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1 ÚVOD 

Futsal, přestože je stále relativně mladou malou formou fotbalu, je hlavně sportovním 

odvětvím, které provozují již miliony lidí na celém světě. V průběhu svého vývoje se rychle 

rozšiřoval a získával na oblíbenosti v mnoha zemích světa. Futsal je tak sportem, který dokáže 

skloubit všechny přednosti dohromady - ať je to radost z pohybu, nenáročnost a přístupnost 

všem, kteří o něj mají zájem, kolektivní pojetí v okruhu kamarádů nebo široké zapojení 

fyzické i psychické složky osobnosti do soutěžení. Na nejnižších úrovních pak futsal 

poskytuje sportovní vyžití, bez kterého by si řada hráčů nedokázala svůj život ani představit, 

na té nejvyšší potom potřebnou seberealizaci zejména mladých sportovců. 

Velkým nedostatkem na poli tohoto sportu byla a vlastně stále je absence odborné 

literatury a omezené množství studií, které by sledovaly jakýkoliv vývoj ve futsalu, 

dovednostech hráčů či řešení standardních situací. Tento problém byl zjištěn již při 

zpracovávání předchozí bakalářské práce, což bylo motivací při volbě tématu pro tuto 

diplomovou studii. Jedinou ucelenou publikací či spíše příručkou díky svému rozsahu je 

kniha od Kresty (2009), který stručně popisuje historii futsalu, jeho pravidla a dále 

systematiku a přehled obsahu herního výkonu hráče futsalu i celého týmu. V zahraničí lze 

nalézt několik dalších publikací, z nichž jen některé jsou publikovány v anglickém jazyce 

(většina pochází z Brazílie), ale problematická je jejich dostupnost v České republice. Velká 

změna byla zaregistrována mezi akademickými závěrečnými pracemi, kdy v posledních deseti 

letech bylo zpracováno několik studií, které přinesly mnohé poznatky. 

Práce si klade za cíl rozšířit tuto oblast vědění zejména o taktiku a způsoby řešení 

standardních situací ve futsalu FIFA, které jsou častým jevem v utkání a jejich dobré 

zvládnutí ovlivňuje celkový úspěch týmu, tedy i jeho herní výkon. Tato problematika zatím 

nebyla rozsáhleji studována ani rozebírána, což vytváří prostor pro tuto práci. Vzhledem 

k tomu, že rozehrání jakékoliv situace vyžaduje vždy spolupráci nejméně dvou hráčů, je 

snahou vypozorovat v utkáních nejvyšší české futsalové soutěže nějaké vzorce, resp. herní 

kombinace, a posoudit jejich vliv na průběh utkání. Práce se však zaměřuje na řešení těchto 

standardních situací z pohledu útočících týmů a sleduje zvláště ta řešení standardních situací, 

která měla předpoklad skočit brankou, anebo z nich branky bylo docíleno. 

Ke splnění cíle byly navrženy výzkumné otázky a podotázky. Tyto se zaobírají 

problematikou řešení standardních situací, jejich efektivitou a vlivem místa na hrací ploše, 
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odkud jsou rozehrávány. Zpozorovaná zjištění by měla s jistými úpravami být aplikovatelná i 

pro kluby a soutěže na nižších úrovních, které by chtěly zlepšit své výkony.  

Autor je ve výzkumu motivovaný jako hráč futsalu na krajské úrovni, ale zejména jako 

divizní rozhodčí futsalu FIFA. V obou těchto postech jsou praktické i teoretické znalosti 

využitelné pro zlepšení. Současně má tato sportovní hra velmi blízko k fotbalu, který autor 

hrál v mládežnických kategoriích a do nedávné doby v něm působil jako trenér u ligových 

žákovských mužstev FK Ústí nad Labem. Téma práce svou povahou i aplikovatelností 

výsledků velmi vhodně zapadá pod osnovy Katedry sportovních her, kde autor studuje 

sportovní specializaci na fotbal.   
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2 Teoretická východiska 

2.1 Vývoj futsalu FIFA 

Termín futsal je již v dnešní době světově známý název pro odvětví sportu, které je 

velmi podobné fotbalu, avšak hrané na malých hřištích a v hale. Enger (2011) jej označuje 

jako fotbal v hale. Některé zdroje definují futsal jako fotbal na hřištích basketbalových 

rozměrů (US Futsal, 2013). Podle Kresty (2009) jde o formu malého fotbalu se svými 

specifickými pravidly. Vznik názvu lze odvodit ze složení španělského nebo portugalského 

slova pro fotbal - FUTbol či FUTebol, a připojení španělského nebo francouzského výrazu 

pro halu - SALon či SALa (Sobotka, 2008; Čálek, 1989). Futsal je potom nazýván jako fotbal 

v pěti (Hammer FC, 2010).  

Z hlediska historického vývoje futsalu se lze přiklonit k názoru  

Kresty (2009, s. 13), který uvádí, že futsal vychází z fotbalu stejně jako jiné malé formy. Jiný 

zdroj tuto skutečnost připouští, když tvrdí, že futsal je pouze oficiální formou fotbalu v hale 

(Hammer FC, 2010). Shodně informuje i článek „The history of futsal“ na oficiálních 

stránkách FIFA (2010). Je tedy třeba čtenáři stručně přiblížit i historii fotbalu, jelikož některé 

skutečnosti měly a stále mají vliv na podobu současného futsalu.  

Fotbal vznikl přirozeným vývojem míčových her (Votík, 2006), které nacházíme 

v různých podobách v každé historické etapě kulturního vývoje lidské společnosti po celém 

světě (Navara, Buzek, Ondřej, 1986). Jisté formy míčových her podobných fotbalu lze 

z historických údajů nalézt v Číně, ale i Řecku a Římě a mnoha dalších oblastí. Přesná 

pravidla těchto her však nejsou přesně známa, ale předpokládá se, že se míč pravděpodobně 

kopal i házel (Žurman, 1975). 

Podle mnohých pramenů se současný fotbal zrodil v Anglii v 60. letech 19. století 

(Macho, 1996). Shodně informuje i Olivová (1979), která dále uvádí, že první zprávy o 

míčové hře, při které byl míč kopán nohou, existují již z 12. století. Ovšem to byl fotbal 

lidovou zábavou bez pevných pravidel. Roku 1863 vznikla první fotbalová asociace - The 

Football Association, která dala vzniknout novým pravidlům. Votík (2006) uvádí, že v roce 

1871 byla zahájena nejstarší soutěž na světě a to anglický pohár. A již v roce 1872 se 

uskutečnil v Glasgowě první mezinárodní zápas mezi mužstvy Skotska a Anglie. Dále vzniká 

v roce 1882 první mezinárodní komise pro úpravu fotbalových pravidel, která také vydala 

první mezinárodní pravidla.  Navara, Buzek a Ondřej (1986, s. 11) k tomu dodávají, že: 
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„Kolem roku 1885 nabyla kopaná v Anglii v podstatě té podoby, jak ji známe dnes.“ Na 

začátku minulého století vznikla stěžejní organizace celého fotbalu FIFA – Fédération 

Internationale de Football Asociation. Stalo se tak 21. května 1904 v Paříži (Macho, 1996; 

Navara, Buzek, Ondřej, 1986). 

Počátky futsalu jako určité malé formy kopané lze najít již kolem roku 1930, kdy v 

Montevideu v Uruguayi místní učitel tělesné výchovy Juan Carlos Ceriani navrhl pravidla pro 

fotbal v pěti hráčích, čímž chtěl umožnit realizaci sportovního soutěžení v rámci asociace 

YMCA (US Futsal, 2013). Jeho snaha byla reakcí na nedostatek fotbalových hřišť a fakt, že 

mnoho mladých fotbalistů neorganizovaně hrálo jisté formy fotbalu na basketbalových 

hřištích. Vznikla tak první pravidla halového fotbalu, při jejichž tvorbě se Ceriani inspiroval 

pravidly vodního póla, házené a basketbalu (FIFA, 2013). Hrálo se na basketbalovém hřišti 

v hale, bez postranních mantinelů a s míčem se sníženým odskokem. Jakmile Ceriani uvedl 

hru v život, stala se brzy velmi populární v celé Jižní Americe, zejména v Brazílii. Herní 

dovednosti jsou zvláště patrné u brazilských fotbalistů hrajících velký fotbal. Pelé, Zico, 

Socrates, Bebeto a další velké brazilské hvězdy rozvinuli své herní dovednosti právě hraním 

futsalu (Kresta, 2009). Do Evropy se futsal dostává se španělskými a portugalskými imigranty 

vracejícími se z Jižní Ameriky (FIFA, 2013) a z důvodu rostoucího zájmu obyvatelstva 

o malé formy kopané (Kresta, 2009). 

V roce 1965 vzniká Jihoamerická konfederace futsalu SAFC, která podporuje rychlý 

rozvoj futsalu (FIFA, 2010). Kresta (2009) uvádí, že již v roce 1971 vznikla mezinárodní 

asociace FIFUSA - The Federacion Internacional de Futbol de Salon, která má za cíl šířit svou 

podobu sálového fotbalu po celém světě, především pak do Evropy. Avšak některé z pramenů 

hovoří o obavách FIFA o ohrožení postavení klasického fotbalu, kdy jedním z faktorů měl být 

fakt, že v celosvětovém měřítku bude přibývat sportovních hal. Toto by evidentně mohlo 

ovlivnit zájem o halové sporty. Jeden z dřívějších prezidentů FIFUSA Havelange se stal 

odpůrcem sálového fotbalu jako samostatného sportovního odvětví. Naopak tehdejší šéf 

FIFUSA Januario d’Alesio se snažil dokázat, že sálový fotbal je svébytným sportovním 

odvětvím (US Futsal, 2013; FIFA, 2013). 

První soutěž na mezinárodní úrovni v podobě Jihoamerického poháru se hrála v roce 

1965, kde zvítězila Paraguay. V následujících letech až do roku 1979 vyhrávala Brazílie, a to 

celkem šestkrát. První světové mistrovství ve futsalu pod záštitou FIFUSA se hrálo roku 1982 

v Sao Paulu a i zde se prvenství zmocnila Brazílie. Na druhém mistrovství v roce 1985 ve 
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Španělsku Brazílie vítězství obhájila, ale na třetím MS roku 1988 v Austrálii vyhrála 

Paraguay (Sobotka, 2008). 

Hovorka (2010) s odkazem na další zdroje popisuje rozdílný vývoj futsalu  

ve 20. století, kdy se toto odvětví malé formy fotbalu rozdělilo a jedno spadalo pod záštitu 

FIFA, zatímco druhé pod FIFUSA, později AMF – Asociación Mundial de Futsal. Jednalo se 

tedy o futsal FIFA a jeho obdobu futsal – sálový fotbal. Oba sporty mají mnoho společného, 

ale liší se v některých pravidlech hry a to zejména v těch, které se týkají standardních situací. 

V současné době tedy existuje futsal FIFA jako sport v rámci „fotbalové rodiny“ FIFA a 

sálový fotbal samostatně po té, co FIFUSA deklarovala, že futsal - sálový fotbal je 

samostatným sportem, kterému nikdo nemůže brát právo na vlastní existenci (Kresta, 2009). 

Na území České republiky se vedly i spory o užívání názvu futsal, které trvaly několik let a 

probíhaly paralelně u soudu a Úřadu průmyslového vlastnictví. Soud dospěl v roce 2002 k 

verdiktu, že Svaz sálového fotbalu má používat název pro své soutěže futsal - sálový fotbal a 

ČMFS má užívat označení futsal FIFA (FKV VÍTKOVICE, 2007). Úřad průmyslového 

vlastnictví samotné pojmenování „futsal“ po zaregistrování SSF vymazal a to na základě 

urgencí ČMFS (AFB, 2013). 

2.1.1 Vývoj futsalu FIFA na území ČR 

Již na počátku druhé poloviny minulého století se na území ČR paralelně hrála jak tzv. 

malá kopaná v počtu 5+1, tak sálový fotbal v počtu 4+1. Sálový fotbal, respektive futsal, se 

do Čech dostal z Uruguaye v roce 1974 a ujal se pro něj název „líný míč“. Organizace soutěží 

se ujal Svaz socialistické mládeže (Kresta, 2009). 

Futsal FIFA se však v Česku rozvíjel v rámci malé kopané i futsalu – sálového fotbalu, 

což potvrzují mnohé zdroje (AFB, 2013; Kresta, 2009; KFV VÍTKOVICE, 2007). Zlomovým 

obdobím pro tuto sportovní hru byl rok 1990, kdy se sport zařadil do organizační struktury 

tehdejší ČFA - Československé fotbalové asociace a ČMFS – Českomoravského fotbalového 

svazu, což potvrdila valná hromada svazu v lednu 1991. Významný rokem v historii futsalu 

FIFA se stal rok 1993, kdy vznikla samostatná ČR. „Vrcholným orgánem je komise malého 

fotbalu ČMFS, která se hlásí po vzoru fotbalu k programům FIFA a UEFA“ (Kresta, 2009). 

V témže roce se na jaře uspořádal nultý ročník celostátní ligy a od podzimu roku 1993 se 

pravidelně pořádá dlouhodobá soutěž se 16 účastníky (Sobotka, 2008). Vítězná mužstva 

v jednotlivých ročnících jsou uvedena v Tabulce 1. 
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Tab. 1 Mistři ČR ve futsalu FIFA (Kresta, 2009; FAČR, 2013) 

Ročník Mistr ČR Ročník Mistr ČR 

1993 Ajax Novesta Zlín 2003 – 2004 Era-pack Chrudim 

1993 – 1994 IFT C. Ostrava 2004 – 2005 Era-pack Chrudim 

1994 – 1995 IFT C. Ostrava 2005 – 2006 CC Jistebník 

1995 – 1996 Defect Praha 2006 – 2007 Era-pack Chrudim 

1996 – 1997 Mikeska Ostrava 2007 – 2008 Era-pack Chrudim 

1997 – 1998 Mikeska Ostrava 2008 – 2009 Era-pack Chrudim 

1998 – 1999 Viktoria Žižkov 2009 – 2010 Era-pack Chrudim 

1999 – 2000 TS Bakov nad Jizerou 2010 – 2011 Era-pack Chrudim 

2000 – 2001 Pramen Havlíčkův Brod 2011 – 2012 Era-pack Chrudim 

2001 – 2002 CC Jistebník 2012 - 2013 Era-pack Chrudim 

2002 – 2003 Nejzbach Vysoké Mýto   

 

2.1.2 Současnost futsalu FIFA v ČR 

V posledních letech prožívá futsal FIFA v ČR velký rozmach (Kresta, 2009), kdy 

kromě nejvyšší celostátní soutěže se hraje i mnoho dalších na různých úrovních. Nejvyšší 

domácí soutěž doplňuje 2. liga, která se hraje ve dvou skupinách – skupina Západ a skupina 

Východ. Hierarchicky pokračuje 6 divizních skupiny a dále pokračuje řetěz soutěží přes 

krajské přebory až na nejnižší úrovně v jednotlivých okresech. Podle (KFV VÍTKOVICE, 

2007) bylo ve více než 1 000 klubech registrováno přes 23 000 hráčů, což ovšem vyvrací 

prohlášení Otakara Mesteka, předsedy FAČR, (eFutsal, 2013), který uvádí 13 500 aktivních 

členů, což bylo zjištěno po zavedení futsalového informačního systému Futis. Přesto i tato 

členská základna řadí futsal podle FAČR (2013) k velmi rozšířeným sportovním odvětvím 

v zemi, což potvrzují slova Mesteka v článku na eFutsal (2013) publikovaného 5. prosince 

2011. 

Velkým mezníkem ve vývoji futsalu bylo zahájení pravidelných soutěží 

mládežnických kategorií U16 a U18, který měly za cíl produkovat kvalitní hráče pro nejvyšší 

ligy. Soutěže těchto kategorií byly rozehrány od podzimu 2003. Významný rozhodnutím KF 

ČMFS ku prospěchu futsalu bylo zavedení 2. juniorské ligy v roce 2006, kam mohou 

postoupit a zúčastnit se i mládežnické týmy z neligových klubů (FAČR, 2013).  

V dalším rozvoji futsal bylo zavedení soutěží i u mladších hráčů, kdy od soutěžního 

ročníku 2003 – 2004 probíhá soutěž označována jako „Středoškolská futsalová liga“. Dalším 
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velkým krokem KF ČMFS bylo pořádání historicky 1. mistrovství ČR v mládežnickém 

futsalu, které se konalo v červnu 2007 v Třebíči. Utkala se zde družstva v kategoriích U8, 

U10, U12 a U14. Posledním větším krokem bylo zavedení soutěží žáků základních škol na 

úrovni 9. a 7. ročníků v roce 2009. 

2.1.3 Současná struktura soutěží 

V soutěžním ročníku 2013 – 2014 se hraje futsal FIFA již poměrně ustáleným 

systémem soutěží, který je u dospělých realizován následovně: 

 1. liga – CHANCE futsal liga (12 týmů) 

 2. liga – 2 soutěže rozdělené na Východ (10 týmů) a Západ (12 týmů) 

 divize – 6 divizních skupin označených písmeny A – F 

 krajské přebor – v jednotlivých krajích 

 okresní soutěže – dle členských a klubových základen v daných regionech 

o okresní přebor 

o 1. třída 

o 2. třída 

o 3. třída 

o 4. třída 

V mládežnických kategoriích proběhlo v uplynulém desetiletí nejvíce změn a 

vytvoření de facto všech soutěží, ale aktuálně lze popsat strukturu soutěží v dorosteneckých 

kategoriích, tj. 15 - 18 let, takto: 

 1. juniorská liga – 2 soutěže rozdělené Východ a Západ, vždy U16 a U18 

 2. juniorská liga – podle zájmu, není podmínkou U16 i U18 

 Středoškolská futsalová liga 

a. rozdělená na divize A - H (podle regionů) 

b. samostatná soutěž pro dívky 

U kategorií žáků se pořádají tyto soutěže: 

 Školská futsalová liga 9 – rozdělená na divize A - H 

 Školská futsalová liga 7 – rovněž rozdělená na divize A – H 

Do roku 2011 byly v žákovských kategoriích, tzn. do 14 let (U14), pořádány 

Mistrovství ČR od kategorií U8 až po U14 (FAČR, 2013).  
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Mimo domácí scénu je futsal FIFA reprezentován výběry i v zahraničí. V rámci KF 

FAČR působí ženské a mužské týmy. U mužů se jedná o A-tým, juniory U21 a U19, kdežto u 

žen jen A-tým. O rostoucí kvalitě české futsalové základny svědčí zejména úspěchy 

mužského A-týmu, který během 20 letého období novodobého futsalu FIFA v ČR, se účastnil 

již 7 mistrovství Evropy a 3 mistrovství světa (FAČR, 2013). Ani v letošním roce svou šanci 

nepromarnil a v jarních měsících si vybojoval postup na desátý vrcholný šampionát, kterým 

bude ME 2014 v Belgii. 

2.2 Teoretická základna pro futsal FIFA 

Ačkoliv z předchozího textu je zřejmé, že moderní futsal FIFA se ujal ve velkém 

měřítku, stále chybí dostatek literatury zabývající se teorií tohoto sportu. Do jisté míry toto 

může být ovlivněno i příbuzností s fotbalem, a tak zde existuje určitý transfer znalostí. 

V českém jazyce podává ucelený přehled publikace Kresty (2009) s názvem Futsal. Částečně 

se lze opřít o poznatky publikované Čálkem (1989), který však píše o celém odvětví sálového 

fotbalu. Informovanost o aktuálním dění na futsalové scéně zprostředkovává portál eFutsal.cz, 

který ovšem nepřináší žádné teoretické poznatky. Zatím v ČR neexistuje obdoba portálu 

trenink.com určeného pro fotbalové trenéry, který by umožnil sdílet alespoň osobní postřehy 

fundovaných osob z futsalového prostředí.  

V zahraniční literatuře bylo vydáno více materiálů, kdy většina z nich pochází 

z Brazílie. Zřejmě však není ještě dostatečný zájem české futsalové veřejnosti o jejich překlad 

a šíření. Jako velmi přehlednou lze uvést publikaci Futsal – technika, taktika a trénink od 

Englera (2011), která původně vyšla 2009 v německém jazyce. Další publikací Coaching 

futsal od Maestriho (2012), který se zabývá jednotlivými aspekty hry v kontextu vývoje 

futsal, například co se přeneslo z taktiky basketbalu, jaký by měl být optimální pohyb hráčů, 

anebo jaký efekt má správná práce nohou s míče. Současně lze naleznout několik 

zahraničních webových portálů, na kterých spolu trenéři futsalu sdílí své poznatky a jedním 

z takových je coachingfutsal.com, kde po zaregistrování je možné publikovat své články a 

jednotlivá cvičení stejně tak, jako je umožněn přístup k celé databázi. 

Pozitivní ovšem je situace, že začíná přibývat akademických prací na téma futsalu 

nebo jeho porovnání v určitých aspektech s fotbalem. Mnohé práce mají přínos pro tréninkové 

procesy a jiné se snaží objasnit specifičnost tohoto sportovního odvětví. V následující  

Tabulce 2 je nabízen přehled některých vybraných prací zabývajících se futsalem, z nichž 
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některé byly využity jako zdroj i pro tuto práci. Tento výčet sice není úplný, ale pro zájemce 

nabízí alespoň částečnou alternativu ve futsalové teorii. 

Tab. 2 Částečný chronologický přehled závěrečných prací na téma futsalu  

Autor Název Rok Typ 

Lucie Vavračová Porovnání koordinačních schopností ve futsale 

mužů a žen 

2013 diplomová 

Jakub Koruna Analýza intenzity zatížení hráčů futsalu v 2. lize 2012 bakalářská 

David Křížek Analýza a komparace technické stránky 

individuálních herních dovedností ve fotbalu a 

futsalu 

2011 bakalářská 

Petra Houdková Analýza zatížení hráčů ve futsalu 2011 bakalářská 

Michal Slavíček Porovnání herních systémů a přípravy v 

současném fotbalu a futsalu 

2011 diplomová 

David Walter Vybrané aspekty analýzy herních činností ve 

futsale FIFA 

2011 bakalářská 

Miroslav Hovorka Komparace vybraných standardních situací ve 

futsalu FIFA a futsalu - sálovém fotbale 

2010 bakalářská 

Ondřej Kysela Specifikace futsalu z pohledu rozdílů hry mezi 

fotbalem a futsalem 

2009 bakalářská 

Tomáš Hrdlička Porovnání přípravy hráče futsalu a kopané. 2008 bakalářská 

Radek Mísař Příprava družstva futsalu 2007 diplomová 

Pavel Outrata Porovnání přípravy hráče futsalu a hráče kopané  2006 bakalářská 

Pavel Hitzger Futsal - historie a současnost moderního sportu v 

moderní době 

2003 diplomová 

 

Nedostatek odborné futsalové literatury je tedy problémem pro jakékoliv vědecké 

studie, ale další kapitola poukáže na provázanost některých aspektů s fotbalem, ze kterého je 

tedy možné mnohé informace čerpat. Na druhou stranu lze vypozorovat vzrůstající zájem o 

tuto problematiku a tím i zlepšení situace, o čemž svědčí i fakt, že většina relevantních knih 

byla vydána teprve nedávno. Zvyšující poptávku po futsalových poznatcích potom potvrzuje i 

nabídnutý přehled závěrečných prací, které byly úspěšně obhájeny v posledních 10 letech. 

2.3 Společné aspekty futsalu FIFA a fotbalu 

Tím, že se futsal vyvinul z fotbalu, mají hráči obou sportů mnoho společného a lze 

tedy čerpat z výzkumů prováděných i na fotbalistech a ve fotbalovém prostředí. Specifičnost 

futsalu je hlavně v tom, že jsou zde podstatně menší rozměry hrací plochy a na ní méně hráčů. 

Proto se v tomto sportu vyskytují především techničtější hráči menší postavy.  
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Autoři Grasgruber & Cacek (2008, s. 250) uvádí, že „u klasických „míčových 

kouzelníků“ se obecně projevuje tendence k nevysokým postavám a kratším dolním 

končetinám, které snižují těžiště a nahrávají větší hbitosti, akceleraci a stabilitě při pohybu s 

míčem (Maradona i Pelé by se vešli pod 170 cm.) Vysocí dlouhonozí hráči mají převahu v 

hlavičkových soubojích“. Tento fakt je snadno pozorovatelný v utkáních s tím, že ve futsalu se 

mnoho vysokých hráčů nevyskytuje, hlavičkové souboje totiž nejsou tak časté. 

2.3.1 Charakteristika futsalu FIFA 

Futsal FIFA je sportovní kolektivní hra brankového typu. Cílem každého ze dvou 

družstev, která proti sobě v utkání nastupují, je dosáhnout společným předmětem, tj.  

specifickým míčem se sníženým odskokem, branky podle pravidel. Družstvo, které dá 

více branek, se stává vítězem. Takto je možné charakterizovat futsalu FIFA, ovšem 

s přihlédnutím k faktu, že ne všechny formy malého fotbalu jsou futsalem. Stříž (2002) 

píše, že se jedná o sportovní hru, která má svá oficiální pravidla, instituce, které jej 

zastřešují, a soutěže. 

Futsal má některé nezanedbatelné kvality: je to hra, která do jisté míry zakazuje 

fyzický kontakt hráčů, zejména s ohledem na surovost. Upřednostňuje trojici hodnot 

technika – taktika – rychlost a rozvíjí tak zapojení hráče (Kievits-Boucher, 1998). Tato 

hra se stala přitažlivou a působivou, zejména díky nárokům na rychlost (zvýšení rychlost 

provedení akcí). Tempo přihrávek, jejich zpracování a střelby musí být co nejvyšší, což 

klade velké nároky i na technické kvality, bez kterých futsal na vyšších úrovních hrát 

nelze. 

2.3.2 Charakteristika fotbalu 

Fotbal nebo také kopaná z anglického football (v překladu noha a míč), je rovněž 

kolektivní, míčová sportovní hra, pro niž je charakteristická součinnost dvou soupeřících 

mužstev, probíhající za neustále se měnících podmínek. Podstata hry spočívá v tom, že 

mužstvo se snaží způsobem vymezeným pravidly překonat protivníka lepším ovládáním míče 

a vstřelením většího počtu branek, přičemž žádný z hráčů s výjimkou brankáře nesmí hrát 

úmyslně rukou (Vaněk, 1984). 

Votík (2005) shodně říká, že fotbal je sportovní, týmová, branková hra a patří ve světě 

i u nás k nejoblíbenějším sportovním hrám. Na profesionální úrovni je faktorem 

ekonomickým i politickým a nejenom to, může ale také sloužit jako vhodná forma aktivního 
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odpočinku a zábavy v rámci rekreačních rekondičních aktivit. Herní zatížení je dáno objemem 

a intenzitou zatížení a složitějšími činnostmi hráčů v průběhu utkání. 

2.3.3 Společná charakteristika 

V charakteristice obsahu obou sportovních her je třeba vycházet z toho, že v průběhu 

utkání se střídají úseky, kdy družstvo má míč pod kontrolou, a úseky, kdy jej má v držení 

soupeř. Z tohoto hlediska se v zápase rozlišují dvě základní fáze – útočná a obranná. Obsah 

fotbalu i futsalu tvoří jednak herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a systémy hry 

družstva (Kresta, 2009; Votík, 2005). 

Celková činnost hráče v utkání je ovlivněna jejím objemem, intenzitou i složitostí 

zatížení, které je dáno délkou utkání, velikostí hřiště a je určován souhrnem, trváním a 

opakováním činností v průběhu utkání, tj. množstvím herních činností jednotlivce bez míče i 

s míčem, množstvím řetězců herních činností jednotlivce, množstvím kombinací a 

standardních situací, ale i množstvím základních útočných a obranných fází hry (Harvey, 

Dungworth, 1997). 

Intenzita zatížení je podle Votíka (2005) a Engera (2011) v zápasech determinováno 

jejím nepravidelným střídáním od nízké až po maximální, kdy proporce zatížení jsou 

ovlivňovány důležitostí utkání, rozdílnou úrovní soupeřů a konkrétním zapojováním hráčů do 

herních situací (Dovalil a kol, 2005). 

Různorodost a náročnost zatížení je potom dána požadavky na činnost hráče během 

utkání. Tvoří ji především herní činnosti jednotlivce, pro něž je typické neustálé vnímání dané 

herní situace a rozhodování při jejím řešení. Složitost zatížení se promítá i do větších útvarů 

činnosti jednotlivce, kterými hráč řeší dané herní situace. Jedná se o tzv. řetězce herních 

činností jednotlivce. Tyto řetězce jsou v těchto sportech vyšší formou uplatnění hráčských 

dovedností při plnění základních úkolů v průběhu utkání. Velkou úlohu pro výkon hráče má 

optimální fyzický a psychický stav. 

Z fyziologického hlediska vyžaduje fotbal i futsal maximální zapojení nervových a 

humorálních regulačních systémů, jimiž je pohybová činnost hráče řízena (Slavíček, 2011). 

Regulují činnost analyzátorů, pohybovou činnost a zajišťují vyrovnanost metabolických 

potřeb. Úspěšná hra je podmíněna dokonalou činností všech analyzátorů, která se v průběhu 

tréninkového procesu rozvíjí a posiluje. Mezi nejdůležitější smysly potom řadíme zrak a stato-

kinetický aparát. 
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Z psychického hlediska klade futsal i fotbal velké nároky na rozvoj osobnosti hráče 

vzhledem k požadavkům výkonu v utkání, na rozvoj schopnosti soutěžit, na regulaci 

psychických stavů podmiňujících podání maximálního výkonu. Je přirozené, že i další 

aspekty v této oblasti rozhodují o úspěšnosti jednotlivce a kolektivu. Jedná se např. o 

schopnost navození optimální aktivační úrovně před utkáním, schopnost maximálního 

nasazení v klíčových fázích utkání, schopnost analýzy herních situací a jejich správného 

zhodnocení, výběr optimálních prostředků pro jejich realizaci, integrované myšlení v průběhu 

utkání, rychlé přepojování myšlení z obranné na útočnou činnost, těsné a bezprostřední 

spojení myšlení s vnímáním, rychlost procesů myšlení, spojitost myšlení s emocionálními a 

volními procesy, tvořivý charakter myšlení. 

Z biomechanického hlediska je kopaná a futsal velmi složitou činností. Zahrnuje různé 

druhy cyklických a acyklických pohybů, které tvoří v celkové činnosti hráče určitou 

dialektickou jednotu. Herní činnosti jednotlivce jsou prováděny převážně dolními 

končetinami a hlavou bez možnosti hraní pažemi (Buzek, 2007). 

Z výše uvedených poznatků lze konstatovat, že při tréninkovém procesu je možné 

čerpat z fotbalových teorií a literatury s přihlédnutím ke specifičnosti futsalu. Při transferu 

těchto znalostí je potřeba zohlednit zejména menší hrací plochu a tím i méně času a prostoru 

pro hráče na provádění jednotlivých činností. A v neposlední řadě je zde vliv jiného 

společného předmětu, kterým je ve futsalu menší míč se sníženým odskokem, což 

upřednostňuje více hru po zemi. 

2.3.4 Rozdíly fotbalu a futsalu FIFA 

Vzhledem k faktu, že futsal původně z fotbalu vychází, vznikaly různé odlišnosti a 

rozdíly postupem času. Prvním mezníkem bylo definování samostatných pravidel, které tyto 

dva sporty odlišilo. Rozdíly v herních projevech se začaly vyvíjet až později, s tím jak se 

futsal stává specifičtějším sportem. V současné době je futsal v jistých ohledech náročnější na 

rychlost, než je tomu u fotbalu (Kysela, 2009). Kresta (2009) tvrdí, že pro futsal jako velmi 

rychlou hra je typické velmi časté střídání útočné a obrané fáze hry, což u fotbalu není tak 

markantní. Křižík (2011) pak informuje o pozitivních transferech zejména z futsalu do 

fotbalu, ale v závěru své práce upozorňuje na rozdílné četnosti používání HČJ, kdy ve futsalu 

se více využije zpracování a vedení míče chodidlem a střelba špičkou, zatímco fotbalisté 

upřednostňují zpracování „placírkou“ vnitřní stranou nohy a střelbu přímým nártem a hlavou. 
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V Tabulce 3 jsou stručně uvedeny základní rozdíly v pravidlech obou sportů, které 

publikuje asociace U. S. FUTSAL (2013). Přehled je upraven a neuvažuje rozměry hřiště, 

jelikož v práci bylo již několikrát zmíněno, že hlavním impulsem pro vývoj futsalu byl 

požadavek na hru na menším hřišti. 

Tab. 3 Porovnání základních rozdílů pravidel fotbalu a futsalu (U.S.FUTAL, 2013) 

Fotbal Futsal FIFA 

míč o velikosti 5 míč o velikosti 4 se sníženým odskokem 

11 hráčů v poli 5 hráčů v poli 

3 povolené střídání neomezené letmé střídání 

autové vhazování (rukou) autový kop 

hrubý čas čistý čas 

45 minut, 2 poločasy 20 minut, 2 poločasy 

žádný oddechový čas 1 minuta pro každý poločas 

kontaktní dle pravidel omezení kontaktu hráčů (např. skluzy) 

bez limitu k navázání hry pravidlo 4 vteřin pro navázání hry 

pravidlo o ofsajdu ofsajd není 

brankář musí vyhodit míč do 6 vteřin brankář musí vyhodit míč do 4 vteřin 

neomezené přihrávky s brankařem jedna povolená přihrávka s brankařem 

nepovolené nahrazení vyloučeného hráče nahrazení vyloučeného hráče po 2 minutách 

2.4 Pravidla hry futsal FIFA 

Oficiální pravidla futsalu, sportovní hry dříve anglicky nazývané „Five-a-Side 

Football“, vydává asociace FIFA a jsou podle nich hrané soutěže národních i mezinárodních 

úrovní. V ČR jejich vydávání zajišťuje KF FAČR. Celá pravidla lze nalézt na stránkách 

FAČR (www.nv.fotbal.cz) i FIFA (www.fifa.com), odkud bylo čerpáno pro zpracování této 

kapitoly. Pravidla futsalu FIFA v mnohém vycházejí z pravidel fotbalu, na která místy 

odkazují. Poslední česká verze pravidel futsalu byla vydána s platností od 1. 7. 2012 a je 

dostupná na oficiálních stránkách asociace. 

Utkání futsalu se hraje na hrací ploše (obr. 1) ohraničené pomezními a brankovými 

čarami, při dodržení podmínek obdélníkového tvaru, kdy delší musí být vždy pomezní čára. 

Z Obrázku 1 rovněž vyčteme, že minimální rozměry hrací plochy musí být nejméně 25 m na 

délku a 16 m na šířku a maximální pak 42 m krát 25 m. Pro mezinárodní utkání jsou pravidla 

přísnější a stanovují minimální rozměry na 38 m v délce a 20 m v šířce a maximum pak na 42 
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m na délku a 25 m na šířku. Na hrací ploše je vyznačena středová čára se středovým kruhem, 

dále pak pokutová území, značky pokutových kopů, zóna pro střídání a rohové čtvrtkruhy. 

Volitelně mohou být na hřišti vyznačeny pomocné značky. Přesné rozměry jsou vyobrazeny 

na Obrázku 1. 

Obr. 1 Hrací plocha futsalu FIFA (KF ČMFS, 2008) 

 

Povrch hrací plochy musí být rovný a je zakázáno hrát na betonu či asfaltu. Branky, 

které jsou součástí hrací plochy, musí mít vnitřní rozměry 2 metry na výšku a 3 metry na šířku 

a jsou umístěny ve středu brankových čar. Utkání se hraje s míčem se sníženým odskokem, 

který po pádu ze 2 m neodskočí méně než 50 cm a více než 65 cm, a s průměrem 62 až 64 cm. 

Utkání hrají dvě družstva, přičemž každé může mít na hrací ploše nejvýše pět hráčů, 

z nichž jeden musí být brankář. V utkání hraném pod záštitou FIFA nebo národních svazů 

může do hry zasáhnout nejvýše devět náhradníků a během zápasu se střídá hokejovým 

způsobem – tzv. letmým střídáním. Pravidla zároveň říkají, že střídání je možné pouze v zóně 

k tomu vyznačené (obr. 2). Za špatné střídání jsou potrestáni náhradníci osobním trestem, 

tedy žlutou kartou, a vykázáni z hrací plochy. 

Obr. 2 Zóna pro střídání ve futsalu FIFA (KF FAČR, 2012) 
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Ustrojení hráčů se řídí pravidlem 4, které říká, že za základní výstroj hráče se považuje 

dres, trenky, chrániče holení, stulpny a vhodná sportovní obuv. S výjimkou utkání hraných 

venku se za tuto obuv považuje sálová. Je zakázáno hrát se šperky či ozdobami z důvodu 

bezpečnosti. Brankář pak může mít dlouhé kalhoty a barvou dresu se musí lišit od svých 

spoluhráčů, hráčů a brankaře soupeře a rozhodčích. Stejně jako ve fotbalových utkáních musí 

mít družstvo kapitána zřetelně označeného páskou na levém rukávu. 

Hrací doba je rozdělena na dva poločasy, které trvají 20 minut čistého času, tj. čas se 

zastavuje pokaždé, když míč není ve hře. Poločasy jsou odděleny přestávkou o maximální 

délce 15 minut. Pravidla umožňují pořadateli soutěže stanovit hru na hrubý čas. V tomto 

případě trvá každý z poločasů 25 minut. V každém poločase, nezávisle na způsobu měření 

času, má každé z družstev možnost čerpat oddechový čas v délce jedné minuty, který se 

nezapočítává do doby hry. Pokud si družstvo oddechový čas označovaný time-out v prvním 

poločase nevybere, nemá možnost si jej převést do dalšího. 

Zahájení hry se provádí na začátku každého poločasu, prodloužení a po vstřelení 

branky ze středu hřiště. Před začátkem utkání se na hrací ploše provede losování mincí, které 

opravňuje vítězný tým si zvolit stranu a druhý potom zahajuje hru výkopem. Druhý poločas 

provádí výkop družstvo, které předtím vyhrálo los. Po vstřelení branky provádí výkop 

družstvo, které branku inkasovalo.  

Klíčové momenty výkopu: 

 Všichni hráči jsou na své polovině hrací plochy, 

 vzdálenost soupeře je nejméně tři metry od míče, dokud míč ne-ní ve hře, 

 míč leží v klidu na středové značce. 

Branky je dosaženo, pokud míč přejde celým svým objemem brankovou čáru mezi 

brankovými tyčemi a pod břevnem, za předpokladu, že míč nebyl hozen, vržen nebo donesen 

rukou a že nebylo porušeno jiné pravidlo. Branky nelze dosáhnout přímo z autového kopu, 

z výhozu brankaře a z nepřímého volného kopu. Vlastní branky pak nelze dosáhnout 

z žádného volného kopu ani z autového a rohového kopu. 

Utkání řídí rozhodčí a druhý rozhodčí, kteří používají píšťalku a mají pravomoc 

uplatňovat pravidla hry. Zejména dohlížejí, zda míč nepřekročil některou z čar vymezujících 

hrací plochu, zda nebylo docíleno branky a zda nebylo porušeno pravidlo o faulech a 

nesportovním chování. Za fauly jsou nařizovány přímé a nepřímé volné kopy nebo 
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ponechávány výhody a podle povahy přestupku mají rozhodčí pravomoc udělovat hráčům 

osobní tresty, k čemuž používají žluté a červené karty. Každý přestupek, za který rozhodčí 

nařídí nebo by nařídil přímý volný či pokutový kop, se nazývá „akumulovaný faul“. Po pátém 

akumulovaném faulu, tj. šestém a dalším, je provinivší se družstvo potrestáno druhým 

pokutovým kopem ze vzdálenosti 10 m od branky, pokud by místo přestupku nebylo blíže 

k brance a nebylo pro útočící stranu výhodnější. 

Pro účely diplomové práce je dále vhodné podrobněji vysvětlit, co je standardními 

situacemi myšleno. Veškeré definice vycházejí z pravidel futsalu FIFA a jedná se o autový 

kop, výhoz od branky, rohový kop a výkop, který byl již vysvětlen výše (Kresta, 2009).  Dále 

budeme v práci sledovat přímé a nepřímé volné kopy. První tři pravidla vymezují způsoby 

navázání hry poté, co míč opustil hrací plochu přes některou z ohraničujících čar nebo se 

dotkl stropu či jiného příslušenství v hale nad hrací plochou. Volné kopy jsou potom 

nařizovány z místa přestupku, které je na hrací ploše, kde se provinil hráč soupeře. 

Autový kop je způsob navázání hry, když míč přejde celým svým objemem postranní 

čáru. Provádí jej hráč toho družstva, jehož hráč se na hrací ploše míče nedotkl jako poslední, a 

provede se z místa, kde zcela přešel postranní čáru.  

Klíčové momenty autového kopu: 

 Hráči soupeřova týmu musí být na hrací ploše a nejméně 5 od míče, 

 míč v klidu je rozehrán jedině kopem z místa, kde opustil hrací plochu, 

 rozehrávající hráč se dotýká jednou nohou postranní čáry či země mimo hrací 

plochu 

 a autový kop je proveden do 4 vteřin, co je rozehrávající hráč připraven, jinak 

autový kop rozehrává družstvo soupeře. 

 Z autového kopu nelze přímo docílit branky. 

Výhoz od branky provádí brankář poté, co míč přešel brankovou čáru u jeho branky, 

pokud nebylo docíleno branky a pokud se jeho spoluhráč nedotkl na hrací ploše míče 

poslední.  

Klíčové momenty výhozu od branky: 

 Míč je vhozen brankářem odkudkoli z vlastního pokutového území. 
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 Brankář musí provést výhoz během 4 vteřin od doby, kdy je připraven 

k provedení, jinak je nařízen nepřímý volný kop ve prospěch soupeře. 

 Míč je ve hře, když po vhození brankářem opustí pokutové území. 

 Míč smí být vyhozen přes středovou čáru na soupeřovu polovinu hrací plochy. 

 Z výhozu nemůže být přímo dosaženo branky. 

Rohový kop se nařizuje, když míč přejde zcela brankovou čáru poté, co se jej 

naposledy dotknul hráč bránícího družstva. Při rozehrávání musí míč ležet uvnitř rohového 

čtvrtkruhu o poloměru 25 cm. 

Klíčové momenty rohového kopu: 

 musí být zahrán kopnutím, 

 hráči soupeře nesmí být blíže než 5 m, 

 na rozehrání má útočící hráč 4 vteřiny, jinak je nařízen nepřímý volný kop ve 

prospěch bránícího družstva z rohového čtvrtkruhu 

  a přímo z rohového kopu lze docílit branky. 

Volné kopy se podle řídí pravidly 12 o přestupcích a nesportovních chování a 13 o 

volných kopech. První z nich popisuje, kdy je rozhodčí povinen nařídit volný kop a že existují 

přímé, případně pokutové, a nepřímé volné kopy, a druhé definuje, za jakých podmínek jsou 

kopy zahrávány. Volné kopy jsou nařizovány za porušení pravidel hráčem a jsou označovány 

jako herní trest. 

Klíčové momenty volných kopů: 

 hráči soupeře musí být vzdáleni alespoň 5 m od míče, 

 míč se až na výjimky zahrává z místa přestupku na hrací ploše,  

 při rozehrání musí být míč v klidu a rozehrává se kopem. 

U volných kopů se částečně liší přímý volný kop po šestém akumulovaném faulu, kdy 

je bránícímu družstvo zakázáno stavět obranou zeď, ale zahrávající hráč má povinnost 

vystřelit míč na branku. Další rozdíl shledáme u pokutového kopu, který je variantou přímého 

volného kopu za přestupek v pokutovém území. Tyto situace ovšem nenabízí příliš prostoru 

pro taktické řešení a vzhledem k vysoké pravděpodobnosti docílení branky by bylo i zbytečné 

volit jinou variantu než je mířené střelba, což potvrzuje i Kresta (2009). 



18 

 

 

Vzhledem k pravidlům jsou největší příležitostí pro brankové příležitosti nařízené 

přímé volné kopy v blízkosti pokutového území, ostatní způsoby navázání hry vyžadují větší 

míru součinnosti hráčů, aby bylo možné účelně zakončovat a ohrozit tak branku soupeře. Ještě 

lze docílit branky přímo z rohového kopu, ale vzhledem k vzdálenosti k brance a jejímu 

postavení je přímé gólové ohrožení spíše teoretické. Nepřímý volný kop, autový kop i výhoz 

od branky vyžadují rozehrání se spoluhráčem nebo alespoň teč soupeře před tím, než by bylo 

dosaženo branky.  

2.5 Standardních situace 

Tyto situace nastávají v okamžiku, kdy míč opustí hrací plochu nebo rozhodčí přeruší 

hru a v pravidlech jsou přesně vymezeny podmínky, za jakých má být hra opět zahájena. 

Vzhledem k faktu, že tyto podmínky jsou relativně stálé, tedy standardní, lze tedy herní 

situace, které bezprostředně navazují na znovuzahájení hry, pojmenovat jako standardní 

situace (Kresta, 2009; Votík, 2005). 

Podle Votíka (2005) je třeba rozlišit 2 hlediska a to řešení z pohledu: 

 útočícího týmu 

 a bránícího týmu. 

Kresta (2009) i Maestri (2012) shodně popisují následné standardní situace: 

 výkop, 

 autový kop, 

 rohový kop, 

 volné kopy (včetně pokutového kopu a druhého pokutového kopu), 

 a míč rozhodčího. 

Standardními situacemi ve futsalu FIFA jsou tedy označovány činnosti, kterými se 

navazuje hra podle pravidel, jež byly popsány dříve. Podle Harveyho a Dungwortha 

(1997, s. 66) „téměř polovina vstřelených branek při fotbalovém utkání pochází z přímých a 

nepřímých volných kopů, rohových kopů, vhazování a pokutových kopů“. Pokud se vychází 

z předpokladu, že „velký“ fotbal je předchůdcem futsalu, pak lze usuzovat, že účelné řešení 

standardních situací ve futsalu má stejně zásadní význam. 
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2.5.1 Význam řešení standardních situací a taktika 

Jak uvádí Krhůtek (2009) je výhodné znát způsoby zahrávání standardních situací 

soupeřem, což usnadňuje bránění, ale i založení překvapivého útoku. Tímto lze potvrdit 

známý fakt, že standardní situace tvoří základ hry a jejich dobré zvládnutí poskytuje větší 

šance na založení útočné akce. V mnohých sportovních reportážích a přenosech lze často 

slyšet, že mužstvo mělo „výhodu standardní situace“. Významnou roli v této situaci může 

hrát fakt, že s nařízením standardní situace je zejména přerušena hra a hráči tak mají možnost 

se na dalším způsobu hry domluvit. Není tím ovšem myšleno totéž, co při time-outu, ale spíše 

nabídka pozičním postavením či skrytými signály hráčů svému spoluhráči, který bude 

standardní situaci rozehrávat. 

Harvey a Gungworth (1997) vypisují několik klíčových výhod standardních situací: 

 dostatek volného prostoru, jelikož hráči soupeře musejí stát v pravidly určené 

vzdálenosti od míče a nesmějí se pokoušet odebrat míč před zahráním, 

 míč se v okamžiku rozhrání nesmí pohybovat, je tedy mnohem snazší jej zahrát 

přesně a účinně, 

 vlastní spoluhráči mohou zaujmout výhodné rozestavění na hrací ploše a 

zároveň vzniká prostor pro přesunutí do útoku či obrany v rámci  

Autoři pak ještě v obecnější rovině doplňují, že standardní situace na základě dříve 

zmíněných výhod umožňují týmům zahrát situaci taktickým nacvičeným signálem, kterým se 

rozumí podle Kresty (2009, s. 100) „řetězec útočných herních kombinací a herních činností 

jednotlivce“. 

Fotbalový trenér Jiří Formánek na webu trenink.com poukazuje v mnoha článcích na 

úspěšné řešení standardních situací, které měly vliv na výsledek utkání, čímž se potvrzují 

předchozí tvrzení autorů. O jejich důležitosti v utkání potom svědčí i faktor taktiky, který je 

podle Dovalila a Choutky (2005) definován jako řešení herních úkolů v rámci pravidel daného 

sportu s cílem volby optimální varianty pro jejich zdárné splnění. Vzhledem k tomu, že futsal 

FIFA se hraje na menším prostoru než fotbalová utkání, lze uvažovat o vzrůstající důležitosti 

taktického faktoru v zahrávání standardních situací oproti fotbalu, jelikož získání či držení 

míče vede k rychlé střelbě na branku, což potvrzuje i studie Costy a kol. (2009). 

Taktikou lze tedy chápat zvláštní a účelné uspořádání hráčů mužstva, které je většinou 

naplánováno dopředu, ať již před utkáním, v tréninkovém procesu nebo přímo na hřišti po 



20 

 

 

dohodě spoluhráčů. Jejich postavení a následné pohyby, ke kterým se hráči rozhodují v reakci 

na vzniklou situaci, mají usnadnit součinnosti s ostatními hráči týmu, aby soupeře připravili o 

míč nebo jej udrželi a vytvořili si výhodné postavení pro vedení útoku (Harvey, Dungworth, 

1997). Avšak Votík (2005) upozorňuje, že limitujícím faktorem pro variabilnost taktických 

řešení, signálů, je zejména technická úroveň jednotlivých hráčů, ale také psychické vlastnosti 

či kondiční schopnosti. „Bez dokonalého secvičení a kooperace všech zúčastněných hráčů na 

ploše, není možné tyto signály úspěšně realizovat,“ píše Kresta (2009, s. 100). Z tohoto lze 

usuzovat, že týmy nejvyšší soutěže by měly dosahovat velmi dobrých řešení standardních 

situací, ať už pro vysokou úroveň techniky hráčů, ale i jejich propracovaných taktik.  

V závěru této podkapitoly je třeba definovat, že práce se podrobněji zaobírá řešením 

standardních situací, které vedou k útočné akci, jež je zakončena střelbou na branku a 

v ideálním případě gólem. Jedná se tedy o pohled řešení standardních situací z hlediska 

útočícího družstva. V práci tedy nebude větší pozornost věnována obranným řešením těchto 

situací, ale jejich vliv na útočnou fázi a celkový herní výkon týmu. 

2.5.2 Standardní situace a herní výkon 

Herní výkon týmu je podle Votíka (2003) podmíněn individuálním herním výkonem 

všech členů mužstva, kdy se tyto jednotlivé výkony navzájem ovlivňují, vyrovnávají a 

podléhají současně vzájemnému regulačnímu působení. Herní výkon lze charakterizovat 

podle Buzka (2007, s. 26) jako „aktuální projev speciálních předpokladů hráčů (jako výsledek 

adaptace) v herních činnostech zaměřených na řešení herních úkolů v ději utkání“. 

Herní činnosti jednotlivce, jimiž se hráči podílejí na týmovém HV má kooperační a 

kompetitivní charakter. Jednotlivé individuální HV, které považujeme za prvky toho 

týmového, jsou tedy zároveň jeho složkami, které jsou z hlediska systémového v interakci se 

systémem soupeře. Vzájemnými vazbami mezi jednotlivými subsystémy IHV a jejich 

samostatnými vlastnostmi je ucelen systém týmového herního výkonu. Nelze tedy THV 

uvažovat jako na obyčejný součet jednotlivých IHV, k čemuž mnozí trenéři v praxi inklinují. 

Nezbytný je pohled jak na kvantitu vztahů mezi jednotlivými prvky a jejich vnitřních 

vlastností v jednotlivých IHV, ale zejména na kvalitu (Dovalil a kol., 2005).  

Celkový herní výkon týmu má sociálně-psychologický rozměr, kdy družstvo vytváří 

sociální skupinu, neboť výsledek je závislý na dynamice vztahů, sociální koheze, 

komunikativnosti a vlastní motivaci hráčů. Mezi další činitele se řadí míra spolupráce mezi 
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hráči a jejich součinnost při realizaci herních činností. Hráči jsou ke spolupráci motivováni 

zejména společným cílem - vítězstvím, případně co nejlepším výsledkem. Podle Dobrého a 

Semiginovského (1988) je cílem soupeřících stran prokázat svou převahu lepším ovládáním 

společného předmětu získáním většího počtu branek nebo bodů. Toto v podmínkách utkání 

znamená bránit soupeři v dosažení cíle a současně prosazovat svůj cíl, tedy nejen předvídat a 

eliminovat činnost soupeře, ale také časoprostorově sladit svojí vlastní činnost s činností 

spoluhráčů a být schopen se co nejvíce podílet na dosažení skupinového cíle a také se mu 

podřídit.  

Výše zmíněné potvrzuje i jiná definice sportovního výkonu, která se pak 

charakterizuje jako projev specializovaných schopností a dovedností sportovců, které jsou 

osvojeny a získávány soustavným tréninkem. Obsahem daného herního projevu je uvědomělá 

pohybová činnost zaměřená na řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly jednotlivých 

disciplín, závodů, soutěží a utkání (Lehnert, Novosad & Neuls, 2001). 

2.5.3 Analýza četností standardních situací 

Hovorka (2010) ve své bakalářské práci s názvem Komparace vybraných standardních 

situací ve futsalu FIFA a futsalu – sálovém fotbalu prezentuje mimo jiné výsledky analýzy 

četností standardních situací ve futsalu FIFA. Analýza se týkala autových kopů, rohových 

kopů a výhozů od branky. Z daných závěrů je možné si utvořit představu, kolik příležitostí lze 

využít pro sehrání secvičených signálů za standardních podmínek.  

Tab. 4 Přehled četností standardních situací ve futsalu FIFA (Hovorka, 2010) 

 
Autový kop Rohový kop Výhoz od branky 

Průměr na utkání 68 19 28 

Variační šíře měření 52 - 90 14 - 31 16 - 36 

 

Pro přehlednost jsou zjištěné četnosti uvedeny v tabulce 4 a jsou přepočítány na jedno 

utkání bez dělení podle následné herní situace. Současně je zde uvedena informace o rozsahu 

sledovaných hodnot v jednotlivých utkáních, které autor pozoroval na 10 utkáních  

1. celostátní futsalové ligy v roce 2009. 

Podrobnější výsledky statistického zpracování dat a některé závěry z této studie jsou 

uvedeny v Příloze 1. 
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2.5.4 Řešení standardních situací v praxi 

Velmi přehledně popisuje různá řešení standardních situací ve fotbale Votík (2005) i 

Harvey a Dungworth (1997), ale v futsalové literatuře lze najít jen několik případů, které 

publikuje Kresta (2009) a Maestri (2012). Zároveň však nelze pospat všechna možná řešení, 

jelikož jejich variabilita záleží na mnoha faktorech a je to i částečně věcí trenérů, kteří je mají 

upravovat potřebám a kvalitám svěřeného týmu. Všichni autoři se potom shodují, že úspěšné 

řešení standardní situace vyžaduje překvapení soupeře a precizní součinnost hráčů vlastního 

družstva. Důležitou roli hraje také domluva hráčů nebo rozestavení na hrací ploše, které nesmí 

soupeři prozradit zahrání zamýšleného signálu. 

Z hlediska pravidel lze řešit řešení některých standardních situací částečně 

předpovědět. Zejména u výkopu je možné využít špatné koncentrace soupeře, kdy po jeho 

správném provedení následuje přihrávka k postranní čáře, podél níž je založen útok. Kresta 

(2009) uvádí 2 varianty, kdy je střelba realizována nabíhajícím hráčem z druhé strany, anebo 

po zpětné přihrávce do středu hřiště původně rozehrávajícímu hráči. Podle Maestriho (2012) 

mají signály u výkopu efekt zejména psychologický, jelikož v případě vstřelení branky 

mohou nabourat strategii soupeře, případně pozvednout sebevědomí hráčů vlastního družstva. 

Harvey a Dungworth (1997) píší, že mnoha branek bylo docíleno v krátké době od 

inkasování, jelikož soupeř se nedokázal plně soustředit na obranné činnosti v reakci na 

předchozí oslavy vstřelené branky. 

Maestri (2012) vyzdvihává variabilitu rohového kopu, který umožňuje sehrát mnoho 

signálů v přímé blízkosti soupeřovi branky, ale zároveň upozorňuje na velmi nebezpečnou 

možnost ztráty míče a soupeřův rychlý protiútok. Svým postavením je totiž hráč zahrávající 

rohový kop nejdále od své branky ze všech hráčů na hrací ploše, a tak je pro případné bránění 

téměř vyřazen. Kresta (2009, s. 100) k tomuto dodává, že mnoho branek ve futsalu padá po 

špatně rozehraném rohovém kopu, kdy „bránící družstvo získá míč a okamžitě přechází do 

protiútoku.“ 

Autové kopy jsou velmi specifické, jelikož jinak se zahrává na vlastní polovině a jinak 

na polovině soupeře v blízkosti branky. Auty v blízkosti rohu jsou potom řešeny obdobně 

jako rohové kopy, ať již pozicí míče či vzdáleností od branky s tím rozdílem, že v tomto 

případě nelze přímo dosáhnout branky. Většinou jsou auty rozehrány krátkou přihrávkou 

posledního hráče, který má přehled o celé situaci a může se ve hře pokračovat postupným 

útokem (Engler, 2011). Toto je někdy označováno jako zahrání na jistotu (Harvey, 
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Dungworth, 1997). Kresta (2009) pak jako typický příklad vyřešení autového kopu na 

polovině soupeře uvádí situaci, kdy je míč rozehrán na spoluhráče stojícího na středu 

pokutového území soupeře, který krátkou přihrávkou předá míč nabíhajícímu spoluhráči, 

který zakončuje. 

Zřejmě nejsložitější a zároveň velmi různorodé jsou varianty řešení volných kopů. 

Existuje zde mnoho proměnných, jako jsou pozice míče na hrací ploše, rozmístění soupeře a 

vlastních hráčů, zda soupeř staví zeď a v neposlední řadě, zda se jedná o přímý volný kop, 

anebo nepřímý. Podle vzdálenosti k brance soupeře se většinou volí přímá střelba pro krátké 

vzdálenosti kolem pokutového území, střelba po jedné přihrávce ve větší vzdálenosti, ale ještě 

na polovině soupeře, a klasické rozehrání s nějakou další herní kombinací pro volné kopy 

z vlastní poloviny hrací plochy.  

Po vzoru Votíka (2005) lze s úpravami pro futsal FIFA charakterizovat řešení 

jednotlivý standardní situace, vždy z útočné a obranné fáze. 

2.5.4.1 Výkop 

 útočná fáze – Přímá střelba na branku neposkytuje velkou šanci na úspěch, ale 

lze zvládnout rychlý útok překvapivou a rychlou kombinací do hloubky 

obranné formace soupeře. 

 obranná fáze – Je závislá na správném rozestavění a plné koncentraci hráčů, 

aby ihned po rozehrání bylo umožněno vzájemné zajišťování a aktivní obrana. 

2.5.4.2 Autový kop 

 útočná fáze – Jedná se o nejčastější standardní situaci, která může být vhodně 

využita pro založení a vedení útoku v případě rychlého, překvapivého a 

takticky správného řešení. Způsoby rozhráni lze dělit podle provedení 

o krátkou přízemní přihrávkou spoluhráči pro zrychlení hry s očekávání 

zpětné přihrávky, tzv. narážečky, 

o dlouhou přihrávkou spoluhráči na druhou stranu hřiště za účelem 

přenesení hry, 

o lobovaným míčem nebo vysokou přihrávkou do prostoru před branku, 

kde existuje šance ohrožení soupeřovo branky střelbou, 

o anebo střílenou přihrávkou na branku s očekávání tečování míče. 
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 obranná fáze – Vyžaduje velmi rychlé a důsledné obsazení všech hráčů 

soupeře s ohledem na pravidlo vzdálenosti 5 metrů, kdy je třeba být maximálně 

koncentrován a snažit se odhalit případný soupeřův signál. Současně je 

předpokladem vzájemné zajišťování. 

2.5.4.3 Rohový kop 

 útočná fáze – Jelikož je možné přímo ohrozit branku, lze střílet míč s rotací, 

avšak většinou je vhodné využít rychlé kombinace se spoluhráči, které mají 

výhodnější postavení pro střelbu. Rohový kop lze zahrát: 

o střílenou přihrávkou na branku, 

o krátkou přízemní přihrávkou se spoluhráčem pro založení rychlé 

kombinace, 

o střední přihrávkou do prostoru před pokutové území na nabíhajícího 

spoluhráče, 

o dlouhou vysokou přihrávkou na druhou stranu hřiště či spoluhráče 

poblíž poloviny hrací plochy. 

 obranná fáze – Velký důraz musí být kladen na rovnoměrné obsazení prostoru 

a volných hráčů, vzájemné zajištění a čtení hry, jedná se tedy nejčastěji o 

kombinovaný způsob obrany. Typickým je postavení jedno hráče u brankové 

tyče, který má eliminovat ohrožení z případného stříleného rohu. Klíčovou 

úlohu rovněž hraje schopnost týmu využít chyb soupeře a založit rychlý 

protiútok, nikoliv jen „zakopnout“ míč do zámezí. 

2.5.4.4 Výhoz od branky 

 útočná fáze – Jelikož brankář není limitován vzdáleností výhozu, je možné 

využít vysokého postavení hráčů soupeře a vyhodit míč na spoluhráče, který by 

tak svedl souboj jen s jedním obráncem nebo šel sám na brankáře. Toto ovšem 

vyžaduje perfektní čtení hry a rychlou reakci, dříve než se stihne soupeř vrátit. 

Z tohoto důvodu je většinou výhoz proveden spoluhráči na krátkou vzdálenost 

k založení postupného útoku. Přesto lze výhoz od branky provést: 

o krátkou přihrávkou na spoluhráče v blízkosti pokutového území, 

o  střední přihrávkou spoluhráči stojícímu za soupeřovými útočníky 

v prostoru poloviny hřiště, 
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o anebo dlouho přihrávkou na spoluhráče v blízkosti soupeřova 

pokutového území. 

 obranná fáze – Předpokladem je rychlé zaujetí obranného postavení, tak aby 

nemohlo dojít k přečíslení soupeřovým rychlým výhozem. Zároveň je žádoucí 

nedat soupeři dostatek prostoru k přesunu do útoku, aby došlo k sevření 

vlastních hráčů v blízkosti pokutového území. 

2.5.4.5 Přímý volný kop 

 útočná fáze – Může být řešena přímou střelbou nebo s použitím kombinace  

2 až 3 hráčů, kdy rozhodujícími je vzdálenost od branky soupeře a rozestavení 

soupeře. U přímého volného kopu je často využívání zmatení soupeře 

klamavými pohyby ostatní spoluhráčů. 

 obranná fáze – Nejdůležitějším je co nejrychlejší obsazení protihráčů a 

případné postavení obranné zdi. Klíčovými jsou zajištění bezpečnosti vlastní 

branky, ale i vytvoření podmínek pro možný rychlý přechod do útočné fáze. 

2.5.4.6 Nepřímý volný kop 

Řešení obou fází je obdobné jako u přímého volného kopu s tím, že nelze z přímé 

střelby dosáhnout branky. Z tohoto důvodu není třeba stavět obranou zeď, ale je nutné 

důsledné obsazení hráčů soupeře. 

2.5.4.7 Pokutový kop 

 útočná fáze – Vzhledem k výhodnému postavení se volí různých způsobů 

střelby, kdy výběr záleží na exekutorovi kopu, dané situaci a jeho psychické 

odolnosti s tím, že klíčovými by měly být sebedůvěra střelce a snaha utajit 

způsob střelby do poslední chvíle. Současně je důležitá koncentrace 

spoluhráčů, kteří by měli případně dorážet odražený míč. 

 obranná fáze – Nejsou způsoby jak zabránit střelbě z pohledu hráčů, ale záleží 

na brankáři, zda se pokusí střelci vnutit klamavým pohybem způsob střelby, 

anebo si sám zvolí, kam půjde. Bránící hráči potom musí ihned po zahrání 

pokutového kopu obsadit prostor a útočící hráče pro případ dorážky. 

2.5.4.8 Míč rozhodčího 

Tato situace nedává žádné ze stran právo na míč, ale obě mají stejnou možnost si ho 

vybojovat. Pro tento důvod je klíčové postavení zbylých hráčů, které musí umožnovat snadný 
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přechod do útočné fáze hry, ale zároveň poskytuje nezbytné zajištění obrany, tzn. pokrytí 

prostoru a případné obsazení hráčů soupeře. 

Snahou analýzy řešení standardních situací ve futsalu FIFA by mělo být vypozorovat 

následnou činnost hráčů po zahrání vždy konkrétní standardní situace z pohledu útočícího 

nebo bránícího týmu. V jistém směru se tedy jedná o deskripci herních kombinací, které jsou 

definovány jako vědomá spolupráci dvou a více hráčů synchronizovaná v prostoru a čase, s 

jejíž pomocí hráči uskutečňují společný taktický úkol (Votík, 2005).  

2.6 Herní kombinace 

Herní kombinace jsou podle Kresty (2009) herní situace řešené skupinově, které tvoří 

dílčí části útočných či obranných fází hry. Votík (2005, s. 75) je definuje jako „záměrné 

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

spolupráci při řešení společného herního úkolu.“ Herní kombinace jsou zároveň přechodem 

od herních činností jednotlivce k herním systémům, jsou tedy vyšším prvkem a jsou stěžejní 

složkou týmového herního výkonu (Janík a kol. 2004). Úroveň herních kombinací je závislá 

na herní úrovni jednotlivých hráčů a jejich individuálních činnostech. Kvalita těchto 

kombinací podmíněna dispozičními a situačními faktory. Těmi dispozičními Votík (2005) 

rozumí pohybové schopnosti a herní dovednosti každého zúčastněného hráče, kvalitu jeho 

myšlení, rychlost psychický procesů a osobnostní profil, zatímco situační faktory vyplývají 

z vnějších podmínek, ve kterých je realizován herní výkon a které jsou určující svou složitostí 

a proměnlivostí. Preference a volba určitých herních kombinací pak utváří herní systém.  

Základní dělení herních kombinací vyplývá z povahy jejich účelu a je následující: 

 útočné herní kombinace 

 obrané herní kombinace 

Někteří autoři uvádějí i dílčí možnosti dělení herních kombinací, například podle 

Votíka (2005) mohou být rozlišovány takto: 

 podle počtu zúčastněných hráčů, 

 podle hráčských rolí, 

 podle místa, kde se realizují, 

 podle fáze hry, 

 a podle obsahu činnosti zúčastněných hráčů. 
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Janík a kol. (2004) uvádí s odkazem na další autory následující podmínky pro úspěšné 

zvládnutí a využívání efektivních herních kombinací: 

 Identifikace herního úkolu, který je společný pro všechny hráče – všichni musí 

pochopit, o co jde, což je nejdůležitější podmínkou součinnosti. 

 Komunikace mezi hráči, verbální nebo nonverbální. Tento aspekt musí být na 

co nejvyšší úrovni, někdy toto bývá označováno jako sehranost. 

 Maximální procvičování a nácvik herních kombinací v tréninku. 

 Vlastní realizace, časoprostorové sladění, začlenění kombinace do systému. 

Z dostupné literatury je zřejmé, že herní kombinace jsou ve futsalu velmi podobné těm 

ve fotbale s přihlédnutím k odlišnostem v pravidlech. Ve futsalu například není možné 

vystavit soupeře do ofsajdu, zatímco ve fotbale nemá velkou účinnost clonění. Toto potvrzuje 

Kresta (2009), když píše, že s ohledem na počet hráčů a hrací plochu ve futsalu dochází 

k uzpůsobení některých variant fotbalových herních kombinací. 

2.6.1 Herní kombinace ve futsalu FIFA 

Tato součinnost hráčů ve futsalu FIFA je velmi důležitým faktorem pro řešení 

vzniklých herních situací a aktuálních herních úkolů (Maestri, 2012). Zároveň tyto 

bezprostředně navazující činnosti a spolupráce hráčů jsou základními prvky celkového 

herního projevu mužstva a vyúsťují v herní systémy.  

Podrobnější dělení v rámci útočných a obranných herních kombinací poskytuje Kresta 

(2009), ze kterého je tato struktura převzata. 

 Útočné herní kombinace mohou být založené 

o na přihrávce, 

o na činnosti „přihraj a běž“, 

o na výměně místa 

o a na clonění. 

 Obranné herní kombinace jsou řešení herních úkolů založená 

o na zesíleném obsazování hráče s míčem, 

o na přebírání hráčů, 

o na vzájemném zajišťování 

o a na spolupráci obránce(ů) s brankářem. 
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Pro účely diplomové práce a následné analýzy standardních situací z hlediska útočící 

fáze hry, respektive týmu, který bude tuto situaci zahrávat, je vhodné podrobněji rozebrat 

pouze útočné herní kombinace. 

2.6.1.1 Útočné herní kombinace 

Základem úspěšné útočné činnosti celého týmu je koordinovaná, časově a prostorově 

sladěná spolupráce dvou až čtyř hráčů, tedy útočná kombinace. V některých zdrojích se píše o 

tzv. skupinovém myšlení a vstřícné orientaci. Hráči musí přesně vědět, v jakých situacích 

mají spolupracovat a jak. Důležitá je znalost jejich úlohy v konkrétní útočné kombinaci a 

vědomost jaká je úloha jejich spoluhráčů. Za významné je považováno prostorové uspořádání, 

kdy je nutno přesně vědět, kdo a v kterém prostoru má zahájit akci, ve kterém okamžiku se 

má akce spustit a jakým způsobem se má akce zakončit. Každá útočná kombinace má několik 

řešení vyplývajících z konkrétních obranných kombinací soupeře. Ideálním výsledkem je 

docílení branky, zapresování soupeře nebo donucení udělat faul. V úvahu je tedy třeba brát 

počet hráčů, kteří se na kombinaci podílejí, kdy za základní se považují kombinace dvou 

hráčů. 

Nejtypičtější útočná herní kombinace bývá založená na přihrávce (obr. 3), kdy se 

jedná o nejjednodušší formu spolupráce hráčů, jde v podstatě o účelné provedení přihrávky. 

Ve futsalu je typická i přihrávka brankáře, který může svým přesným výhozem od branky 

snadno a rychle přenést hru na polovinu soupeře. 

Obr. 3 Herní kombinace založená na přihrávce Obr. 4 Herní kombinace „přihraj a běž! 

   

Herní kombinace „přihraj a běž“ je také velmi používaná a zejména v případech, kdy 

se hráč snaží obejít protihráče s minimálním rizikem ztráty míče (Obrázek 4). Kresta (2009) 

píše, že jde v podstatě o 2 na sebe navazující přihrávky, které jsou obyčejně realizované do 
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trojúhelníka. Tato jednoduchá kombinace vytváří nejčastěji prostor pro rychlou střelbu na 

branku. 

Výměna místa na Obrázku 5 je herní kombinací, kdy je snahou hráčů zaujmout nové a 

lepší postavení a současné zmatení soupeře. Hráči jsou v pohybu, mohou rotovat do kola nebo 

se křížit, v každém případě se pak snaží vystihnout nekoncentrovanost soupeře a využít ji 

k vytvoření střelecké příležitosti. Výměna místa většinou probíhá bez míče. 

Kombinace založené na clonění (Obrázek 6) jsou vědomou součinností spoluhráčů, 

kdy jeden z nich se snaží omezit soupeře v pohybu ke spoluhráči postupujícímu s míčem. 

Realizace clonění je ovšem velmi náročná na secvičení a správné provedení, jelikož velmi 

snadno se hráč může dostat do rozporu s pravidly a případně faulovat. Kresta (2009) však 

uvádí, že tyto kombinace jsou hojně využívány při řešení standardních situací. 

Obr. 5 Herní kombinace výměna místa  Obr. 6 Herní kombinace se cloněním 

    

2.6.1.2 Obranné herní kombinace 

Obranné herní kombinace mají ve futsalu význam pro realizaci obranné fáze hry a bez 

jejich správného zvládnutí nelze uspokojivě realizovat spolupráci hráčů při bránění. Zejména 

důležité je rychlá reakce bránicích hráčů na soupeřovy protiútoky a standardní situace. 

2.6.1.3 Herní kombinace v kontextu standardních situací 

V předchozím textu byl uveden výčet i definice možných herních kombinací, které 

jsou realizovány hráči v průběhu celého utkání. Pro řešení standardních situací je ovšem třeba 

podotknout, že počáteční podmínky jsou známé obou stranám. Nelze tedy překvapit soupeře 

místem, kde bude daná herní kombinace zahrána. Pro tyto aspekty je klíčové zvládnutí 

komunikace mezi hráči, aby všichni spoluhráči věděli, jak se bude situace řešit, aniž by to 

soupeř poznal. 
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Při řešení standardních situací se v jisté podobě využívají všechny herní situace, 

přičemž nejčastěji je užíváno kombinací založených na přihrávce nebo několika na sebe 

navazujících přihrávek s cílem dostat míč k hráči stojícího v optimální pozici pro 

nebezpečnou střelbu nebo do této pozice nabíhajícího. 

2.6.2 Herní systémy 

Herní kombinace vyúsťují do herních systémů, jak již bylo zmíněno. Pro účely 

analýzy je vhodné informovat, že tyto se také dělí na útočné a obranné. V rámci sledování 

řešení útočných standardních situací bude pozorováno, jakou vyvolaly následnou herní 

situaci, jak tedy hráči pokračovali ve hře. Z tohoto důvodu je vhodné uvést, že útočné herní 

systémy ve futsalu jsou (Kresta, 2009): 

 postupný útok 

 a rychlý protiútok. 
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3 Cíl, úkoly a výzkumná otázka práce 

Cílem diplomové práce je analýza způsobů řešení standardních situací ve futsalu FIFA 

v kontextu s následnou herní situací. Práce bude navazovat na poznatky z bakalářské práce 

(Hovorka, 2010) a dalším zejména kvalitativním výzkumem analyzuje možné způsoby 

zahrání standardních situací s jejich efektem na další vývoj hry.  

Pro dosažení cílů jsem si stanovil tyto úkoly:  

Úkol číslo 1:   Rešerše domácí i zahraniční literatury. 

Úkol číslo 2:  Stanovení metodiky postupu šetření. 

Úkol číslo 3:  Sběr dat - pozorování dostupných utkání z CHANCE ligy futsalu FIFA.  

Úkol číslo 4:  Zpracování výsledků s využitím poznámek. 

Úkol číslo 5: Porovnávání případů a analýza zjištěných situací. 

Úkol číslo 6: Vytvoření závěrů a návrhy pro praxi. 

Základní výzkumnou otázkou pro řešení tedy je, jaké existují u týmů v nejvyšší 

futsalové soutěži ustálené nebo podobné herní kombinace při rozehrávání standardních 

situací, které mají zásadní vliv na hru a zejména větší úspěšnost, tedy ideálně dosažení branky 

nebo alespoň zakončení střelbou? 

Z popsaných teoretických východisek a ze závěrů předchozí bakalářské práce lze tedy 

vyvodit výzkumné podotázky, na které bude v rámci výzkumu rovněž hledána odpověď. 

U týmů hrajících nejvyšší futsalovou soutěž v ČR je vysoká úroveň zvládnutí 

individuální herních činností jednotlivce, zároveň velká součinnost mezi hráči a silné využití 

taktiky ve hře, což činí standardní situace prostorem pro maximální využití potenciálu týmu a 

k vytváření herních kombinací s cílem rychlého přechodu do útoku nebo zakončení střelbou.  

 Je zahrávání standardních situací ve futsalu FIFA u týmů zautomatizováno a 

prováděno jako signály, ustálené herní kombinace? 

 Padají po úspěšném rozehrání standardní situace branky nebo dochází alespoň 

k potenciální střelbě na branku? 

Vzhledem k rozdílným situacím, za kterých jsou standardní situace podle pravidel 

nařizovány, je žádoucí předpokládat i rozdílnou úroveň vlivu a možnosti k využití situace pro 

založení útočné akce. Rozhodujícími faktory jsou zejména místo, ze kterého se hra navazuje, 
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kdy lze předpokládat, že čím blíže je míč k brance soupeře, tím spíše bude využito standardní 

situace ke střelbě nebo rychlé útočné herní kombinaci. Dalším důležitým faktorem je možnost 

dosáhnout branky přímo z rozehrání standardní situace, kdy je očekáváno, že z takové situace 

bude prováděna rovnou střelba na branku soupeře. 

 Vedou standardní situace rozehrávané na polovině soupeře k založení útočné 

akce, tedy přímé střelby na branku či útočné herní kombinaci? 

 Vedou standardní situace rozehrávané na vlastní polovině k založení postupného 

útoku? 

Výzkumné otázky byly definovány na základě teoretických východisek, závěrů 

předchozí bakalářské práce a praktický poznatků z futsalového prostředí. Mají za cíl 

odpovědět, zda standardní situace ve futsalu FIFA hrají důležitou úlohu a zda jsou v týmovém 

podání řešeny jako klasické herní kombinace s cílem přečíslení soupeře a dosažení branky.  
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4 Metodika práce 

4.1 Popis sledovaného souboru 

Ke sběru dat byly využity celé záznamy utkání z nejvyšší soutěže futsalu FIFA 

z CHANCE ligy, které jsou dostupné v archivech internetového vysílání České televize. Byl 

vytvořen zkoumaný soubor složený z 15 záznamů, na kterých proběhlo pozorování a sběr dat. 

Jejich přehled je uveden v Tabulce 5 pod textem.  

Zvolený výzkumná soubor by měl zaručovat nejvyšší kvalitu hráčské i týmové úrovně, 

jelikož se jednalo o přenosy klíčových utkání nejvyšší futsalové soutěže v soutěžních 

ročnících 2012/2013 a 2013/2014. Na druhou stranu je třeba upozornit, že některé týmy se 

v souboru vyskytují častěji, což je ovšem dáno množstvím přenášených a publikovaných 

záznamů, ze kterých bylo možné čerpat. V případě týmu ERA-PACK Chrudim, který je 

sledován nejčastěji, tato situace není nežádoucí, jelikož toto mužstvo patří dlouhodobě 

k špičce českého futsalu. A pokud je cílem práce zjistit nejefektivnější způsoby řešení 

standardních situací, pak je vhodné čerpat od nejlepších. 

Tab. 5 Přehled sledovaných utkání ve výzkumném vzorku 

Pořadové 
číslo 

Utkání Odehráno 

1. FK ERA-PACK Chrudim - FC Démoni Česká Lípa 22. 9. 2012 

2. Bohemians 1905 - FK ERA-PACK Chrudim 20. 10. 2012 

3. FC Démoni Česká Lípa - SAT-AN Kladno 24. 11. 2012 

4. SK Indoss Plzeň - SK Slavia Praha 1. 12. 2012 

5. FC Tango Brno - FK ERA-PACK Chrudim 16. 1. 2013 

6. Benago Zruč nad Sázavou - SK Kladno 27. 2. 2013 

7. FC Benago Zruč nad Sázavou - Helas Brno 12. 4. 2013 

8. Nejzbach Vysoké Mýto - FK ERA-PACK Chrudim 30. 4. 2013 

9. FK ERA-PACK Chrudim - FC Tango Brno 17. 5. 2013 

10. FC Tango Brno - FK ERA-PACK Chrudim 20. 5. 2013 

11. FK ERA-PACK Chrudim - FC Tango Brno 22. 5. 2013 

12. AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 17. 9. 2013 

13. FK ERA-PACK Chrudim - FC Tango Brno 8. 10. 2013 

14. FC Tango Brno - Balticflora Teplice 22. 10. 2013 

15 FK SAT-AN Kladno – Helas Brno 5. 11. 2013 
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4.2 Použité metody 

V práci je využito několika výzkumných metod a to zejména pozorování pro sběr dat, 

během kterého je využito i metody poznámkování. K analýze dat je potom využívána 

především analytická indukce a porovnávání případů. 

Jak již bylo zmíněno, ke sběru dat byla využita metoda pozorování, kterou Průcha, 

Waltrová a Mareš (2009, s. 213) definují jako „sledování smyslově vnímatelných jevů, zejm. 

chování osob, interakcí a průběhu dějů“. Tato zvolená metoda bývá dále specifikována jako 

nezúčastněné (nepřímé) strukturované pozorování (Hendl, 2008), které je jinde pojmenováno 

jako pozorování nevlastní standardizované (Punch, 2008), anebo pozorování zprostředkované 

(Průcha, Waltrová a Mareš, 2009).  Podstatně rozsáhlejší přehled typů pozorování uvádí 

Maňák (1994). Avšak v další práci je čerpáno hlavně z autorů novějších publikací. Podle 

Punche (2008) se pozorovatel nedostává do přímého styku se zkoumaným předmětem, ale 

data získává z různých výpovědí a záznamů. Hendl (2008, s. 201) popisuje, že: „nezúčastněný 

pozorovatel minimalizuje interakci s pozorovanými subjekty a snaží se získat záznam chování 

jedince nebo jedinců ve skupině“. Předmětem zkoumání se tedy stalo neverbální chování, 

které Hendl (2006,s. 342) definuje jako „tělesný pohyb, který není asociován s promluvou“, a 

prostorové chování definované rozsahem pohybu jedince ve vztahu k ostatním. 

Na základě těchto definic lze tvrdit, že jde o snahu sesbírat co nejvíce informací o tom, 

co lidé dělají (Hendl, 2008). Hlavními výhodami této metody jsou spolehlivost pozorování 

(Hendl, 2006), kdy si lze záznam několikrát přehrát, a zároveň nemožnost ovlivnění 

zkoumaného předmětu citovou angažovaností pozorovatele. Avšak Chráska (2007) popisuje 

subjektivní faktory, které mohou spolehlivost a přesnost měření značně ovlivnit. Vzhledem ke 

zvolené metodě nepřímého pozorování je žádoucí se těmto faktorům a docílit tak vysoké 

věrohodnosti a spolehlivých závěrů. 

Poznámkování je metoda, která usnadňuje následné zpracovávání a analýzu dat a 

zejména vysvětluje některé souvislosti, které by mohly být v průběhu zpracování zapomenuty. 

Podle Hendla (2008) nepřináší nová data do výzkumu, ale usiluje o kohezi několika částí dat. 

Vyhodnocování vlivu řešení standardních situací je prováděno v kontextu celkové 

týmové úspěšnosti a vlivu na utkání, což jinými slovy koresponduje s posouzením týmového 

herního výkonu, který Süss (2007) definuje jako otevřený systém tvořený podsložkami 

individuálních herních výkonů a jejich vzájemné interakci 
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K rozboru dat byla využita metoda analytické indukce, kdy se jedná o hledání obecně 

platného vysvětlení. Podle Hendla (2008) by měl výzkumník formulovat tvrzení platné pro 

všechny sledované případy, pokud je však tato platnost narušena, je na výzkumníkovy 

přeformulovat hypotézu. Jinými slovy se data se shromažďují tak dlouho, dokud se neobjeví 

žádný „negativní případ“, který by byl v rozporu s vytvářenou teorií. Interpretace zjištěných 

výsledků má čtenáři poskytovat vysvětlení jednotlivých vzorů a trendů, čímž vysvětlení 

analytické indukce zpřesňuje Carpi a Egger (Visionlearning, 2008).  K samotné definici této 

metody lze dojít i při vysvětlení významu jednotlivých slov, kdy Helus (2011) slovo 

„analytická“ označuje rozbor celku na menší části, které lze snadno analyzovat a popisovat a 

slovo „indukce“ je definováno jako vyvození obecných závěrů, tedy „stanovujeme obecná 

pravidla na základě konkrétních případů.“ Tytéž definice poskytuje i Atkinson (2003), který 

však upozorňuje, že induktivní úsudky platí pouze s určitou pravděpodobností a nejsou tedy 

stoprocentní. Helus (2011) zároveň ale zmiňuje, že na induktivním usuzování stojí veškeré 

vědecké teorie. 

Současně je při analýze využito porovnávání případů, zejména obdobných herních 

situací a z nich plynoucích herních kombinací. Tuto metodu blíže vysvětluje Hendl (2008) 

s odkazem na další autory, kdy její použití vysvětlují jako využití více případů pro vytváření 

jisté abstrakce a umožňuje navrhovat obecnou teorii. Carpi a Egger (Visionlearning, 2008) 

tvrdí, že porovnávání případů je kritickým nástrojem pro hledání smyslu ve vztazích a mezi 

jednotlivými proměnnými. Zkoumají se a popisují jak rozdíly a hlavně podobnosti, na jejichž 

základě je možné utvářet nové hypotézy a obecné teorie. 

4.3 Sběr dat 

Data byla získávána nezúčastněným strukturovaným pozorováním zprvu v průběhu 

soutěžního ročníku 2012-2013, jelikož byl předpoklad dřívějšího dokončení této práce. 

Vzhledem k posunutí termínu odevzdání byl výzkumný soubor rozšířen o další utkání. 

Přehled pozorovaných utkání uvádí Tabulka 5, již dříve v textu uvedená. Sběr dat probíhal 

průběžně v období od ledna do listopadu 2013. Ke sběru dat byly využity pouze přenosy 

utkání CHANCE ligy futsalu odvysílané Českou televizí. 

Pro záznam analyzovaných řešení standardních situací byl vypracován záznamový 

arch, který je součástí této práce jako Příloha 2. Byl navrhnut tak, aby poskytovat dostatek 

informací pro následnou analýzu způsobů zahrávání standardních situací, stejně tak jako 

některé další poznatky potřebné pro zodpovězení dílčích výzkumných podotázek. Každý 
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záznamový arch obsahoval základní údaje o utkání a informaci o počtu listů, aby bylo  

zamezeno případné ztrátě nebo smíchání údajů. 

Pro sběr dat byla vytvořena následující struktura, která měla za cíl zpřehlednit 

záznamy a eliminovat vynechání podstatných údajů. Při sledování přenosů z futsalových 

utkání byly zaznamenávány všechny standardní situace a jejich následné řešení následovně: 

1. Standardní situaci bylo přiřazeno pořadové číslo z důvodu snadnějšího 

vyhledávání konkrétního řešení při pozdější analýze. 

2. Bylo zaznamenáno, zda se jedná o autový kop (AK), rohový kop (RK), výhoz 

od branky (VB), přímý volný kop (PVK), nepřímý volný kop (NVK), 

pokutový kop (PK), druhý pokutový kop (2PK), výkop (V) nebo míč 

rozhodčího (MR). 

3. Bylo označeno, zda se jedná o řešení na polovině soupeře, tedy útočné (Ú), 

nebo na vlastní polovině, tedy obranné (O). 

4. V dalším kroku, po zastavení přenosu, bylo schematicky zaznamenáno, kde se 

standardní situace zahrávala a jak byla řešena. 

5. Schematický záznam byl doplněn komentářem a zápisem podstatných událostí 

a kritických momentů spojených s řešením standardní situace. 

6. Pokud to bylo vhodné, byl příslušný záznam doplněn poznámkou. 

Pro důkladnější pochopení významu jednotlivých položek je považováno za vhodné si 

je dále vysvětlit s výjimkou bodu 1, kde je účel zřejmý, tedy pro jednoduché dohledání 

příslušných záznamů. 

Druhý parametr záznamu byl při analýze využit pro kvantifikaci standardních situací, 

která měla vypovídat o jejich celkovém množství v utkáních a alespoň v teoretické rovině 

přiblížit, jaký význam ve hře tyto situací mají, případně kolikrát mohly být družstvy 

realizovány secvičené signály. Hlavním významem tohoto údaje však bylo, aby bylo možné 

jednotlivá řešení standardních situací dohledat a porovnat. 

Třetí parametr by měl poskytnout odpovědi na výzkumné podotázky a opět usnadnit 

porovnávání obdobných řešení, anebo alespoň řešení standardních situací z podobných míst 

na hrací ploše. 

Schematický zákres byl jedním z klíčových parametrů záznamu. Bylo využito 

ustálených grafických značek, které jsou používány ve sportovních hrách, a jejich přehled je 
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součástí této práce v seznamu použitých zkratek a symbolů. Důležité bylo zaznamenat místo, 

kde byl míč v okamžiku uvádění zpět do hry. Na přesnost se však nešlo spoléhat vzhledem 

k obtížnému vyčtení tohoto místa z televizního záznamu i malého grafického provedení hřiště, 

což ovšem nebylo nezbytně nutné, cílem bylo spíše rozdělit hrací plochu do jistých segmentů. 

Zároveň byly některé situace značeny do stejné hrací plochy s tím, že jednotlivé záznamy 

byly rozlišeny barvou a jejich společný záznam nesměl narušit čitelnost a zpětnou 

interpretaci. 

V tomto zákresu byly sledovány bezprostředně navazující herní kombinace hráčů 

následující po rozehrání, které byly realizovány v krátkém časovém úseku, který nebyl delší 

než 3 sekundy. Většinou byly sledovány maximálně 2 až 4 přihrávky, které měly vyústit ve 

střelecké zakončení. 

Další parametr, komentář, poskytoval informace o klíčových momentech řešení dané 

standardní situace. Zejména byla sledována činnost spoluhráčů, zvláště pak těch zapojujících 

se do kombinace, ale i reakce bránících hráčů. Pokud byla realizována úspěšná herní 

kombinace, byl zaznamenán její výsledek s určením místa střelby. V rámci komentáře byly 

zapsány i autorovi poznámky, zda se mohlo jednat o secvičenou kombinaci, anebo 

improvizované řešení vzniklé herní situace. 

V rámci poznámek byla snaha identifikovat obdobná řešení standardních situací, která 

byla zapamatována z předchozích záznamů, anebo nastudována z publikované literatury. Dále 

do poznámek byly vpisovány myšlenky a prvotní závěry, ze kterých bylo čerpáno při analýze 

a sestavování výsledků.  

4.4 Analýza dat 

Po zhlednutí všech zápasů z výzkumného vzorku následovala analýza dat. V prvé řadě 

byla získaná kvantitativní data přepsána do podoby datových tabulek, které podle Hendla 

(2006) slouží pro první přehled získaných měření. Pro vytváření tabulek byl využit počítačový 

software MS Office Excel 2010, který poskytuje mnoho funkcí pro další zpracování. Tyto 

tabulky vznikly pro přehlednost a srozumitelnost informací o četnostech výskytu konkrétních 

standardních situací v jednotlivých utkáních a jejich následné statistické zpracování. 

V dalším kroku bylo třeba identifikovat na základě schématických záznamů, 

komentářů a vlastních poznámek podobná řešení standardních situací. Díky pořadovým 

číslům bylo možné sepsat obdobné herní situace nastalé po rozehrání. Tyto podobné situace 
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bylo třeba dále rozebrat v klíčových aspektech a na závěr vytvořit obecnější popisy řešení, 

k čemuž opět bylo využito metody poznámkování. Důležité bylo porovnávat přibližně stejné 

místo na hrací ploše, podobné rozmístění hráčů, způsob jakým byl míč rozehrán, ale i 

například herní doba či stav utkání.  

U každé skupiny podobných řešení standardních situací byla vytvořena interpretace 

obecnější herní kombinace. Zjištěné výsledky a vytvořené obecné závěry byly podpořeny 

několika situacemi a měly poskytovat vysvětlení jednotlivých trendů v řešení standardních 

situací v nejvyšší futsalové soutěži. V případě, že některá řešení byla podobná jen v několika 

aspektech, bylo snahou ve výsledcích tyto rozdíly zohlednit a připomenout tak fakt, že 

všechny herní kombinace jsou variabilní a optimální volba řešení je vždy založena na 

aktuálních dispozičních podmínkách hráčů a situačních podmínkách utkání. 

Při analýze dat byly vynechány standardní situace jako míč rozhodčího, pokutový kop 

a druhý pokutový kop. První jmenovaná situace neumožňuje ani jednomu z týmů zahájit 

rozehrání a o míč musí hráči soupeřit. Pokutové kopy jsou potom předurčeny pro přímou 

střelbu na branku, čímž jsou z této analýzy následující herní kombinace po zahrání 

eliminovány. 
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5 Výsledky 

V prvé řadě byla získaná data četností statisticky otestována, zda mezi nimi není 

významný rozdíl oproti výsledkům dosažených v předcházející bakalářské práci (Hovorka, 

2010) a zda je možné tyto dále uvažovat. Následně došlo k vytvoření zásobníku řešení 

standardních situací, které jsou prezentovány vždy s nákresem a klíčovými informacemi o 

daném druhu zahrání standardní situace. 

5.1 Četnosti standardních situací 

V Tabulce 6 jsou uvedeny jednotlivé četnosti autových kopů vypozorovaných ve 

výběrovém vzorku. Z těchto dat byly vypočítány tyto hodnoty: aritmetický průměr  ̅i = 78,8 a 

medián  ̃i = 78. Toto zjištění říká, že střední hodnoty jsou téměř stejné a lze tvrdit, že 

průměrně se v utkání zahraje 79 autových kopů. 

Tab. 6 Četnosti autových kopů 

Číslo utkání Četnost ni Relativní četnost fi 

1. 83 0,070 

2. 78 0,066 

3. 96 0,081 

4. 76 0,064 

5. 71 0,060 

6. 79 0,067 

7. 71 0,060 

8. 80 0,068 

9. 72 0,061 

10. 67 0,057 

11. 75 0,063 

12. 80 0,068 

13. 76 0,064 

14. 100 0,085 

15. 78 0,066 

∑ 1128 1,000 

 

Pro zjištění charakteristiky variability byla vytvořena Tabulka 7, která prezentuje 

odchylky jednotlivých četností od aritmetického průměru a jejich kvadrát. Variační šíře byla 

vypočítána jako R1 = 33. Rozptyl je s1
2
  = 78,89 a jeho odmocninou byla zjištěna směrodatná 

odchylka s1 = 8,88. Tyto hodnoty byly porovnány s výsledky u autových kopů z předchozí 
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studie, které jsou R2 = 38, s2
2
  = 127,66 a s2  = 11,30 a jsou odvozeny z Přílohy 1. Cílem bylo 

zjistit, zda mezi pozorováními je nebo není významný rozdíl. 

Tab. 7 Četnosti autových kopů s odchylkami od průměru 

Číslo utkání x1i x1i -  ̅1 (x1i -  ̅1)2 

1. 83 4,20 17,64 

2. 78 -0,80 0,64 

3. 96 17,20 295,84 

4. 76 -2,80 7,84 

5. 71 -7,80 60,84 

6. 79 0,20 0,04 

7. 71 -7,80 60,84 

8. 80 1,20 1,44 

9. 72 -6,80 46,24 

10. 67 -11,80 139,24 

11. 75 -3,80 14,44 

12. 80 1,20 1,44 

13. 76 -2,80 7,84 

14. 100 21,20 449,44 

15. 78 -0,80 0,64 

 

∑  1128 

 

 ∑  1104,4 

 

Skrze tyto charakteristiky variability byla ověřena statistická významnost rozdílů mezi 

aritmetickými průměry obou výběrů Studentovým T-testem, ale jeho oprávněnost byla 

nejprve potřeba ověřit Fisher – Snedecorovo F-testem. Nulová hypotéza (H0) říká, že 

„rozptyly obou výběrů jsou stejně velké.“ Alternativní hypotéza (HA) naopak tvrdí, že 

rozptyly jsou rozdílné. Byla spočítána hodnota F-testu, F = 1,618. Tabelovaná hodnota F0,05 

(9;14) je 2,645. Vzhledem k tomu, že vypočítaná hodnota je menší než kritická, lze přijmout 

nulovou hypotézu. Mezi rozptyly není statisticky významný rozdíl, proto je možné použít 

Studentův t-test. 

Nulová hypotéza pro t-test byla stanovena jako (H0): „Aritmetické průměry četností 

zahrávání autových kopů současné studie a studie z roku 2010 jsou stejné.“ Alternativní 

hypotéza (HA) říká, že mezi dosaženými průměry v obou výběrech jsou statisticky významné 

rozdíly. Vypočítaná testová hodnota t = 2,698 byla porovnána s kritickou hodnotou pro 23 

stupňů volnosti na hladině významnosti p = 0,05, která byla t0,05 = 2,069. Spočítaná hodnota 

je vyšší než tabulková, čímž se nulová hypotéza zamítá a potvrzuje alternativní. 
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Tato informace říká, že četnosti autových kopů se mezi těmito výběry změnily a při 

porovnání průměrných hodnot lze tvrdit, že v aktuálním sledovaném souboru futsalových 

utkání docházelo častěji k přerušení hry a jejímu navazování autovým kopem.  

Tabulka 8 ukazuje celkové četnosti zahrávání rohových kopů v utkáních. U výběru lze 

spočítat aritmetický průměr  ̅i = 17,8 a medián  ̃i = 17. Střední hodnoty jsou i v tomto případě 

obdobné a výběr neobsahuje extrémní hodnoty. 

Tab. 8 Četnosti rohových kopů 

Číslo utkání Četnost ni Relativní četnost fi 

1. 14 0,052 

2. 16 0,060 

3. 17 0,064 

4. 16 0,060 

5. 20 0,075 

6. 25 0,094 

7. 16 0,060 

8. 21 0,079 

9. 18 0,067 

10. 13 0,049 

11. 22 0,082 

12. 19 0,071 

13. 23 0,086 

14. 16 0,060 

15. 11 0,041 

∑ 267 1,000 

 

Na základě těchto dat byla vytvořena Tabulka 9, která zobrazuje četnosti rohových 

kopů s odchylkami. Variační šíře vzorku je R1 = 14, rozptyl je s1
2
  = 15,03 a směrodatná 

odchylka s1 = 3,87. Tyto hodnoty byly porovnány s výsledky u rohových kopů z předchozí 

studie, které jsou R2 = 18, s2
2
  = 36,90 a s2  = 6,08 (Příloha 1). 

Bylo využito F-testu, pro který testové kritérium vyšlo F = 2,455. H0 předpokládá, že 

„rozptyly obou souborů stejně velké.“ HA potom říká, že jsou různě velké. Výsledek byl 

srovnán s tabelovanou hodnotou F0,05 (9;14) = 2,645, byl nižší a byla přijata nulová hypotéza. 

Mohlo tedy být využito Studentova t-testu pro porovnání aritmetických průměrů. 

Byla vyslovena H0: „Aritmetické průměry četností rohových kopů jsou v obou 

měřeních stejně velké.“ Alternativní hypotéza HA tvrdí, že tyto průměry jsou různě velké. 
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Testové kritérium t = 0,756 bylo spočítáno a komparováno s kritickou hodnotou  

t0,05 (23) = 2,069. Výsledek byl nižší než tabulková hodnota, což potvrzuje nulovou hypotézu, 

že mezi průměry není statisticky významný rozdíl. 

Tab. 9 Četnosti rohových kopů s odchylkami od průměru 

Číslo utkání x1i x1i -  ̅1 (x1i -  ̅1)2 

1. 14 -3,80 14,44 

2. 16 -1,80 3,24 

3. 17 -0,80 0,64 

4. 16 -1,80 3,24 

5. 20 2,20 4,84 

6. 25 7,20 51,84 

7. 16 -1,80 3,24 

8. 21 3,20 10,24 

9. 18 0,20 0,04 

10. 13 -4,80 23,04 

11. 22 4,20 17,64 

12. 19 1,20 1,44 

13. 23 5,20 27,04 

14. 16 -1,80 3,24 

15. 11 -6,80 46,24 

 

∑ 267 

 

 ∑  156,94 

 

Četnosti výhozů od branky ve sledovaném výběrovém souboru jsou zapsány  

v Tabulce 10, z níž byly vypočítány aritmetický průměr  ̅i = 29,6 a medián  ̃i = 30. Střední 

hodnoty jsou i ve třetím případě podobné. Byly vypočítány odchylky od průměru, které jsou 

prezentovány v Tabulce 11. Z těchto dat se vyjádřily charakteristiky polohy jako variační 

rozpětí R1 = 13, rozptyl s1
2
 = 12,54 a směrodatná odchylka 3,54. 

Nejprve byly otestovány rozdíly mezi rozptyly, kdy pro F-test byla stanovena nulová 

hypotéza H0: „Rozptyly obou zkoumaných souborů jsou stejně velké.“ HA toto zamítá a tvrdí, 

že rozptyly nejsou stejně velké. Kritérium F = 2,534 bylo vypočítáno a porovnáno 

s tabelovanou kritickou hodnotou F0,05 (9;14) = 2,645. Nulovou hypotézu přijímáme, jelikož 

výsledek byl nižší než kritická hodnota. Soubory mohly být otestovány t-testem. 

Nulová hypotéza H0 pro t-test říká „aritmetické průměry četností výhozů od branky 

jsou stejné.“ HA toto odmítá. Testové kritérium bylo vypočítáno t = 0,711 a kritická hodnota 
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je t0,05 (23) = 2,069. Po jejich srovnání vychází vypočítaná hodnota nižší, tedy lze tvrdit, že 

aritmetické průměry jsou stejné. 

Tab. 10 Četnosti výhozů od branky 

Číslo utkání Četnost ni Relativní četnost fi 

1. 30 0,068 

2. 31 0,070 

3. 28 0,063 

4. 34 0,077 

5. 28 0,063 

6. 31 0,070 

7. 23 0,052 

8. 21 0,047 

9. 31 0,070 

10. 30 0,068 

11. 31 0,070 

12. 34 0,077 

13. 30 0,068 

14. 32 0,072 

15. 30 0,068 

∑ 444 1,000 

 

Tab. 11 Četnosti výhozů od branky s odchylkami od průměru 

Číslo utkání x1i x1i -  ̅1 (x1i -  ̅1)2 

1. 30 0,40 0,16 

2. 31 1,40 1,96 

3. 28 -1,60 2,56 

4. 34 4,40 19,36 

5. 28 -1,60 2,56 

6. 31 1,40 1,96 

7. 23 -6,60 43,56 

8. 21 -8,60 73,96 

9. 31 1,40 1,96 

10. 30 0,40 0,16 

11. 31 1,40 1,96 

12. 34 4,40 19,36 

13. 30 0,40 0,16 

14. 32 2,40 5,76 

15. 30 0,40 0,16 

 

∑ 444 

 

 ∑  175,60 
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Ostatní standardní situace nebyly v roce 2010 předmětem zkoumání, proto není možné 

nově zjištěné hodnoty s ničím porovnat. Tabulka 12 ukazuje zjištěné četnosti přímých 

volných kopů, nepřímých volných kopů, výkopů a míče rozhodčího. 

Tab. 12 Četnosti volných kopů, výkopů a míče rozhodčího 

Číslo 

utkání 

PVK NVK Výkop Míč rozhodčího 

Četnost 

ni 

Relativní 

četnost fi 

Četnost 

ni 

Relativní 

četnost fi 

Četnost 

ni 

Relativní 

četnost fi 

Četnost 

ni 

Relativní 

četnost fi 

1. 9 0,055 0 0,000 10 0,075 0 0,000 

2. 13 0,080 0 0,000 8 0,060 0 0,000 

3. 13 0,080 1 0,250 9 0,068 0 0,000 

4. 8 0,049 0 0,000 5 0,038 0 0,000 

5. 9 0,055 0 0,000 6 0,045 0 0,000 

6. 13 0,080 1 0,250 8 0,060 0 0,000 

7. 8 0,049 0 0,000 12 0,090 0 0,000 

8. 8 0,049 0 0,000 10 0,075 0 0,000 

9. 13 0,080 0 0,000 11 0,083 0 0,000 

10. 8 0,049 1 0,250 7 0,053 0 0,000 

11. 14 0,086 0 0,000 8 0,060 0 0,000 

12. 16 0,098 0 0,000 12 0,090 0 0,000 

13. 7 0,043 0 0,000 13 0,098 0 0,000 

14. 14 0,086 1 0,250 7 0,053 1 1,000 

15. 10 0,061 0 0,000 7 0,053 0 0,000 

∑ 163 1,000 4 1,000 133 1,000 1 1,000 

 

Uvedené hodnoty prezentují, že standardní situace jako je nepřímý volný kop či míč 

rozhodčího nejsou v utkáních příliš časté. Z tohoto důvodu již nebudou dále uvažovány a 

řešeny. Z uvedené tabulky byly spočítány střední hodnoty pro přímé volné kopy, jež jsou: 

aritmetický průměr  ̅i = 10,87 a medián  ̃i = 10. Lze tedy usuzovat, že v každém utkání se 

hráči dopustí nejméně 10 faulů nebo jiných přestupků proti pravidlům, což je statistická 

informace zejména pro rozhodčí. Variační rozpětí souboru četností PVK je R = 9, rozptyl  

s
2
 = 8,55 a směrodatná odchylka s = 2,92. 

Četnosti výkopů jsou přímo závislé na množství vstřelených branek, jelikož se s nimi 

zahajuje na začátku každého z poločasů utkání a potom hra znovu pokaždé, když bylo 

docíleno branky. Statisticky zpracovávat tato data by mělo význam pouze v kontextu právě 

zmíněných vstřelených gólů. Pro analýzu řešení následné herní situace jsou zde tato čísla 

uvedeny pouze pro informaci. 
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5.2 Analýza standardních situací 

V předchozí kapitole byly prezentovány kvantifikované údaje o standardních situacích 

a jejich srovnání s předchozími výsledky. Nyní je vhodné prezentovat zpozorované 

kvalitativní aspekty při řešení standardních situací.  

5.2.1 Faktor místa rozehrání standardní situace 

V prvé řadě byl sledován vliv místa, ze kterého se standardní situace rozehrává na 

následnou činnost hráčů. Toto se týkalo především autových kopů a volných kopů. Ostatní 

situace mají pravidly přesně vymezený prostor, odkud je možné uvést míč znovu do hry. Po 

důkladné analýze zaznamenaných schémat a komentářů bylo zjištěno, že hrací plocha lze 

rozdělit do několika zón, které mají typické řešení.  

Obr. 7 Rozdělení hrací plochy do zón při autových kopech 

 

Obrázek 7 zobrazuje vyznačení zón, ze kterých byly zahrávány autové kopy 

obdobnými způsoby, respektive následovaly podobné herní kombinace hráčů.  

Pro zónu A, přibližně 5 metrů od brankové čáry, je u mužstev typické rozehrávání 

autového kopu podobně jako rohový kop. Snahou hráčů je dostat míč do pokutového území, 

kde se zbylí spoluhráči snaží prosadit a míč nasměřovat do branky. Typickým prvkem je 

rychlý pohyb hráčů a výměna místa v pokutovém území s cílem zmást obránce a narušit jejich 

koncentraci. V několika případech byl míč rozehrávajícím hráčem prudce střílen přímo na 

C 

A

A B 
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brankáře, kdy předpokladem bylo, že ten míč pouze vyrazí a dobíhající spoluhráči budou mít 

snazší pozici pro střelbu. 

Zóna B začíná před úrovní pokutového území, 5 – 6 metrů od brankové čáry a končí  

3 – 5 metrů před půlící čárou. V této zóně většina týmů využívá secvičené signály nebo herní 

kombinace založené na krátké přihrávce. Ojediněle docházelo k rozehrání míče až na vlastní 

polovinu. Typické bylo kombinační rozehrání s nabíhajícím spoluhráčem, který ve většině 

případů rovnou zakončoval střelbou. V této oblasti se totiž míč po rozehrání nachází 

v rozmezí 6 – 12 metrů od branky, což umožňuje střelbu ze střední vzdálenosti a zároveň zde 

vzniká dostatek prostoru pro převzetí míče, na rozdíl od zóny A, kde obránci přistupují 

k útočníkům osobně a zahušťují prostor před brankou. V několika případech bylo 

zaznamenáno přímé vystřelení na branku, které je účinné, pokud soupeř není plně 

koncentrovaný. Při tomto způsobu řešení autového kopu se rozehrávající hráč snaží trefit 

jakéhokoliv hráče stojícího v pomyslné směrnici do branky, který by svým tečováním zajistil 

platnost a regulérnost branky. Ve sledovaném souboru takto branka padla. 

Zóna C začíná před úrovní středového kruhu na útočící polovině a pokračuje až 

k vlastní brankové čáře. Ve většině případů všechna mužstva rozehrávala tyto autové kopy 

stejně. Nejtypičtějším řešením je rozehrání na posledního bránícího hráče krátkou nebo 

střední přízemní přihrávkou. V tomto případě mužstvo hraje tzv. na jistotu poslednímu hráči, 

který je nejdále od soupeře a má nejlepší přehled o herní situaci. Tento hráč pak většinou 

zakládá postupný útok přihrávkou na spoluhráče na krajích hřiště. Druhým obvyklým řešením 

je kolmá přihrávka přes šířku hřiště, kterou družstva využívají pro zrychlení hry a založení 

postupného útoku z druhé strany hřiště. Hlavním důvodem pro tuto variantu však byla vysoká 

pozice soupeřova útočníka, který se snaží napadat rozehru na posledního bránícího hráče. 

Z této zóny mnoho úspěšných rozehrání autových kopů, které by vedly k rychlému útoku, 

nebylo. 

Na pomezí zón B a C byly velmi často pozorovány herní kombinace „přihraj a běž“, 

kdy rozehrávající hráč si následně znovu o míč řekl pohybem a mnohdy i slově, čímž se 

dostával snáze za bránícího hráče. 

Následující sloupcový Graf 1 ukazuje poměr autových kopů rozehrávaných na útočící 

polovině a těch hraných na své obranné polovině hrací plochy. Do kategorie obranné však 

spadají téměř všechny autové kopy nařízené v celé zóně C, jelikož ty rozehrávající hráč 

přihrával na svého spoluhráče stojícího na vlastní polovině nebo případně v blízkosti půlící 
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čáry. Z těchto situací byl vždy založen postupný útok s využitím herních kombinací přihrávek 

a výměny místa. 

Graf 1 Graf rozehrání autových kopů dle polovin hrací plochy 

 

Z grafu je rovněž patrné, že v utkáních je množství autových kopů na obou polovinách 

hrací plochy podobné a jisté výkyvy jsou pravděpodobně způsobeny herní převahou jedno 

z týmů. Zároveň lze tvrdit, že každé utkání poskytuje týmům několik desítek příležitostí pro 

realizaci secvičených signálů při autovém kopu, kdy mají možnost soupeře překvapit a docílit 

branky. 

Druhou standardní situací, jejíž pozorování rozčlenilo hřiště do několika oblastí, byly 

přímé volné kopy, vyobrazeno na Obrázku 8. Tato situace je do jisté míry velmi specifická, 

jelikož je nařízena kdekoliv na hrací ploše, kde byl spáchaný přestupek. Zároveň je místo 

určeno jen přibližně a útočící družstvo si často posouvá míč do výhodnějších prostor. V tento 

moment by měly správně reagovat rozhodčí, ale s ohledem na lidský faktor také určují místo 

volného kopu jen přibližně. Při řešení této standardní situace se také velmi projevují 

dispoziční faktory rozehrávajícího hráče, zvláště pokud se jedná o PVK nařízený v blízkosti 

pokutového území. 

V zóně A z Obrázku 8, která se nachází před pokutovým územím a vytváří pruh o 

šířce 6 – 7 metrů z každé strany ukončen 2 – 3 metry od postranní čáry, je typické rozehrání 

přímou střelbou na branku nebo střelbou po první krátké přihrávce. V prvním případě hráči 

využívali ne zcela optimálního rozestavení soupeře nebo jeho obranné zdi, ale zejména chtěli 

překvapit a využít tvrdosti střelby. Druhé řešení herní kombinací založenou na přihrávce je 

typické pro eliminování prvku obranné zdi, kdy tím, že rozehrávající hráč přihraje svému 
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spoluhráči do strany, tak ten se dostane střeleckého úhlu, který již zeď nepokrývá. Klíčovými 

faktory pro volbu střelby je krátká vzdálenost k brance, čelní postavení a dobrý přehled o 

situaci a zároveň zhuštěný prostor před soupeřovým brankářem, který tak snadno ztrácí 

přehled o míči.  

Obr. 8 Rozdělení hrací plochy do zón při přímých volných kopech 

 

Zóna B se rozprostírá od strany pokutového území k postranní čáře, pokračuje okolo 

zóny A a končí 5 – 6 metrů za její hranicí. V tomto prostoru využily týmy mnoho signálů 

využívajících všechny herní kombinace, avšak žádné nebyly typické. Nejčastější byly 

kombinace clonění a 1 – 2 přihrávek zakončených střelbou. V několika případech bylo 

úspěšným řešení přímého volného kopu a následné kombinace z tohoto prostoru docíleno 

branky. Tato zóna nabízí hráčům dostatek prostoru pro kombinace, přičemž míč stále zůstává 

v takové vzdálenosti, odkud je možné efektivně a cíleně kdykoliv vystřelit. Obránci musí 

bránit velký prostor, vzájemné zajišťování je realizováno na delší vzdálenosti a je důležité 

z pohledu bránící strany „uzavírat cesty“. Tedy přímo po rozehrání nedovolit soupeři 

přihrávat si skrze obranou formaci přes střed pole, o což se naopak útočící družstvo snaží. 

Zóna C potom pokrývá celou vlastní polovinu a částečně i území do hloubky 

2 – 5 metrů na polovině soupeře. Odsud jsou přímé volné kopy rozehrávány kombinací 

přihrávek k založení postupného útoku. Typické je rozehrání přihrávkou na vzdálenost 1 – 3 

metrů, tak aby bylo zajištěno, že přebírající hráč bude mít dostatek času na převzetí míče a 

A B C 
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výborný přehled o situaci. V některých případech však docházelo, že PVK byl z této zóny 

rozehrán dlouhou přihrávkou vzduchem na běžícího spoluhráče a byl tak založen rychlý 

protiútok. Ve většině případů se jednalo o neúspěšný pokus ohrozit branku soupeře. Toto 

řešení je limitováno náročným zpracování vysokého míče v běhu, rychlým přístupem obránce, 

který bývá ihned zajištěn, a zejména nepřipravenou střelbou z nevýhodných střeleckých úhlů 

– většinou od postranní čáry. 

Graf 2 přehledně prezentuje poměry mezi přímými volnými kopy zahranými z vlastní 

poloviny, anebo ze soupeřovo. Zobrazené údaje opět poskytují informaci, že v každém utkání 

se tyto standardní situace vyskytují a pro družstva je výhodné se na ně připravit. 

Graf 2 Graf rozehrání přímých volných kopů dle polovin hrací plochy 

 

Třetí standardní situací, u které byl zjištěn spíše než sledován faktor místa, byl výhoz 

od branky. Pravidla sice říkají, že míč musí být rozehrán z vlastního pokutového území, ale 

vzhledem k fyzickým schopnostem brankářů a jejich dovednostem přesně vyhazovat míč i na 

polovinu soupeře bylo zjištěno, že tohoto je týmy využíváno k založení rychlého protiútoku. 

Klíčovým faktorem tohoto řešení však je správné načasování a komunikace brankáře 

s nabíhajícím spoluhráčem a také vysoká úroveň technické vybavenosti obou hráčů. 

Graf 3 ukazuje poměr útočných a obranných řešení výhozu od branky, respektive, zda 

šla přihrávka od brankáře na spoluhráče na vlastní polovinu, anebo dlouhým výhozem na 

soupeřovu půlku. Z grafu je patrné, že družstva tuto standardní situaci využívají většinou 

k vedení postupného útoku z vlastní poloviny, ale v každém utkání se vyskytují i dlouhé 

výhozy do rychlých protiútoků. V mnoha případech se toto řešení jevilo jako velmi efektivní, 
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kdy buď bylo docíleno branky, nebo slibně zakončováno střelbou, anebo byl získán rohový 

kop, což ve všech případech znamenalo rychlý přesun od vlastní branky. 

Graf 3 Graf rozehrání přímých volných kopů dle polovin hrací plochy 

 

 

5.2.2 Faktor osobních soubojů 

V návaznosti na předchozí výzkum v bakalářské práci (Hovorka, 2010) a výsledkům 

uvedených v Příloze 1 byla sledována následná herní situace po rozehrání standardní situace. 

Když je uvažováno optimální řešení standardní situace, pak je žádoucí ji zahrát tak, aby 

nemusel spoluhráč přebírat míč v osobním souboji. Nejméně osobních soubojů nastává při 

rozehrávání autových kopů, naopak nejvíce při rohových.  

U autových kopů hráči velmi často využívají ochranné vzdálenosti 5 metrů, v jaké 

podle pravidel musí soupeř stát od míče. Tento prostor poskytuje dostatek času i prostoru pro 

realizaci secvičené herní kombinace, avšak nedává příliš možností pro překvapení, jelikož 

obránci jsou stále mezi míčem a brankou a zároveň plně koncentrováni na činnost soupeře.  

Velký význam hrají osobní souboje při řešení útočných výhozů od branky a rohových 

kopů. V obou případech se totiž míč rozehráním dostává do nebezpečného prostoru před 

branku soupeře, kde je nutné se prosadit na úkor obránce nebo brankáře. Klíčovými prvky pro 

zdárné řešení byly na základě pozorování stanoveny tyto: 

 perfektní orientace v prostoru, 

 vysoká technická úroveň útočícího hráče (hra různými částmi těla), 

 dobrý odhad na míč (většinou letí vzduchem nebo je odražen). 
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Několika branek ve zkoumaném souboru bylo docíleno právě po rozehrání rohového 

kopu, kdy nabíhající spoluhráč hráče zahrávajícího míč se prosadil mezi obráncem a 

brankářem a vstřelil branku, nebo po dlouhém výhozu do rychlého protiútoku, kdy se útočící 

hráč prosadil přes obránce i brankáře. 

Faktor osobních soubojů tedy hraje velkou roli při řešení standardních situací. Jednak 

díky minimální vzdálenosti bránících hráčů má rozehrávající družstvo jakýsi ochranný 

prostor, ze kterého snadno založí postupný útok, aniž by hráči byli pod tlakem, ale praxe 

ukazuje, že právě rizikovější varianty bývají brankové. 

5.2.3 Dosažení branky po rozehrání standardní situace 

Na sledovaném souboru bylo také zaznamenáno, kolik branek padne po jejich 

úspěšném řešení, což přináší zajímavé údaje. Z celkového počtu 103 vstřelených branek v 15 

utkáních CHANCE ligy futsalu jich bylo 31 dosaženo po standardních situacích. Z tohoto 

zjištění lze usuzovat, že téměř každá třetí branka vychází z efektivního a účelného rozehrání 

standardní situace. 

Tabulka 13 uvádí přehledně, kolikrát mužstva využila příležitost standardní situace a 

jejím správným řešením dokázala skórovat. Pro připomenutí jsou zde uvažovány a zahrnuty 

všechny branky, kterých bylo dosaženo v časovém rozmezí přibližně 3 vteřiny od uvedení 

míče do hry. 

Tab. 13 Tabulka vstřelených branek ve zkoumaném vzorku 

Číslo utkání 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Výsledek 7:1 6:0 3:4 1:2 0:4 6:0 7:3 2:6 6:3 2:3 4:2 6:4 6:5 2:3 0:5 

Celkem branek 8 6 7 3 4 6 10 8 9 5 6 10 11 5 5 

Branek  

po standardní situaci 
3 1 3 0 1 2 4 3 4 1 0 2 4 2 1 

 

Tabulka 14 potom popisuje stejné množství branek dosažených ze standardních 

situací, ale dělí je podle typu. Zde jsou prezentovány i pokutové kopy a druhé pokutové kopy, 

jelikož z nich branky padají také a při pozorování byly zaznamenány. Ze zobrazených údajů 

se potvrzuje, že nejpravděpodobněji lze docílit branky z přímého volného kopu a následně 

rohového kopu, pokud nejsou uvažovány střelby z pokutových značek, které mají vysokou 
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pravděpodobnost již z podstaty. Z ostatních situací jako jsou míč rozhodčího a nepřímé volné 

kopy ve sledovaném výběru branky nepadly. 

Tab. 14 Množství dosažených branek dle druhu standardní situace 

Druh standardní 

situace 

Dosaženo 

branek 

Celkem 

situací 

Pravděpodobnost 

dosažení branky 

Autové kopy 6 1182 0,51% 

Rohové kopy 9 267 3,37% 

Výhozy od branky 4 444 0,90% 

Přímé volné kopy 7 163 4,29% 

Pokutové kopy 1 1 100,00% 

Druhé pokutové kopy 4 7 57,14% 

Σ 31 2064 

  

Výsečový Graf 4 prezentuje poměr úspěšnosti jednotlivých typů standardních situací 

na celkovém množství vstřelených branek úspěšným řešením právě daných situací. Zde lze 

snadno vypozorovat, že i když je z výběru zcela jisté dosažení branky v případě pokutového 

kopu, tak z něj byl vstřelen jediný gól v 15 utkáních, zatímco z rohových kopů 9, což činí 

29% celkového množství. 

Graf 4 Graf poměru úspěšnosti jednotlivých typů standardních situací 

 

 Na následujícím schématu hrací plochy (Obrázek 9) jsou zaznačena místa, kde se 

nacházel míč před rozehráním a realizací úspěšné herní kombinace, která ve sledovaných 

utkáních skončila brankou. Z obrázku je patrné, že dělení do zón, které již bylo popsáno, má 
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smysl a zakládá se na výsledcích pozorování. Jednotlivé branky byly čerpány ze schémat, 

jejich umístění je však přibližné a koncipováno tak, že levá polovina je považována za 

útočnou ve všech případech. 

Obr. 9 Záznam míst, kde byly rozehrány gólové standardní situace 

 

5.3 Řešení standardních situací 

Úspěšné řešení standardních situací má svou kladnou odezvu, což bylo v předchozích 

kapitolách popsáno, a na základě záznamů ze sledovaných utkání byla některá zobecněna a 

jsou prezentována dále. Text je rozdělen do podkapitol podle jednotlivých situací a jejich 

řešení. Všechna prezentovaná řešení skončila brankou v nejméně jednom ze sledovaných 

utkání. 

5.3.1 Autový kop 

Autový kop byl z největší části rozehráván krátkou přihrávkou spoluhráči, který měl 

nejlepší přehled o herní situaci. Takto řeší autové kopy všechna družstva zejména na své 

polovině a v blízkosti půlící čáry. Avšak po důkladné analýze úspěšných řešení těchto situací 

a díky poznámkám i vyhledání shodných rysů u dalších autových kopů byly zobecněny a 

vysledovány jisté typické rysy herních řešení u týmů nejvyšší futsalové soutěže. 

Nejtypičtějším řešením je rozehrání autového kopu v zóně B na nabíhajícího 

spoluhráče, který prudkou a mířenou střelbou atakuje soupeřovu branku. Schéma je zobrazeno 

6 

3 

4 
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na Obrázku 10 a pod ním jsou rozebrány klíčové aspekty. V obecné rovině jde o sehranou 

kombinaci cílené přihrávky do vzdálenosti 8 – 12 metrů před branku soupeře, kde většinou 

bez zpracování střílí nabíhající spoluhráč. Výhodou je rychlé ohrožení branky z nebezpečného 

prostoru. 

Obr. 10 Řešení autového kopu rychlou střelbou 

 

Tato situace může být úspěšná, pokud jsou naplněny tyto předpoklady: 

 iniciujícím je hráč, který si nabíhá z pole a je čelem k brance soupeře 

 rychlá a přesná rozehra, nutný odhad rychlosti míče pro přihrávku 

 vzdálenost míče od branky po rozehrání není větší než 12 metrů 

 soupeř nebrání osobně 

Rizika tohoto řešení, která byla vypozorována: 

 nabíhající spoluhráč neodhadne trajektorii míče a spatně vystřelí mimo branku 

 obránce 1 vystihne přihrávku, zvláště pokud nemá dostatečnou rychlost a 

založí rychlý protiútok vedený přímočaře nebo ve spolupráci s obráncem 2 

Dalším velmi úspěšným řešením se u sledovaných týmů jevila herní kombinace 

založená na „přihraj a běž“ s přenesením míče na druhou polovinu hřiště, kde zakončoval 

volný hráč. Rozehrávající hráč si přihraje s nabíhající spoluhráčem, který mu míč vrátí do 

pohybu a ten po převzetí přihrává do prázdného prostoru na druhé straně hrací plochy. 

Výhodou tohoto řešení se jeví, že se obránci soustředí na tu stranu, kde je míč a snadno 

zapomenou na útočníka za sebou, kterému se tak vyprázdní střelecký úhel. Názorně situaci 

vysvětluje schéma na Obrázku 11 a (situace při rozehrání) a 11 b (situace před střelbou). 

 

1 

2 
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Obr. 11a,b Řešení autového kopu s přenesením hry 

 

Klíčovými aspekty těchto řešení jsou: 

 součinnost všech hráčů, kteří musí „vytáhnout“ obránce z rozestavění 

 přesné přihrávky do volného prostoru, aby obránci přepokládali zisk míče 

 klamavý pohyb hráče 1 do středu a obloukem zpět nebo výměna místa 

s hráčem 2, který by pak zakončoval 

Rizikové faktory jsou: 

 při ztrátě míče po zpětné přihrávce může snadno dojít k založení protiútoku 

v přečíslení 

 nedostatečně rychlé provedení od hráče 3, které vede ke zformování 

rozestavení obránců 

Třetí velmi zdařilou herní kombinací bylo využití vytaženého útočníka soupeře, 

přihrávka šla přes šíři hřiště a pak zpět na střed, kde v některých případech bylo užito clony. 

Situaci znázorňuje Obrázek 12. 

Důležité momenty úspěšnosti jsou: 

 vysoká pozice soupeřícího útočníka 

 odpoutání se od hráče soupeře 

 střelba přes hráče (špatný přehled brankáře) 

Problémy naopak způsobilo: 

 pomalé přihrávky 

 špatná součinnost clonícího hráče (nebylo jisté, kdo převezme míč) 

2 

1 
3 
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Obr. 12 Řešení autového kopu střelbou ze středu 

 

 

5.3.2 Rohový kop 

První řešení rohového kopu je na Obrázku 13. Herní kombinací bylo docíleno dvojité 

přenesení hry, které úspěšně narušilo obranné postavení soupeře a zároveň připravilo výhodný 

střelecký úhel pro zakončení. V některých případech byly takto řešeny i autové kopy, 

zahrávané v blízkosti rohu. 

Obr. 13 Řešení rohového kopu dvojitým přenesením přenesení hry 

 

 

Klíčovými momenty řešení této situace: 

 blízkost k brankové čáře 

 součinnost všech hráčů 

 ochota hrát vysoké míče 

2. 

3. 

1. 
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Za rizikový aspekt bylo určeno: 

 špatné převzetí míče a jeho ztráta na polovině 

Jako velmi efektivní se však jevila střelba z druhé strany hřiště, když spoluhráči ze 

středu hřiště naznačili náběh pro přihrávku a vytvořili tak dostatek prostoru pro střelu 

nabíhajícího hráče. Uplatnily se zde herní kombinace založené na výměně místa a přihrávce. 

Schéma tohoto řešení je na Obrázku 14. 

Obr. 14 Řešení rohového kopu vytažením obrany 

 

Důležité faktory úspěšnosti tohoto řešení jsou: 

 současný náběh na roh (na signál) a výměna místa hráče 1 s 2 

 precizní přihrávka nabíhajícímu hráči, aby mohl střílet prvním dotekem 

 hráč 3 musí rychle zaujmout původní místo 2 pro případnou obranu nebo 

dorážení odražených míčů 

Rizikové faktory tohoto řešení jsou: 

 nepřesvědčivý náběh hráčů 

 snaha zpracovávat míč 

 ztráta míče před střelou (míč prochází minimálně kolem 2 obránců) 

V případě pevné obrany bylo zpozorováno řešení rohového kopu, které je znázorněno 

na Obrázku 15. Hráči si míč 3 přihrávkami pošlou kolem soupeřovy obrany a 4. přihrávkou je 

nahráváno na střelu původně rozehrávajícímu hráči. Jedná se o jednoduchou herní kombinaci 

založenou na sérii přihrávek, její úspěch je hlavně v rychlosti provedení, aby došlo 

k rozpohybování soupeřovo obrany. 

1 

2 

3 
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Obr. 15 Řešení rohového kopu přihrávkami dokola 

 

Předpoklady úspěšné realizace jsou: 

 statická a spíše pasivní obrana soupeře zatažená okolo pokutového území 

 rychlé provedení a návaznost přihrávek 

 aktivní prosazení hráče 1 do střelby 

Předpoklady neúspěšného provedení jsou: 

 špatná vzdálenost od rozestavení obránců 

 příliš pomalé a čitelné provedení herní kombinace 

 pozdní reakce hráče číslo 1 

5.3.3 Výhoz od branky 

Tato standardní situace již byla několikrát rozebírána a úspěšné varianty jejího řešení 

popisovány. V podstatě se ve všech proměněných příležitostech jednalo o vyhozený míč na 

vysoce postaveného útočníka, který jej po zpracování vystřelil, anebo připravil nabíhajícímu 

spoluhráči. Obě řešení znázorňují Obrázek 16 a Obrázek 17. Výhoz od branky má velkou 

výhodu, pokud se provede rychle, jelikož hráči soupeře nejsou v obraně zformováni a 

většinou se teprve vrací na vlastní polovinu. 

Klíčové momenty útočného řešení výhozu od branky jsou: 

 maximální součinnost brankáře a nabízejícího se hráče 

 přesně mířený výhoz od branky 

 rychlé převzetí míče a orientace v prostoru (zda střílet či přihrát) 

 důrazné podstoupení osobního souboje 

1 
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Rizikové faktory nebyly zjištěny. Při neúspěšném provedení družstvo soupeře získalo 

autový kop nebo míč na vlastní polovině, takže to nezpůsobilo žádný rychlý protiútok. 

Obr. 16 Výhoz od branky I   Obr. 17 Výhoz od branky II 

    

5.3.4 Výkop 

Této standardní situace bylo ve sledovaném výběru dvakrát úspěšně využito hned jako 

reakce na obdrženou brankou. Psychologické důvody již byly v práci zmíněny, je využito 

snížené koncentrace soupeře. Vždy se jednalo o rychlou akci založenou na kombinaci 

přihrávek a výměny místa. Klíčovým faktorem je rozhodně moment překvapení a rychlost 

provedení. Rizikové faktory nebyly vypozorovány. Schéma je zachyceno v Obrázku 18. 

Obr. 18 Výkop – rychlý útok    

  



60 

 

 

5.3.5 Přímé volné kopy 

U přímých volných kopů nebylo zjištěno žádné specifické řešení, které by účelně 

vedlo k výhodné střelecké příležitosti. Všechny PVK kopané v zóně A byly stříleny přímo 

nebo po krátké přihrávce do 1 m. V těchto případech rozhoduje technická zdatnost střelce a 

kvalita obrany soupeře, zejména rozestavění obránců, soudržnost obranné zdi a postavení 

brankáře.  

Přímé kopy z větších vzdáleností byly řešeny buď jednou přihrávkou na hráče 

v dobrém střeleckém úhlu, nebo splynuly v kombinaci hráčů a skončily bez výsledku. Tato 

situace má nespornou výhodu ve vzdálenosti k brance, pokud je nařízena blízko pokutového 

území. Současně i úspěšnost jejího proměnění v branku je relativně vysoká, avšak právě proto 

si týmy zřejmě nevytvořily žádné specifické herní kombinace. 

Signály při volných kopech tedy zcela odpovídaly teoretickým poznatkům, jež 

publikoval Kresta (2009) a jsou popsány v druhé kapitole této práce. 
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6 Diskuze 

Smyslem této práce bylo rozšířit teoretickou základnu vědění ve futsalu FIFA, který se 

těší stále větší oblibě. Práce navazovala na výsledky a závěry předchozí bakalářské práce 

(2010), která se zabývala částečnou analýzou standardních situací ve futsalu FIFA a jejich 

komparací s futsalem – sálovým fotbalem. 

 V současné době je problémem nedostatek futsalové literatury v českém jazyce a 

vyjma publikace Kresty z roku 2009 jsou k dispozici pouze metodické listy vydávané KF 

FAČR. Na zahraniční scéně je situace lepší, v nedávné době bylo vydáno několik knih 

zabývajících se technikou, taktikou i zkušenostmi ligových a reprezentačních hráčů. Množství 

literatury je však v portugalštině nebo jiné neanglické řeči. V teoretických východiscích byly 

využity zkušenosti z praxe a poznatky z předchozí práce. 

Pozitivem pro futsal FIFA je vzrůstající zájem veřejnosti a médií, kdy v současné době 

je vysílán přímý přenos alespoň jednoho utkání z každého kola CHANCE futsal ligy, příchod 

zahraničních hráčů, zejména Portugalců a Brazilců do několika týmů, a zájem akademické 

sféry. Mnoho studentů si pro své závěrečné práce vybralo témata spojená s futsalem FIFA a 

jejich výsledky jsou určitým přínosem v této oblasti. 

Vzhledem k výše uvedenému nebylo těžké zpracovat teoretickou základnu poznatků o 

standardních situacích, jejich potenciálnímu vlivu na utkání i na zažité způsoby řešení. 

Současně odpadl problém s pořizováním videozáznamů, a tak byl bez komplikací vytvořen 

výzkumný soubor 15 prestižních utkání. Z těchto záznamů probíhal sběr jak kvantitativních 

dat v podobě četností, tak i kvalitativní popisy a schémata konkrétních řešení standardních 

situací. 

V prvé řadě byly statisticky porovnávány nově zjištěné výsledky s těmi z původního 

bakalářského výzkumu, kdy bylo potvrzeno, že soubory se u rohových kopů a výhozů od 

branky neliší. U autových kopů byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi aritmetickými 

průměry těchto dvou měření. Po důkladném zvážení bylo odvozeno, že v novém vzorku se 

tyto kopy zahrávaly častěji. Komparací těchto dvou studií se částečně ověřila platnost 

předchozích šetření a závěrů bakalářské práce, ale hlavně bylo zjištěno, zda lze některé 

z výsledků využít i v této práci. Toho bylo docíleno a obě práce jsou tak přínosem pro 

futsalovou veřejnost. 
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V druhé řadě bylo třeba zaměřit se na kvalitativní analýzu standardních situací ve 

futsalu FIFA, kdy byly s využitím poznámek, komentářů a schémat určeny faktory ovlivňující 

způsob řešení těchto situací a jejich úspěšnost. V mnohých závěrech byla potvrzena předchozí 

teoretická východiska nebo praktické zkušenosti z futsalového prostředí.  

V této části byly nalezeny odpovědi na výzkumné podotázky, zda vedou standardní 

situace rozehrávané na polovině soupeře k založení útočné akce, tedy přímé střelbě na branku 

či útočné herní kombinaci a zda vedou standardní situace rozehrávané na vlastní polovině 

k založení postupného útoku. Bylo zjištěno, že ve většině případů tomu tak je. Situace jako 

rohový kop, výhoz od branky, výkop či pokutové kopy mají pevně určené místo rozehrání, ale 

u autových kopů a volných kopů byla hrací plocha rozdělena do zón, které mají 

charakteristické způsoby rozehrání. V podstatě lze říci, že situace hrané z vlastní poloviny 

vedou k založení postupného útoku, zatímco ty rozehrávané dále jak 5 metrů od půlící čáry 

vedou k rychlému útoku. 

Další analýzou byly zodpovězeny i další podotázky, když bylo vypozorováno několik 

obdobných rozehrání a řešení standardních situací mezi týmy nejvyšší české futsalové 

soutěže. Všechny zjištěné výsledky byly popsány a identifikovány zejména v klíčových a 

krizových aspektech každé herní situace. I v tomto případě se vycházelo z teoretických 

východisek, kdy se problematice řešení standardních situací zvláště ve fotbale věnuje mnoho 

trenérů. Současně bylo potvrzeno, že ze standardních situací nebo po následné herní 

kombinaci padají branky, a tak tyto situace mají vliv na výsledek utkání a tím i herní výkon 

týmu. Prostou číselnou analýzou bylo spočítáno, že z celkových 103 vstřelených branek ve 

sledovaných utkáních jich je 31 spjato se standardní situací. Lze tedy uvažovat, že výsledek 

v utkání je z třetiny závislý na zvládnutí technické i taktické přípravy v oblasti standardních 

situací. 

V dalším kroku bylo snahou zjištěné výsledky zobecnit a prezentovat ve srozumitelné 

formě, která bude přínosem pro širší futsalovou veřejnost, což by mělo naplnit další z cílů 

práce, tj. doplnění literatury v tomto sportu. Lze tedy prohlásit, že závěry a výsledky jsou 

podloženy publikovanou teorií porovnanou se současnou praxí a práce tak může být 

pomůckou pro trenéry a hráče futsalu na všech jeho úrovních a to jak soutěžního tak i 

rekreačního charakteru. Klíčové momenty řešení standardních situací i jejich statistická 

reprezentace je koncipována dostatečně srozumitelně pro všechny zájemce. 
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Všechna úspěšná řešení jsou podpořena o schématický obrázek, který by měl usnadnit 

pochopit principy konkrétní varianty. Avšak zde je třeba zdůraznit, že výsledky nelze zcela a 

bez úpravy převzít a aplikovat na nižších úrovních, jelikož hráči zřejmě nebudou dostatečně 

technicky zdatní. Tudíž je vhodné tyto poznatky využít, čerpat z nich a přizpůsobit 

adekvátním tréninkových procesům v daných soutěžích a kategoriích. 

Závěrem je třeba zmínit skutečnost omezenosti ve výběru materiálů potřebných ke 

sběru dat, které tak byly vybrány na základě dostupnosti a nikoliv metodou náhodného 

výběru, jež je optimální pro statistické šetření. Vzhledem k faktu, že statistické šetření bylo 

druhotným záměrem, má tato práce svou hodnotu a jako první v České republice se uceleně 

věnuje tématice standardních situací ve futsalu FIFA. Kvalita výsledků může být ovlivněna 

nerovnoměrným rozdělením družstev ve výběru, ale jak už bylo v práci zmíněno, cílem byla 

kvalitativní analýza úspěšných a hlavně brankových řešení standardních situací, což se 

nejlépe sleduje u nejlepších týmů. Takové byly ve sledovaném souboru zastoupeny 

dostatečně. 

Zpracováním tohoto výzkumu bylo zjištěno mnoho užitečných a použitelných 

informací, aplikovatelných do tréninkových procesů, ale také do oblasti coachingu, což je 

vlastně vedení týmu v utkání. Hlavně bylo prokázáno, že u týmů v nejvyšší futsalové soutěži 

existují herní kombinace, které se při rozehrávání standardních situací opakují a mnohé z nich 

mají zásadní vliv na hru, jelikož často vedou ke střelbě na branku nebo dosažní branky. Tímto 

bylo dosaženo hlavního cíle práce. 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat standardní situace ve futsalu FIFA a to 

zejména v kontextu řešení následné herní situace a jejich vlivu na úspěšnost v utkání a tím i 

herní výkon týmu. Na základě proběhlého šetření bylo třeba zodpovědět položenou 

výzkumnou otázku, jaké existují u týmů v nejvyšší futsalové soutěži ustálené nebo podobné 

herní kombinace při rozehrávání standardních situací, které mají zásadní vliv na hru a 

zejména větší úspěšnost, tedy ideálně dosažení branky nebo alespoň zakončení střelbou.  

Tyto situace byly vyhledány a popsány. Zároveň lze ze zjištěných výsledků potvrdit, 

že úspěšná řešení standardních situací skončila brankou, což značí zásadní vliv na hru. Toto 

potom ovlivňuje i celkový týmový herní výkon. Při podrobnější analýze jednotlivých 

standardních situací bylo zjištěno několik faktorů ovlivňujících jejich úspěšná řešení, např. 

místo na hrací ploše, kde se situace rozehrává. 

 

Úkoly pro vypracování, které byly v diplomové práci stanoveny, byly splněny.  

Úkol číslo 1, rešerše domácí i zahraniční literatury, byl splněn. V současné době je 

stále problém s nedostatkem odborné literatury, zejména v českém jazyce, ale situace se 

výrazně zlepšuje. V posledních několika letech bylo vydáno několik knih zabývajících se 

futsalem FIFA. 

Úkol číslo 2, stanovení metodiky postupu šetření, byl splněn. Po konzultaci 

s vedoucím práce a studiem příslušné literatury byla stanovena metodika bez komplikací. 

Úkol číslo 3, sběr dat - pozorování dostupných utkání z CHANCE ligy futsalu FIFA, 

byl splněn. Výhodou je dostupnost záznamů v archivu České televize. Tento úkol zabral 

zřejmě nejvíce času, jelikož bylo třeba přenosy neustále stopovat a mnohdy pouštět znovu. 

Úkol číslo 4, zpracování výsledků s využitím poznámek, byl splněn bez komplikací. 

Úkol číslo 5, porovnávání případů a analýza zjištěných situací, byl splněn.  

Úkol číslo 5, vytvoření závěrů a návrhů pro praxi, byl splněn. Při tomto úkolu autor 

využil svých dosavadních zkušeností hráče a rozhodčího z futsalu FIFA a trenéra fotbalu. 

Výsledky byly konzultovány s Mgr. Janem Krestou a vedoucím práce. 
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Cíl práce, který byl stanoven, byl splněn. V práci byly analyzovány všechny 

standardní situace. Výsledky a závěry jsou předloženy ve srozumitelné formě pro futsalovou 

veřejnost a všechny zájemce o tento sport. Snahou bylo nabídnout teoretický koncept řešení 

standardních situací v komparaci s praxí u klubů nejvyšší futsalové soutěže. Tohoto bylo 

docíleno. 

Na téma práce by bylo možné navázat podrobnější analýzou všech dosažených branek 

v utkáních CHANCE futsal ligy v určitém ročníku, což by pomohlo vyvodit klíčové 

okamžiky úspěchů v současném futsalu FIFA v ČR. Rovněž by bylo vhodné porovnat domácí 

soutěže se zahraničními, ať už na základě analýzy standardních situací, anebo komplexnějšího 

studia týmových herních výkonů. Otázek pro řešení v oblasti tohoto sportu je stále mnoho a 

tato práce předkládá další baterii znalostí. 
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Příloha číslo 1 – Výsledky z výzkumu v bakalářské práci (Hovorka, 2010) 

Tab. 15 Tabulka získaných dat z pozorování futsalu FIFA 

utkání 
autový kop výhoz od branky rohový kop 

bez 

OS 
s OS celkem 

bez 

OS 
s OS celkem 

bez 

OS 
s OS celkem 

Benago - Nejzbach 70 2 72 21 9 30 7 7 14 

Benago - Ml. Boleslav 82 8 90 30 9 39 14 2 16 

Teplice - Slavie 47 5 52 22 0 22 16 2 18 

Tango - Chrudim 49 9 58 22 1 23 19 5 24 

Kajot - Tango 65 10 75 18 12 30 12 19 31 

Chrudim - ECO Invest 59 8 67 26 5 31 10 5 15 

Chrudim - ECO Invest 54 7 61 20 3 23 8 6 14 

Selp - Chrudim 72 4 76 21 10 31 16 9 25 

ECO Invest - Benago 64 7 71 19 2 21 11 2 13 

Helas Brno - Selp 49 8 57 24 6 30 17 6 23 

∑ 611 68 679 223 57 280 130 63 193 

 

Tab. 16 Tabulka průměrných četností u autového kopu (futsal FIFA) 

Následná herní situace Četnost Relativní četnost 
Aritmetický 

průměr 

bez osobního souboje 611 89,99% 61,1 

s osobním soubojem 68 10,01% 6,8 

∑ 679 100,00% 67,9 

Tab. 17 Tabulka průměrných četností u výhozu od branky (futsal FIFA) 

 Následná herní situace Četnost Relativní četnost 
Aritmetický 

průměr 

bez osobního souboje 223 79,64% 22,3 

s osobním soubojem 57 20,36% 5,7 

∑ 280 100,00% 28 

 

Tab. 18 Tabulka průměrných četností rohových kopů (futsal FIFA) 

 Následná herní situace Četnost Relativní četnost 
Aritmetický 

průměr 

bez osobního souboje 130 67,36% 13 

s osobním soubojem 63 32,64% 6,3 

∑ 193 100,00% 19,3 
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Příloha číslo 2 – Záznamový arch pro analýzu řešení standardních situací 

Utkání       Datum: _______ 

Výsledek: __________ 
 

Strana č.: _____ 

      poř. 
č. 

druh 
s.s. 

Ú-
O 

Schéma Komentář Poznámky 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Legenda: druh standardní situace - AK, RK, VB, PVK, NVK, V, MR 
 

  
Ú-O - šlo o řešení standardní situace na útočné nebo obranné polovině 
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Příloha číslo 3 – Tabulka vzniklá po přepsání dat ze záznamových archů 

 

Tab. 19  Četnosti zpozorovaných standardních situací 

 

Utkání 
Autové kopy Rohové kopy 

Výhozy od 

branky 

Přímé volné 

kopy 

Nepřímé 

volné kopy 

Ú O celkem Ú O celkem Ú O celkem Ú O celkem Ú O celkem 

Chrudim - Č. Lípa 46 37 83 14 0 14 7 23 30 6 3 9 0 0 0 

Bohemians - 

Chrudim 
38 40 78 16 0 16 6 25 31 10 3 13 0 0 0 

Č. Lípa - Kladno 51 45 96 17 0 17 10 18 28 6 7 13 1 0 1 

Plzeň - Slavia 37 39 76 16 0 16 5 29 34 3 5 8 0 0 0 

Tango - Chrudim 32 39 71 20 0 20 3 25 28 5 4 9 0 0 0 

Benago - Kladno 38 41 79 25 0 25 7 24 31 10 3 13 1 0 1 

Benago - Helas 36 35 71 15 1 16 8 15 23 4 4 8 0 0 0 

V. Mýto - Chrudim 43 37 80 21 0 21 2 19 21 6 2 8 0 0 0 

Chrudim - Tango 32 40 72 18 0 18 5 26 31 7 6 13 0 0 0 

Tango - Chrudim 34 33 67 13 0 13 6 24 30 4 4 8 1 0 1 

Chrudim - Tango 36 39 75 22 0 22 10 21 31 6 8 14 0 0 0 

Sparta - Slavia 42 38 80 19 0 19 7 27 34 11 5 16 0 0 0 

Chrudim - Tango 40 36 76 23 0 23 12 18 30 4 3 7 0 0 0 

Tango - Teplice 48 52 100 16 0 16 8 24 32 4 10 14 1 0 1 

Kladno - Helas 35 43 78 11 0 11 9 21 30 4 6 10 0 0 0 

Σ 588 594 1182 266 1 267 105 339 444 90 73 163 4 0 4 

 

Součástí tabulky byla i informace o počtu situace „míč rozhodčího“, která zde není 

zobrazena, jelikož jediný výskyt byl zpozorován v utkání Tango – Teplice. Důvodem 

nezobrazení byl nedostatek místa pro tabulku při zachování čitelnosti a fakt, že tato situace 

nebyla v práci více rozebírána. 

Zároveň tabulka neobsahuje informaci o počtu provedených výkopů, jelikož tato 

informace je snadno odvoditelné z výsledku utkání. 
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