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Abstrakt 

 

Název: 

Analýza zakládání a vedení útoků na MS 2010. 

 

Cíle: 

Hlavním cílem této práce je provést kvantitativní komparaci úspěšných útoků u týmů 

Anglie a Mexiko, které jsou zakončené střelou nebo finální přihrávkou a to pomocí 

grafického vyjádření. Následně bude provedeno vyhodnocení daných ukazatelů, které 

nám poskytl podrobný rozbor jednotlivých útoků. 

 

Metody: 

V mé práci jsem pro získání dat pouţil metodu nepřímého pozorování vybraných 

zápasů, které jsem měl k dispozici na základě videozáznamů. Úspěšné útoky jsem 

analyzoval do záznamových archů. Tato analýza je zaměřena na podrobný rozbor 

jednotlivých úspěšných útoků od zaloţení po zakončení. 

 

Výsledky: 

Výsledky ukazují, jaké typy a modely sledovaných útoků byly u muţstev Anglie a 

Mexika na MS 2010 realizovány. Dále objasňují útočnou fázi hry v dnešním moderním 

pojetí fotbalu a v neposlední řadě je moţno vypracované modely vzájemně porovnávat 

a aplikovat do jiné výkonnostní skupiny. 

 

Klíčová slova: 

Mistrovství světa 2010, fotbal, typ a zaloţení útoků, Anglie, Mexiko, kvantitativní 

analýza, komparace 



 
 

Abstract 

 

Title: 

Attack Founding and Attack Leading Analysis - 2010 FIFA World Cup 

Objectives: 

The primary objective of this thesis is to implement quantitative comparison of effectual 

attacks which were finished with a shot or a final pass. We are going to compare 

English and Mexican teams to show the attacks graphically and, consequently, to 

evaluate the aims in view, which were provided thanks to our detailed study of every 

single attack. 

Methods: 

The work uses the indirect observation method in particular matches which were 

available due to a vide tape. Successful attacks were noted  into a recording form. This 

analysis is focused on a detailed study of each attack from its foundig to its ending. 

Results: 

The results show the types and models realized during the monitored attacks of English 

and Mexican teams within the 2010 FIFA World Cup. Further, the offensive phase of 

the game in the modern aspect of football is clarified. Last but not least, we are able to 

compare the drawn up models one another and apply them to different achievement 

groups.  

Keywords: 

The 2010 FIFA World Cup, football, types and founding of attacks, England, Mexico, 

quantitative analysis, comparison. 
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2 ÚVOD 

 

Jiţ od dětství jsem aktivním a vášnivým hráčem fotbalu a doufám, ţe se danému sportu 

budu nadále věnovat řadu let ať uţ jako stále aktivním hráčem nebo v budoucnosti i 

vynikajícím trenérem. Na základě této skutečnosti mám k tomuto tématu velmi blízký 

vztah  a proto jsem si dané téma vybral jako téma na svou bakalářskou práci. Fotbal mě 

velmi zajímá a rád bych své poznatky, které jsem doposud získal, vnesl i do této práce.  

Z pohledu vlastní hráčské kariéry a praxe plním pro tým zejména útočné úkoly ať uţ na 

pozici krajního záloţníka nebo útočníka, tudíţ v mém hlavním popisu práce je 

připravovat a střílet branky. Proto jsem se rozhodl analyzovat jednotlivé formy útoku na 

mistrovství světa v roce 2010, s cílem přinést výsledky a dokázat získané ukazatele 

vyhodnotit. Rád bych, aby tyto poznatky z mého výzkumu byly pro fotbalové hráče i 

trenéry uţitečné a dokázaly vysvětlit, jak dané formy útoku jsou či nejsou uţitečné pro 

vývoj celého fotbalového utkání.  

       Před začátkem šampionátu jsem si pečlivě vybral k analýze a následné komparaci 

dvě muţstva – Anglii a Mexiko, které pomocí videozáznamu budu nepřímo pozorovat a 

poté vyhodnocovat. Jedná se o záměrný výběr dvou fotbalových národností s hráči na 

nejvyšší úrovni, a proto bude v naší práci konfrontován ten nejvyšší stupeň kvality 

dnešního fotbalu. Ovšem ve vzájemném porovnání Anglie a Mexika se střetáváme se 

zcela odlišným pojetím hry obou muţstev a tzn. i pro nás důleţitým útočným stylem, 

který je pro kaţdý jednotlivý kontinent i zemi jinak specifický a skýtá několik 

taktických odlišností, které budu v této práci zjišťovat a kvantitativně porovnávat. 

Hlavním cílem této práce je provést kvantitativní komparaci úspěšných útoků u 

týmů Anglie a Mexiko, které jsou zakončených střelou nebo finální přihrávkou a 

to pomocí grafického vyjádření. Následně bude provedeno vyhodnocení daných 

ukazatelů, které nám poskytl podrobný rozbor jednotlivých útoků. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Charakteristika a pojetí fotbalu 

Votík(2005) charakterizuje fotbal jako sportovní, týmovou a brankovou hru, která patří 

v naší republice k nejoblíbenějším sportovním hrám. 

Dle Navara(1986）je kopaná sportovní, kolektivní branková hra, je to soutěţivá 

činnost dvou soupeřících celků, z nichţ kaţdý se snaţí vstřelit soupeři co největší počet 

branek a současně jich co nejméně obdrţet.  

Buzek(2007)dále specifikuje a charakterizuje fotbal jako sportovní hru brankového 

typu, která je realizována v utkání dvou druţstev prostřednictvím specifických 

pohybových aktivit všech hráčů, kteří se přizpůsobují podmínkám utkání, které jsou 

nestandardní a proměnlivé. 

3.2 Historie fotbalu 

Navara(1986)popisuje první zprávy o míčových hrách jiţ ze 3. Století př.n.l. z Číny, 

dále ze starého Egypta. První písemné zprávy o kopané ve středověku nacházíme ve 

Francii, Itálii a zejména v Anglii, kde se hrál fotbal převáţně v ulicích měst a na vesnici. 

Počet hráčů v této době přesahoval aţ několik set, byl to v podstatě boj o míč s cílem 

dostat jej do některé městské brány.  

Táborský(2007), Navara(1986)popisuje přímého předchůdce současného fotbalu, který 

se především objevoval na elitních středních školách v Anglii na začátku 19. Století.  

Pravidla byla do této doby zcela nejistá a nejednoznačná, jednoznačnou podobu dostala 

aţ v roce 1863, kdy zástupci škol a klubů, uznávající hru pouze nohama ustanovila 

Anglickou fotbalovou asociaci.  Dále následovala zaloţení Světové fotbalové federace 

(FIFA) v roce 1904 v Paříţi.  V roce 1954 byla ustanovena Evropská fotbalová asociace 

(UEFA). 

3.3 Současné pojetí fotbalu 

Votík (2005）charakterizuje současné pojetí fotbalové hry jako neustálé zvyšování 

poţadavků na objem, intenzitu herních činností při současně se zvětšující sloţitosti.  

Fotbal je v současnosti stále náročnější i s psychologického hlediska. Hráč musí 

pohotově reagovat na neustále se měnící situace, rychle se rozhodovat a tvůrčím 

způsobem individuálně nebo ve spolupráci s ostatním spoluhráčem řešit herní úkoly. 
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Fotbal klade velké nároky na procesy vnímání, tvůrčího myšlení, orientaci ve sloţitých 

situacích, na rozhodování.  

 

Navara(1986) charakterizuje současnou světovou kopanou: 

 Dominující není základní rozestavení ale celková činnost všech hráčů v útoku a 

obraně 

 Zdůraznění kolektivního výkonu v obraně a útoku 

 Prolínání jednotlivých řad 

 Koordinace v plnění útočných a obranných úkolů 

 Vysoké nasazení po celou dobu utkání, vyznačující se vysokou intenzitou 

činnosti hráče s míčem i bez míče 

 Efektivní uplatnění hráčských individualit. 

Votík(2005)charakterizuje tendenci dnešní kopané následovně: 

 Zautomatizovaná bezchybná technika 

 Akční- konstruktivní typy hráčů 

 Konstruktivní defenzíva 

 Agresivní ofenzíva 

 Přítomnost tvůrce hry. 

3.4 Útočná činnost jednotlivce 

3.4.1 Hra bez míče (výběr místa) 

 

Navara(1986)popisuje výběr místa jako činnost hráče, která se projevuje účelným 

pohybem bez míče se snahou získat takové postavení, které umoţňuje co nejlepší a 

neúčelnější činnost a spolupráci v rámci řešení konkrétních herního úkolu. 

Táborský(2007)konstatuje, ţe jde o přizpůsobování pozic hráčů na hřišti herním 

úkolům podle polohy míče, herního prostoru, spoluhráčů, soupeře.  

Votík(2005)poukazuje na fakt, ţe výběr místa je předpokladem týmové hry, jelikoţ 

umoţňuje co nejlepší individuální nebo skupinové řešení herních úkolů. Jde o 

nepřetrţitou činnost, kde je důleţitá zásada – s nejbliţšími spoluhráči tvořit trojúhelník.  
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Votík(2005)jmenuje činitelé ovlivňující hru bez míče: 

 Vzdálenost hráče od míče 

 Vzdálenost od vlastní nebo soupeřovi branky 

 Postavení vzhledem ke spoluhráčům a hráčům soupeře 

 Nevyhnutelnost účasti v dané akci. 

Votík(2005)vymezuje hlavní poţadavky na hru bez míče: 

 Vysokou úroveň kondiční připravenosti 

 Schopnost rychlé a přesné orientace v prostoru a čase 

 Správné zhodnocení herních situací 

 Předvídání vývoje herních situací 

 Dokonalé porozumění a součinnost se spoluhráči 

 Vysokou úroveň volní aktivity 

 Uplatnění klamavých pohybů. 

Táborský(2007)popisuje tři základní formy výběru místa: 

 Nabíhání jako pohybové aktivity hráče do volného prostoru 

 Uvolňování se od soupeře, pouţití klamných pohybových manévrů  

 Odlákání soupeře. 

3.4.2 Přihrávání 

 

Votík(2005) charakterizuje přihrávku jako záměrné usměrnění míče nohou, hlavou 

nebo jinou částí těla spoluhráči tak, aby jej mohl zpracovat. 

Navara(1986), Votík(2005) člení přihrávky: 

1) Podle části těla, kterou se míč přihrává 

2) Podle vzdálenosti letu míče 

3) Podle výšky letu míče 

4) Podle směru letu míče 

5) Podle rotace míče 

6) Podle rychlosti letu míče 

7) Vzhledem k hráči, kterému je přihráváno 

8) Vzhledem k obsazení soupeřem 
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9) Podle předcházejí činnosti. 

Táborský(2007)charakterizuje přihrávání vnitřní stranou nohy, kde předností je 

přesnost a dále charakterizuje kopy nártem. Navara(1986)přidává ještě dělení na 

přihrávku hlavou, čelem z místa, spánkovou částí hlavy z místa.  

 

3.4.3 Zpracování míče 

 

Kollath(2006)uvádí fakt, ţe zpracování míče jako předpoklad ideální souhry.  Vysoký 

stupeň kontroly nad míčem je nezbytný především vzhledem k rychlosti hry, osobnímu 

bránění a omezenému prostoru při řešení herních situací. 

Votík(2005)poukazuje na fakt, ţe hráč ještě před získáním míče pod svou vlastní 

kontrolu by měl být rozhodnut o následujícím způsobu řešení herní situace. 

Táborský(2007)rozděluje zpracování míče na převzetí, čímţ rozumíme zpracování 

míče pohybující se po zemi. Takto pohybující se míče přebíráme zpravidla vnitřní 

stranou nohy, vnitřním i vnějším nártem nohy, méně často i chodidlem. A dále 

rozděluje Táborský(2007)zpracování míče na tlumení míče, coţ označuje jako 

zpracování polovysoké nebo vysoké přihrávky bezprostředně po dopadu míče na zem.  

Posledním označením zpracování míče je staţení míče, coţ znamená zpracování 

polovysoké nebo vysoké přihrávky před dopadem míče na zem. Nejčastěji se stahuje 

míče vnitřní stranou nohy, nártem, stehnem, hrudníkem a hlavou.  

3.4.4 Vedení míče 

 

Navara (1986)ve své knize popisuje vedení míče jako útočnou herní činnost, při níţ má 

hráč míč pod vlastní kontrolou. Hráč vede míč, kdyţ jsou všichni spoluhráči obsazeni, 

chce se dostat do výhodného prostoru, chce navodit početní převahu svého druţstva. 

Votík(2005)charakterizuje vedení míče jako plynulý nebo přerušovaný pohyb hráče 

s míčem zvoleným směrem, přičemţ má míč neustále pod kontrolou.  Rozlišuje dva 

základní typy vedení míče a to přímým směrem a se změnou směru, které se od sebe liší 

především účelem i způsobem provedení. 
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Kollath(2006)poukazuje na významné postavení vedení míče v dnešním fotbale, to 

platí i přes extrémně se zvyšující tempo hry a klesající počet kontaktů jednotlivce 

s míčem.  

Táborský(2007)rozlišuje vedení míče: vnitřní stranou nohy, přímým, vnitřním i 

vnějším nártem. 

3.4.5 Obcházení soupeře 

 

Votík (2005)vysvětluje obcházení soupeře jako překonání hráče, který se snaţí zabránit 

vedení míče. O volbě způsobu obcházení rozhoduje postavení a pohyb protihráče a 

škála způsobu obejití, které hráč ovládá.  

Táborský(2007)rozděluje obcházení soupeře na obcházení soupeře v čelním postavení, 

kdy hráč pouţívá krátkou kličku na principech zaseknutí míče, stahovačky, rychlého 

otáčení se s míčem v přímé souvislosti s klamavými pohyby nebo dlouhou kličku na 

principu obhození případné prohození míče kolem soupeře. Dále se zmiňuje o 

obcházení v bočeném postavení, kdy hráč se zbavuje soupeře změnami rytmu a směry 

pohybu, rychlým zašlápnutím míče nebo zaseknutím míče vnitřním nebo vnějším 

nártem. V neposlední řadě uvádí Táborský (2007）variantu obcházení soupeře 

v postavení zády k obránci převáţně s pouţitím klamavých pohybů s míčem i bez míče. 

3.4.6 Střelba 

 

Votík (2005）charakterizuje střelbu jako vpálení míče do branky soupeře tak, aby jej 

brankář nebo další protihráči nemohli zneškodnit. Je cílem celého utkání, který 

rozhoduje nejenom o úspěšnosti útočné fáze, ale i celého utkání. Technická stránka 

střelby má být co nejvíce zautomatizována, stabilizována, velice přizpůsobivá, 

proměnlivá a pruţná. 

Táborský (2007)rozděluje střelbu stranou nohy, střelbu přímým a vnitřním nártem a 

střelbu hlavou.  
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3.5 Útočné kombinace 

 

Dle Votík(2005)jsou herní kombinace charakterizovány jako záměrné jednání dvou a 

více hráčů podřízené jejich vzájemné a vědomé, časově i prostorově sladěné spolupráci 

při řešení společného herního úkolu. 

3.5.1 Kombinace zaloţené na přihrávce 

 

Táborský (2007）ve své publikaci poukazuje na fakt, ţe tyto kombinace jsou základem 

týmové součinnosti a rozhodujícím způsobem se podílejí na plynulosti a rytmu hry. 

Především hovoří o přihrávkách vpřed (kolmé, šikmé a diagonální), které umoţňují 

zrychlení útočné akce a tím i překonání obrany. Dále se Táborský(2007 zmiňuje o 

finální přihrávce, situačně přípravné přihrávce, která umoţňuje kontrolu nad herní 

situací, utajit herní záměr, připravit změnu rytmu a překvapit soupeře. Pro překvapivý 

efekt mají velký význam skryté přihrávky, zpoţděné přihrávky a průnikové přihrávky. 

Zatímco Votík (2005）ve své publikaci charakterizuje kombinace zaloţené na 

přihrávce dle směru přihrávky, vzdálenosti přihrávky, výšky přihrávky a rychlosti 

přihrávky. 

 

3.5.2 Kombinace zaloţené na „přihrej a běţ“ 

 

Navara (1986)uvádí podstatu této kombinace, kde ji tvoří dvě na sebe navazující 

přihrávky mezi dvěma hráči. Kombinaci lze znázornit pomocí trojúhelníku, v němţ dvě 

strany tvoří pohyb míče, třetí stranu pohyb hráče bez míče.  

Votík (2005)vyzdvihuje cíl této kombinace a to především uvolnit se z osobní obrany 

soupeře a vytvořit si prostor a pozici pro střelbu nebo přihrávku. 

3.5.3 Kombinace zaloţené na výměně místa 

Táborský(2007)vysvětluje tuto kombinaci spočívající v součinnosti pohybu hráče 

s míčem a pohybu hráče bez míče s výměnou herního prostoru. Základní kombinace 

tohoto typu jsou zaloţeny na principu kříţení, předbíhání, přenechání míče s cloněním.  
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3.6 Útočné systémy 

Dle Votíka(2005)útočná fáze začíná, kdyţ druţstvo získá míč od soupeře a končí, kdyţ 

druţstvo míč ztratí. Základem účinné útočné hry je spolupráce všech hráčů druţstva, 

která se projevuje v útočných herních kombinacích, jejichţ základem jsou co nejlépe 

zvládnuté útočné herní činnosti jednotlivce jak po stránce technické, tak taktické. 

Součinnost hráčů jedné nebo různých řad v útočné fázi je realizována střídáním různých 

typů útoků. 

3.6.1 Rozdělení útočných systému 

Rozdělení útočných systému je různé v cizojazyčné a české literatuře.  

V cizojazyčné literatuře jsou charakterizovány specifické pojmy označující útočnou 

formu hry. 

Bangsboo(2000）člení útočné herní systémy: 

● systematic buildup of play, possession soccer – postupný útok 

● direkt play – rychlý protiútok 

● counterattacking play – účelová hra obrany, pro navození situace na vyuţití přímé hry 

●  total soccer – Totální fotbal je styl, kde jsou hráči velmi široce rozestavěny po hřišti, 

mění své postavení během hry s drţením míče.  

 

Lucchesi(2001）rozděluje útočné systémy následovně: 

elaboráte attack – postupný útok 

maneuvered counterattack – kombinovaný útok 

Instant attack – rychlý protiútok 

 

V českojazyčné literatuře se útočnou fází hry zabývají autoři Navara(1986), Votík 

(2005), Táborský(2007), Buzek (2007), kteří rozdělují útok na tyto typy: 

 Systém postupného útoku 

 Systém rychlého protiútoku 

 Systém kombinovaného útoku. 
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3.6.2 Systém postupného útoku 

Navara (1986)poukazuje na pouţití tohoto typu útoku v případě, kdy soupeřovo 

druţstvo je dobře rozestavěno, zvláště na vlastní polovině hřiště a má zajištěnou obranu.  

Votík (2005) poukazuje na skutečnosti, ţe tento systém je zaloţen na kombinační hře 

většího počtu hráčů při zorganizované obraně soupeře. 

Postupný útok popisuje Bangsboo(2000）a Bangsboo(2004）pod  názvem 

„Systematic buildup of play“. Tento styl je charakterizován striktním zaloţením útoku 

skládajícím se z mnoha přihrávek mezi obranou a záloţní řadou. 

Zakládání postupného útoku 

Navara (1986）uvádí, ţe zakládání útoku neklade na hráče velké nároky. Jedná se o 

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

zakládání útoku mají podílet. 

Votík (2005）vyzdvihuje respektování následujících zásad při zakládání postupného 

útoku: 

 Zásada bezpečnosti zaloţení postupného útoku 

 Zásada rychlosti zaloţení postupného útoku 

 Zásada vhodného prostoru pro zaloţení postupného útoku. 

Vedení postupného útoku 

Navara (1986） poukazuje na fakt, ţe vedení postupného útoku klade na hráče jiţ vyšší 

poţadavky. Postupný útok se vede jiţ po celé šířce hřiště a podílejí se na něm všichni 

hráči. 

Votík (2005)uvádí variabilní způsoby vedení útoku: 

 S přenášením těţiště 

 Se změnou rytmu hry 

 S vyuţívání křídelní hry 

 S uplatněním cirkulace míče. 
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Zakončení postupného útoku 

Navara (1986）vyzdvihuje především vysoké nároky na všechny hráče při zakončení 

útoku. Postupný útok lze zakončit po celé šíři obraného pásma soupeře. Z analýzy 

utkání je patrno, ţe pro přípravu zakončení postupného útoku je výhodné především 

křídelní prostory, zvláště pak prostory u brankové čáry. Votík(2005)přidává ještě 

prostor ve středu hřiště před pokutovým územím pro zakončení postupného útoku. 

3.6.3 Systém rychlého protiútoku 

Protiútok charakterizuje Bangsboo(2004), kdy po získání míče se tým v útočném 

postavení snaţí co nejrychleji zaútočit, s cílem dostat co nejvíce hráčů soupeře do 

pozice mimo prostor mezi míčem a brankou, kde se nemůţou podílet na obranné 

činnosti. 

Navara(1986) uvádí, ţe rychlý protiútok je zaloţen na snaze, co nejrychleji proniknout 

do obranného prostoru soupeře a zakončit útok střelbou. Vyuţívá se tehdy, kdyţ se 

soupeř ve vedení útoku dopustil určitých chyb. Systém rychlého protiútoku vyţaduje 

rychlé zhodnotit danou herní situaci, vybrat nejvhodnější řešení a rychle splnit záměr. 

Bokša (1989）uvádí, ţe způsob vedení rychlého protiútoku je určen místem jeho 

zaloţení, postavením a činností soupeře, počtem hráčů či dobou trvání celého 

protiútoku. 

Úspěšnost rychlého protiútoku dle Bangsboo(2000）obzvláště záleţí na dvou hráčských 

funkcích. Spojující hráč musí dokázat zvládnout obranné i útočné činnosti – získat míč 

a zaloţit rychle protiútok. Spojující hráč by měl hned po získání míče nalézt volný 

prostor, přijmout přihrávku a poslat dlouhý míč přes záloţní řadu. Útočící hráč by se 

měl pomalu stahovat pro míč a následně vyrazit na druhou stranu do volného prostoru.  

Rychlý protiútok navíc Bangsboo(2000）rozdělují na direct play, kdy po získání míče 

tým vědomě přihrává míč rychle dopředu do útočné třetiny s cílem co moţná nejrychleji 

vstřelit branku, a na counterattacking play, v němţ tým nechává svého soupeře hrát na 

své polovině, a vytváří si tímto činem prostor pro přímý protiútok, vyuţívá přitom 

několik rychlých hráčů a kolmé přihrávky. 
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Zakládání rychlého protiútoku 

Navara (1986）vyzdvihuje skutečnost větší náročnosti zakládání tohoto typu útoku.  

Zaloţení je přímo spojeno se schopností jednotlivce i celého druţstva myslet na útok jiţ 

při organizaci obrany. Při zakládání rychlého protiútoku má mimořádný význam 

integrované myšlení. Zakládá se jak z vlastního obraného prostoru, tak ze středu hřiště. 

Vedení rychlého protiútoku 

Navara (1986）popisuje vedení rychlého protiútoku jako variabilní herní činnost 

jednotlivce a různé útočné kombinace. Nejúčelnější je kombinace zaloţené na kolmých 

přihrávkách, přihrávkách za soupeře, kombinace zaloţené na výměně místa a 

kombinace „přihrej a běţ.“  

Úspěšné zvedení rychlého protiútoku je podmíněno dle Navara (1986): 

 snahou dostat se kombinacemi směrem k brance soupeře 

 dodrţením zásady, ţe předbíhající hráč musí dostat včasnou přihrávku. 

Zakončení rychlého protiútoku 

Votík (2005）uvádí způsob zakončení rychlého protiútoku a to středem hřiště po 

dlouhých kolmých přihrávkách, je zakončen střelbou nebo přihrávkou nabíhajícímu 

spoluhráči. 

 

3.6.4 Systém kombinovaného útoku 

Táborský (2007）poukazuje na fakt, ţe jde o útočnou strategii druţstva proti 

kompaktní a situačně pohyblivé obraně soupeře s moţností variabilního uplatnění 

herních principů rychlého protiútoku a postupného útoku s nečekanou změnou rytmu 

hry. Varianty postupného útoku Táborský(2007): 

 zahájení útočné fáze pozičně vedeným útokem s přechodem na rychlý protiútok 

 rychle vedený útok na útočnou polovinu soupeře, který přechází do kombinační 

hry postupného útoku vynucenou jednak nedostatečnou způsobilostí rychle 

zakončit útok nebo rychlou reorganizací soupeře v obraně. 
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3.7 Charakteristika týmu Mexika na MS 2010 

Jeden z nejsilnějších týmů amerického kontinentu. Na světových šampionátech, ale také 

na světovém Copa America byl tým Mexika vţdy ve stínu Brazílie ale také Argentiny. 

V některých případech však dokázalo Mexiko sestavit výběr na světové úrovni.  Stalo 

se několikanásobným vítězem své zóny (CONCACAF), na mistrovství světa nejlépe 

hrálo v letech 1970 a 1986, kdy se následně dostalo do čtvrtfinále 

((http://wiki.aktualne.centrum.cz/msfotbal/mexiko/), 2011) 

Trenér Javier Aguirre věnuje stejně velkou pozornost mladým hráčům tak zkušeným 

starším hráčům. Tento tým byl povaţován za moţného „černého koně“ turnaje. Ve 

skupině A ale neměl vůbec snadnou úlohu postoupit, setkal se zde s pořádající zemí 

mistrovství JAR, nevyzpytatelnou Uruguají a minulým finalistou MS Francií. Po remíze 

s týmem JAR se zdálo, ţe právě tyto dva body budou Mexičanům chybět k postupu do 

osmifinále. Středoameričané vše dohnali proti Francii, která jim vítězství hodně 

usnadnila vlastními rozepřemi uvnitř týmu a do posledního boje skupiny A s Uruguají 

se dostali se skoro jistým postupem. V osmifinále se setkali s Argentinou, které chtěli 

po nezdaru v minulém šampionátu vrátit poráţku. Překvapení se ale nekonalo a tak byly 

Mexiku brány čtvrtfinále opět uzamčeny. 

Styl hry Mexičanů potvrzoval známé pravidlo o zemích ze Střední a Jiţní Ameriky, ţe 

kvalita útoku převládá nad obranou. Mexiko se pokoušelo hrát hodně kombinačně 

s delším drţením míče a o styl hry – „přihrej a běţ“ s velkou podporou krajních obránců 

(Salcido, Aguilar). Trenér Aguirre vţdy poskládal sestavu, v které kromě stoperů byl 

kaţdý hráč vybaven vynikajícími schopnostmi obcházení jeden na jednoho. Útočná hra 

Mexika platila paradoxně na silnější soupeře – Francii, Argentinu. Na druhou stranu 

s papírově slabšími soupeři – JAR, Uruguay sehráli zcela uzavřený zápas. V celkovém 

hodnocení tým Mexika neselhal, ale také nenadchl. 

 

3.8 Charakteristika týmu Anglie na MS 2010 

Anglie měla zásadní význam pro rozvoj fotbalové hry : na počátku určila její pravidla, 

šířila ji na další kontinenty, zaloţila první amatérské i profesionální soutěţe. 

Také dnes se pyšní nejvíce oceňovanou soutěţí: Barclays Premier League (momentálně 

pojmenovaná podle hlavního sponzora, banky Barclays). 

Je světovým šampionem z roku 1966, ale od té doby na velký úspěch čeká. Byla nejlépe 
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čtvrtá na šampionátu v Itálii v roce 1990 

((http://wiki.aktualne.centrum.cz/msfotbal/anglie/)., 2011). 

Kvalifikací prošla bez problémů pod vedením přísného, hrdého ale i úspěšného trenéra 

Fabia Capella s týmem plným hvězd (John Terry, Steven Gerrard, Frank Lampard, 

Wayne Rooney) z předních anglických klubů a tak mnozí odborníci typovali Anglii 

jako velkého favorita MS 2010 v JAR. 

Anglie se dostala losem do skupiny C společně s USA, Slovinskem a Alţírskem. Na 

první dojem se to zdála být papírově slabší skupina. Ovšem tým Albionu se jen těţce 

dostal k postupu po dvou úvodních remízách a slabých výkonech s USA a Alţírskem a 

nejtěsnější moţné výhře se Slovinskem, ale o poznání lepším výkonem. V osmifinále 

potkala na ve formě hrající Německo, které Anglii jasně přehrálo a tak se ke zklamání 

celé Británie předčasně rozloučila se šampionátem. 

Silný tým Anglie tak vůbec nenaplnil očekávání, která do něj byla před turnajem 

vloţena, a ve všech směrech selhal. Herně se snaţil o způsob hry, který je pro tuto zemi 

charakteristický, tedy dlouhé míče směrovány na fyzicky dobře vybaveného útočníka 

(Heskey, Crouch), který má za úkol míče sklepávat nebo podrţet a následně rozehrát 

pro druhého útočníka (Rooney, Defoe) nebo pro tvůrčí střední záloţníky (Lampard, 

Gerrard) a následně vyřešit útok buď střelbou ze střední vzdálenosti  nebo kombinací na 

křídelní rychlé hráče (Lennon, Wright- Philips, Milner) s centrem do pokutového 

území, kam si Angličané nabíhají nejméně ve třech hráčích. O tento jednoduchý rychlý 

způsob zaloţení útoku se Anglie snaţila, ale nepřinášelo to příliš mnoho vypracovaných 

šancí a tíţených gólů.  

Podle expertů  a to je i můj vlastní názor nese hlavní díl neúspěchu únava a 

nedostatečný odpočinek celého národního muţstva po předcházející sezóně na klubové 

úrovni, kde absolutní většina hráčského kádru  národního týmu odehrála k šedesáti 

zápasům za sezónu (Premier league, Champions League, FA Cup, League Cup). Sám 

trenér Capello po šampionátu přiznal, ţe čekal neúspěch, protoţe hráči v přípravě před 

šampionátem vykazovali známky fyzické nepřipravenosti. Coţ je zapříčiněno i tím, ţe 

v Anglii jako jediné zemi není zimní přestávka na klubové úrovni.                                                                                                                         
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4 CÍLE PRÁCE 

4.1 Cíl práce 

Hlavním cílem mé práce bude analyzovat zakládání a vedení útoku na Mistrovství Světa 

2010 v JAR u vybraných týmů  -  Mexika a Anglie, následná komparace získaných 

ukazatelů. 

4.2 Dílčí cíle práce 

1. Analyzovat typ vedení útoku 

2. Analyzovat zakladatele útoku 

3. Analyzovat délku útoku 

4. Analyzovat počet přihrávek od zaloţení po zakončení útoku 

5. Analyzovat počet doteků finální přihrávky 

6. Analyzovat prostor vedení útoku 

7. Analyzovat způsob zakončení  

4.3 Výzkumná otázka 

1. Jakým prostorem byl útok nejčastěji veden? 

2. Jaký typ systému útoku nejčastěji předchází úspěšnému zakončení (střela na bránu)? 

3. Jaký herní post (obránce, záloţník, útočník) bude mít v průměru nejméně doteků u 

finální přihrávky? 

 

4.4 Hypotézy  

H1: Předpokládám, ţe největší zastoupení z hlediska typu útočného herního systému 

bude mít postupný útok a zcela tak předčí rychlý protiútok, popřípadě kombinovaný 

útok. 

H2: Předpokládám, ţe rychlý protiútok bude nejčastěji realizován v časovém rozmezí 5 

- 8 sekund se zapojením maximálně 3 hráčů. 

H3: Předpokládám, ţe u týmu Mexika budou převládat útoky delší neţ 15 vteřin a 

finální přihrávku bude nejčastěji realizovat záloţník na jeden dotyk. 

H4:  Předpokládám, ţe tým Anglie nejčastěji povede útoky krajním – křídelním 

prostorem a počet přihrávek od zaloţení po zakončení útoku bude méně neţ 4. 
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4.5 Úkoly práce 

1. Analyzovat dané téma ve vybrané literatuře 

2. Stanovit cíle práce a určit hypotézy 

3. Stanovit si pozorované jevy 

4. Stanovit si postup pro zaznamenávání dat 

5. Zaznamenávat data 

6. Vyhodnotit data 
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5 METODOLOGIE PRÁCE 

5.1 Design výzkumu 

Tato práce je řešena jako výzkum, kde na základě nepřímého pozorování budu 

kvantifikovat vybraná data zabývající se vedením a zakládáním útoku u 2 týmů, které se 

zúčastnili Mistrovství Světa 2010 v JAR: Mexiko, Anglie. Data budu zaznamenávat do 

obrázkových archů, které vyznačují herní prostor. Získaná data budu následně 

vyhodnocovat zejména graficky a následně mezi sebou porovnávat získané údaje. 

5.2 Výzkumný soubor 

Výzkumným souborem v této práci budou 2 týmy, které se zúčastnily Mistrovství Světa 

2010 a to jsou Mexiko a Anglie. 

5.3 Metody sběru dat 

Pro získání dat jsem pouţil metodu pozorování. Hendl (2008）ve své publikaci 

představuje pozorování jako snahu zajistit, co se skutečně děje. Schopnost pozorovat se 

pouţívá při kaţdodenních činnostech. V kvantitativním výzkumu jde o její promyšlené 

vyuţívání. Přitom nejde jenom o její vizuální, ale často i sluchové, čichové a pocitové 

vjemy. Pozorování nám také pomáhá doplnit naší zprávu o popis prostředí.  

Dobré pozorování jsou kladeny určité poţadavky. Uvádějí se např. následující čtyři 

Chrástka (2007) : 

- Specifikace objektu pozorování („Co se má pozorovat“?). 

- Zaměřenost pozorování na cíl („Co je třeba zjistit?“). 

- Organizovat pozorování („Jak toho dosáhnout?“). 

            - Přesný záznam pozorování („Jak to zachytit?“). 

V mé práci jsem pro získání dat pouţil metodu nepřímého pozorování vybraných 

zápasů, které jsem měl k dispozici na základě videozáznamů, pořízených z České 

televize.  Tato metoda je v současné době velice pouţívanou a rozšířenou. Metoda má 

své výhody a nevýhody. Za hlavní výhody této metody vidím v opakovaném sledování 

vybraných zápasů při jakékoli mé nejistotě, dále zaznamenávání údajů bez časového 

stresu a jiných rušivých faktorů prostředí. Pozorování si také můţeme rozdělit do 

časových bloků a tím omezíme sníţení koncentrace při jejich sledování. Jako hlavní 

nevýhodu v metodě nepřímého pozorování spatřuji, ţe kamera nedokáţe zachytit celý 
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herní prostor a tím některé situace mohou být zkreslené nebo nejsem ani schopni 

rozpoznat o jaký typ sledovaného jevu jde. 

5.4 Zaznamenávání dat 

Pozorovaná data budou zaznamenána do obrázkových archů, které budou zobrazovat 

herní prostor. Do jednotlivých obrázků budu zaznamenávat data. Po vyplnění těchto 

obrázkových archů vytvořím tabulky, kde zobrazím četnosti pozorovaných jevů. Ze 

získaných četností jiţ vytvořím grafy. 

Obrázek 1: Arch pro zaznamenávání dat  

 

 

 

 

 

 

5.5 Zpracování a vyhodnocení výsledků 

Získaná data z nepřímého pozorování zpracuji do grafů a následně slovně vyhodnotím a 

budu schopen určit, jaké varianty sledovaných znaků pozorované týmy vyuţívají a které 

jsou nejúčinnější pro kvalitní a úspěšný útok. 

5.6 Kategorie pozorování 

Výzkum budu provádět v kvantitativní analýze na základě následujících kategorií 

(jejich četnosti), které stručně zhodnotím v jednotlivých pododdílech.  

Je nezbytné dodat, ţe všechny níţe uvedené kritéria budeme analyzovat jen při 

úspěšném útoku. Tzn. jakémkoli způsobu střelecky zakončeném útoku ale i finální 

přihrávkou do brankové příleţitosti, ze které ovšem nedošlo ke střeleckému pokusu.  

1. Systém útoku  

Toto kritérium je pro náš výzkum nejpodstatnější. Jedná se o systém (typ) útoku, 

coţ jsme popsali v teoretické části (viz kapitola 2.6.1). 

 Postupný útok 
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 Rychlý protiútok 

 Kombinovaný útok 

 

2. Zakladatel útoku 

Určení zastoupení hráčských funkcí na konstruktivně zaloţeném útoku 

v případném spojení s odebráním míče téhoţ hráče. 

 Brankář 

 Obránce 

 Záloţník 

 Útočník 

 

3. Délka útoku 

Doba trvání útoku určena v sekundách. Počítáno od zaloţení (míč po získání 

musí jít směrem k soupeřově bráně) po zakončení útoku (střela nebo finální 

přihrávka). Časy přiřazujeme k systémům útoku. 

 

4. Počet přihrávek 

Podobně jako v předešlém případě sledujeme průběh celého útoku (od zaloţení 

po zakončení). Ovšem tentokrát počítáme, ke kolika došlo přihrávkám během 

útoku a poté rovněţ přiřadíme k systémům útoku. 

 

5. Finální přihrávka 

Stanovit realizátora dle hráčské funkce a jaký počet doteků „nahrávače“ 

předcházel pro přípravu přihrávky. 

 Obránce (počet doteků) 

 Záloţník (počet doteků) 

 Útočník (počet doteků) 

 

6. Vedení útoku 

Sledujeme, ve kterém prostoru hřiště došlo k zaloţení útoku a jakým prostorem 

byl útok následně veden. Pro naši potřebu jsme hřiště rozdělili na 4 části: 

 

 Středem (útok vedený středem hřiště) 
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      Útok, který je od svého počátku do zakončení veden středem hřiště. 

 Krajním křídelní prostor (útok vedený krajním křídelním prostorem) 

Útok, který je od svého zaloţení po zakončení (finální přihrávku) veden krajním 

křídelním prostorem. 

 

 Střed – křídelní prostor (útok vedený přes střed a následně křídelní prostor hřiště 

a opačně) 

Útok, který je od svého zaloţení po zakončení veden středem a poté krajním 

křídelním prostorem a opačně. 

 

 Krajní střední prostor (útok vedený krajním středním prostorem) 

Útok, který je od svého zaloţení po zakončení veden prostorem mezi středem a 

křídelním prostorem hřiště. 

 

7. Zakončení útoku 

Hlavním kritériem zakončení útoku je úspěšnost střelby. Dle níţ jsme rozdělili 

zakončení na 4 bloky, které přiřazujeme k jednotlivým systémům útoku. 

 Střela na bránu (útok zakončený střelou na bránu, včetně gólu) 

 Střela mimo bránu (útok zakončený střelou mimo bránu) 

 Blokovaná střela (útok zakončený střelou blokovanou protihráčem nebo i 

spoluhráčem) 

 Finální přihrávka (útok zakončený finální přihrávkou, nedošlo ke střeleckému 

pokusu; promáchnutí míče v dobré střelecké pozici nebo nedosáhnutí na finální 

přihrávku vedoucí ke střeleckému pokusu) 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Analýza fotbalového týmu Mexiko  

6.1.1 Analýza zápasu Mexiko – JAR (1:1) 

 

Rozestavení Mexika: 4-5-1 

Rozestavení JAR: 4-4-2 

Dlouho očekávaný zahajovací zápas celého šampionátu, jelikoţ tým JAR byl pořádající 

země turnaje, coţ se také odvíjelo v hledišti, kde převládalo jasné zastoupení fanoušku 

v ţluto- zelených barvách, kteří podporovali domácí celek za vytouţeným vítězstvím. 

Ovšem jak měl první zápas vysoká očekávání, ţádný z týmu nechtěl udělat zbytečnou 

chybu a tak nám úvod nabízel spíše opatrnou hru bez výraznějších šancí. V konečném 

zhodnocení prvního poločasu měl více šancí tým Mexika. Hlavně díky dobrým útočným 

kombinacím na pravé straně, z kterých vzešlo několik nebezpečných útoků před 

brankou JAR, ale ţádná vyloţená šance nenastala. 

Druhé dějství nabídlo více zajímavých fotbalových záţitků. První v 55 minutě, kdy se 

tým JAR dostal do vedení po perfektním rychlém protiútoku a ještě krásnějším 

zakončení. V tuto chvíli byl domácí celek výborně naladěn a zůstal nadále aktivní. 

Mexičané ohroţovali soupeře jen ze standardních situací a v 79 minutě se jedna z nich 

ujala branky v jejich prospěch; po na krátko rozehraném rohovém kopu nechala obrana 

JAR neobsazené hned tři hráče Mexičanů a tak skóre zápasu bylo 1:1. V závěru se oba 

celky snaţili vstřelit vítězný gól a nejblíţe tomu byl tým JAR, ale po rychlém protiútoku 

skončila střela pouze na tyči a tak se v úvodním zápase obě druţstva rozešly 

spravedlivou remízou. 

Analýza zakládání a vedení útoku 

Graf 1: Analýza typu útoku  Mexiko - JAR                    
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Graf 2: Analýza zakladatele útoku Mexiko - JAR 

 

Graf 3:Analýza délky útoku (v sekundách) Mexiko - JAR 

 

Graf 4: Analýza počtu přihrávek od zaloţení útoku po zakončení Mexiko -JAR 

 

Graf 5: Analýza počtu doteků u finální přihrávky dle realizátora Mexiko - JAR 
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Graf 6: Analýza prostoru vedeného útoku Mexiko - JAR 

 

Graf 7: Analýza zakončení útoku Mexiko - JAR 

 

6.1.2 Analýza zápasu Mexiko – Francie (2:0) 

 

Rozestavení Mexika: 4-5-1 

Rozestavení Francie: 4-4-2     

Ve svém druhém zápasu skupiny A hrálo Mexiko veledůleţitý zápas proti Francii, který 

přímo napoví o postupujícím. Oba celky vstoupily do utkání velice důrazně a snaţily se 
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vstřelit rychlý gól svou agresivní hrou. Francie se pouštěla do rychlých protiútoků, 

ze kterých ale ţádnou výraznější šanci nevyprodukovala. Nehrál se špatný fotbal, ale 

jediné co chybělo, bylo více nebezpečných situací kolem obou šestnáctek. 

Do druhého poločasu oba trenéři vystřídali: na hřiště přišli kaţdý po jednom útočníkovi, 

coţ dávalo jasný signál k tomu, jak moc chtějí zápas vyhrát. Tento tah jednoznačně 

vyšel trenérovi Mexika. Francie se zcela odevzdala a před bránu Mexika se dostávala 

jen sporadicky. Byl to právě nově příchozí útočník Mexika, který v 64 minutě otevřel 

skóre poté, co po krásné přihrávce středem hřiště unikl ofsajdové pasti francouzské 

obrany a ze samostatného nájezdu vstřelil branku. Místo očekávaného tlaku Francie se 

tento tým k ničemu neprosadil a působil hodně odevzdaným dojmem. Jejich krizi 

prohloubil ještě druhý gól Mexika, tentokrát z pokutového kopu, kterému předcházel 

hezký individuální průnik do velkého vápna a faul Francie, to se psala 79 minuta. Zápas 

se uţ jen dohrával a Francie svojí neaktivitou, rozepřeni uvnitř týmu a nevýrazným 

výkonem jenom potvrdila zcela odevzdaný šampionát. Zcela usnadnila Mexiku výhru, 

která byla ovšem zaslouţená. 

Analýza zakládání a vedení útoku 

Graf 8: Analýza útoku Mexiko - Francie                         

                    

Graf 9:Analýza zakladatele útoku Mexiko - Francie     
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Graf 10: Analýza délky útoku (v sekundách) Mexiko – Francie 

 

 

 

Graf 11: Analýza počtu přihrávek od zaloţení po zakončení útoku Mexiko- 

Francie 

 

 

 

 

Graf 12: Analýza počtu doteků u finální přihrávky dle realizátora Mexiko – 

Francie 
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Graf 13: Analýza prostoru vedeného útoku Mexiko - Francie 

 

Graf 14: Analýza zakončení útoku Mexiko – Francie 

 

6.1.3 Analýza zápasů Mexiko – Uruguay (0:1) 

 

Rozestavení Mexika: 4-5-1 

Rozestavení Uruguay: 4-3-3 

Oba týmy měly téměř zajištěný postup do osmifinále šampionátu, k naprosté jistotě jim 

stačil vzájemný remízový výsledek. To ovšem ţádný z týmů nezaznamenalo a do 

zápasů se vrhli v plné síle, coţ bylo dost moţná zapříčiněno i tím, ţe v osmifinále na 

horšího z dvojice čekala silná Argentina.  

Od úvodu se hrálo ve velmi vysokém tempu a diváci se rozhodně nemohli nudit. Na to 

poukázala dobrá šance Mexika, která skončila výraznou střelou na břevně, na opačné 

straně zahrozili i Jihoameričané, ale nadějnou příleţitost jim zmařil mexický brankář. 
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V samotném závěru prvního poločasu se ujala hezká kombinace uruguayských útočníku 

v křídelním prostoru vedoucí branky. 

Do druhého poločasu přišli Mexičané s jasným cílem vyrovnat, ale proti dobře 

bránícímu bloku Jihoameričanů to měli sloţité, kdyţ ještě navíc museli čelit silným a 

dobře zaloţeným protiútokům. Mexiko sice mělo územní převahu a jasné drţení míče 

v jejich prospěch, ale veškeré útoky končily uţ před šestnáctkou vedoucího týmu a tak 

byli schopni ohrozit branku soupeře jen ze standardních situací. Do konce zápasu se 

tedy výsledek nezměnil a tak se ze zaslouţeného vítězství a celkového prvenství ve 

skupině A mohli radovat pozdější semifinalisté turnaje a to tým Uruguaje. 

Analýza zakládání a vedení útoku 

Graf 15: Analýza typu útoku  Mexiko - Uruguay           

                     

Graf 16: Analýza zakladatele útoku Mexiko - Uruguay 

 

Graf 17:Analýza délky útoku (v sekundách) Mexiko - Uruguay 
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Graf 18: Analýza počtu přihrávek od zaloţení po zakončení útoku Mexiko - 

Uruguay 

 

Graf 19: Analýza počtu doteků finální přihrávky dle realizátora Mexiko – 

Uruguay 

 

 

Graf 20: Analýza prostoru vedení útoku Mexiko – Uruguay 
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Graf 21: Analýza zakončení útoku Mexiko - Uruguay 

 

 

6.1.4 Analýza zápasu Mexiko – Argentina (1:3) 

 

Rozestavení Mexika: 4-5-1 

Rozestavení Argentiny: 4-3-3 

V osmifinále turnaje potkalo Mexiko svého tradičního soupeře z let minulých, čekala je 

favorizovaná Argentina. Došlo tedy opět ke konfrontaci týmů ze Střední Ameriky proti 

Jiţní Americe, tzn. oblasti, kde je více propracovaná útočná fáze nad obrannou. 

To se potvrzovalo hned od začátku utkání, kdy se o rozruch staral především tým 

Mexika, důkazem toho byly dvě povedené střely ze střední vzdálenosti, jedna z nich 

skončila na břevně a druhá jen těsně vedle tyče. V polovině prvního poločasu přišel 

tvrdý úder od Argentiny v podobě dvou slepených gólů, ovšem oba byly po hrubých 

chybách; první po chybě rozhodčích - neodmávané jasně průkazné postavení mimo hru 

a druhý gól tentokrát po chybě mexického obránce, který přihrál míč argentinskému 

útočníkovi a ten uţ neměl problém zvýšit stav. Mexiko se nevzdávalo a nadále hrálo 

aktivně a hlavně díky střeleckým pokusům ze střední vzdálenosti ohroţovalo branku 

Argentiny, ale do konce poločasu uţ jsme branku neviděli. 

V úvodu druhého poločasu vstřelila Argentina třetí branku po dalekonosné střele a tím 

se postupové naděje Mexika hodně sníţily. Ve zbylé části utkání se sice Mexiko herně 
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zlepšilo a podařilo se jim korigovat výsledek na 1:3 po hezké akci středem hřiště. 

Argentina si však výsledek zkušeně pohlídala a šetřila síly na čtvrtfinále. Mexické útoky 

končily uţ v před finální fázi a tak se do konce zápasu nic váţnějšího jiţ nestalo. 

Mexiko se tedy trochu krutě rozloučilo se šampionátem v osmifinále. 

Analýza zakládání a vedení útoku 

 

Graf 22: Analýza typu útoku Mexiko - Argentina            

 

Graf 23:Analýza zakladatele útoku Mexiko -  Argentina 

 

Graf 24: Analýza délky útoku (v sekundách) Mexiko - Argentina 
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Graf 25: Analýza počtu přihrávek od zaloţení po zakončení útoku Mexiko -  

Argentina 

 

Graf 26:Analýza počtu doteků finální přihrávky dle realizátora Mexiko - 

Argentina 

 

Graf 27: Analýza prostoru vedení útoku Mexiko - Argentina 
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Graf 28: Analýza zakončení útoku Mexiko - Argentina 

 

 

6.1.5 Souhrnné zhodnocení Mexika 

Graf 29: Souhrnné vyjádření typu útoku za všechny zápasy Mexiko 

 

 

Graf 30: Souhrnné vyjádření zakladatele útoku za všechny zápasy Mexiko 
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Graf 31: Souhrnné vyjádření doby útočné fáze hry za všechny zápasy (v 

sekundách) Mexiko 

 

Graf 32: Souhrnné vyjádření počtu přihrávek od zaloţení po zakončení útoku za 

všechny zápasy Mexiko 

 

 

Graf 33: Souhrnné vyjádření počtu doteků u finální přihrávky dle realizátora za 

všechny zápasy Mexiko 
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Graf 34: Souhrnné vyjádření prostoru vedení útoků za všechny zápasy Mexika 

 

Graf 35: Souhrnné vyjádření zakončení útoků za všechny zápasy Mexika 
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Ve skupině C vstoupil do turnaje velký favorit celého šampionátu; Anglie hrála proti 

nevyzpytatelným Američanům. Uţ od prvních minut chtěli Evropané potvrdit roli 

jasného favorita a to se také povedlo, kdyţ ve 4 minutě se dostali do vedení po 

nenápadné akci z autového vhazování. Tato branka jakoby Anglii po zbytek poločasu 

uspokojila a zamezila větší aktivitu do ofenzivy a touhu navýšit vedení. Američané 

působili zaskočeně a výraznější šance si vytvořili jen po standardních situacích.  

Následně Amerika vyrovnala a to zásluhou jedné slabé střely, která skončila v anglické 

síti, nutno ovšem dodat, ţe to byla obrovská chyba anglického brankáře a tak se potvrdil 

opět fakt, ţe největší slabina Anglie po celá léta je pozice brankáře. Poté se uţ nic 

významného nestalo. 

Do druhého poločasu vstoupila Anglie stejně aktivně a odhodlaně vstřelit branku jako 

v prvním poločase. Navzdory dobře vedeným útokům a aktivnímu přístupu celého týmu 

se to nepovedlo, chyběl jen klid v zakončení. Američané se také více osmělovali a 

pouštěli se do rychlých protiútoků a nakonec to mohli být oni, kdo si připíše tři body do 

tabulky, ale tentokrát brankář Anglii podrţel tým a zápas skončil překvapivou remízou. 

Analýza zakládání a vedení útoku 

Graf 36: Analýza typu útoku  Anglie - USA               

 

Graf 37: Analýza zakladatele útoku Anglie - USA 
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Graf 38: Analýza délky útoku (v sekundách) Anglie – USA 

 

 

 

Graf 39: Analýza počtu přihrávek od zaloţení po zakončení útoku Anglie – USA 

 

 

 

Graf 40:  Analýza počtu doteků finální přihrávky dle realizátora Anglie – USA 
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Graf 41: Analýza prostoru vedeného útoku Anglie - USA 

 

Graf 42: Analýza zakončení útoku Anglie - USA 

 

6.2.2 Analýza zápasu Anglie – Alţírsko (0:0) 

 

Rozestavení Anglie: 4-4-2 

Rozestavení Alţírska: 4-1-4-1 
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nepomohla. Ve hře chyběl typický vůdce a tvůrce hry. Alţířané byli více neţ 

vyrovnaným soupeřem, ale bylo vidět, ţe nechtějí zbytečně riskovat a pouštět se do 

útočení ve vyšším počtu hráčů. Ohroţení branky na obou stranách jen z dalekonosných 

pokusů, s kterými si tentokrát brankaři poradili. Anglie následně poslala do zápasu 

novou brankářskou jedničku. 

Do druhého poločasu čekal kaţdý drtivý nástup Anglie, ale obraz hry byl ještě slabší 

neţ v polovině první. Velmi slabý výkon Anglie po celý zápas bez jakéhokoliv pokusu 

o závěrečný tlak, hlavně převládala nevýrazná hra obou jejich útočníků a krajních 

záloţníků, ţádné přečíslení alţírské obrany se neuskutečnilo. Alţírsko toho 

nevyuţívalo, ţe Evropané nemají svůj den a spíše jen drţeli míč a ani se nesnaţili 

chodit do rychlých protiútoků. Jeden z nejméně pohledných zápasů na celém turnaji tak 

skončil asi spravedlivou remízou. Angličané si tak velmi zkomplikovali cestu za 

postupem. 

Analýza zakládání a vedení útoku 

Graf 43: Analýza typu útoku Anglie - Alţírsko             

 

 

Graf 44: Analýza zakladatele útoku Anglie - Alţírsko 
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Graf 45: Analýza délky útoku (v sekundách) Anglie – Alţírsko 

 

 

 

Graf 46: Analýza počtu přihrávek od zaloţení po zakončení útoku Anglie – 

Alţírsko 

 

 

 

Graf 47: Analýza počtu doteků u finální přihrávky dle realizátora Anglie – 

Alţírsko 
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Graf 48: Analýza prostoru vedení útoku Anglie - Alţírsko 

 

Graf 49: Analýza zakončení útoku Anglie - Alţírsko 

 

6.2.3 Analýza zápasu Anglie – Slovinsko (1:0) 
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v zakončení. Do poločasové přestávky tak mohli jít Slovinci v naději, ţe mohou uhrát 

ještě dobrý výsledek. 

Anglie v druhém dějství chtěla navýšit své vedení. Slovinci hodně chybovali v obraně i 

díky dobrému „pressingu“ Angličanů. Tlak Slovinci přečkali a od 60. minuty spadlo 

utkání do průměru a aţ na jednu velkou šanci Slovinců na vyrovnání jsme mohli vidět 

klasické dohrávání zápasů, kdy Anglie nechtěla otvírat obranu a šla na jistotu pro 

postup. 

Analýza vedení a zakládání útoku 

Graf 50: Analýza útoku  Anglie - Slovinsko                     

 

Graf 51: Analýza zakladatele útoku Anglie - Slovinsko 

 

Graf 52: Analýza délky útoku (v sekundách) Anglie - Slovinsko 
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Graf 53:  Analýza počtu přihrávek od zaloţení po zakončení útoku Anglie - 

Slovinsko 

 

Graf 54: Analýza počtu doteků finální přihrávky dle realizátora Anglie - Slovinsko 

 

Graf 55: Analýza prostoru vedení útoku Anglie - Slovinsko 
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Graf 56: Analýza zakončení útoku Anglie - Slovinsko 

 

 

6.2.4 Analýza zápasu Anglie – Německo (1:4) 

 

Rozestavení Anglie: 4-4-2 

Rozestavení Německa: 4-2-3-1 
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v sázce utkání bylo mnoho. Vše se změnilo na konci prvních dvaceti minut, kdy Němci 

se po jedné z mnoha krásných akcí dostali do vedení. Anglie působila neuváţeně a 

chyběl jí pohyb a nabídka hráčů, coţ vyústilo i ve druhý německý gól a zatím jasnou se 

vyvíjející záleţitost. Teprve od tohoto okamţiku Anglie začala hrát, po standardní 

situaci sníţila na 1:2. Hned vzápětí nastal klíčový moment celého zápasu, o kterém se 

hodně mluvilo, a sice regulérní gól Anglie po střele ze střední vzdálenosti; míč se 

odrazil od břevna přibliţně půl metru za brankovou čáru. Nad překvapení všech, 

rozhodčí branku neuznali a jen posílili spekulace, ţe by se pan Blatter měl zamyslet nad 

zavedením videa.  

Na druhý poločas vycházeli hráči Anglie ze šaten asi uţ s vědomím, ţe byli okradeni o 

gól, coţ pro ně mohla být psychická vzpruha. Tak se i stalo, Angličané vstoupili 

4

21

1

1

2

Analýza zakončení útoku

Postupný útok Střela na bránu Postupný útok Střela mimo bránu

Postupný útok Blokovaná střela Postupný útok Finální přihrávka

Rychlý protiútok Střela na bránu Rychlý protiútok Finální přihrávka



 
 

47 
 

aktivněji a zatlačili Němce, ale váţnější šanci neţ po standardních situacích si 

nevypracovali, i kdyţ byli hodně kreativní a dobře se prolínali v záloţní a útočné řadě. 

Jen chyběla lépe dotaţená finální fáze útoků. Němci dobře hlídali „svatyni“ jejich 

brankáře a dostávali se do rychlých protiútoků. Právě z dvou z nich padly dvě branky 

v rozmezí tří minut a rozhodly o zápase. Poté se uţ jen těţko hledala Angličanům 

odpověď. Němci tak zcela zaslouţeně postoupili do čtvrtfinále turnaje, i kdyţ nikdo 

neví, jak by zápas probíhal, kdyby rozhodčí nechybovali a branka byla uznána. 

Analýza zakládání a vedení útoku 

Graf 57: Analýza typu útoku Anglie - Německo             

 

Graf 58: Analýza zakladatele útoku Anglie - Německo 

 

Graf 59: Analýza délky útoku (v sekundách) Anglie - Německo 
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Graf 60: Analýza počtu přihrávek od zaloţení po zakončení útoku Anglie – 

Německo 

 

 

 

Graf 61: Analýza počtu doteků finální přihrávky dle realizátora Anglie – Německo 

 

 

Graf 62: Analýza prostoru vedení útoku Anglie – Německo 
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Graf 63: Analýza zakončení útoku Anglie - Německo 

 

 

6.2.5 Souhrnné zhodnocení Anglie 

 

Graf 64: Souhrnné vyjádření typu útoku za všechny zápasy Anglie 

 

 

Graf 65: Souhrnné vyjádření zakladatele útoku Anglie 
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Graf 66: Souhrnné vyjádření délky útoku (v sekundách) Anglie 

 

 

Graf 67: Souhrnné vyjádření počtu přihrávek od zaloţení po zakončení útoku 

Anglie 

 

Graf 68: Souhrnné vyjádření počtu doteků finální přihrávky dle realizátora Anglie 
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Graf 69: Souhrnné vyjádření prostoru vedení útoku Anglie 

 

 

Graf 70: Souhrnné vyjádření zakončení útoku Anglie 
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7 DISKUSE 
 

Hlavním cílem této práce bylo provést kvantitativní komparaci úspěšných útoků u týmů 

Anglie a Mexiko, které jsou zakončené střelou nebo finální přihrávkou a to pomocí 

grafického vyjádření. Následně mělo být provedeno vyhodnocení daných ukazatelů, 

které nám poskytl podrobný rozbor jednotlivých útoků. 

Tato práce je řešena jako výzkum, kde na základě nepřímého pozorování budu 

kvantifikovat vybraná data zabývající se vedením a zakládáním útoku u 2 týmů, které se 

zúčastnili Mistrovství Světa 2010 v Jihoafrické Republice: Mexiko, Anglie.  Data  budu  

zaznamenávat do obrázkových archů, které vyznačují herní prostor. Získaná data budu 

následně vyhodnocovat zejména pomocí grafického vyjádření a mezi sebou porovnávat.  

Jako hlavní nevýhodu v metodě pozorování spatřuji, ţe kamera nedokáţe zachytit celý 

herní prostor a tím některé situace mohou být zkreslené. Dále se jako značný problém 

jevil v otázce určení systému útoku, neboť bylo mnohokrát sloţité zařadit daný útok do 

odpovídajícího systému. Často jsme se střetávali se skutečností, kdy určitá situace byla 

na rozhraní mezi postupným útokem a kombinovaným útokem nebo rychlým 

protiútokem a kombinovaným útokem a v neposlední řadě postupným útokem a 

rychlým protiútokem. 

Při srovnávání výsledků obou celků nám dopomohla skutečnost, ţe oba týmy sehrály na 

turnaji stejné mnoţství zápasů. V základní skupině 3 zápasy a ve vyřazovací části 

navzdory velkému očekávání pouze 1 zápas a skončily tak v osmifinále. V tomto ohledu 

je nevýhodou, ţe nemáme moţnost srovnání s vítězem celého šampionátu a porovnat 

tak výsledky s nejúspěšnější fotbalovou národností světa. Mohli bychom tak zřetelněji 

poznat rozdíly mezi zdařilou a „nezdařilou“ útočnou fází. 

Kdyţ přistoupíme k samotné komparaci, tak z grafů vyčteme, ţe celkové mnoţství 

útoků, ze kterých hrozilo brankové nebezpečí (tudíţ to byly úspěšné útoky) bylo na 

kaţdé straně prakticky totoţně. Tým Mexika 51 útoků (12,75 pokusů / 1 zápas), tým 

Anglie 50 útoků (12,5 pokusů / 1 zápas). Tento výsledek si můţeme ještě hlouběji 

rozvést na přímé ohroţení branky v podobě střely. Mexiko 26 zakončení (15 na bránu) a 

Anglie o poznání aktivnější 33 zakončení (22 na bránu). Uţ tento ukazatel nám můţe 

napovědět, proč oba celky daly na turnaji dohromady jen 7 branek (Mexiko 4 branky, 

Anglie 3 branky) z 8 odehraných zápasů? Málo střeleckých pokusů, hlavně u Mexika 
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(6,5 střel / 1 zápas), ale ani Anglie není v popředí (8,25 střel / 1 zápas). Oproti vítězům 

ze Španělska (16 střel / 1 zápas) můţeme vidět velký rozdíl, tzn., ţe uţ tato skutečnost 

se zdá být klíčová. Ovšem tento problém jiţ pravděpodobně vznikl v samotném 

zakládání a vedení útoku a v neschopnosti si vytvořit střelecké pozice. Příčinou můţe 

být nesehranost hráčů, nízká individuální kvalita v obcházení jeden na jednoho, 

nedostatek pohybu spojený i s únavou po náročné sezóně na klubové úrovni nebo 

soupeřova propracovaná defenzíva. 

Z hlediska typu útočného systému zcela jasně převládá postupný útok. Jak u Mexika tak 

i Anglie se jedná o více neţ 70% z celkového zastoupení útočných systémů. Zde 

můţeme hledat další příčinu, proč se obě muţstva v útočné fázi tolik neprosazovala. 

V podobné souvislosti totiţ hovořil fotbalový expert Jaroslav Hřebík, který říká, ţe     

50 – 60% branek je obdrţeno po rychlých protiútocích do nezformované obrany 

zakončených od počátku zaloţení zhruba do 7 vteřin  Hřebík ( 2001). Dále poukazuje na 

to, ţe pouze 10 – 20% branek je dosaţeno z postupného útoku a asi 30% branek činí 

standardní situace. Důvodem účinnosti rychlých protiútoků je i to, ţe obranné systémy 

jsou podle něho tak propracované, ţe při jejich zformovanosti se do nich těţko dostává. 

A kdyţ se tímto tvrzením budeme řídit a přihlédneme na skutečnost, ţe obě naše 

sledovaná druţstva vyuţila rychlý protiútok v průměru přibliţně 2,5 krát / 1 zápas 

(nepřihlíţíme na čísla týkajících se kombinovaných útoků), tak se jedná o velmi nízké 

číslo. Hlavní důvod vidím v nedostatečně propracovaném napadání (pressingu) a tlaku 

na soupeřovu rozehrávku, coţ vede k získání míče a pronikání do nezkonsolidované 

obrany.  

Toto pravidlo nám potvrzuje i fakt, ţe nejčastějším zakladatelem útoku u obou 

pozorovaných tymů byl obránce, ze všech 60% zkoumaných útoků. Přičemţ u pressingu 

se lpí hlavně na krajní záloţníky a útočníky v získání míče v křídelních prostorech a 

následném zaloţení útoku. Ovšem jedná se pouze o můj vlastní názor a tímto tématem 

se jistě zabývá nejeden fotbalový specialista. 

Ze statistického hlediska jsem vyhodnotil a porovnal i následující dva výsledkové 

ukazatele. Jedná se o velmi zkreslené údaje, které poslouţí jen pro celkovou 

rekapitulaci a zjištění pro zajímavost. Velmi nám k tomuto vyhodnocení dopomohl výše 

uvedený fakt, ţe oba týmy sehrály na turnaji stejné mnoţství zápasů. Tzn., ţe za 4 

zápasy tým Mexika strávil námi pozorovanými útoky celkem 15 minut a 21 sekund a 

tým Anglie 13 minut a 55 sekund. Ještě připomenu, ţe se jedná o útoky, ze kterých 
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hrozilo nebezpečí ohroţení soupeřova branky. Jelikoţ oba týmy po dobu 360-ti 

minutového účinkování na turnaji dosáhly stejného počtu zkoumaných útoků (Mexiko / 

51, Anglie / 50), tak se nám toto zjištění potvrzuje i v teoretické části, kde tvrdíme, ţe se 

tým Anglie bude snaţit o rychlejší zaloţení a vedení útoku dlouhými míči za obranu 

oproti týmu Mexika, který se bude pokoušet především o kombinační hru se znaky 

delšího drţení míče. Pro úplnost ještě uvádím celkový počet přihrávek v rámci 

zkoumaných útocích za 4 odehraná utkání obou týmů: Mexiko 244 přihrávek (61 

přihrávek / 1 zápas), Anglie 200 přihrávek (50 přihrávek / 1 zápas). 

 

 

Odpovědi na výzkumné otázky:  

Nejčastějším prostorem kde byl útok veden u týmu Mexika je střed – křídelní prostor a 

to postupným útokem, tzn. útok, který je od svého zaloţení po zakončení veden středem 

a poté krajním křídelním prostorem a opačně. U týmu Anglie bylo shodné vyhodnocení: 

střed – křídelní prostor (postupný útok) a navíc krajní střední prostor a rovněţ postupný 

útok. 

Předvídatelným výsledkem dopadla druhá výzkumná otázka, kdy shodně u Mexika i 

Anglie předčil postupný útok ostatní systémy útoku v úspěšném zakončení. 

V průměru nejméně doteků u realizace finální přihrávky u týmu Mexika i Anglie měli 

útočníci. 

Vyhodnocení zkoumaných hypotéz : 

Hypotéza H1 o největším zastoupení postupného útoku z hlediska typu útočného 

systému se potvrdila. 

Hypotéza H2 o nejčastějším rychlém protiútoku se zapojením třech hráčů a době trvaní 

5 – 8 sekund útoku se nepotvrdila. V průměru rychlý protiútok trval 9 – 12 sekund se 

zapojením třech hráčů. 

Hypotéza H3, ţe útoky týmu Mexika budou trvat déle neţ 15 vteřin se potvrdila, ovšem 

nepotvrdilo se, ţe záloţník bude realizovat finální přihrávku nejčastěji na jeden dotyk. 

Byly to dotyky tři. 
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Hypotéza H4, ţe tým Anglie nejčastěji povede útoky krajním – křídelním prostorem se 

potvrdila jen z části, protoţe tím nejčastějším prostorem byl střední – křídelní prostor. 

Počet přihrávek od zaloţení po zakončení byl méně neţ 4 a tudíţ se tato hypotéza 

nepotvrdila.  
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8 ZÁVĚR 
 

Kaţdá strategie fotbalového týmu je nástrojem k dosaţení určitého cíle, všechny cíle 

jsou různě specifické, převáţně být tím nejúspěšnějším týmem z hlediska vedení hráčů a 

z hlediska úspěšného sloţení managementu, který se postará o finanční zajištění a 

správný chod týmu. Na fotbalový klub se můţeme nahlíţet jako na ekonomický subjekt, 

jehoţ hlavním cílem by mělo být vytvářet takové prostředí, které by mělo splňovat 

všechny kritéria super klubu, klubu, který má kvalitní hráče, kvalitní management, 

kvalitní výsledky a je schopen vystupovat jako jednotný subjekt pro své klienty – 

fanoušky a potenciální investory. Tyto klienty k fotbalu nejvíce přitahuje předvedená 

útočná hra s mnoţstvím vstřelených branek. 

V úvodu této bakalářské práce jsem se zabýval vymezení pojmu fotbal a dalších 

hlavních důleţitých pojmů spojených se zakládáním a vedením útoku.  

V další části práce jsem se zabýval analýzou zápasů u vybraných týmů na Mistrovství 

světa 2010 ve fotbale a to týmy Mexika a Anglie. Určil jsem si, které parametry útočné 

fáze budu zkoumat a následně hodnotit a porovnávat, pomocí nepřímého pozorování 

z videozáznamů. Výsledky jsem převedl do grafů, na základě grafického vyjádření  

jsem porovnal všechny zkoumané ukazatele a vše vyhodnotil v diskusi. Na základě 

získaných výsledků jsem zjistil, ţe týmy Mexika i Anglie nebyly úspěšní v útočné fázi 

hry z důvodu nízké kreativity a nápaditosti tvořivých hráčů, vzájemného prolínání 

obranné, záloţní i útočné formace, vytváření útočných tandemů a přecházení do útočné 

fáze ve větším počtu hráčů. Obraz hry těchto pozorovaných subjektů vypovídal o taktice 

především neobdrţet branku. Tento poněkud zakřiknutý dojem hry provázel celý 

šampionát zejména v základních skupinách, aţ na výjimky fotbalových velmocí jako je 

Argentina, Brazílie a Německo. Ostatní týmy si uvědomovaly, ţe jde v turnaji o mnoho 

a zvolily tak jednodušší způsob hry se zabezpečenou obranou. Důvodem mohly být i 

náročnější klimatické podmínky s vyšší vlhkostí vzduchu, jeţ Jiţní Afrika skýtala a 

zvolení tak vyčkávací taktiky bez napadání na soupeřově polovině, coţ se potvrdilo u 

námi sledovaných týmů Mexika a Anglie. 

V samém závěru práce jsem se zabýval diskusí, kde jsem vyhodnotil výsledky a 

odpověděl na výzkumné otázky a následně jsem konstatoval, zda se zkoumané hypotézy 

podařilo potvrdit či byly vyvrácené. 
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Z mého pohledu bych doporučil pro úspěšnost útočné fáze hry zařadit do tréninku 

nácvik přechodu mezi obranou a útokem. Zejména zaujmutí správného postavení všech 

formací hned po získání míče. Ovšem ještě předtím napadat soupeřovo rozehrávku 

vysoko na útočné polovině s cílem co nejdříve získat míč a v nejkratší době zaloţit útok 

a zakončit. Pro tento náročný způsob hry musí odpovídat fyzická připravenost všech 

hráčů. 

Cílem této práce bylo provést kvantitativní komparaci úspěšných útoků 

(zakončených střelou nebo finální přihrávkou) a jiných ukazatelů, které přímou 

souvisejí s útočnou fází hry u týmů Mexika a Anglie. Tyto získané ukazatele měly 

být vyhodnoceny graficky, stanoveny závěry a doporučení. Tento cíl byl splněn, 

tato bakalářská práce přinesla přínos ve zjištění hlavních nedostatků a přínosů 

v útočné fázi hry u vybraných týmů na Mistrovství Světa 2010 a ukázala vhodné 

doporučení pro budoucí prosperitu daných týmů.  
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