v předešlých dvou utkáních se žádný ze středních záložníků neujal role vůdce, a tak čes-

kému týmu chyběla myšlenka ve středu zálohy. 
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Graf č. 7 - Kvantita jednotlivých útočných systémů 

 

 

Tabulka č. 15 - Rychlé protiútoky 

Minutáž 

utkání 

Počet zapojených 

hráčů 
Počet přihrávek Čas útočné akce (s) 

Zapojení hráči do 

útoku 

1. 3 2 9 

Jankulovski, Koller, 

Matějovský 

34. 4 3 10 

Galásek, Matějovský, 

Grygera, Koller 

61. 3 2 13 

Rozehnal, Galásek, 

Koller 

62. 3 2 6 

Galásek, Sionko, 

Plašil 

71. 5 5 11 

Jankulovski, Jarolím, 

Plašil, Sionko, Polák 

90. 3 1 3 Ujfaluši, Vlček, Koller 

 

Tabulka č. 16 - Kombinované útoky 
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Tabulka č. 17 - Postupné útoky 

Minutáž 

utkání 

Počet zapo-

jených hráčů 

Počet 

přihrávek 

Čas útočné 

akce (s) 
Zapojení hráči do útoku 

25. 8 9 36 
Matějovský, Polák, Plašil, Jankulovski, Polák, 

Rozehnal, Ujfaluši, Koller, Sionko 

44. 6 5 13 Polák, Plašil, Ujfaluši, Grygera, Sionko, Koller 

 

Tabulka č. 18 – Standardní situace 

Minutáž 

utkání 

Počet zapojených 

hráčů 
Počet přihrávek Čas útočné akce (s) 

Zapojení hráči do 

útoku 

7. 2 1 8 Sionko, Plašil 

11. 2 1 3 Jankulovski, Koller 

42. 2 1 3 Jankulovski, Koller 
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Tabulka č. 19 – Četnost zapojení hráčů do útoku 

Jméno Počet účastí v útoku zakončeném střelbou Odehrané minuty 

Čech 0 90 

Grygera 2 90 

Ujfaluši 2 90 

Rozehnal 1 90 

Jankulovski 5 90 

Galásek 2 90 

Sionko 5 85 

Polák 3 90 

Matějovský 3 39 

Plašil 5 80 

Koller 7 90 

Jarolím 1 51 

Kadlec 0 10 

Vlček 0 5 

 

Tabulka č. 20 – Četnost střelby 

Jméno Počet střel 

Koller 5 

Plašil 2 

Sionko 1 

Polák 1 

Vlček 1 

Matějovský 1 
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Graf č. 8 – distributor finální přihrávky 

 

 

Graf č. 9 – druh finální přihrávky 
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Obrázek č. 5 - Prostor střelby 

 

 

Obrázek č. 6 - Prostor finální přihrávky 
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4 ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

4.1 Diskuze 

Konečné výsledky mé práce vzešly ze tří zápasů české reprezentace v základní skupině na 

Euru 2008. Jak již bylo zmírněno v teoretické části, v dnešním fotbale je největší zbraní 

rychlý protiútok společně se standardními situacemi. 

Ve své analýze jsem dospěl k těmto výsledkům (graf č. 10): Z celkových 28 útočných akcí 

českého týmu měl největší podíl na ohrožení soupeřovy branky rychlý protiútok, 46% (13), 

dále pak standardní situace, 39 % (11), postupný protiútok, 11% (3), kombinovaný protiú-

tok, 4% (1). 

Ze zkoumání jednotlivých hráčů co se týče zapojení do útoku (graf č. 11) se nejvíce zapoji-

la dvojice Plašil, Sionko (11) z celkových 28 útočných akcí zakončených střelbou. Dále 

pak následoval Jankulovski (10) a Koller (8). Dvojice Plašil, Jankulovski byla častými 

exekutory standardních situací, proto se do útoku zapojili tak často. Naopak náhrada za 

Rosického, Matějovský a Jarolím se moc často do útočných akcí nedostávali. 

Graf č. 11 znázorňuje produktivitu hráčů finální přihrávky. Z celkových 25 finálních při-

hrávek byl nejčastějším distributorem záložník Sionko (5), následovaným Grygerou a Jan-

kulovskim (4). 

Nejčastějšími střelci (graf č. 12), z vystřelených 28 střel na soupeřovu branku, byli zálož-

ník Sionko (6), útočník Koller (5), obránce Jankulovski (4). 

Z těchto výsledků můžeme vypozorovat, že hlavním útočným hráčem Česka na ME byl 

Libor Sionko, který vstřelil i jeden z celkových čtyř českých gólů. 
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Graf č. 10 - Celková kvantita jednotlivých útočných systémů 

 

 

Graf č. 11 – celkový počet zapojení hráčů do útoků 
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Graf č. 12 – celkový počet finálních přihrávek 

 

 

Graf č. 12 – celkový počet střel 
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4.2 Závěr 

V této bakalářské fázi jsme se zaměřili na útočnou fázi týmu České republiky. A to přede-

vším na to, jakým způsobem útoku se tým dostal ke střelbě, a také jací hráči se tohoto úto-

ku zúčastnili. Přes tyto výsledky jsem vyhodnotil, kde měla hra mužstva těžiště. To, že 

Česko nepostoupilo ze základní skupiny má jistě více důvodů. Ale asi ten největší byl ten, 

že nemělo typického vůdce ve středu hřiště. Po šampionátu se valila kritika i na trenéra 

Brücknera, který si zakládal na hře na jednoho útočníka. Tato analýza nám také ukázala 

cestu, jakými útočnými fázemi se dnešní fotbal ubírá. Dále jsem díky této analýze dospěl 

k výsledkům, co se týče zapojení hráčů do útoku. 

Díky prací na této bakalářské práci jsem měl možnost velmi zajímavým způsobem nahléd-

nou do analýzy herního výkonu. Tato zkušenost se podílela na tom, že jsem se dozvěděl 

spoustu nových věcí o dnešním fotbale. 
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Deník MF Dnes 
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6 PŘÍLOHY 

6.1 Česko - Švýcarsko 

1. – 13. Minuta - Jarolím 
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2. – 42. Minuta – Jankulovski 

 

 

3. – 53. Minuta - Jankulovski 
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4. – 60. Minuta - Sionko 

 

 

5. – 64. Minuta - Jankulovski 
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6. – 70. Minuta – Svěrkoš 

 

 

6.2 Česko - Portugalsko 

7. – 4. minuta – Sionko 

 



Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu 54 

 

8. - 16. minuta – Baroš 

 

 

9. – 16. Minuta - Sionko 
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10. – 17. Minuta - Sionko 

 

 

11. – 62. Minuta – Ujfaluši 

 

12. – 77. minuta - Baroš 
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13. – 81. Minuta – Plašil 

 

14. – 83. Minuta - Sionko 
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15. – 89. Minuta - Jankulovski 

 

 

16. – 90. Minuta - Sionko 
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6.3 Česko - Turecko 

17. – 1. Minuta – Matějovský 

 

18. – 7. Minuta - Plašil 
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19. – 11. Minuta - Koller 

 

20. – 25. Minuta - Sionko 
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21. – 34. Minuta - Koller 

 

22. – 42. Minuta - Koller 
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23. – 44. Minuta - Koller 

 

 

24. – 61. Minuta - Koller 
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25. – 62. Minuta - Plašil 

 

26. – 71. Minuta - Polák 
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27. – 90. Minuta - Vlček 
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