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Abstrakt 

 

Název práce: 

Analýza vstřelených branek na Mistrovství světa ve fotbale 2010 v Jihoafrické republice 

 

Cíle práce: 

Úlohou práce je analyzovat vstřelené branky, kterých bylo dosaženo na Mistrovství 

světa v roce 2010. Celkem bylo odehráno 64 utkání. Sledováni budou hráči v obranných i 

v útočných činnostech. Cílem je důkladný rozbor hry a střeleckých situací z hlediska kvantity. 

 

Metody práce: 

Základní metoda, která je použita pro získání dat o vstřelených gólech, je metoda 

nepřímého pozorování všech fotbalových utkání světového šampionátu v Jihoafrické 

republice. Některá data jsou také získána z tabulek internetových zdrojů. Práce se zaměřuje na 

srovnání různých technik a způsobů střelby, porovnává úspěšnost střelby vzhledem k času 

utkání, zvažuje důležitost vstřelení první branky a komplexně rozebírá formu útoku a 

rychlého protiútoku z různých hledisek. Následně budou vytvořena grafická znázornění všech 

vstřelených branek. 

 

Výsledky práce: 

Výsledkem práce jsou tabulková a grafická vyhodnocení všech branek, které na 

Mistrovství světa 2010 padly, s následným porovnáním nejúčinnějších technik střelby a 

způsobů střelby, kterých hráči nejvíce využívali. Další graf bude věnován lateralitě střelby. 

Z dalších grafických znázornění vyplyne, po kterých standardních situacích bylo dosaženo 

nejvíce branek nebo z jakých prostorů hráči nejčastěji zakončovali střelecké příležitosti. 

 

Klíčová slova 

Fotbal, útočné herní systémy, vstřelená branka, kvantitativní analýza. 



Abstract 

 

Title:            

The 2010 Fifa World Cup (South Africa) – Analysis of all scored goals 

 

Objectives: 

The main aim of this work is to analyse all scored goals from The 2010 Fifa World 

Cup, which took place in South Africa. I made an analysis of all 64 matches. You can find 

here a despription of all players – not only of the defenders, but also the forwards, their way 

of playing and also the analysis of all plays and the goal kicks from the quantity view. 

 

Methods: 

The main technique I used in my work is an indirect watching of all football matches 

of The 2010 Fifa World Cup (South Africa). I got some of here used information in charts on 

the Internet. My work is focused on a comparison of different playing techniques and 

different ways of goal kicking. I also described the success rate of all goal kicking considering 

the match´s length, an importance of the first goals, forwards´ technique and finally a 

complete analysis of a quick counter attacks from different points of view. There are also 

graffical illustration of all scored goals added.  

 

Results:       

Charts and grafical analysis of all scored goals at The Fifa 2010 World Cup together 

with added comparison of the most functional goals kicking techniques used by scored 

players and as next the laterality of goal kicking. The analysis deals with all finally scoring 

situations and scoring players positions.  

 

Keywords: 

Football, forward playing systems, scored goal, quantitative analysis. 
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1  Úvod 

 Fotbal je kolektivní míčová hra, která vznikla v Anglii v 16. století. Jako většina 

sportů se fotbal postupně vyvíjí a nároky na hráče jsou čím dál větší. Díky nejmodernějším 

poznatkům a přístrojům se u hráčů zvyšuje jejich fyzická, psychická, technická a hlavně 

taktická připravenost. 

 Dnes patří mezi nejrozšířenější a nejpopulárnější sporty na světě. Pravidla nebyla 

zpočátku stejná. Ke sjednocení pravidel a založení první oficiální asociace došlo v 19. století. 

Tato hra se začala šířit přes Evropu a Jižní Ameriku do celého Světa. Právě v Evropě sídlí 

nejbohatší kluby světa a vítězové každého Světového poháru. Nyní se o chod fotbalu 

zasluhuje mezinárodní fotbalová asociace FIFA, která sdružuje národní asociace. Fotbal se 

dnes řadí, zejména díky vysoké medializaci, mezi nejrozšířenější, nejznámější                          

a nejpopulárnější sporty na světě. Je to soutěživá činnost dvou mužstev, která se hraje na 

obdélníkovém hřišti. Každé družstvo se skládá z jedenácti hráčů, z nichž jeden je brankář, 

který jako jediný může hrát rukama v pokutovém území. Každé utkání se hraje na dva 

poločasy po 45 minutách. Hlavním úkolem je vstřelit soupeři co největší počet branek             

a současně jich co nejméně inkasovat.  

  Nejlepší fotbalista všech dob – Pelé - popisoval fotbal jako „úžasnou hru“. Jeho 

vzrušení a oddanost fotbalu připomněly milionům fanoušků na světě, že tento sport je nutné 

prožívat. Za celý zápas mohou diváci vidět řadu dynamických akcí a různých dovedností. Od 

svého vzniku fotbal rozdává chvíle vzrušení, oslav i zoufalství. Žádná jiná hra nemá takovou 

moc spojovat i rozdělovat (Gifford, 2006). 

  Tematiku fotbalu jsem si pro svoji bakalářskou práci vybral, protože fotbal hraji již od 

sedmi let v Příbrami a dále bych chtěl pokračovat jako hráč i jako trenér. Až do 

dorosteneckého věku jsem hrál nejvyšší soutěže. Za tuto dobu se zde vystřídalo několik 

trenéru, a proto vím, že existuje mnoho různých stylů hry. Někteří trenéři preferují spíše 

útočnou hru, někteří zase zajištěnou obranu. Fotbal se neustále zdokonaluje, zlepšuje se          

i vybavení pro hráče jako jsou například míče, které jsou pořád rychlejší a zrádnější, aby 

diváci mohli vidět co nejvíce branek. V moderním fotbale už nezáleží jen na tom, kolik 

branek družstvo vstřelí, ale hlavně na tom, kolik branek dostane. Také není rozhodující počet 

vyložených šancí a střel, ale záleží zejména na efektivitě proměnění. 

Ve své bakalářské práci se zaměřím na fotbalové Mistrovství světa, které se konalo 

minulý rok. Poprvé v osmdesátileté historii fotbalového mistrovství světa proběhlo na 
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africkém kontinentě - v Jihoafrické republice. Problematikou, kterou se chci zabývat v této 

práci, je analýza všech vstřelených branek na světovém šampionátu 2010. Pokusím se 

porovnat techniky a způsoby střelby, formy útoku, standardní situace apod. 

 V této práci bych chtěl zužitkovat své praktické zkušenosti s touto hrou i teoretické 

vědomosti, které jsem získal ve škole. Rád bych, aby tato práce v budoucnu posloužila 

ostatním hráčům či trenérům fotbalu. 
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I  Teoretická část 

2  Charakteristika současného fotbalu 

Současný dynamický fotbal klade vyšší požadavky na hráče v útoku a přináší také 

podstatné změny v obraně. Moderními se stávají herní koncepty založené na týmovém pojetí 

při variabilním obranném rozestavení s rozdílným počtem hráčů v jednotlivých fázích utkání. 

Důležitá je zónová obrana. V tomto typu obrany má každý hráč odpovědnost za obsazení 

určitého herního prostoru. Tak družstvo může bránit herní prostor před útočnými akcemi 

soupeře díky kompaktní formaci (Bedřich, 2006). 

Dle Votíka (2001) je fotbal na profesionální úrovni ekonomickým a politickým 

faktorem, může ale také sloužit jako vhodná forma aktivního odpočinku a zábavy v rámci 

rekreačních a rekondičních aktivit. Herní zatížení je určováno objemem, intenzitou a složitostí 

činností v průběhu utkání. 

Objem zatížení je charakterizován délkou utkání a velikostí hřiště. Dále je určen 

sumou herních činností jednotlivce, kombinací standardních situací v průběhu obranných a 

útočných fází, jejich trváním a počtem opakování v průběhu zápasu – jde tedy o překonání 

vzdálenosti za určitý čas. 

Intenzita zatížení je dána nepravidelným střídáním všech stupňů intenzity 

(maximální, submaximální, střední a mírné). Jednotlivé stupně intenzity zatížení jsou 

ovlivňovány důležitostí utkání, kvalitou týmu a hráčů a postem hráče. Lze říci, že současné 

tendence vedou spíše k využívání pohybových činností vyšších intenzit. 

Složitost zatížení hráče vyplývá z obsahu jeho celkové činnosti, z nepřetržitých 

nároků na hráče. Především z hlediska vnímání a rozhodování herních činností jednotlivce, 

jejich řetězců kombinací atd. Větší složitost mají úseky hry kladoucí nároky na součinnost 

skupin hráčů zvláště v podmínkách časového i prostorového deficitu. Právě kvalita 

pohybových schopností, zkušenosti a úroveň dovedností, taktické úkoly, vyspělost soupeře a 

důležitost utkání ovlivňují velikost zatížení a nároky na hráče. Výsledky posledních analýz 

ukazují, že nejlepší světoví hráči překonají (chůzí, klusem, rychlým během a sprintem) během 

utkání 9 000 – 13 000 m. 

Fotbal v dnešní době klade stále větší požadavky na procesy vnímání, tvůrčího 

myšlení, orientaci ve složitých situacích a na rozhodování. Rychlost všech těchto procesů 

vyžaduje předvídání čili anticipaci herního děje. Fotbal dále vyvíjí vysoké nároky na 
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nervosvalové a humorální regulační systémy. Od Mistrovství světa v USA v roce 1994 se 

objevují na nejvyšší úrovni tyto tendence:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 zautomatizovaná bezchybná technika, 

 tzv. „akční – konstruktivní typy hráčů“, 

 konstruktivní defenzíva, 

 agresivní ofenzíva, 

 tvůrce hry. 

 

3  Herní výkon 

 Snaha o dosažení relativně nebo absolutně maximálního výkonu je hlavním znakem 

všech sportů. Herní výkon tedy chápeme jako činnost hráče nebo celé skupiny hráčů v utkání, 

charakterizovanou mírou splnění herních úkolů (Táborský, 2007). 

 Herní výkony se stávají důležitým východiskem pro interpretaci tréninkového obsahu 

jak ve sportovním tréninku mládeže, tak i dospělých. Charakterizují fotbal na jeho 

celosvětové úrovni. Cílem by měla být snaha o dosažení kvalitního základu herních 

dovedností, aby ho především jednotlivci mohli efektivně využít ve svém herním výkonu 

podle požadavků současného fotbalu (Buzek, 2010). 

Votík (2001) rozlišuje dva základní druhy herního výkonu a to: 

 individuální herní výkon – IHV, 

 týmový herní výkon – THV. 

 

3.1  Základní charakteristika individuálního herního výkonu 

Dle Navary (1986) je individuální herní výkon zvláštním druhem výkonu v průběhu 

utkání. Projevuje se schopností individuálně řešit herní situace za využití kondičních, 

technických, taktických a psychických předpokladů hráče.  

 Individuální výkon lze charakterizovat jako sumu dovedností, které jsou realizované 

hráčem v utkání a závisí na vnitřních a vnějších determinantách (Dobry, 1988). 
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Dobrý a Semiginovský (1988) rozdělují determinanty individuálního herního výkonu na: 

 Bioenergetické determinanty – ve výkonu hráče se odráží dvě základní herní činnosti – 

intenzita a objem. V průběhu utkání můžeme pozorovat u svěřenců nepravidelné 

zatížení od vysoké intenzity až k velmi nízké intenzitě, která má spíše zotavný 

charakter. Individuální herní výkon je proto charakterizován vnějším pohybovým 

projevem a vnitřní odezvou, která je podmíněna především uspokojováním 

bioenergetických nároků. Pro výkon hráče jsou důležitá jednotlivá svalová vlákna, 

která jsou využívána při různé intenzitě a objemu. Právě intenzita rozhoduje o volbě 

určitého typu motorických jednotek. 

 Biomechanické determinanty – herní činnosti jednotlivce jsou výsledkem všech 

předcházejících a probíhajících psychických a fyziologických procesů a působících 

biomechanických zákonů. Proto jsou determinanty konečným hodnotícím kritériem 

výkonu hráče. Pohyb, ať už jednoduchý či složitý, je veden silou, která vzniká při 

kontrakci jedné nebo více svalových skupin. Výsledný pohyb není pouze výsledkem 

kontrakce jednotlivých svalů, ale interakce četných svalových skupin a různého 

využití vynaložených sil působících na stabilitu a lokomoci hráče i na manipulaci 

hráče s míčem. 

 Psychické determinanty – kognitivní procesy mají vzhledem ke stále se měnícím 

herním situacím velký význam pro herní výkon. Umožňují hráči vědomě se 

rozhodovat, podílet se na herním výkonu družstva a realizovat cíle. Obecně lze 

kognitivní procesy charakterizovat jako psychické procesy, které slouží v průběhu 

utkání aktuálním potřebám řízení, dále k regulaci podnětů a rozhodování při herních 

činnostech či ke kontrole motorického provedení herních činností (Dobry; 

Semiginovský, 1988). 

Dle Votíka (2001) má IHV vždy formu herních činností jednotlivce, které tvoří základ 

týmového výkonu. Způsobilost hráče podílet se na týmovém herním výkonu závisí na 

množství osvojených herních činností. Proto se zdokonalení IHV v tréninku projeví změnou 

kvality v THV.   

 Uskutečnění IHV v utkání i v tréninkovém procesu představuje specifické zatížení na 

vnitřní orgány i metabolické procesy, dále na funkce hybného systému a řídíc činnosti CNS 

(centrální nervová soustava) a na psychické procesy. 
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Při individuálním herním výkonu sledujeme: 

 pohyb hráče po hřišti, 

 součinnost a spolupráci, 

 jak vidí soupeře, sleduje protihráče s míčem a bez míče, 

 zpracování míče, směr přihrávky, 

 jak dovede vést míč, zastavit se s míčem, obejít soupeře, 

 co hráč udělá, když ztratí míč, 

 psychickou odolnost, 

 schopnost předvídat, číst hru. 

 

3.1.1  Deformační faktory 

Jsou vzhledem ke svému silnému vlivu považovány za samostatnou skupinu 

determinant individuálního herního výkonu. Zásadní nevýhodou těchto faktorů je, že snižují a 

znehodnocují výkon hráče. Způsobilostí hráče chápeme odolnost proti rušivým vlivům, které 

působí během utkaní. Tyto rušivé vlivy vznikají z faktorů endogenních tj. vnitřních, do 

kterých patří např.: emoční napětí, zvyšující se únava, a exogenních, tj. vnějších, do kterých 

spadá soupeřův odpor a neočekávaná proměnlivost herních situací. Deformační faktory mají 

negativní vliv na funkci hybného systému. Při vysokých nárocích na přesnost se projevují 

částečnou nebo úplnou diskoordinací (Dobrý, 1988). 

 

3.2 Základní charakteristika týmového herního výkonu 

 Dobrý (1988) uvádí, že sportovně herní družstvo představuje sociální skupinu 

jedinečnou tím, že společná činnost všech hráčů vyúsťuje jako týmový výkon v utkání s jinou 

soupeřící skupinou. Týmový herní výkon má své determinanty, na které se působí při rozvoji 

herního výkonu v tréninkovém procesu i v utkání.   

Tyto determinanty dělíme na: 

 Sociálně psychologické – jedná se o problematiku celého družstva, vztahy mezi 

trenérem a hráči. Je známo, že špatné vztahy uvnitř týmů mohou snižovat herní výkon 

hráčů. 
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 Činnostní determinanty – herní výkon je založen na individuálních herních výkonech, 

ale nelze ho chápat jako pouhou sumu individuálních výkonů. To znamená, že ostatní 

hráči v poli mohou vyzvednout herní výkon jednoho hráče. 

 Mezi činnostní determinanty patří: 

a) Činnostní koheze v týmovém výkonu – do této části patří soudržnost, 

spolupráce, souhra hráčů a soulad vztahů mezi hráči při činnosti 

v průběhu utkání. Mezi základní podmínky pro rozvoj koheze patří: 

srozumitelně formulovat výkonné cíle, vytvářet herní systém, vymezit 

hráčům herní role apod.. 

b) Činnostní participace hráčů na týmovém výkonu – znamená, kolik 

hráčů se podílí na celém výkonu družstva.  Tento jev je platný pro 

začátečníky, ale i pro vrcholové hráče. Právě na vyšších výkonnostních 

úrovních vyžaduje participace kvalitní zvládnutí herních činností 

jednotlivců (Dobrý, 1988). 

Podle Votíka (2001) při týmovém herním výkonu družstva sledujeme: 

 rozestavení mužstva, 

 systémy hry uplatněné v obranné, útočné fázi hry, 

 standardní situace a signály, 

 využití celé hrací plochy, 

 plynulost souhry, 

 jak dlouho mužstvo udrží míč pod svou kontrolou, kde a jak ztratí míč atd. 

 

3.3  Herní činnosti  

Buzek a Psotta (2007) uvádějí, že hráči v průběhu utkání realizují specifické pohybové 

aktivity, které mají charakter individuálních, skupinových i týmových činností, a jsou 

zaměřené na řešení specifických herních úkolů v útočné i obranné fázi hry. Chápeme je jako:  

 herní činnosti jednotlivce, 

 herní kombinace,  

 herní systémy, 

 standardní situace. 
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3.3.1  Herní činnosti jednotlivce  

 Podle Dobrého (1977) tvoří zjevnou stránku herních činností jednotlivce cílesměrné 

soustavy pohybů. Charakteristické je pro ně neustálé spojení s vnímáním a interpretací dané 

herní situace na úrovni odpovídajících úkolů a rozhodování.  

 Realizace herních činností jednotlivce závisí na rozpoznání dané situace, dále na 

poznání souhrnu podstatných vztahů mezi faktory tvořícími proměnlivé vnější podmínky 

realizace činnosti jednotlivce, skupiny nebo celku. 

Podle Votíka (2001) se herní činnosti jednotlivce dělíme na: 

 útočné, 

 obranné. 

 Útočné herní činnosti jednotlivce: 

 hra bez míče, 

 přihrávání,  

 zpracování míče,  

 vedení míče, 

 obcházení soupeře, 

 střelba. 

 

3.3.1.1  Hra bez míče (výběr místa) 

 Dle Votíka (2001) lze hru bez míče charakterizovat neustálým pohybem hráčů po 

hřišti v každé části útočné fáze hry, proto umožňuje nejlepší a nejúčelnější individuální nebo 

skupinové řešení herních úkolů. Hra bez míče je ovlivněna např.: vzdáleností hráče od míče, 

vzdáleností od vlastní nebo soupeřovy branky, postavením vzhledem ke spoluhráčům a 

hráčům soupeře apod. 

 Pro hráče je hra bez míče nepřetržitá činnost, protože v opačném případě dochází 

k okamžitému obsazení protihráčem. Platí hlavní zásada - s nejbližšími spoluhráči tvořit 

trojúhelník, v celém družstvu pak soustavu trojúhelníků, která se neustále mění během hry, 

jak nám naznačuje obr. č. 1.  
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Obr. č. 1 : Součinnost hráčů 

Zdroj: (Votík, 2001) 

Dle Votíka (2001) má výběr místa tři základní formy: 

 uvolňování, 

 nabíhání, 

 únik. 

Uvolňování - znamená odpoutání se od osobně bránícího soupeře s cílem získat 

výhodnější postavení.  

Nabíhání – Tento pohyb je přímočarý s různou intenzitou směrem do volného 

prostoru s cílem získat výhodné postavení. 

Únik – je spojený s bezprostředním ohrožením branky. Velmi často navazuje na 

uvolnění nebo nabíhání. 

 

3.3.1.2  Přihrávání 

 Přihrávka je charakterizována jako záměrné usměrnění míče nohou, hlavou nebo jinou 

částí těla spoluhráči tak, aby ji mohl co nejrychleji zpracovat. Na hřišti vzniká spolupráce 

mezi přihrávajícím hráčem a hráčem, který míč zpracovává. Současný fotbal je stále rychlejší 

a variabilnější. Větší zodpovědnost za přihrávku má hráč přihrávající, protože vybírá 

nejvhodnější moment a přihrávku uskutečňuje. Přihrávka musí být vedena včas a přesně. 

Musí mít také optimální výšku a rychlost (Votík, 2001). 
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Přihrávání dělíme podle Navary (1986) na základě těchto kritérií: 

 podle způsobu provedení -  přihrávání nohou, hlavou, rukama (vhazování ze 

zámezí), hrudníkem, stehnem, jinými částmi těla, 

 podle vzdálenosti letu míče - na krátkou vzdálenost, střední vzdálenost, dlouhou 

vzdálenost, 

 podle výšky letu míče  -  po zemi, polovysoké, vysoké, 

 podle směru letu míče  -  kolmé vpřed, šikmé vpřed, do strany šikmé vzad, vzad, 

 podle rychlosti letu míče - pomalé (měkké), střední (rychlé), rychlé (prudké – 

střílené), 

 podle rotace míče  -  bez rotace (přímé), s rotací, 

 vzhledem k hráči, kterému je přihráváno  -  na hráče, před hráče, za hráče, 

 vzhledem k obsazení soupeře na  -  na volného hráče, na obsazeného hráče,  

 podle předchozí činnosti - z místa (nehybný míč), po zpracování, po vedení míče, 

po obejití soupeře, prvním dotykem. 

 

3.3.1.3  Zpracování míče 

 Votík (2001) uvádí, že zpracování míče patří mezi nejdůležitější herní činnosti, 

protože se hráč tak zmocňuje míče a dostává ho pod svou kontrolu. Rychlé zpracování je 

základem úspěšného zapojení do herního děje.  

 Způsob zpracování musí odpovídat herní situaci. Je to činnost značně náročná na 

kvalitu a rychlost vnímání a rozhodování. Při zpracování bývá hráč často atakován soupeřem, 

proto musí využívat poziční hry s krytím míče i klamavými pohyby.  

Způsoby zpracování míče: 

 převzetí - vnitřní stranou nohy, vnější stranou nohy, nártem, chodidlem, 

 tlumení - chodidlem, vnitřní stranou nohy, vnější stranou nohy, 

 stahování - vnitřní stranou nohy, vnější stranou nohy, nártem, stehnem, 

hrudníkem, hlavou. 
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3.3.1.4  Vedení míče 

Útočná činnost jednotlivce s plynulým nebo přerušovaným pohybem hráče s míčem je 

charakterizována jako vedení míče. Hráč musí mít míč neustále pod kontrolou. Rozlišují se 

dva základní způsoby vedení míče – přímým směrem a se změnou směru. 

Mezi obcházením soupeře a vedením míče existuje úzká spojitost. Často dochází k 

tomu, že hráč náhlou změnou směru, rychlosti nebo směru i rychlosti při vedení obchází 

protihráče (Votík, 2001). 

Rozdělení způsobu vedení míče:  

 vnitřní stranou nohy, 

 vnějším nártem, 

 přímým nártem. 

 

3.3.1.5  Obcházení soupeře 

O této herní činnosti jsem se již zmínil výše. Charakterizujme si ji nyní blíže. 

Obcházení soupeře je velmi důležitá činnost v útočné fázi hry. Obejitím se rozumí překonání 

hráče, který se snaží této činnosti zabránit. Při obcházení hráči uplatňují celou řadu 

dovedností. O užití té či oné dovednosti rozhoduje postavení a pohyb protihráče.  

 Nejvíce se uplatňují schopnosti klamavých pohybů a tvůrčích řešení, proto se dá 

obecně předpokládat, že čím více způsobů obcházení hráč ovládá, tím má větší 

pravděpodobnost úspěšného řešení souboje 1:1 (Votík, 2001). 

Přehled soubojů: 

 soupeř v bočném postavení, 

 soupeř v čelném postavení, 

 zády k soupeři. 

 

3.3.1.6  Střelba 

 Je jedna z nejdůležitějších herních činností. Rozhoduje nejen o úspěšnosti útočné fáze, 

ale i o úspěšnosti celého utkání. Je třeba, aby technika střelby byla co nejvíce 

zautomatizovaná, stabilizovaná, ale současně také velice přizpůsobivá, proměnlivá a pružná. 

Při střelbě hraje významnou roli taktické myšlení, které se projevuje schopností rychle vnímat 

zpracovávat a hodnotit informace. Střelbu můžeme dělit podle, způsobu provedení, 
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vzdálenosti místa střelby od branky, výšky letu vystřeleného míče, rotace míče, rychlosti letu 

míče, úhlu střelby a činnosti, která střelbě předchází (Votík, 2001). 

 

3.4  Herní kombinace 

Podle Votíka (2001) lze obecně definovat herní situace jako záměrné jednání dvou či 

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

řešení společného herního úkolu v utkání. Herní kombinace rozdělujeme na: 

 útočné, 

 obranné. 

  

3.4.1  Herní kombinace útočné 

Dle Votíka (2001) rozlišujeme tři základní útočné kombinace: 

 kombinace založené na přihrávce, 

 kombinace založené na přihrávce a nabíhání – tzv. „přihraj a běž“ („narážečka“), 

 kombinace založené na výměně místa. 

 

 3.4.1.1  Kombinace založené na přihrávce 

 Votík (2001) uvádí, že technická stránka této činnosti je založena na způsobu 

přihrávání jednoho hráče a způsobu zpracování hráče druhého. Po taktické stránce záleží na 

volbě způsobu přihrávky a zpracování míče. Přihrávky jsou v těchto kombinacích závislé na 

směru, vzdálenosti, výšce a rychlosti. Hráči je mohou směřovat přímo do nohy, ale dnešní 

fotbal vyžaduje spíše přihrávky „časované“, tzn. do běhu. Jak jsme již zmínili, fotbal se 

neustále zrychluje. Hráči se tedy musejí přizpůsobit.  

Cílem těchto kombinací je přečíslení v křídelním prostoru na základě kolmé přihrávky, 

příprava střelecké situace na základě kolmé přihrávky do pokutového území, příprava 

střelecké situace na základě zpětné přihrávky od brankové čáry, přenesení těžiště hry na 

základě dlouhé přihrávky a založení útoku brankářem přes krajního hráče obranné řady na 

základě šikmé přihrávky apod., viz obr. č. 2 a, b, obr. č. 3 a, b. 
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Obr. 2 a, b - kombinace založená na přihrávce Obr. č. 3 a, b - kombinace založená na přihrávce   

       a)  příčné, b)   kolmé                                      a)   zpětné,  b)   šikmé  

                       

Zdroj: (Votík, 2001) 

3.4.1.2. Kombinace založené na přihrávce a nabíhání - tzv. „přihraj a běž“ 

(„narážečka“) 

Tyto kombinace jsou založeny na spojení dvou na sebe navazujících přihrávek mezi 

dvěma spoluhráči. Kombinaci dvou hráčů při „narážečce“ můžeme graficky znázornit pomocí 

trojúhelníku, ve kterém dvě strany tvoří pohyb míče a třetí strana pohyb hráče bez míče (viz 

obr. č. 4). V případě „narážečky“ na třetího jde přihrávka na hráče, který sbíhá z větší hloubky 

hřiště a má větší možnost odpoutat se od protihráče. Druhou přihrávku hráči řeší většinou 

prvním dotykem (viz obr. č. 5). Hlavním cílem těchto kombinací je uvolnit se z osobní obrany 

soupeře a vytvořit si vhodný prostor a pozici pro střelbu nebo přihrávku. Kombinace založené 

na přihrávce a nabíhání se realizují po celém hřišti, zejména však v zahuštěných prostorech 

před pokutovým územím nebo přímo uvnitř pokutového území (Votík, 2001). 

 

      Obr. č. 4 – různé varianty činnosti                  Obr. č. 5 – „narážečka“ na 

                       „přihraj  a běž“                                                    třetího               

            Zdroj: (Votík, 2001) 
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3.4.1.3  Kombinace založené na výměně místa 

Je charakterizována jako činnost hráčů s různou funkcí založená na výměně herních 

prostorů. Výměny můžou probíhat křižováním nebo přebíháním. Jedná se: 

 spolupráci hráčů bez míče, 

 součinnost hráčů, z nichž jeden vede míč. 

Z hlediska prostoru rozlišujeme kombinace založené na výměně místa: 

 do šířky, 

 do hloubky. 

Těmito kombinacemi chceme dosáhnout racionálního rozmístění hráčů po hřišti při 

vzájemném prolínání hráčů s různou funkcí (obr. 6, 7). Používáním těchto způsobů hráči 

působí na narušování obranné rovnováhy soupeře, rozšiřuje se prostor pro činnost v útoku a 

umožňuje odpoutání se od soupeře (Votík, 2001). 

 

Obr. č. 6 – spolupráce hráčů bez míče           Obr. č. 7 – stejné jako obr č. 6, ale jeden 

                  do šířky a do hloubky                                          z hráčů vede míč 

Zdroj: (Votík, 2001) 

3.5  Herní systémy družstva 

 Fotbal závisí zejména na taktice hry. Základem je snaha maximálně omezit hru 

protihráčů a co nejlépe využít prostor hřiště v útočné fázi.  Obrana a útok jsou složeny 

z různých fází v závislosti na tom, kde je míč. Systém hry určuje, jak se hráči mají chovat na 

hřišti individuálně a spolu s ostatními hráči (Bangsbo; Peitersen 2000). 

 Dle Bauera (2006) má každý hráč na hřišti v utkání určité místo, prostor a úlohu, 

kterou mu určuje herní systém. Žádná mužstva nejsou zcela shodná - záleží na záměrech 

trenéra, na technických dovednostech hráčů i jejich fyzické připravenosti. Z tohoto důvodu 
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jsou pro určitý tým některé systémy vhodné, jiné nikoliv. Herní systém se musí přizpůsobit 

hráčům, jejich dovednostem a výkonům. Pro moderní herní systémy je charakteristická silná 

obrana vlastní branky. Současně však musí obránci podporovat, někdy dokonce i zakládat 

útok. Nejvíce se nyní využívají čtyři následující herní systémy: 

4 : 3 : 3, 

4 : 4 : 2, 

3 : 5 : 2, 

3 : 4 : 3. 

 Tyto číselné poměry, do kterých není započítán brankář, udávají počet obránců, 

záložníků a útočníků v tomto pořadí. 

3:6:1 20,6 % 

4:5:1 32,7 % 

4:3:3 35,4 % 

3:5:2 36,6 % 

3:4:3 37,7 % 

4:4:2 40,0% 

Tab. č. 1: Úspěšnost herních systémů 

Zdroj: (Borbély, 2011) 

 

3.5.1  Systém 4 : 3 : 3 

 Obrana začíná se čtyřmi hráči v řadě. Další varianta tohoto systému počítá s tím, že 

jeden hráč ze čtyřčlenné obrany funguje jako stoper za zbývajícími třemi obránci. Jsou dva 

způsoby, jak mohou být záložníci rozestaveni – lineárně nebo ve tvaru trojúhelníku. Útočná 

řada se obvykle uspořádá tak, aby se obrana soupeře co nejvíce rozestoupila (Bangsbo; 

Peitersen, 2000). 

Tento herní systém se využívá zejména v juniorském nebo amatérském fotbalu. 

Největší výhodou systému 4 : 3 : 3 je pevné obsazení útočných pozic na obou křídlech. Také 

na kondici hráčů jsou kladeny menší nároky (Bauer, 2006). 
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3.5.2  Systém 4 : 4 : 2 

 Obrana je uspořádána podobně jako v předchozím systému. Jeden útočník je stažen 

pro posílení obrany do středu pole. Oba útočníci zaujímají většinou pozici ve středu hřiště 

před soupeřovou brankou, takže krajní prostory zůstávají volné. Při útoku se musí středoví 

záložníci vysouvat dopředu do volných prostorů a podporovat tak útočnou řadu. V systému     

4 : 3 : 3 a 4 : 4: 2 lze obranu uspořádat na dva vnitřní a dva vnější obránce (Bauer, 2006). 

 

3.5.3  Systém 3 : 5 : 2 

 V současné době mnoho družstev využívá pouze dva útočníky, proto jeden obránce 

může být vyčleněn. Tento obránce bývá zařazen jako pátý hráč ve středu hřiště. Záložníci, 

zejména středový, mají ztíženou úlohu, protože musejí zaprvé podporovat útočnou řadu, za 

druhé vykrývat volný prostor po obou krajních stranách pokutového území. Aby mohli systém 

3 : 5 : 2 hráči využívat, musí mít velmi dobrou kondici, protože se mnohem více naběhají. 

Existují ještě družstva, která prosazují více defenzivně zaměřenou hru a využívají systémy     

3 : 6 : 1 nebo 4 : 5 : 1. Takové systémy ale nezajišťují příliš vhodné pokrytí prostoru (Bauer, 

2006). 

 

3.5.4  Systém 3 : 4 : 3 

 Rozestavení hráčů do tohoto útvaru napovídá, že hlavní část hry proti soupeři se bude 

odehrávat ve středu hřiště. Systém je založen na dobře rozvinuté spolupráci mezi středovými 

záložníky a hráči po stranách zálohy. Dále mezi středovým útočníkem a celou zálohou 

(Bangsbo; Peitersen, 2000). 

 

3.5.5  Herní systémy družstva nejlepších týmů na MS 2010 

 Jirkal (2010) představuje nejúčinnější systémy zpozorované v Jihoafrické republice. 

Autor popisuje rozestavení družstev zvlášť v obranné a v útočné fázi, protože se nepatrně 

lišilo.  

„Nejúčinnější“ rozestavení družstev v obranné fázi: 

 4 : 2 : 3 : 1 se vyskytoval zejména u Španělska, Německa, Nizozemska, Ghany, Chile 

a Slovenska, 

 4 : 1 : 3 : 2 využívaly Brazílie a Uruguay (oba v některých zápasech 4 : 2 : 3 : 1), 

 4 : 4 : 2 propagovali Mexičané a Argentinci, 
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 4 : 4 : 1 : 1 se objevoval u Paraguaye, 

 4 : 1 : 4 : 1 bylo charakteristické pro Portugalce.  

  „Nejúčinnější“ rozestavení družstev v útočné fázi: 

 4 : 1 : 2 : 3 využívalo Německo (občas v modifikaci 4 : 1 : 4 : 1), Uruguay, Brazílie     

a Slovensko (občas v modifikaci 4 : 1 : 3 : 2), 

 4 : 1 : 3 : 2 bylo charakteristické pro hru Španělska a Ghany, 

 4 : 3 : 3 se objevoval u Nizozemska, Argentiny a Portugalska, 

 3 : 4 : 3 upřednostňovaly týmy Mexika a Chile, 

 4 : 4 : 2 preferovala Paraguay.  

Vývoj fotbalu jednoznačně spěje k diametrálnímu rozlišení funkcí jednotlivých postů 

jak v obranné fázi (tj. ve snaze získat míč), tak i v útočné fázi (mužstvo je u míče). Postavení 

hráčů na hřišti se může v obraně a útoku měnit hlavně v centrální části, kde mají hlavní vliv 

na kvalitu obranné a útočné fáze středoví záložníci. V záložní řadě se schéma měnilo zásadně. 

Tato skutečnost byla dána faktem, že většina mužstev bránila s jedním hrotovým útočníkem, 

ale do útočné činnosti se zapojovali tři útočníci. Tím stoupala role podhrotových hráčů hlavně 

v systému 4 : 2 : 3 : 1 a 4 : 1 : 4 : 1, kdy při zisku míče docházelo k nebezpečným náběhům z 

„druhé vlny“. U nejlepších mužstev bylo samozřejmé, že útok podporovaly také krajní 

obránci. Bránilo se ve čtyřčlenné obranné řadě. Některé týmy, např. Brazílie (Maicon), 

Německo (Lahm), Uruguay (Fucile), měly dokonce na ofenzivě krajních obránců založený 

celý způsob hry (Jirkal, 2010). 

 

3.6 Herní systémy útočné  

Podle Votíka (2001) útočná fáze začíná po získání míče od protihráče a končí po jeho 

ztracení. Základem je postupná práce všech hráčů družstva. Součinnost hráčů jedné nebo 

různých řad v útočné fázi utkání je realizována střídáním různých typů útoků. Podle 

zakládání, vedení a zakončení rozlišujeme systémy: 

 systém postupného útoku, 

 systém rychlého protiútoku, 

 systém kombinovaného útoku. 
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Roxburgh (2006) uvádí, že 72 % branek v Lize mistrů 2005/2006 padlo při 

nepřerušené hře, z tzv. otevřené hry“, a zbylých 28 % po standardních situacích. Až 40 % 

branek je vstřeleno po rychlém protiútoku a mnoho standardních situací je výsledkem tohoto 

útočného systému hry. 

 Kulatka (2009) při analýze branek v Lize mistrů 2007/2008 zjistil, že 51,6 % bylo 

dosaženo postupným útokem, 36 % rychlým protiútokem a pouhých 12,4 % kombinovaným 

protiútokem. 

 

3.6.1  Systém postupného útoku 

 Systém postupného útoku je založen na kombinační hře většího počtu hráčů. Užívá se 

v případě, že je soupeřova obrana dobře zorganizovaná a herní situace nedovoluje použít 

momentu překvapení. Variabilita je podmíněná střídáním rytmu hry, změnou těžiště hry, 

součinností spojenou s výměnou hráčských funkcí a hrou v blocích (Votík, 2001). 

 Systém spočívá ve třech až čtyřech krátkých, rychlých přihrávkách s následným 

přenesením hry nebo ve vytváření střeleckých situací po útocích s vyšším počtem přihrávek 

(Bedřich, 2006). 

3.6.2  Systém rychlého protiútoku 

 Systém rychlého protiútoku je založen na co nejrychlejším proniknutí k soupeřově 

brance při minimálním počtu přihrávek. Rychlost, jednoduchost a přímočarost jsou základem 

úspěchu. Dalším důležitým faktorem je moment překvapení. Místo, v němž je rychlý 

protiútok založen, postavení a pohyb družstva, soupeře i spoluhráčů, počet hráčů, kteří se na 

rychlém protiútoku podílejí, určují způsob provedení útoku (Votík, 2001). 

 Kulatka (2009) zjistil, že nejefektivnější způsob provedení rychlého protiútoku v Lize 

mistrů 2007/2008 byl realizován jednou až třemi přihrávkami. Doba trvání rychlého 

protiútoku odpovídala nejčastěji osmi sekundám. Počet zapojených hráčů se pohyboval mezi 

dvěma až čtyřmi a k zisku míče nejčastější docházelo ve střední zóně hřiště. 
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3.6.3  Systém kombinovaného útoku 

 Tento systém kombinuje oba již zmíněné útočné systémy.  Existuje mnoho variant. 

Rád bych popsal dvě základní: 

a) Po získání míče brankář zakládá rychlý protiútok dlouhým výkopem na útočníka, 

který míč zpracuje a pokračuje ve vedení útoku. Soupeř ale stačí zareagovat a zformuje 

obrannou řadu. Útočící hráč je proto nucen přihrát zpět - tím jeho tým přechází na postupný 

útok. 

b) Po zisku míče na vlastní polovině bránící družstvo stačilo zareagovat 

zorganizováním obrany, a proto nemohl tým zahájit rychlý protiútok, ale útočící družstvo 

muselo přejít k postupnému útoku. Po poziční chybě soupeře zareagovalo mužstvo dlouhou 

přihrávkou do křídla. Hráč míč zpracovává a vede ho k brankové čáře, poté volí zpětnou 

přihrávku ke vzdálenější tyči. V tomto případě se zde vyskytla kombinace postupného útoku a 

rychlého protiútoku (Votík, 2001). 

 

3.7  Standardní situace 

Bauer (2006) uvádí, že fotbal je v podstatě nepříliš komplikovaná hra, ve které se 

odehrávají stále stejné situace. Pro fanoušky je pak hra zajímavá tím, že mohou vývoj situací 

při hře odhadovat a sledovat počínání hráčů při řešení těchto situací, jako je volný kop, 

rohový kop, výkop, autové vhazování apod. Pro tyto situace existuje řada řešení, která 

mužstvo využívá podle technické zdatnosti vlastních hráčů i podle kvality hráčů protivníka. 

Dle Navary (1988) při každém přerušení hry pravidla stanoví, jak má být hra znovu 

zahájena. Chápeme-li hru jako řetězec herních situací, vidíme, že se situace, které navazují na 

každé opětovné zahájení hry, liší od herních situací v plynulé hře přesněji vymezenými 

podmínkami. Základní podmínky jsou pro každý způsob znovuzahájení hry stálé, standardní. 

Proto situace, které na ně bezprostředně navazují, označujeme jako standardní situace.  

Zahrávání standardních situací podle statistických údajů dokáže značně ovlivnit 

průběh utkání. Obecně vzato je 25 – 35% gólů vstřeleno přímo nebo nepřímo ze standardních 

situací. V určitém sledu platí i vztah, že čím vyšší je výkonnostní úroveň družstva, tím více 

ovlivňují standardní situace vstřelení branek (Buzek; Procházka 2003). 

Podle Kulatky (2009) bylo 31,8% branek v Lize mistrů 2007/2008 dosaženo po 

standardních situacích. 
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Vojáček (2007) píše, že standardní situace mají značný podíl na dosažených brankách, 

proto jejich účinné využití často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v utkání. Procentuální 

hodnota se pohybuje v rozsahu 30-40%, podle toho jak jsou pro hodnocení vymezená 

konkrétní situační řešení. Na světových šampionátech od roku 1900 do roku 1998 se 

procentuální počet branek, které padly po standardních situacích, zvyšoval. V Itálii roku 1990 

standardní situace představovaly 30,4%. O 4 roky později v USA bylo tímto způsobem 

vstřeleno 31,9 % branek a ve Francii roku 1998 podíl vstřelených branek ještě vzrostl na 

33,9%. Až na Mistrovství světa v Japonsku a Koreji přišel výrazný pokles na 28% což je 

v porovnání s rokem 1998, kdy světový šampionát hostila Francie, pokles o 5,9%. Tento 

výkyv trval pouze jedno mistrovství a v roce 2006 v Německu opět počet gólu ze 

standardních situací vzrostl dokonce na 40,13%, tedy na 59 branek. Významně vzrostl podíl 

vstřelených branek z volných kopů, a to na 39%, Oproti šampionátu v Koreji a Japonsku 

z roku 2002 je patrný nárůst o 3,5%. Způsoby provedení tohoto řešení měly variabilní 

charakter, a to především z pohledu první přihrávky. Nejvíce byly zastoupeny situace 

zahrávané ve směru do pokutového území s rotací do branky. V menším množství byly volné 

kopy rozehrány podél postranní čáry nebo na střed hřiště pro střelbu z dálky. Počet 

nabíhajících hráčů se lišil. Byl závislý na části utkání, aktuálním stavu utkání a taktických 

pokynech. Nejčastěji nabíhalo 5 hráčů, ale vyšší počet nebyl výjimkou. 

Borbély (2011) ve své publikaci uvádí tabulku s počtem vstřelených branek ze 

standardních situací v Německé Bundeslize v letech 1991/1992 až 2000/2001. Podle jeho 

výsledků v průměru padlo během těchto deseti let 29% branek ze standardních situací. 

Votík (2001) rozlišuje standardní situace vždy z hlediska: 

 útočícího týmu, 

 bránícího týmu. 

Mezi standardní situace patří: 

 zahájení hry, 

 brankový kop, 

 rohový kop, 

 přímý volný kop, 

 nepřímý volný kop, 
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 pokutový kop, 

 vhazování ze zámezí, 

 míč rozhodčího. 

 

3.7.1  Vhazování míče 

 Dle Navary (1986) se vhazování míče postupem času stalo důležitým prostředkem 

k založení útočné akce. Důležitým předpokladem je zvládnutí techniky vhazování a vhodný 

výběr místa. Při vhazování by se útočící mužstvo mělo snažit vytvořit herní prostory pro 

nabíhající spoluhráče, vhozením míče na větší vzdálenost přenést těžiště hry, přihrávat vždy 

na neobsazeného spoluhráče apod.  

Vhazování míče ze zámezí je významné zejména v blízkosti značky pokutového kopu, 

kdy hrozí soupeři velké nebezpečí. Proto tyto situace nabývají na významu a věnuje se jim 

stále více pozornosti. Na světovém šampionátu v roce 2006 v Německu bylo po vhazování 

bezprostředně nebo po několika nacvičených přihrávkách dosaženo osmi branek, to je 13,6% 

ze všech standardních situací (Vojáček, 2007).  

V Lize mistrů 2007/2008 bylo tímto způsobem dosaženo šestnáct branek, tedy 15,2% 

(Kulatka, 2009). 

 

3.7.2  Volné kopy 

Zahrávání volných kopů do pokutového území s využitím rotace míče směrem 

do branky bylo pro bránící družstvo vždy nebezpečné. Po takto rozehraných volných kopech 

padlo devět branek. Pokud je standardní situace rozehrána přesně na nabíhajícího hráče, má 

útočník úlohu při zakončení zcela ulehčenu. Míč stačí jen lehce tečovat. Při některých 

situacích si míč do své branky srazí sám bránící hráč. Při rotaci míče směrem od branky se 

nepočítá s tím, že by se mohl míč ocitnout bez jakéhokoliv doteku v brance. Z toho vyplývá, 

že brankář má při této situaci velmi těžkou úlohu. Takto rozehrané standardní situace jsou 

vhodné zejména pro mužstva s vysokými hráči, kteří se dokážou prosadit ve vzdušném 

souboji.  

Dalším kritériem, které rozhoduje o úspěšnosti volného kopu, je vedle kvalitního 

zahrání míče způsob naběhnutí hráčů na letící míč. Nejčastějším způsobem byl na světovém 

šampionátu v Německu diagonální náběh v řadě za sebou, a to především u mužstev, která 
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měla hráče vyšších postav. U týmů menšího vzrůstu byly náběhy realizovány skupinově do 

předem určených herních prostorů s cílem odlákat soupeře z míst zamýšlené realizace. Toto 

řešení prováděli reprezentanti  Argentiny, Francie, Mexika a Švýcarska. Volné kopy řešené 

přímou střelbou byly úspěšné v 7 případech (Vojáček, 2007). 

 Pro srovnání s Ligou mistrů 2007/2008 bylo z volných kopů vstřeleno jednatřicet gólů, 

které představovaly 29,5% (Kulatka, 2009). 

 Výrazně více vstřelených branek padlo v ročníku 2005/2006, kdy bylo po volných 

kopech dosaženo 52,5% (Roxburgh, 2006).        

                                                                      

3.7.2.1  Přímý volný kop 

 V blízkosti pokutového území se přímý kop řeší především střelbou nebo střelbou po 

kombinaci, která je ovlivněna herní situací. Tím, že bránící družstvo staví „zeď“, vzniká 

převaha útočícího družstva, která lze dobře využít ke kombinační hře. Hráči řeší individuálně 

přímý kop v závislosti na střeleckém úhlu, postavení brankáře a počtu hráčů ve „zdi“. 

Kombinačním řešením se snaží hráči dosáhnout lepšího postavení pro střelbu (Navara, 1986). 

  

3.7.2.2   Nepřímý volný kop 

 Způsob tohoto kopu se převážně řeší kombinacemi. Pokud chceme řešit situaci přímé 

střelby v pokutovém území, musíme očekávat, že míč bude tečován, jinak branka podle 

pravidel nemůže být uznána. Ve vzdálenostech menších než 9,15 m od brankové čáry se 

obrana organizuje na brankové čáře, vyráží vpřed a tím se snaží zmenšit střelecký úhel 

(Navara, 1986). 

 

3.7.3  Rohový kop 

 Na rozdíl od nepřímého volného kopu pravidla fotbalu dovolují vsítit branku přímo. 

Převážně však patří rohový kop mezi standardní situace, které v útočné fázi vytvářejí 

střelecké příležitosti. Rohový kop se řeší zejména kombinací založenou na přihrávce  

(Navara, 1986). 

Podle charakteru přihrávky rozeznáváme tři způsoby provedení: 

 dlouhou přihrávkou, 

 střílenou přihrávkou, 

 krátkou přihrávkou. 
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Co se týká úspěšnosti rohových kopů na Mistrovství světa 2006 v Německu, můžeme 

konstatovat pokles oproti minulým světovým šampionátům. Míč přešel brankovou čáru 

v patnácti případech (25,4 %), tj. v  padesáti devíti standardních situacích. Z těchto patnácti 

rohových kopů byly pouze dva rozehrané jinak než dlouhou přihrávkou do pokutového území. 

Při zahrávání rohu dlouhou přihrávkou bylo důležité nabíhání hráčů na záměrnou a přesnou 

přihrávku s nižší trajektorií letu míče. Nejúspěšnější opět bylo nabíhání hráčů v řadě za sebou 

na dráhu letu míče. Významnou úlohu měl rozbíhající hráč na přední tyči směrem k rohu 

brankového území proti rozehranému míči (Vojáček, 2007). 

Rohové kopy v Lize mistrů 2007/2008 představovaly nejčastěji proměňovanou 

standardní situaci. Ve čtyřiceti případech (38,1%) přešel míč brankovou čáru. 

Ve stejné soutěži, ale v ročníku 2005/2006, představovaly rohové kopy 27,5% 

(Roxburgh, 2006). 

 

3.7.4 Pokutový kop 

 Hlavní předpokladem úspěšného provedení je přesná střelba. Výjimečnost této 

standardní situace je dána tím, že její řešení má téměř individuální charakter, jak ze strany 

útočícího, tak bránícího týmu (Navara, 1986). 

 Podle Kulatky (2009) byl pokutový kop třetí nejčastější standardní situací. Vyskytoval 

se v osmnácti případech (17,2%). 

 V ročníku 2005/2006 bylo po pokutových kopech dosaženo 20% branek ze 

standardních situací (Roxburgh, 2006). 

 

4  Střelba  

Buzek (1986) definuje střelbu jako usměrnění míče do branky soupeře tak, aby jej 

brankář nemohl zneškodnit. Úspěšná střelba má rozhodující význam pro výsledek utkání. 

Votík (2001) uvádí, že technická stránka střelby má být co nejvíce zautomatizovaná, 

stabilizovaná, ale na druhé straně současně velice přizpůsobivá, proměnlivá a pružná 

s ohledem na specifika každé herní situace. Provedení střelby je podmíněno dispozičními a 

situačními faktory. 

 Dispoziční faktory jsou určeny pohybovými schopnostmi a herními dovednostmi 

hráče. Řadíme mezi ně schopnost předvídat (anticipovat) činnost soupeře, schopnost 
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orientovat se v čase a prostoru, dále i psychické vlastnosti, jakými jsou např. odvaha, 

odolnost, rozhodnost apod. 

 Situační faktory jsou určeny vnějšími podmínkami. Patří mezi ně např. klimatické 

podmínky, kvalita soupeřových hráčů, průběh soutěže či utkání, způsob rozhodování atd. 

 

4.1  Vytváření střeleckých situací 

 Všechna mužstva musí při zisku míče řešit dva základní úkoly. První úkol se týká 

přípravy střelecké situace a druhým úkolem je zakončení útoku střelbou                          

(Bokša; Mendlík 1989). 

Podle Matouška (1973) se střelecké situace vytvářejí: 

 vedením míče, 

 obcházením soupeře, 

 naběhnutím nebo uvolněním pro přihrávku, 

 kombinací při zakončení útoku, 

 řešením standardních situací, 

 dobíháním vystřelených a tečovaných míčů. 

Na vytváření střeleckých situací se podílejí i další činnosti. Jedná se o konstruktivní 

odebírání míče, které má význam jen tehdy, navazuje-li na ně dlouhá přihrávka nebo rychlé 

vedení míče. Další činností je založení útoku ve středním pásmu nebo na polovině soupeře, 

které nastává po odebrání míče soupeři nebo po nepřesnostech a chybách soupeře                 

(Bokša; Mendlík, 1989). 

 

4.2  Význam finální přihrávky 

 Vytvoření dobré střelecké příležitosti klade vysoké nároky na kvalitu poslední 

přihrávky, která rozhoduje o úspěšnosti střelby. Její provedení ztěžuje dobrá organizace 

herních obranných systémů, při nichž jsou hráči přihrávající i hráči střílející obsazováni. 

Přihrávky, které po akci nebyly zakončené střelbou nelze považovat za finální přihrávky. To 

znamená, že všechny finální přihrávky musí vést k ohrožení branky soupeře nebo vstřelení 

branky (Bokša; Mendlík, 1989). 
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4.3  Zakončení útoku střelbou 

Zakončení útoku střelbou a vytváření střeleckých situací patří mezi nejobtížnější herní 

činnosti. Hráči využívají střelbu zpravidla v herních situacích, kdy soupeř brání s největším 

nasazením. Mezi nejdůležitější požadavky proto patří rychlost provedení, okamžité využití 

každé střelecké situace a přesnost střelby. Střelba musí být nejen přesná, ale i dostatečně 

prudká. Platí pravidlo, že s rostoucí vzdáleností místa střelby od branky se zvyšují požadavky 

na její prudkost (Votík, 2001). 

V utkání zaujímá střelba dominantní postavení, protože se jí od založení útočné fáze 

musí podřídit veškerá činnost jednotlivce i celého mužstva. Hráč zpravidla střílí v době, když 

je unaven nebo je pod vysokým psychickým tlakem. Zakončení útoku se stává častým 

tématem ve fotbalu. Hovoří se o počtu střeleckých pokusů v souvislosti s kvalitou hry    

(Bokša; Mendlík, 1989). 

Tabulky č. 2, 3, 4 srovnávají počet střel na braknu osmi nejlépe střílejících družstev. 

Pro porovnání jsou dále uvedeny střelby mimo banku a celkové střelby. 

Mistrovství světa v Japonsku a Koreji 2002 

Tým Počet 
 zápasů 

Střelby na 
branku 

Střelby mimo 
branku 

Celkové 
střelby 

 Brazílie 7 54 39 93 

 Korea 7 49 45 94 

 Španělsko 5 45 34 79 

 Německo 7 40 60 100 

 Turecko 7 32 30 62 

 USA 5 31 24 55 

 Itálie 4 26 22 48 

 Francie 3 26 16 42 

 Součet 45 303 270 573 

Tab. č. 2 : střelba MS 2002 

Zdroj: (<http://www.fifa.com>) 

Asie hostila světový šampionát v roce 2002. Konkrétně se šampionát konal  

v Japonsku a Koreji. Nejvíce střel vyslalo na branku soupeře Německo (100). Vysoký počet 

střel měla i mistrovská Brazílie (93) a domácí Korea (94). Branku nejvíce ohrozila Brazílie 

(54), o něco méně Korea (49) a Španělsko (45). Německo, ačkoliv bylo nejvíce střílejícím 

mužstvem tohoto turnaje, vystřelilo na branku pouhých 40 střel (viz tab. č. 2) 

 

http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43924/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43821/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43969/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43948/index.ht
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Turkey.s
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43921/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43954/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43946/index.ht
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Mistrovství světa v Německu 2006 

Tým Počet 
 zápasů 

Střelby na 
branku 

Střelby mimo 
branku 

Celkové 
střelby 

 Portugalsko 7 56 49 105 

 Německo 7 54 63 117 

 Itálie 7 53 35 88 

 Francie 7 39 42 81 

 Brazílie 5 37 31 68 

 Španělsko 4 35 34 69 

 Anglie 5 33 38 71 

 Ukrajina 5 30 30 60 

 Součet 47 337 322 659 

Tab č. 3: střelba MS 2006 

Zdroj: (<http://www.fifa.com>) 

Mistrovství světa 2006 ukázalo, že nejvíce střel měl pořadatel šampionátu - Německo 

(117). To bylo dokonce o dvanáct pokusů více než Portugalsko (105). Při střelbě na branku 

Německo obsadili druhé místo právě za Portugalci. Třetím nejvíce střílejícím týmem byla 

Itálie (88). Co se týče střelby na branku, první tři družstva jsou na tom velmi podobně, až 

čtvrtá Francie (39) výrazně ztrácí. Mužstva, která nepostoupila do semifinále nebo čtvrtfinále, 

jako jsou Brazílie (37), Španělsko (35), Anglie (33) a Ukrajina (30) se pohybují také 

v podobných hodnotách (viz tab. č. 3) 

Mistrovství světa v Jihoafrické republice 2010 

Tým Počet 
 zápasů 

Střelby na 
branku 

Střelby mimo 
branku 

Celkové 
střelby 

 Nizozemsko 7 46 58 104 

 Uruguay 7 46 38 84 

 Španělsko 7 46 42 88 

 Argentina 5 43 50 93 

 Německo 7 42 24 66 

 Ghana 5 32 34 66 

 Anglie 4 31 42 73 

 Brazílie 5 31 32 63 

 Součet 45 317 320 637 

Tab. č 4: střelba MS 2010 

Zdroj: (<http://www.fifa.com>) 

Na africkém kontinentu celkovou střelbu ovládli stříbrní Nizozemci (104). Mistři světa 

ze Španělska měli pouhých 88 pokusů a třetí se umístila Uruguay (84).  Ve střelbě na branku 

se tato tři družstva ale shodovala. Argentina se 43 střelbami a Německo (42) těmto mužstvům 

http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43963/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43948/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43954/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43946/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43924/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43969/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43942/index.ht
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Flag_of_Ukraine.s
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43960/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43930/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43969/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43922/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43948/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43860/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43942/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43924/index.ht
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ve střelbě na branku ještě dokázala konkurovat, ale Ghana (32), Anglie (31) a Brazílie (31) 

měly už značný odstup, i když to mohlo být značně ovlivněno počtem odehraných zápasů (viz 

tab. č. 4).   

 

4.5  Četnost střelby 

Podle Bokši a Mendlíka (1989) bychom měli počet střeleckých pokusů vždy sledovat, 

protože častá střelba zvyšuje zájem diváků a poukazuje na kvalitu družstva v zakládání, 

vedení a zakončení útočné akce. Dále uvádí, že v dlouhodobější soutěži jsou úspěšná ta 

družstva, která dokážou vystřelit za utkání 17-20krát. Na světovém šampionátu v Mexiku 

1986 nejvyšší průměr střel na zápas měla Brazílie (21,4), NSR (18,33, Francie (17,43). Belgie 

(14,00), Španělsko (13,75), Argentina (13,17) dále Anglie (11,4) a Mexiko (10). Tabulka č. 5 

srovnává nejlepší družstva za poslední tři světové šampionáty s nejvyšším průměrem střel na 

zápas. 

MS Japonsko/Korea 2002 MS Německo 2006 MS JAR 2010 

 

Tým 

 

Průměr 

střel na 

zápas 

 

Tým 

Průměr 

střel na 

zápas 

 

Tým 

Průměr 

střel na 

zápas 

 Francie 16 (5)   Španělsko 16,25 (4)   Ghana 16,4 (5) 

 Španělsko 15,8 (5)   Německo 16,7 (7)   Španělsko 14,9 (7) 

 Argentina 15 (3)   Švédsko 16,3 (3)   Brazílie 14,6 (5) 

 Kostarica  14,3 (3)   Pobřeží Slonoviny 16,3 (3)   Argentina 14,4 (5) 

 Německo 14,2 (7)   Ghana 15,25 (4)   USA 14,5 (4) 

 Rusko 13,6 (3)   Portugalsko 15 (7)   Anglie 13,75 (4) 

 Korea 13,4 (7)   Anglie 14,25 (5)   Pobřeží slonoviny 13 (3) 

 Brazílie 13,2 (7)   Brazílie 13,6 (5)   Portugalsko 12 (4) 

Součet 14,43 

(38) 

Součet 15,45     

(38) 

Součet  14,19 

(37) 

Tab. č. 5: četnost střelby 

Zdroj: (<http://www.fifa.com>) 

4.4  Způsob střelby 

 Střelba se nevyskytuje v utkání jako samostatná činnost, ale bývá často ve spojení 

s různými herními činnostmi, jako je zpracování míče, vedení míče a obcházení soupeře. 

Střelba je vyvrcholením těchto herních činností a má-li být úspěšná, musí hráči tyto činnosti 

provést na určité kvalitativní úrovni (Bokša; Mendlík, 1989). 

 Střelba přímo ze standardních situací (StS) – nejméně náročná co se týče techniky a 

taktiky. Hráč má míč v klidu a její řešení je možno v tréninkovém procesu nacvičit. 

http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43946/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43969/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43860/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43969/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43948/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43969/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43922/index.ht
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Sweden.s
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43924/index.ht
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Costa_Rica_(state).s
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Cote_d'Ivoire.s
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43922/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43948/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43860/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43921/index.ht
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Russia.s
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43963/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43942/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43821/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43942/index.ht
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Cote_d'Ivoire.s
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43924/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43924/index.ht
http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/teams/team=43963/index.ht
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 Střelba prvním dotykem – závisí na směru přihrávky. Při přihrávkách, které směřují 

proti hráči, je výhodné střílet přímým nártem. Přihrávky vnitřním nebo vnějším nártem 

se využívají zejména ze strany. Vnitřní stranu nohy volíme v případě bezprostřední 

blízkosti. Na střílejícího hráče jsou kladeny vysoké nároky, protože musí situaci řešit 

rychle a přesně. 

 Střelba po zpracování míče – nejvíce se používá, když je hráč v nevýhodném 

postavení vzhledem k brance soupeře. Hráč střílí ihned druhým dotykem, je nezbytné, 

aby zpracoval míč co nejrychleji prvním dotykem. 

 Střelba po zpracování a vedení míče (PZM) – po vedení míče se střílí vždy ve vysoké 

intenzitě a z různých úhlů. Tímto způsobem bývá často zakončen rychlý protiútok. 

Výhodou střelby je skutečnost, že hráč má delší dobu míč pod kontrolou a může si 

střelbu připravit. 

 Střelba po zpracování míče a obejití soupeře (PZOS) – při tomto způsobu se očekává 

zvládnutí všech způsobů obcházení soupeře. Na úspěchu střelby se podílí klamání a 

energetické uvolnění se od soupeře. Obcházení před střelbou je vhodné tehdy, když 

hráč nemůže přihrát žádnému ze spoluhráčů. 

 Střelba po zpracování, vedení míče a obejití soupeře (PVZOS) – tento způsob zahrnuje 

všechny výše popsané činnosti. 

Stejný autor uvádí tyto způsoby střelby spolu se vstřelenými góly na Mistrovství světa 

v Mexiku 1986. Ze standardních situací bylo dosaženo čtrnáct branek,(10,61%), prvním 

dotykem padesát sedm branek (43,18%), hlavou dvacet branek (15,15%), po zpracování míče 

dvacet osm gólů (21,21%), po zpracování a vedení míče jeden gól (0,76%), po zpracování 

míče a obejití soupeře pět branek (3,79%) a po zpracování míče, obejití soupeře a vedení míče 

sedm branek (5,30%). 

Pro srovnání Kulatka (2009) uvádí, že v Lize mistrů 2007/2008 bylo střelou ze 

standardních situací vstřeleno 25 branek (7,6 %), prvním dotykem 174 branek (52,7 %)), po 

zpracování míče 70 gólů (21,2 %), po zpracování a vedení míče 18 gólů (0,76%), po 

zpracování míče a obejití soupeře 17 branek (3,79%) a po zpracování míče, obejití soupeře a 

vedení míče 17 branek (5,30%). 
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4.6  Technika střelby 

Buzek (1986) dělí střelbu podle části, kterou míč usměrňujeme na branku: 

 střelba nohou, 

o vnitřní stranou nohy, 

o vnitřním nártem, 

o vnějším nártem, 

o přímým nártem, 

o špičkou a patou, 

 střelba hlavou. 

Dále Buzek (1986) uvádí tabulku, která srovnává techniku střelby v devatenácti 

utkáních na evropských pohárových soutěžích v roce 1980, kde padlo 58 branek. Nejvíce střel 

bylo vysláno přímým nártem (66%), vnitřním nártem (18,36%), hlavou (10%). Střelba 

vnějším nártem (2,81%) a vnější stranou nohy (1,52%) se vyskytovala jen zřídka. 

Naopak nejčastější technikou střelby, po které bylo dosaženo branky v Lize mistrů 

2007/2008 byla vnitřní strana nohy (106). Přímým nártem bylo vstřeleno 85 branek, hlavou 

55 branek, vnitřním nártem 45 gólů, vnějším nártem 14 branek, jiným způsobem 16 branek a 

vlastní branku si hráči vstřelili devětkrát (Kulatka, 2009).  

 

4.6.1  Střelba vnitřní stranou nohy tzv. „placírka“ 

 Při střelbě vnitřní stranou nohy se užívá velká plocha mezi patou, vnitřním kotníkem a 

kloubem palce. Charakteristickým znakem je lehké vytočení nohy do strany. Tato technika je 

nejpoužívanější zejména z důvodu velké přesnosti střelby. Využití má především na 

hrbolatém a špatně upraveném trávníku. Mezi nevýhody patří zejména omezená rychlost 

střelby. Také soupeři ulehčuje odhad směru přihrávky kvůli vytočení nohy, která mimo jiné 

narušuje rytmus běhu (Kollath, 2006). 

 

4.6.2   Střelba vnitřním nártem 

 Kollath (2006) uvádí, že zatímco je kop vnitřní stranou nohy využíván převážně pro 

krátké přihrávky, kopy vnitřním nártem slouží po přihrávky na delší vzdálenost. Tato technika 

se používá při centrech ze strany, diagonálních přihrávkách, rohových kopech, při střelbě na 
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branku a v poslední řadě při zahrávání volných kopů. Střelba vnitřní stranou nohy míč uvádí 

v rotaci. Proto se jí užívá zvláště při zahrávání volných kopů v případech.   

 

4.6.3  Střelba vnějším nártem 

 Tento způsob má ve fotbale široké využití. Využívá se nejen pro přihrávky na krátkou 

a střední vzdálenost, ale i při střelbě. Jako v předešlé technice je hlavní výhodou této techniky 

zahrání míče s falší. Na krátkou vzdálenost může být kop vnějším nártem velmi překvapivý, 

protože spočívá v rychlém nápřahu a provedení (Kollath, 2006). 

 

4.6.4  Střelba přímým nártem 

 Přímý nárt umožňuje dosažení maximální rychlosti míče. Proto je hlavně využíván na 

střední a velkou vzdálenost. Využívá se především při střelbě z běhu, když je míč v pohybu, 

nebo když skáče. Další využití má při volných kopech nebo přihrávkách na velkou 

vzdálenost, odkopu nebo vykopnutí míče brankářem. Nejlepší hráči dokážou také udělit míči 

faleš také při střelbě z voleje nebo halfvoleje. Jedná se o udělení rotace kolem vodorovné osy. 

Míč potom v poslední fázi letové dráhy klesá velmi rychle dolů (Kollath, 2006). 

 

4.6.5  Další formy střelby 

Stejný autor dále uvádí, že zvláštní formou je střelba z voleje a střelba v pádu přes 

hlavu („nůžky“). Tyto způsoby provedení střelby jsou poměrně náročné a nejsou často 

používány. Při takové střelbě hráč nemá většinou míč pod kontrolou a bezprostředně střílí 

přímým nártem (Kollath, 2006). 

 

4.6.6   Střelba hlavou 

Střelba hlavou se využívá nejvíce ve výskoku a za pohybu směrem k brance, 

v některých případech hráč může hlavičkovat ve stoji nebo dokonce v pádu. Míč se usměrňuje 

čelem nebo spánkovou části hlavy. Hráč by se měl snažit, aby míč směřoval k zemi          

(Kollath, 2006). 
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4.7  Lateralita střelby 

S využíváním jednotlivých způsobů střelby z hlediska techniky souvisí její lateralita. 

Základním znakem laterality je upřednostňování jedné končetiny. Ve fotbale je potřeba, aby 

hráči měli optimální míru laterality k dosažení lepších výkonů. Usnadňuje řešení různých 

herních činností a umožňuje účinnější a efektivnější činnost ve hře (Bokša; Menlík, 1989). 

 Kulatka uvádí, že v Lize mistrů 2007/2008 bylo vstřeleno 191 branek (72,6%) pravou 

nohou a 72 gólů (27,4%) levou nohou. 

 

4.8  Prostor střelby 

Bokša a Mendlík (1989) se domnívají, že pro správné hodnocení i nácvik je důležité 

vymezení do dvou základních prostorů: 

 prostor uvnitř pokutového území, 

 prostor vně pokutového území. 

Prostor střelby se řadí mezi faktory nejvýrazněji ovlivňující účinnost střelby. Pro 

účinnou střelbu je jednoznačně nejdůležitější prostor v pokutovém území. Z toho můžeme 

vyvodit, že neschopnost vytvářet střelecké situace v pokutovém území je typická pro mužstva, 

která často prohrávají nebo remizují. Poměr vstřelených branek z vymezených střeleckých 

prostorů udává tabulka č. 6. 

Soutěž 

Uvnitř pokutového území Vně pokutového území 

Počet 
vstřelených 

branek 
% 

Počet 
vstřelených 

branek 
% 

MS 1974 32 94,12 2 5,88 

MS 1978 42 77,78 12 22,22 

ME 1980 22 81,48 5 18,52 

MS 1982 116 79,45 30 20,55 

ME 1984 33 80,49 8 19,51 

MS 1986 119 90,15 13 9,85 

Tab. č. 6: prostor střelby 

        Zdroj: (Bokša, Mendlík, 1989) 

Výsledky Ligy mistrů 2007/2008 ukázaly, že nejvíce branek bylo jednoznačně 

dosaženo v pokutovém území. Z prostoru brankového území bylo dosaženo 65 branek 

(19,7%). Z prostoru pokutového území padlo 216 branek (65,5%). Nejméně branek bylo 

vstřeleno z prostoru za pokutovým územím, a to 49 branek (14,8%) (Kulatka, 2009). 
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4.9  Úspěšnost střelby vzhledem k času utkání 

 Votík (2001) říká, že v současném profesionálním fotbalu nejvíce branek v utkání 

padá v posledních patnácti minutách prvního poločasu (19 % – 20 %) a v závěrečných 

patnácti minutách (24 % - 25 %). Příčinou může být nedostatečná koncentrace hráčů 

v závěrech poločasu nebo utkání. Tabulka č. 7 zobrazuje frekvenci branek vzhledem 

k probíhající minutě utkání v České lize. 

 Roxburgh (2008) se své práci analyzoval všechny zápasy Ligy mistrů 2007/2008, kde 

se soustředil i na branky v natavení prvního a druhého poločasu a na branky v prodloužení. 

Pro porovnání s mistrovstvím světa je sestavena tabulka č. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tab. č. 7: úspěšnost střelby vzhledem k času utkání 

                     Zdroj: (FIFA, 2002; FIFA, 2006; Roxburgh, 2008) 

 

4.10  Důležitost první vstřelené branky 

 V Lize mistrů 2007/2008 bylo odehráno 125 utkání. Z toho osmdesát jedna zápasů 

(64,8 %) bylo vyhráno družstvem, které dalo branku jako první. V patnácti zápasech (12 %) 

udržela mužstva při střelení první branky alespoň  remízu a v deseti případech (8 %) se 

týmům nepodařilo získat ani bod (Roxburgh, 2008). 

 Podle Borbélyho (2011) tým, který vstřelí první branku, vítězí v 67%, nerozhodně 

skončilo 22 % utkání a 11 % mužstev dokázalo svoje vedení ztratit a hráči odcházeli ze hřiště 

poraženi. 

Blok utkání Francie 
1998 

 
Počet 

branek 

Japonsko/Korea 
2002 

 
Počet 

branek 

Německo 
2006 

 
Počet 

branek 

Liga 
mistrů 

1. – 15. min 5 25 23 56 

16. – 30. min 19 19 24 50 

31. – 45. min 21 20 20 46 

nastavení 1. poločasu 5 5 3 2 

46. – 60. min 31 28 19 37 

61. – 75. min 24 30 11 62 

76. – 90. min 37 28 36 57 

nastavení 2. Poločasu 8 3 8 17 

prodloužení 1 3 3 3 

celkem 171 161 147 330 
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5  Mistrovství světa 

S výjimkou olympijských her žádná sportovní událost nenadchne stejně jako 

mistrovství světa ve fotbale. Od prvního světového šampionátu, který se konal v roce 1930, 

jeho popularita rostla a prestiž se zvyšovala. Dnes nabývá neskutečných rozměrů.  

Celkem se světový šampionát odehrál desetkrát v Evropě, čtyřikrát v Jižní Americe, 

třikrát ve Střední a Severní Americe. Před devíti lety se dočkala i Asie. Jednou pořádala tento 

turnaj Afrika. Mistrovství světa se zatím ještě nekonalo v Austrálii (Kolář, 2010). 

 

5.1  Průběh Mistrovství světa v Jihoafrické republice 

 4. prosince 2009 se konalo v Kapském Městě rozlosování účastníků světového 

šampionátu, kteří byli rozděleni do osmi základních skupin. Domácí fotbalisté měli právo 

prvního nasazení. 19. Mistrovství světa se hrálo od 11. června do 11. července.  Během celého 

Mistrovství světa bylo odehráno 64 zápasů. Pořadatel mistrovství světa musí mít nejméně 

deset stadionů, přičemž nejmenší stadiony pro zápasy ve skupině musí mít kapacitu větší než 

čtyřicet tisíc míst (Kolář, 2010). 

 

5.2  Vývojové tendence hry 

 Na Mistrovství světa 2010 bylo novinkou nasazování mladých hráčů. Celkově 123 

hráčů bylo do 23 let. Z toho 99 hráčů bylo nasazeno do zápasu. Tato nová generace fotbalistů 

je technicky vynikající, má dobré znalosti taktiky a je psychicky dobře připravena. 

 Dalším trendem, který se objevil na světovém šampionátu, byla kreativita - hlavním 

úspěchem v utkání bylo překonání pevné obrany. Týmy se stále častěji obracely na hráče, 

kteří výborně vedou míč, umí číst hru, dokážou přistihnout soupeře nepřipraveného a potrestat 

tuto jeho chybu. 

 Nejlepší družstva také musela výborně zvládat obrannou činnost v blízkosti vlastního 

pokutového území a vyhýbat se zbytečným faulům, protože v každém týmu je alespoň jeden 

specialista na standardní situace. Řada mužstev měli velice dobře zvládnutý rychlý protiútok. 

Někteří na něm dokonce zakládají svou hru.  

Nejlepší týmy fungovaly jako jeden útvar, hráči dokázali spolupracovat. Byli fyzicky 

zdatní, protože se museli podílet na zakládání útoku i na obranné činnosti. Stále větší 

množství týmů dokázalo přizpůsobit taktiku stavu utkání (FIFA, 2010). 
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Mistrovství světa 2010, jak jsme mohli vidět, můžeme shrnout tak, že současné pojetí 

elitního fotbalu je postaveno na individuálních herních výkonech. U hráčů se předpokládá 

hlavně široký potenciál herních dovedností, ze kterých se potom sestavuje pestrá a variabilní 

mozaika součinností v herních kombinacích a v herních systémech (Buzek, 2010). 

 

5.3  Klíč k úspěchu 

 Na světovém šampionátu v Jihoafrické republice se utkalo mnoho hráčů různých 

národností s odlišnými technickými i fyzickými schopnostmi. Každý z týmů se představil 

specifickým stylem hry, hrál s jinými taktickými záměry (FIFA, 2010). 

Klíčem k úspěchu nejúspěšnějších mužstev se staly tyty body: 

 vynikající technika a agresivní hra při napadání, 

 schopnost středových řad vytvářet brankové příležitosti, 

 alespoň jeden skvělý střelec v mužstvu, 

 jasná strategie útoku a zvládnutý rychlý protiútok, 

 silná lavička náhradníků. 

 

5.4  Shrnutí Mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice 

19. Mistrovství světa ukázalo, že téměř všechny týmy jsou schopny dostat i nejsilnější 

mužstva pod tlak. Nejlepší týmy se dokázaly přizpůsobit stylu hry ostatních družstev a 

chlubily se rychlými a kreativními útočníky, kteří zvládali nejobtížnější situace jako např.: 

Forlán,Villa, Torres a Klose. Všichni tito hráči byli schopni rozhodnout důležitý zápas. V 

dnešním moderním fotbale, kde je obrana velmi dobře propracovaná, je těžké proniknout s 

míčem do pokutového území. Proto trenéři musí mít v družstvu hráče, kteří dokážou řešit 

situace jeden na jednoho.   

 Co se týče rozestavení hráčů na hřišti, nejúspěšnější družstva zůstávala u jednoho 

herního systému. V případě potřeby volily některé týmy drobné úpravy, např. posílení útoku 

či obrany. Důležitost prvního zápasu ve skupině byla značná, družstva hrála opatrně, žádné 

nechtělo ztratit potřebné body. To dokazuje také množství vstřelených branek po odehrání 

všech zápasů základních skupin. Padlo jich pouhých 101. Na Mistrovství světa 2006 jich 

padlo o šestnáct více. (FIFA, 2010).  
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Dalším zajímavým ukazatelem byl počet branek v prvních osmi utkáních, i když si 

fotbalová federace FIFA slibovala od míčů Jabulani nárůst branek, byly na omylu. V osmi 

odehraných zápasech v základních skupinách padlo pouze třináct branek, což je historicky 

nejméně. Byl překonán rekord ze světových šampionátů v letech 1962 a 1974, které držely do 

té doby primát (http://aktualne.centrum.cz/sportplus/fotbal/ms-fotbal, 2010). 

Branky na mistrovství světa v úvodních osmi zápasech:  

1930 – 22 branek, 1934 – 43 branek, 1938 – 35 branek, 1950 – 29 branek, 1954 – 34 branek, 

1958 – 29 branek, 1962 – 16 branek, 1966 – 21 branek, 1970 – 20 branek, 1974 – 16 branek, 

1978 – 22 branek, 1982 – 22 branek, 1986 – 20 branek, 1900 – 22 branek, 1994 – 24 branek, 

1998 – 222 branek, 2002 – 24 branek- 2006 – 18 branek, 2010 – 13 branek. 

 Z dvaatřiceti družstev, která se mohla zúčastnit této největší fotbalové akce, jich 

nejvíce branek dalo Německo (16). Tento tým po celé mistrovství ukazoval svou útočnou sílu, 

dokonce i proti nejlepším týmům jako byla Anglie a Argentina. Na druhém místě se umístili 

finalisté z Nizozemska (12) a o jednu branku méně dala Uruguay (11), která se stala největším 

překvapením celého turnaje. Graf č. 1, udává týmy s největším počtem vstřelených branek 

v Jihoafrické republice. 

 

Graf. č 1: Týmy s největším počtem vstřelených branek na MS 2010 

Zdroj: 

 (<http://www.fifa.com>) 
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Pro porovnání je sestaven graf č. 2, který srovnává nejlépe střílející týmy za 

posledních šest mistrovství světa. 

 

Graf. č. 2: Týmy s největším počtem vstřelených branek za posledních sedm mistrovství 

světa  

Zdroj: (<http://www.fifa.com>) 

Trofej Addidas zlatý míč pro nejlepšího střelce obdrželi Thomas Mueller, David Villa, 

Wesley Senider a Diego Forlan, všichni nastříleli stejný počet branek, a to pět (viz tab. č. 8).  

Jméno Počet 

branek 

Počet 

zápasů 

Thomas Müller (Německo) 5 6 

David Villa (Španělsko) 5 7 

Wesley Sneijder (Nizozemsko) 5 7 

Diego Forlán (Uruguay) 5 7 

Miroslav Klose (Německo) 4 5 

Gonzalo Higuaín (Argentina) 4 4 

Róbert Vittek (Slovensko) 4 4 

Landon Donovan (USA)  3 4 

Luis Suárez (Uruguay) 3 6 

Luis Fabiano (Brazílie) 3 5 

Asamoah Gyan (Ghana) 3 5 

Tab. č. 8: Nejlepší střelci turnaje 

Zdroj: (Kolář, 2010) 
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Historicky nejlepším střelcem je s patnácti zásahy Ronaldo z Brazílie. O pouhý gól 

méně mají na druhém místě Műller a Klose z Německa. Viz Tabulka č. 9. 

Jméno Země Počet gólů Období 

Ronaldo Brazílie 15 1998 - 2006 

Gerd Müller Německo 14 1970 - 1974 

Miroslav Klose Německo 14 2002 - 2010 

Just Fontaine Francie 13 1958 

Pelé Brazílie 12 1958 - 1970 

Sándor Kocsis Maďarsko 11 1954 

Jürgen Klinsmann Německo 11 1990 - 1998 

Helmut Rahn Německo 10 1954 - 1958 

Teófilo Cubillas Peru 10 1970 - 1982 

Grzegorz Lato Polsko 10 1974 - 1982 

Gary Lineker Anglie 10 1986 - 1990 

Gabriel Batistuta Argentina 10 1994 - 2002 

Tab. č. 9: historicky nejlepší střelci MS 

Zdroj: (<http://www. wikipedia.org>) 

 Moderní fotbal, jak nám ukázalo Mistrovství světa 2010, využívá maximální 

spolupráce ve všech fázích hry, spolupráci ve velké rychlosti, veškeré snažení směřuje 

k útočnosti, útočí se ve velkém počtu hráčů. Všechny tyto parametry jsou podloženy 

vynikající kondicí, pohybovou, technickou a taktickou připraveností všech hráčů            

(Jirkal 2010). 
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6  Cíle a úkoly práce, hypotézy 

6.1  Cíle 

 Cílem mé bakalářské práce je analyzovat všechny vstřelené branky na Mistrovství 

světa ve fotbale 2010 v Jihoafrické republice na základě nepřímého pozorování. Pozorovány 

byly všechny týmy v šedesáti čtyřech zápasech. Tato práce důkladně rozebírá všechny 

vstřelené branky, např.: které formy útoku jsou nejúčinnější, z jakých standardních situací 

bylo vstřeleno nejvíce gólů, dále si všímá nejčastěji využívaného prostoru, techniky střelby,  

laterality střelby aj. Získané poznatky ihned statisticky vyhodnotím a vytvořím grafické nebo 

tabulkové vyjádření. 

 

6.2  Úkoly práce 

1. Zaznamenat všechny situace zakončené gólem. 

2. Rozlišit situace na ty, po nichž byla dosažena branka z „otevřené hry“ nebo ze 

standardních situací. 

3. Zjistit nejčastější způsoby a techniky střelby. 

4. Zjistit, který útočný herní systém se vyskytoval nejvíce na světovém šampionátu 2010. 

5. U rychlého protiútoku určit jednotlivé faktory, které předcházely vstřelení branky. 

 

6.3  Hypotézy 

1. Předpokládám, že více než 2/3 branek padne pravou nohou. 

2. Předpokládám, že ze standardních situací bude vstřelen větší počet gólů než v Lize 

mistrů 2007/2008. 

3. Předpokládám, že nejúčinnějším útočným systémem bude postupný protiútok.  

4. Předpokládám, že více branek bude dosaženo mimo pokutové území s porovnáním 

Ligy mistrů 2007/2008. 
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7 Metodika 

Tato bakalářská práce vyhodnocuje všech 145 vstřelených branek na Mistrovství světa 

ve fotbale 2010 v Jihoafrické republice. Branky jsou podrobně analyzovány prostřednictvím 

nepřímého pozorování DVD nosičů z hlediska kvantity. Kvalitativní výzkum se zaměřuje na 

formu útoku, techniku střelby, způsoby střelby nebo lateralitu střelby v utkání. Dalšími 

ukazateli jsou např. důležitost vstřelení první branky nebo úspěšnost střelby vzhledem k času 

utkání (viz kap. č. 7.2). Poté jsou všechna data zpracována a vyhodnocena graficky, tabelárně 

a procentuálně.  

Obrázky, které jsou potřeba pro tuto bakalářskou práci, vytvořím v programu 

DrillBook Football Pro. 

 

7.1 Využité metody pro teoretickou část 

7.1.1  Kvantitativní výzkum 

Podle Hendla (1999) je kvantitativní výzkum založen na ověřování platnosti teorií, 

konstruovaných pomocí konceptů a měřených čísly (pomocí operacionalizace                         

a strukturovaným dotazováním nebo pozorováním a měřením), analyzované vzápětí pomocí 

statistických procedur s cílem zjistit, zda prediktivní zobecnění teorie je opravdu pravdivé.  

 

7.1.2  Nepřímé pozorování 

Dle Psotty (2003) je nepřímé pozorování z videozáznamu podmínkou pro validní        

a spolehlivé posuzování pohybové aktivity, tj. její hodnocení z hlediska typu, úrovně intenzity 

a doby trvání. Tato technika pozorování umožňuje hodnocení bez jakéhokoliv časového stresu 

a jiných rušivých faktorů prostředí s možností opakovaného pozorování stejných sekvencí. 

Pozorování déletrvající pohybové aktivity lze s touto technikou rozložit do několika časových 

period. Nepřímé pozorování zabraňuje působení poklesu pozornosti a celkové únavy na 

kognitivní výkon pozorovatele. Naopak nevýhodou nepřímého pozorování je, že nejde 

pokaždé zachytit pohyb všech hráčů na ploše. Může tedy dojít k částečnému zkreslení. 
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7.2 Pozorování kvantitativního výzkumu 

1) Forma útoku 

V této části budu pozorovat jednotlivé formy útočných systémů, po kterých byla vstřelena 

branka. Dále zde uvedu branky dosažené ze standardních situací. 

 postupný útok (PÚ), 

 rychlý protiútok (RP) – zaměřím se na dobu trvání akce, počet přihrávek, počet 

zapojených hráčů útočícího družstva, a místo zisku míče (viz obr. č. 8), 

 kombinovaný protiútok (KÚ), 

 standardní situace – zde je pozorován volný kop, rohový kop, pokutový kop a autové 

vhazování. Všechny braky jsou posuzovány do pěti přihrávek od rozehrání akce. 

 

Obr. č. 8: rozdělení hřiště 

2) Způsob střelby 

Branky mohou být dosaženy různým způsobem. Tato část výzkumu rozděluje 

střelecké pokusy na činnosti, po nichž střelba následuje. Pozorovány budou i vlastní branky. 

 střelba přímo ze standardních situací (SS), 

 střelba prvním dotykem (PD), 

 střelba po zpracování míče (PZM), 

 střelba po zpracování a vedení míče (PZVM), 

 střelba po zpracování míče a obejití soupeře (PZOS), 
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 střelba po zpracování, vedení míče a obejití soupeře (PZVOS), 

 vlastní branky (VB). 

 

3) Technika střelby 

 Pozorovány budou části dolní končetiny, které hráči použili při vstřelení branky. 

Střelba hlavou je poté rozdělena na střelbu ve stoji, výskoku a v pádu a mezi střelbu jiným 

způsobem patří např.: střelba chodidlem, špičkou, bokem atd. 

 střelba vnitřním stranou nohy (VSN), 

 střelba přímým nártem (PN), 

 střelba vnějším nártem (ON), 

 střelba vnitřním nártem (IN), 

 střelba hlavou (H), 

 střelba jiným způsobem (J), 

 vlastní branky (VB). 

 

4) Prostor střelby  

Tato charakteristika se zaměřuje na prostor, odkud byla branka dosažena. Útočná 

polovina hřiště je rozdělena na tři části, a to na prostor brankového území, prostor pokutového 

území a prostor za pokutovým územím. Opět jsou zaznamenány i vlastní branky (obr. č. 9). 

 

Obr. č. 9: prostor střelby 
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5) Lateralita střelby 

Všechny branky docílené nohou budou rozděleny na branky dosažené pravou a levou 

končetinou. Nejsou zde zahrnuty góly hlavou, vlastní branky ani branky dosažené jinou částí 

těla. 

 

6) Vyjádření všech vstřelených branek z hlediska času 

 Fotbalové utkání se skládá ze dvou poločasů po 45 minutách. Vyjádřeny budou časové 

úseky utkání, ve kterých byla branka zaznamenána. Samozřejmě budou uvedeny nastavení 

obou poločasů a prodloužení. Výsledkem je zjištění, ve kterém časovém rozmezí padá nejvíce 

branek. 

 branky vstřelené mezi 1. – 15. minutou, 

 branky vstřelené mezi 16. – 30. minutou, 

 branky vstřelené mezi 31. – 45. minutou, 

 branky vstřelené v nastavení prvního poločasu, 

 branky vstřelené mezi 46. – 75. minutou,  

 branky vstřelené mezi 76. - 90. minutou, 

 branky vstřelené v nastavení druhého poločasu, 

 branky vstřelené v prodloužení. 

 

7) Důležitost vstřelení první branky 

 Jak důležité může být pro tým vstřelení první branky na světovém šampionátu? 

V turnaji nejlepších družstev světa může každá ztráta bodu znamenat nepostoupení ze 

základní skupiny. Proto týmy hrají velice opatrně, nikdo nechce udělat chybu. V této části se 

zaměřuji na vstřelení první branky a na to, jaký byl konečný výsledek. Zda vedoucí družstvo 

dokázalo utkání uhájit, remízovat nebo dokonce prohrát. Zvlášť budou hodnocena 

bezbranková utkání. 
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II Praktická část 

8  Výsledky kvantitativní analýzy 

Na 19. Mistrovství světa ve fotbale 2010 přešel míč brankovou čáru celkem ve 145 

případech. Celkem bylo sehráno 64 zápasů, průměrně tedy vychází 2,27 branky na zápas. V 

porovnání s předchozím světovým šampionátem před 4 lety klesl počet gólu o 0,03%, tedy o 2 

branky z celkového počtu.  Od světového šampionátu ve Francii 1998 se každým rokem 

průměr branek na utkání zmenšuje. V Jihoafrické republice padlo dokonce nejméně branek za 

posledních dvanáct let.  Lze tedy říci, že moderní trend fotbalu směřuje k propracované, silné 

obraně a počet branek má klesající charakter. 

V tabulce č. 10 jsou srovnány základní informace o počtu odehraných zápasů, počtu 

branek, počtu týmů a průměru gólu na utkání všech mistrovství světa ve fotbale. 

 

Rok - pořadatel 

      Počet  

utkání 

Počet  

branek 

Počet  

týmů 

Průměr 

gólů na 

utkání 

1930 - Uruguay 18 70 13 3,89 

1934 - Itálie 17 70 16 4,12 

1938 – Francie 18 84 15 4,67 

1950 - Brazílie 22 88 13 4 

1954 - Švýcarsko 26 140 16 5,38 

1958 - Švédsko 35 126 16 3,6 

1962 - Chile 32 89 16 2,78 

1966 - Anglie 32 89 16 2,78 

1970 - Mexiko 32 95 16 2,97 

1974 - SRN 38 97 16 2,55 

1978 - Argentina 38 102 16 2,68 

1982 - Španělsko 52 146 24 2,81 

1986 - Mexiko 52 132 24 2,54 

1990 - Itálie 52 115 24 2,21 

1994 - USA 52 141 24 2,71 

1998 - Francie 64 171 32 2,67 

2002 - Japonsko a Korea 64 161 32 2,52 

2006 - Německo 64 147 32 2,3 

2010 - Jar 64 145 32 2,27 

Součet 772 2208 393 3,13 

Tab. č. 10: Průměr gólů na zápas 

Zdroj: (Hunt, 2006; Macho, 2006) 
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1) Forma útoku 

Jak již bylo řečeno, na Mistrovství světa v Jihoafrické republice bylo vstřeleno za celý 

turnaj 145 branek, které byly důkladně několikrát analyzovány a výsledky ukázaly tyto 

hodnoty. 99 branek bylo vstřeleno „z otevřené hry“, což je 68.3 %. To znamená, že zbylých 

46 branek neboli 31,7 % bylo vstřeleno ze standardních situací (viz graf č. 3).  

Po analýze branek „z otevřené hry“ můžeme konstatovat, 55 branek (55,6 %) padlo 

z postupného útoku. Dalších 33 branek (33,3 %) hráči vstřelili z rychlého protiútoku a 

zbylých 11 gólu (11,1 %) bylo docíleno z kombinovaného útoku (viz graf č. 4). 

Podle získaných dat se dá usoudit, že rychlý protiútok je velmi efektivní a oblíbený 

útočný systém mnoha týmů. Ačkoliv si mnozí myslí, že rychlý protiútok je charakteristický 

zejména pro méně kvalitní družstva nebo pro týmy, jejichž hra se zaměřuje především 

defenzivně, je tomu naopak. V Jižní Africe, ale i v jiných soutěžích, jako je např. Liga mistrů, 

se tato forma útoku vyskytuje velmi často i u nejlepších světových mužstev, která ho také 

důkladně trénují. Hlavní výhodou je, že hráči dokážou rychle proniknout do otevřené obrany 

soupeře. Tento systém nejvíce využívaly týmy jako Argentina (z deseti branek čtyři po RP), 

Španělsko (z osmi branek tři po RP), Korea (ze šesti branek dvě po RP). 

 

Graf č. 3 
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Graf č. 4 

Při rychlém protiútoku jde o překonání rozložené obrany soupeře a o přesné 

zakončení. Co se týče doby trvání, pohyboval se ve velmi kolísavém rozmezí. Nejvíce branek 

bylo dosaženo ve čtrnácti sekundách (6), poté v šest sekundách (5) a čtyři branky byly shodně 

vstřeleny ve čtvrté a sedmé sekundě. Graf č. 5 srovnává všechny rychlé protiútoky z hlediska 

času, který byl potřebný na vstřelení branky. 

 

Graf č. 5 
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Počet přihrávek potřebných k vsítění branky při rychlém protiútoku srovnává graf č. 6. 

Počty přihrávek se pohybují od 0 do 5. Ukázalo se, že nejlépe překonat soupeřovu obranu je 2 

– 3 přihrávkami, a to zejména z prvního doteku. 

 

Graf č. 6 

Graf č. 7 poukazuje na počet zapojených hráčů, kteří se na rychlém protiútoku se 

podíleli. Nejčastěji byl rychlý protiútok realizován se čtyřmi hráči (9). 

 

Graf č. 7 
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Z hlediska zisku míče nejčastěji rychlý protiútok vznikal ve střední zóně hřiště, a to 

šestnáctkrát, kde se také odehrává většina fotbalového utkání. Dále následovala zóna obranná 

(13). Nejméně často byl míč odebrán v zóně útočné (4), stávalo se tak po velkých chybách 

obránců (viz graf č. 8). 

 

Graf č. 8 

Standardní situace patří mezi velmi silnou a účinnou herní situací k překonání 

brankáře. Řada světových i amatérských mužstev se snaží natrénovat různé druhy signálů, aby 

zmátla soupeře. Z celkového počtu 145 vstřelených branek na světovém šampionátu se 

podařilo ve 46 případech (31,7%) překonat obranu ze standardních situací. Nejvíce gólu bylo 

dosaženo z volného kopu a to sedmnáct branek (37 %). Ve čtrnácti případech (30,4 %) se 

hráči prosadili z rohového kopu. Na třetím místě se umístil nejlehčí způsob dosažení branky- 

pokutový kop – ten se vyskytl desetkrát (21,7 %). V poslední řadě bylo branky dosáhnuto 

z autového vhazování a to pouze v pěti případech (10,9 %). Viz graf č. 7. 
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Graf č. 9 

2) Způsob střelby 

 Fotbal se neustále zrychluje a mění se jak styl, tak i taktika. Hráči mají stále méně času 

na zakončení a zpracování míče. Z tohoto důvodu se musí modernímu fotbalu přizpůsobovat.  

Dnešní charakter hry je založen na neustálé změně rytmu a tempa hry, na rychlém přechodu 

do útoku a kombinační hře na jeden dotek. Tyto parametry potvrdily i výsledky pozorování 

(viz graf č. 10). 
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 Absolutně nejvíce využívanou technikou střelby byla střelba prvním dotykem (PD). 

Ze všech branek, které byly vstřeleny na Mistrovství světa 2010, bylo sedmdesát sedm gólů 

(53,1 %) dosaženo právě tímto způsobem. Střelbou po zpracování míče (PZM), neboli 

druhým dotykem, bylo vstřeleno dvacet čtyři branek (16.6 %). Třetím nejúspěšnějším 

způsobem byly góly přímo ze standardních situací (StS). Takto se podařilo vsítit patnáct 

branek (10,3 %). Následuje střelba po zpracování a vedení míče (PZVM). Tímto způsobem 

hráči vstřelili deset branek (6,9 %). Další způsoby jsou již méně časté. Jedná se o střelbu po 

zpracování míče, vedení a obejití soupeře (PZVOS) – v osmi případech, to je (5,5 %). Patří 

sem i pro hráče nejméně oblíbený způsob a to vlastní branka (VB), kterou si hráči vstřelili jen 

v osmi případech (5,5 %). Nejméně obvyklým způsobem byla střelba po zpracování míče a 

obejití soupeře (PZOS) – celkem tři branky (2,1 %). 

 

3) Technika střelby 

 Pro zvolení techniky střelby je třeba brát v úvahu vzdálenost mezi míčem a brankou, 

postavení brankáře a danou situaci. Každý fotbalista preferuje svoji oblíbenou techniku 

střelby, ale nejlepší světoví hráči dokážou zvládnout všechny druhy techniky na vysoké 

úrovni tak, aby je žádná situace nemohla překvapit a připravit je tak o vstřelení důležité 

branky. 

 Všechny způsoby střelby jsou zaznamenány v grafu č. 11. Nejúčinnější technikou 

mistrovství světa byla střelba vnitřní stranou nohy (VSN) nebo tzv. „placírka“, která je přesná 

na krátkou vzdálenost a hráči ji používají zejména v prostoru pokutového území. Našlo se i 

pár případů, kdy se podařilo vstřelit branku mimo pokutové území. Celkově ze všech 145 

gólu bylo dáno padesát branek (34,5 %) právě vnitřní stranou nohy. Druhou nejvíce 

používanou technikou byl přímý nárt, který hráči užívali zejména při střelbě ze střední a velké 

vzdálenosti. Největší výhodou je maximální rychlost míče. Při dobře umístěné střelbě je navíc 

velmi těžké míč chytat. Proto bylo střelbou přímým nártem branky dosaženo ve dvaatřiceti 

případech (22,1 %). Těsně za přímým nártem se umístily góly hlavou, které se podařily 

realizovat osmadvacetkrát, to je (19,3 %). Zde nejvíce branek padlo z oblasti kolem 

brankového území až ke značce pokutového území. Devatenácti branek (13,1 %) hráči dosáhli 

vnitřním nártem. Tato technika střelby se vyskytovala především při zahrávání standardních 

situací. Hráč má v těchto případech dostatek času na přípravu kopu, míč se dá tímto způsobem 

roztočit a může měnit i směr letu. Páté místo zaujímají vlastní branky. Naštěstí k těmto gólům 

dochází jen velmi zřídka. Za celý světový šampionát si hráči dali pouze osm vlastních branek 



58 
 

(5,5 %). Pouze v jednom případě (0,7 %) byl zaznamenán gól vnějším nártem v zápase 

Brazílie - Korea. Zbylé techniky, které se nevyskytovaly tak často, byly pojmenovány jako 

jiné (J). Střelby touto technikou byly spatřeny v sedmi případech (4,8%) a to čtyřikrát 

špičkou, dvakrát chodidlem a jedenkrát bokem. 

 

Graf. č. 11 

 Hlavou dokázali hráči překonat brankáře v osmadvaceti případech, což je třetí 

nejúspěšnější způsob hned po vnitřní straně nohy a po přímém nártu. Jednoznačně nejvíce 

branek bylo dosaženo hlavou ve výskoku (21), což představuje 75 %. Ze stoje se radovali 

hráči šestkrát (21,4 %). Pouze jeden hráč (3,6 %) dokázal vstřelit branku v pádu. Všechny 

góly hlavou byly realizovány v pokutovém území (viz graf. č. 12). 

 

Graf. č. 12 
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4) Prostory střelby 

 Výsledky této analýzy ukázaly, že nejvíce branek je dosaženo z pokutového území. 

Z celkového počtu 145 gólu jich bylo 119 (82,1 %) vstřeleno z prostoru brankového a 

pokutového území -  tedy do 16 metrů od brankové čáry. Zbylé branky (26), které 

představovaly 17,9 %, byly dosaženy za hranící pokutového území.  

V brankovém území zakončili hráči své akce dvaatřicetkrát (22,1 %) především 

z prvního doteku, kdy není na zpracování téměř žádný čas. Nejčastějším způsobem zakončení 

byla vnitřní strana nohy a hlava. Ve velkém vápně bylo ještě o padesát pět branek více, tzn. 

osmdesát sedm (60 %). Zde se opět nejvíce zakončovalo prvním dotekem nebo střelbou po 

zpracování a vedení míče. Nejčastější technika byla vnitřní strana nohy a přímý nárt, 

z pokutových kopů pak vnitřní nárt. Za hranicí šestnácti metrů hráči dokázali vstřelit dvacet 

šest branek (17,9 %). Většinou se jednalo o střelby z volných kopů, nejčastěji přímým nártem 

nebo vnitřním nártem (viz obr. č. 10). 

 

Obr. č. 10 

5) Lateralita střelby   

 Graf č. 13, jak se dalo předpokládat, poukazuje na to, že dominantní nohou celého 

Mistrovství světa 2010 se stala pravá. Ze sto sedmi branek, které byly vstřeleny nohou, se 

podařilo dvaasedmdesátkrát (74,5 %) zakončit pravou končetinou. Levou nohou se podařilo 

dostat míč za brankovou konstrukci šestadvacetkrát (25,5 %). Zbylých gólů bylo dosaženo 

hlavou nebo jiným způsobem např. bokem. 
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Graf. č. 13 

Další graf č. 14 porovnává všechny vstřelené branky ze světového šampionátu 

v Jihoafrické republice.  Udává, které góly padly pravou nohou, levou nohou, hlavou, jiným 

způsobem a jsou zde uvedeny i branky, které si dali hráči sami, tzv. „vlastňáky“. 

 

Graf. č. 14 
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6) Úspěšnost střelby vzhledem k času utkání 

 Každá branka, která padla na fotbalovém Mistrovství světa 2010, byla zařazena do 

jednoho z devíti bloků rozdělených po patnácti minutách v normální hrací době. Dále jsou zde 

zařazeny nastavení obou poločasů a prodloužení. Ve většině případů přešel míč brankovou 

čáru v rozmezí mezi 76. – 90. minutou a to devětadvacetkrát (20 %). O pouhé dvě branky 

méně bylo realizováno mezi 61. – 75. minutou, tedy dvacet sedm (18,6 %). A na třetím místě 

s dvaceti čtyřmi zásahy (16,6 %) se umístilo rozmezí 16. – 30. minut. Pro srovnání je uvedena 

tabulka č. 11. 

Blok 

utkání 

Počet  

branek 

Procentuální 

vyjádření 

1. – 15. minuta 14 9,7% 

16. – 30. minuta 24 16,6% 

31. – 45. minuta 20 13,8% 

Nastavení 1. poločasu 2 1,4% 

46. – 60. minuta 22 15,2% 

61. – 75. minuta 27 18,6% 

76. – 90. minuta 29 20% 

Nastavení 2. poločasu 5 3,4% 

Prodloužení 2 1,4% 

Počet vstřelených branek 145 100% 

Tab. č. 11 

7) Důležitost první vstřelené branky 

 Z této analýzy vyplývá, že vstřelení první branky dokáže značně ovlivnit celkový 

výsledek utkání. Dokonce i slabší mužstva na šampionátu při vstřelení úvodního gólu 

dokázala řadu soupeřů porazit nebo alespoň dohrát utkání nerozhodně. Z celkových šedesáti 

čtyř odehraných zápasů pětačtyřicetkrát (70, 3%) dokázala družstva po vstřelení první branky 

udržet vítězný stav. V devíti zápasech (14, 1 %) se při vstřelení první branky podařilo uhrát 

alespoň remízu. Pouze dva týmy (3, 1%) z celého turnaje po úvodní brance svoje vedení 

ztratily, neudržely ani nerozhodný stav a ze hřiště odcházely poražené. V osmi případech 

(12,5 %) nepadla ani jedna branka a zápas tak skočil 0:0. Viz tabulka č. 12. 
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 Počet 

utkání 

Procentuální 

vyjádření 

Počet výher při vstřelení 1. branky 45 70,3% 

Počet remíz při vstřelení 1. branky 9 14,1% 

Počet proher při vstřelení 1. branky 2 3,1% 

Počet utkání s výsledkem 0 : 0 8 12,5% 

Počet utkání 64 100% 

Tab. č. 12 
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9  Diskuze 

 V bakalářské práci byly analyzovány všechny branky vstřelené na Mistrovství světa ve 

fotbale v Jihoafrické republice. Rok 2010 přinesl tedy 145 branek v 64 odehraných utkáních, 

což činí 2,47 gólu na zápas – to je nejméně za posledních pět světových šampionátů. Menší 

průměr vstřelených branek v průběhu celé historie fotbalového mistrovství světa vychází 

pouze v roce 1990 v Itálii, a to 2,21 (viz kap. 8.) Pokud porovnáme výsledky analýzy 

s Mistrovstvím světa ve fotbale 2006 v Německu, můžeme konstatovat, že počet branek byl 

téměř shodný, ačkoliv to tak zpočátku nevypadalo (došlo k poklesu o pouhých 0,03 %.). 

Přestože si fotbalová federace FIFA slibovala od nevyzpytatelných míčů Jabulani vysoký 

počet gólů, nebylo tomu tak. V prvních osmi zápasech dokonce bylo vstřeleno nejméně 

branek v historii. Hráči se mohli radovat pouze třináctkrát. To je o pět branek méně než na 

předešlém světovém šampionátu. Domnívám se, že se tomu tak mohlo stát díky nejrůznějším 

taktickým a strategickým přístupům k obraně, která se neustále zlepšuje, a proto, že se kvalita 

všech světových družstev vyrovnává. Do popředí se dostávají i jiné týmy než jen z Evropy a 

Jižní Ameriky, i když značné rozdíly tu jsou pořád. Proto bylo příjemné poznávat a srovnávat 

herní styly mezi státy a hlavně mezi kontinenty.  Finále bylo ryze evropské. Stejně tak tomu 

bylo před čtyřmi lety. Utkali se zde jedni z největších favoritů celého turnaje, Španělé a 

Nizozemci. Další velcí kandidáti na titul jako Brazílie, Argentina nebo Anglie byly vyřazeni 

v průběhu turnaje. 

Z „otevřené hry“ neboli z nepřerušené hry bylo vstřeleno 99 branek (68,3 %). Zbylých 

46 (31,7 %) gólů bylo dosaženo prostřednictvím standardních situací (viz kap 8). Procentuální 

výsledek se téměř shodoval s názorem Buzka, který uváděl, že po standardních situacích je 

dosaženo 25-30 % branek. Stejně tak se moje výsledky pohybovaly v rozmezí Vojáčka, který 

uváděl, že tyto situace tvoří 30-40%. Porovnání s Ligou mistrů v ročníku 2007/2008 bylo 

téměř shodné, zde bylo ze standardních situací dosaženo 31,8 % branek. Dalším ukazatelem 

je německá Bundesliga, kde padlo 29 % branek ze standardních situací za období 1991 – 

2001. Dalo by se říci, že se tyto situace pohybují relativně v podobných číslech, ať už to jsou 

v evropské soutěže nebo mezinárodní turnaje. 

Ve formě útoku měl největší zastoupení postupný útok s pětapadesáti zásahy (55,6 %). 

Rychlým protiútokem překonali hráči rozloženou obranu soupeře třiatřicetkrát (33,3 %). 

V jedenácti případech (11,1 %) přešel míč brankou čáru kombinací postupného a rychlého 

protiútoku čili kombinovaným útokem. Nejčastěji byl rychlý protiútok realizován třemi až 
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pěti hráči, jednou až třemi přihrávkami. Obvykle byl rychlý protiútok rozehrán ve čtrnácti 

sekundách. Ke vzniku docházelo nejčastěji ve stření zóně (48.5 %) viz kap. 8.  Výsledky, 

které zjistil Kulatka, se velmi podobaly. Postupným útokem bylo zakončeno 51,4 %, rychlým 

protiútokem 36 % a kombinovaným protiútokem 12,4 %. Stejně jako v mé práci se nejčastější 

počet přihrávek pohyboval mezi jednou až třemi. Ale nejvíce branek padlo v osmi sekundách 

a počet zapojených hráčů do tohoto útočného systému byl dva až čtyři. K zisku míče také 

nejčastěji docházelo ve stření zóně (66,6 %). 

Nejdůležitější herní činností je střelba, bez které se utkání vyhrát nedá. Jak bylo řečeno 

výše, počet branek se stále snižuje. Jak je to se  střelbou? Porovnával jsem osm nejlépe 

střílejících týmů na branku za poslední tři světové šampionáty (Japonsko a Korea 2002, 

Německo 2006, Jihoafrická republika 2010). Pro srovnání byly doplněny i střelby mimo 

branku a celkový součet střel. Nejvíce střílejícím mužstvem se stalo Německo (117), které 

bylo také pořádající zemí. Druhé bylo Portugalsko (105) opět na Mistrovství světa v Německu 

2006 a třetím nejvíce střílejícím týmem se stalo Španělsko (104) v Jihoafrické republice. 

Nejčastěji byla branka ohrožovaná hráči Portugalska (56) a Německa (54) na světovém 

šampionátu v Německu, stejný počet měla i Brazílie (54) na Mistrovství světa v Japonsku a 

Koreji. Výrazně nižší počet střel na branku se vyskytoval na světovém šampionátu 

v Jihoafrické republice, kde se tři nejúspěšnější týmy nedostaly přes pomyslnou hranici 

padesáti střel. Celkově nejméně střel padlo na Mistrovství světa v Japonsku a Koreji, kde osm 

nejlepších týmů vystřelilo 573 krát ve čtyřiceti pěti zápasech. Nejvíce se pak stříleno na 

branku v Německu 2006, a to 659 krát ve čtyřiceti sedmi utkáních (viz kap. 4.3). Střelba a 

góly se navzájem prolínají, proto si myslím, že s klesající střelbou bude klesat i počet branek, 

stejně jako tomu bylo v Jižní Africe. 

S tímto problém souvisí také četnost střelby. Opět bylo porovnáno osm týmů 

s největším průměrem střel na zápas za posledních dvanáct let. Bokša a Mendlík uváděli, že 

nejúspěšnější družstva vystřelí na branku 17-20 krát. Např. v Mexiku 1986 měla největší 

počet střel na zápas Brazílie (21,4), dále Německo (18,33) a Francie 17,43). Výsledky 

ukázaly, že nyní se četnost u nejlepších mužstev pohybuje mezi 14 – 17 střelbami za zápas. 

Největší průměr střel na zápas mělo Španělsko (17,28), pak už se vyskytují týmy s pouhými  

šestnácti střelbami na zápas, kterými byly např. Německo (16,7), Ghana (16,4), Švédsko 

(16,3), Pobřeží Slonoviny (16,3) a Francie (16) viz kap. 4.5. Ukázalo se, že četnost střelby má 

opět klesající tendenci a s výrokem Bokši a Mendlíka by souhlasilo jen Španělsko. Je pravda, 
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že tyto údaje jsou 25 let staré a herní styl fotbalu se velmi změnil, zrychlila se hra, nároky na 

hráče jsou stále větší a stále se zlepšuje taktika a strategie.  

 Střelba byla pozorována ještě z několika jiných hledisek. Sledoval jsem způsob 

střelby, techniku střelby, prostor střelby, lateralitu střelby, úspěšnost střelby vzhledem k času 

utkání a důležitost vstřelené první branky (viz kap. 8). Sedmdesát sedm střel (53,1 %), které 

byly zakončeny brankou, bylo realizováno prvním dotykem, zejména vnitřní stranou nohou, 

přímým nártem a hlavou. Druhým nejčastějším způsobem byla střelba po zpracování míče 

neboli druhým dotekem (16,6 %). Střelba ze standardních situací se vyskytovala v 10,3 %. 

Střelba po zpracování a vedení míče se objevila v 10,3 %. Další způsoby jako střelba po 

zpracování míče, vedení a obejití soupeře (5,5 %), vlastní branky (5,5 %) a po zpracování 

míče a obejití soupeře (2,1%). V Lize mistrů se tyto údaje pohybovaly ve velmi podobných 

číslech. Prvním dotykem bylo zakončeno 52, 7%. Střelba po zpracování míče se vyskytovala 

ve 21,2 % a standardní situace zaujímaly 7,6 %. Nejméně zaujímaly vlastní branky, a to 2,7 

%, kterých padlo o 2,8 % méně než na světovém šampionátu v Jihoafrické republice. 

Jednoznačně nejpoužívanější technikou střelby byla vnitřní strana nohy („placírka“), 

kterou hráči použili v padesátkrát (34,5 %). Touto technikou se nejvíce střílelo v pokutovém 

území, protože její hlavní výhodou je přesnost. Nevýhodou je, že na větší vzdálenost nelze 

touto technikou dodat střelbě takovou rychlost jako jiným technikám. Přímým nártem jako 

druhou nejpoužívanější technikou bylo vstřeleno dvaatřicet branek (22,1 %). Značnou úlohu 

měla i střelba hlavou, ta se objevila ve dvaceti osmi případech (19,3 %). Jak se dalo očekávat, 

nejvíce branek bylo dosaženo ve výskoku. Všech těchto dvacet jedna gólů (75 %) hráči 

realizovali v pokutovém území prvním dotykem. Ve stoji bylo vstřeleno šest branek (21, 4%). 

V pádu se trefil ze všech odehraných šedesáti čtyřech utkáních pouze jediný hráč (3,6 %). 

V Lize mistrů v roce 2007/2008 byla nejpoužívanější technikou také vnitřní strana nohy (32,1 

%), dále následoval přímý nárt (25,8 %) a branky hlavou (16,7 %). Všechny tyto výsledky 

měly podobné procentuální zastoupení až na branky, které padly vnějším nártem. Na 

Mistrovství světa 2010 padl pouze jediný gól (0,7 %), ale v Lize mistrů 2007/2008 touto 

technikou bylo vstřeleno čtrnáct branek (4,2 %). 

Prostor střelby ukázal, že nejčastěji se hráči trefují v pokutovém území. Z celkového 

počtu 145 gólů padlo sedmaosmdesát branek (60 %) z prostoru pokutového území. Hráči 

vstřelili třicet dva branek (22,1%) v brankovém území. V celkovém součtu bylo z brankového 

území a pokutového území dosaženo 82,1 % branek. Dvacet šest branek (17, 9 %) padlo 

mimo pokutové území. Bokša a Menlík sestavili tabulku znázorňují počet branek uvnitř 
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pokutového území a vně pokutového území od roku 1974 do roku 1986. Dosažené výsledky 

se značně lišily. V průměru padlo 90,15 % branek uvnitř pokutového území a pouhých 9,85 % 

vně pokutového území. Opět by se dalo poukázat na herní systémy, taktiky i strategie 

mužstev, které se za tuto dobu vyvinuly, proto si myslím, že dříve bylo pro útočníky mnohem 

lehčí dostat se do prostoru pokutového území než dnes. Pro srovnání, v Lize mistrů bylo 

vstřeleno 85,2 % branek uvnitř pokutového území a 14,8% branek vně pokutové území. 

 Jak již bylo řečeno, standardní situace představují značné nebezpečí pro soupeře, 

protože z nich pochází kolem 30 % všech vstřelených branek. Ze čtyřiceti šesti standardních 

situací bylo nejvíce branek docíleno volným kopem, a to sedmnáct (37 %). To je o pouhá dvě 

procenta méně než v na světovém šampionátu v Německu. Poslední dobou se stává velmi 

nebezpečnou standardní situací také autové vhazování, po němž přešel míč brankovou čáru 

pětkrát (10,9 %). Z rohového kopu padlo čtrnáct branek (30,4 %), to je o jednu branku méně 

než na světovém šampionátu v Německu 2006. Z pokutového kopu bylo dosaženo deseti 

branek (21,7 %). Naopak podle výsledků Kulatky byla nejčastější standardní situace pro 

vstřelení branky rohový kop (38,1%). Až na druhém místě byly volné kopy (29,5 %). To je 

možná dáno větší disciplínou hráčů a počtem faulů v blízkosti pokutového území. Mistrovství 

světa se koná jednou za čtyři roky. Může tak docházet k větším taktickým záměrům z pohledů 

trenérů i hráčů. 

 Důležitou roli, hlavně psychickou, v utkání hraje vstřelení první branky. Na 

Mistrovství světa 2010 se odehrálo šedesát čtyři zápasů, z toho družstva, která vstřelila první 

branku, svůj výsledek uhájila v pětačtyřiceti utkáních (70,3 %). V devíti případech (14,1 %) 

se týmům podařilo zachránit alespoň bod a pouze dvakrát (3,1 %) odcházeli hráči ze hřiště 

poraženi. Osm zápasů za celý světový šampionát skončilo 0:0 (12,5 %). Výsledky této 

analýzy jsou vyhodnoceny v kapitole 8. Roxburgh srovnával úspěšnost vstřelení první branky 

v Lize Mistrů v ročníku 2007/2008. 64 % zápasů bylo vyhráno při vstřelení první branky, 

remíza byla udržena ve 12 %. 15% zápasů bylo při vstřelení první branky otočeno. Dále 

Borbély uváděl, že tým který vstřelí první branku, vítězí v 67%, remizuje ve 22% a prohrává 

zápas v 11 %. Značný výkyv se ukázal v oblasti počtu proher při vstřelení první branky. 

Ostatní ukazatele jsou téměř shodné. 

 Posledním parametrem byla úspěšnost vstřelení první branky vzhledem k času utkání. 

Nejvíce branek padlo v 76. – 90. minutě (20%) a 61. – 60. minutě 18,6 %. Nejméně branek, a 

to shodně, bylo dosaženo v nastavení prvního poločasu a v prodloužení (1,4 %). Roxburgh 

analyzoval Ligu mistrů v roce 2007/2008 a nejvíce branek, osmnáct (79 %) padlo v rozmezí 
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61. – 75. minuty (18,79 %) a mezi 76. – 90 minutou (17,27 %). Podle mého názoru nejvíce 

branek padá ke konci druhého poločasu z důvodu únavy hráčů a nátlakové hry prohrávajícího 

družstva. 

 Mnou zjištěné výsledky se z velké části podobají názorům různých autorů. Shodují se 

zejména s porovnáním Ligy mistrů 2007/2008. Jen v několika málo případech dochází 

k výkyvům. Ty mohou být způsobeny počtem odehraných zápasů, protože v Lize mistrů bylo 

odehráno celkově 125 zápasů, kdežto na Mistrovství světa v Jihoafrické republice pouze 64. 
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Vyhodnocení zkoumaných hypotéz:  

Hypotéza č. 1, ve které jsem předpokládal, že více než 2/3 branek padne pravou nohou se 

potvrdila. Pravou nohou bylo dokonce vstřeleno 74,5 % ze všech branek, kterých bylo 

dosaženo končetinou. 

Hypotéza č. 2, ve které jsem předpokládal, že ze standardních situací padne více gólů než 

v Lize mistrů 2007/2008, se nepotvrdila. V Lize mistrů padlo o pouhé 0,1 % více branek po 

této situaci.  

Hypotéza č. 3, ve které jsem předpokládal, že nejúčinnějším útočným systémem bude 

postupný protiútok, se potvrdila. Tento systém se vyskytoval v 55,6 %.  

Hypotéza č. 4, ve které jsem předpokládal, že v porovnání s Ligou mistrů 2007/2008 bude 

více branek dosaženo mimo pokutové území, se také potvrdila. V Jihoafrické republice bylo 

mimo pokutové území vstřeleno o 3,1 % více branek. 
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10  Závěr 

 Na začátku mé práce jsem se věnoval charakterizaci současného fotbalu, vysvětloval 

jsem pojmy jako herní výkon nebo herní činnosti. Dále jsem popisoval herní systémy družstva 

a střelbu. Porovnával jsem různá mistrovství světa s jinými soutěžemi, zejména s Ligou 

mistrů.  Srovnával jsem např. úspěšnost střelby vzhledem k času utkání nebo důležitost 

vstřelení první branky či standardní situace.  

V praktické části jsem podrobně analyzoval všechny vstřelené branky na Mistrovství 

světa v Jihoafrické republice 2010 z hlediska kvantity a následně jsem výsledky přenesl do 

grafické a tabelární podoby. Zjišťoval jsem, který z útočných herních systémů byl na 

mistrovství světa neúčinnější. Důkladně jsem se zaměřil na rychlý protiútok z hlediska počtu 

zapojených hráčů, počtu přihrávek, doby trvání a místa zisku míče. Dále jsem zjišťoval, která 

technika střelby byla nejúčinnější nebo kterou končetinou padlo více branek. Pro zisk těchto 

dat jsem použil metodu nepřímého pozorování DVD nosičů. Tato technika má hlavní 

nevýhodu v tom, že nezabírá celé hřiště a některé situace se tak těžko posuzují.  

Zjištěné hodnoty se v porovnání s posledními dvěma mistrovstvími světa výrazně 

nemění. Podobné výsledky byly zjištěny i v nejlepší klubové soutěži, v Lize mistrů 

2007/2008. Vstřelené branky sice zlehka ubývají, ale to je zřejmě dáno nejrůznějšími 

taktickými pokyny a technickou vyrovnaností týmů. Krása této hry nicméně zůstává.  
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