
1 ÚVOD

    Toto téma diplomové práce jsem si vybral, protože ve své 20-ti leté trenérské praxi jsem 

měl možnost nejenom pracovat na profesionální úrovni ve špičkovém českém klubu, ale také 

jsem se zúčastnil několika zahraničních stáží po celé Evropě. Tamní pojetí fotbalu a s tím i 

související výchova hráčů směrem do profesionálního fotbalu je bohužel naprosto odlišná od 

té v našich poměrech.

    Přitom dle Votíka (2001, 15) utkání rozhodují osobnosti, hráči s vysokou úrovní myšlení, 

rozhodování, psychiky, pohybových schopností a především technické stránky fotbalových 

dovedností.                                                                                                               

   Problematikou útočného pojetí ve fotbale a jeho rostoucím významem, se začínáme setkávat 

především v zahraniční literatuře po mistrovství světa v kopané roku 2002, které vyhrála 

Brazílie právě útočným fotbalem. Její hráč Ronaldo se zde stal historicky nejúspěšnějším 

střelcem s 15 brankami. V Česku však tento útočný trend zachytil pouze národní tým vedený 

trenérem Brucknerem, v období 2004 – 2006. Zvláště na ME v Portugalsku roku 2004, kde 

národní tým uchvátil Evropu skvělou útočnou hrou a stříbrnými medailemi. Na klubové scéně 

se útočným herním projevem prezentovala pouze Slavia Praha a po příchodu trenéra Vrby 

také Viktoria Plzeň, která i díky atraktivní hře získala v roce 2011 historicky první mistrovský 

titul. Oba týmy si díky útočnému pojetí hry měly možnost zahrát Ligu mistrů. Tento výčet, 

bohužel poukazuje na nelichotivou situaci na našich stadionech, kde až na naprosté výjimky 

vidíme stále taktické bitvy s hrou na výsledek, místo snahy přehrát soupeře ofenzivním 

pojetím hry. Přitom světový trend je zcela jednoznačně ve prospěch ofenzivního fotbalu, což 

dokazují družstva, které jsou dlouhodobě na vrcholu klubové a reprezentační scény v podání 

FC Barcelona, Manchesteru United, Španělska, Holandska nebo Německa.

    Protože fotbalem se přímo i nepřímo zabývá značná část populace, je třeba k vyvozování 

určitých závěrů být maximálně objektivní. Tuto objektivitu můžeme získat pouze na základě 

zjištěných faktů. Abychom mohli říci o herním výkonu hráče na jakémkoliv postu, že je 

průměrný, podprůměrný nebo naopak vynikající, je třeba nashromáždit určité množství faktů.      

V naší práci budeme pomocí videozáznamů sledovat tvořivého hráče v několika mistrovských 

utkáních a hodnotit jeho kvality. Ta bude dána počtem kontaktů s míčem v jasně vymezených 

prostorách hřiště a následnou úspěšností ve finální fázi. Takto zanalyzovaná data budou 

sloužit pro potřebu plánování nejenom aktuálního sportovního procesu, ale také směrem 

k přípravě mládeže, neboť budeme znát slabiny a silné stránky hráče.



2  PŘEHLED POZNATKŮ

2.1  Útočná fáze hry

    O definici tohoto pojmu se velmi úspěšně pokusil Borbély (2006, 96), když uvedl, že 

fotbal, jako většina věcí naší planety, má komplementární charakter. Fotbal je všeobecně 

definovaný jako celek skládající se ze dvou protikladných, vzájemně se vylučujících herních 

aktů, fází hry, přičemž po skončení jedné (útočná faze hry) zákonitě začíná druhá (obranná 

faze hry). Útočení a bránění musí být hodnocené jako část jednoho a toho stejného procesu.

Napříč tomu, že mohou být považovány za protiklady, ve skutečnosti jsou to dvě strany 

jednoho a toho stejného herního kontextu. Komplementarita spočívá v tom, že “když právě 

neútočíš, tak bráníš” a naopak. Uvedené striktní schematické rozložení hry je logickým

vyústěním skutečnosti, že při hře proti sobě stojí dva týmy, přičemž se hraje pouze s jedním 

míčem, v situacích vzájemné konfrontace. Podstatou definice fází hry je účelné chování hráčů 

ve vztahu k držení míče. Zjednodušeně řečeno: “když mám míč útočím, když ho nemám,

bráním”, tato formulace je všeobecně akceptována jako základní fotbalová teorie. Výrok, že v 

obranné fázi nemůžeme vstřelit a v útočné dostat gól, je jednoznačně pravdivý.

    Velmi podobně a zjednodušeně charakterizuje útočnou fázi hry Votík (2005), když 

konstatuje, že mužstvo je v útočné fázi od okamžiku, kdy získalo míč pod kontolu, až po jeho 

ztrátu.

    Aby výčet útočné fáze byl naprosto jasný a srozumitelný, je třeba konstatovat, co je cílem 

družstva po získání míče a vlastně takovým obsahem útočné fáze hry. To výstižně 

charakterizoval Borbély (2006, 97) do vymezení cílů v útočné fázi hry:                                         

- strategický cíl: vstřelit gól                                                                                                                    

- taktický cíl: pohybově připravit takové postavení hráčů, které umožní efektivní 

uskutečnění útočné akce                                                                                                                                              

- herní obsah: uplatnění ofenzívy, útočení, útočné herní činnosti, kombinace a herní 

automatismy pro útok                                                                                                                       

2.2  Tvořivost a její charakteristika

Tvořivost dle Dovalila a kol. (2007, 198) se zpravidla vymezuje jako činnost, jejímž 



výsledkem je něco nového (ať z hlediska subjektivního, nebo objektovního). Za základ 

tvořivosti jsou považovány psychické procesy konvergentního a divergentního myšlení. 

Konvergentním myšlením se rozumí nalézání jediného řešení, které je v prvcích úlohy 

předem obsaženo. Jedná se o vyhledávání jednoho řešení z řady podnětů. Divergentním 

myšlením je hledání a objevování nových způsobů řešení úloh, charakterizuje ho vytváření 

množství odpovědí z jediného podnětu. 

   Borbély (2006) a Dovalil a kol. (2007) se shodují, že tvořivost není jedna samostatná oblast, 

ale je třeba ji chápat jako několik relativně samostatných tvůrčích schopností: 

Senzitivita – vnímání a citlivost na problém.

Fluenticita – vytváření množství řešení na jeden podnět za určitou dobu.

Flexibilita – vytvoření a uplatnění různorodého řešení na jednu a tutéž situaci.

Originalita – vytváření původních a neobvyklých řešení.      

Elaborace – dopracování, zkompletování určitého řešení.

Obsáhlejší definice nabízí Ďuríček  pro specifikaci tvořivých schopností hráčů sportovních

her v souvislosti se všeobecnou strukturou tvořivých schopností:

Originalita  - zaměřenost na zdánlivě nevýznamné a běžné situace, nezávislé a selektivní 

vnímání situací, vytváření neobvyklých spojení mezi paměťovými stopami, neobvyklé řešení 

úkolů, vytváření nových kombinací a produkce původních motorických struktur.                   

Fluenticita – zachytávání množství podnětů, vytváření paměťových stop, produkce nápadů a 

myšlenek souvisejících s podnětovou situací, bohaté motorické úkony a herní činnosti.                 

Flexibilita – překonávání stereotypů vnímání, rozdělování a přenášení pozornosti, 

překonávání útlumu při vybavování paměťových stop, manipulace s představami, posuzování 

kvality a správnosti řešení.     

Senzitivita – intenzivní vnímání a hodnocení podnětů prostředí, zaměřenost na nové jevy, 

situace a akce, učení při nových prvcích techniky a herních kombinací, přijímání nových 

podnětů ze hry.    

Elaborace – složka konání činnosti, která je v přímém vztahu s motorickou aktivitou hráče,

úzce souvisí s individualizovaným vykonáváním herních činností a vytvořením osobitého 

stylu hry.



2.2.1  Tvořivost ve fotbale

    Borbély (2006) přenáší aplikaci významu pojmu tvořivost na fotbal, že hráči při hře tvoří 

spontánně.  Budeme tedy vycházet z definice všeobecné tvořivosti a pokusíme se jí aplikovat 

na fotbal. Bezprostředním vyjádřením tvořivosti ve hře a jejich projevů jsou faktory:

- Pohotovost k vnímání signální hodnoty herních sekvencí a schopnost je spojovat do 

dynamicko – logických seskupení, která jsou základem vyjadřujících a 

zachovávajících logiku hry.

- Panoramatická orientace v celém herním prostoru související se schopností používat 

požadované vlastnosti pozornosti (distribuce, koncentrace apod.) tak, aby to 

umožňovalo celoplošné chápání děje hry a jejích jednotlivých částí.

- Pamět pro hru, která umožňuje nejenom zachování původního řešení pro širokou 

variantu herních úkolů a herních sekvencí, ale vytváří předpoklady pro zpracování 

nových efektivních herních alternativ.

- Anticipační potenciál pomáhá předvídat pravděpodobný průběh hry. Na základě toho 

dokáží hráči průběžně korigovat vlastní herní konání ve směru požadovaného herního 

záměru. Jde o vzorce herního jednání, které jsou díky herní předvídavosti vyčištěné o 

nadbytečné mezistupně herního konání. Hráči se tak dopracují k řešení herních úkolů 

ve „zkráceném průběhu“.

- V důsledku dostatečné fyzické připravenosti a schopnosti celozápasového udržení 

potřebného „mentálního nasazení“ jsou hráči schopní i při tlaku hry (celozápasově 

nebo alespoň v co nejdelších časových úsecích hry), eliminovat chybování a nabídnout 

tvořivé alternativy pro hru.

- Integrační potenciál pro vzájemné propojení a spolupůsobení kognitivních procesů 

(vnímání, pozornost, myšlení, paměť, představivost, čtení a chápání hry).

    Choutka (1976), uvádí myšlenkové řešení úkolu (představu) ve třech úrovních:  

a) myšlenková

b) asociační

c) tvůrčí (produktivní myšlení)

Všechny tři uvedené roviny, na nichž výběr optimálního řešení probíhá, se navzájem 

prolínají, kombinují, tvoří jednotu. Dohromady pak představují kapacitu taktického myšlení 

sportovce, která je rozhodujícím činitelem. Myšlenková a asociační úroveň fotbalistů 

poukazuje na mentální předpoklady (úroveň hráčské mentální zralosti, empirické výbavy pro 

potřeby pohybového sebevyjádření ve hře).



Tvůrčí úroveň hráčů ve fotbale je neverbální. Můžeme jí označit za motorickou, protože hráč 

svoje myšlenky vyjadřuje ve hře pohybem, pohybovou činností, herním konáním.

    Borbély (2006, 106) dodává, že pohybová činnost hráče závisí na:

a) množství a hloubce osvojených individuálních dovedností a automatismů (individuální 

technika ve všech formách jejího projevu, individuální pohybové manévry),

b) množství a hloubce disponibilních algoritmických postupů a automatismů na úrovni 

dvojic hráčů, až celého družstva (pohybové schéma skupiny, bloku a mužstva),

c) uplatňování heuristicko-tvořivých postupů při řešení herních úkolů.

2.2.2 Útočení a tvořivost

    Spojovat tvořivost výlučně s vynikajícími individualitami světového fotbalu by bylo 

zavádějící, protože hráči ve fotbale jsou integrovaní do týmu. Úroveň tvořivosti každého 

jednotlivce je limitovaná interakční, tvořivou schopností jeho spoluhráčů (vzájemné čtení 

hry), kteří svojí hrou přispívají k přípravě a tvorbě herního kontextu pro lídry hry. Integrace 

do mužstva a synergické efekty vzájemného působení členů týmu stimuluje kreativitu všech 

hráčů. Fotbal je jedním z nejexponovanějších sportů na světě, protože je tvořivou hrou, hrou, 

ve které se její aktéři předhánějí v tom, kdo víc a lépe tvoří. Borbély (2006, 104)

2.3  Podstata ofenzivního pojetí herního výkonu v útočné fázi hry

    Na počátku 21. století se objevuje požadavek komplexního hráče s vynikající technikou, 

kondicí, širokými taktickými znalostmi, dobře připraveného psychicky. Prosazení útočného 

fotbalu na Mistrovství světa 2006 přimělo mnoho odborníků k řadě charakteristik, jak by 

mělo vypadat ofenzivní pojetí ve fotbale.                                                                                 

   Jednu z prvních analýz vypracoval Bode (2007, 12 - 13), který ofenzivní pojetí hry rozčlenil 

do čtyř základních oblastí:

a) Změna těžiště hry – přesun místa útoku bylo účinnou taktikou proti obraně 

orientované na míč. To bylo často následováno rychlým vedením míče a situací 1:1 na 

opačnou stranu, což vyvíjelo tlak na obranu dříve, než se mohla zorganizovat.         

b) Kolmé přihrávky – nedávají soupeři žádný čas na pohyb proti útočníkům, také 

narážečky a hra na jeden dotek vede k překonání obrany a vytváření střeleckých 

situací.

c) Hra 1:1 – objevuje se stále více situací 1:1 a je důležité rozpoznat a předvídat, kdy 

zvolit tuto alternativu pro překvapení soupeře.



d) Rychlý protiútok – je velkou zbraní proti nezformované obraně a tudíž velká 

pravděpodobnost dostat se do zakončení. 

    O podrobnější analýzu se pokusil Pabst (2006, 12 - 13) a nazval ji  “Nové myšlenky pro 

útočný fotbal” s touto charakteristikou:

a) dvojí role vybraných hráčů (útočná a obranná fáze krajních obránců a středních 

záložníků)

b) rychlé tempo hry (zdůraznění rychlého protiútoku)

c) obsáhlý střelecký rejstřík (schopnost vstřelit branku u velké většiny hráčů celého 

týmu)

d) silná hra v krajních prostorách hřiště

e) vedení míče ve velké rychlosti (i do připravené obrany se snahou ji narušit)

f) nepřímé standardní situace (zde je myšleno kvalitní rozehrání rohových kopů, přímých 

a nepřímých volných kopů tak, aby mohlo dojít k úspěšnému zakončení, případně 

vstřelení branky)

   Stále větší a rostoucí význam útočného fotbalu vnímáme především po Mistrovství světa 

2010, kde dominoval tým Španělska svým atraktivním útočným herním pojetím. Při analýze 

tohoto světového šampionátu a jeho ofenzivní části Buzek (2010) konstatuje, že v pojetí 

našeho elitního fotbalu, mají dnes herní činnosti jednotlivce rozhodující význam, jak pro 

individuální činnost, tak pro vztahovou součinnost skupinového a týmového charakteru.

Ukazuje se, že efektivita součinnosti je ve skutečnosti plně závislá na dílčích provedeních 

jednotlivých hráčů – vše se odvíjí od potenciálu individuálních herních dovedností, které mají 

četné modifikace, svůj účel a skórují pro ofenzivní individuální pojetí.

  Hodnocení Mistrovství světa 2010 z pohledu FIFA a její Technické a vzdělávací skupiny 

(CD-ROM, 2010) přináší poznatky o nejlepších týmech tohoto mistrovství, kam byly zařazeni 

všichni čtvrtfinalisté. Jejich hra byla rozčleněna do čtyř nejvýraznějších oblastí. Zde je souhrn 

oblastí souvisejících s významem a kvalitou útočného pojetí v podání těch nejlepších:                                                                                                      

Španělsko – využití prostoru mezi soupeřovou obrannou linií a středovými hráči v útočné 

fázi, znovuzískávání pozic po ztrátě míče na soupeřově útočné polovině, donucení hry 

soupeře ke hře dozadu k vlastní brance při jeho držení míče.                              

Holandsko – křídelní hra v útočné třetině hřiště, rychlý přechod z obrany do útoku.          

Německo – používání přihrávek za soupeřovu obrannou linii, rychlý přechod z obrany do 



útoku.                                                                                                                         

Uruguay – znovuzískávání pozic po ztrátě míče na soupeřově útočné polovině, 

mimořádná kvalita útočníků z hlediska herních činností jednotlivce, kvalitní útočné 

standardní situace.                                                                                                    

Paraguay - znovuzískávání pozic po ztrátě míče na soupeřově útočné polovině, donucení 

hry soupeře ke hře dozadu k vlastní brance při jeho držení míče.                                                      

Ghana -   křídelní hra v útočné třetině hřiště, rychlý přechod z obrany do útoku.          

Argentina - znovuzískávání pozic po ztrátě míče na soupeřově útočné polovině, excelentní 

přihrávání ve spojení s držením míče, vynikající individuální schopnosti hráčů.                            

Brazílie – efektivní hra do zformované obrany, kvalita ve finální přihrávce a zakončení.                                            

   Výstižné shrnutí této kapitoly představuje názor Luďka Klusáčka (2010), který poznamenal 

v rámci hodnocení Mistrovství světa 2010 o hře Španělska, že „Španělé svůj fotbal hrají a cítí, 

zatímco soupeři ho pracují“. Tím je myšlena technická a taktická vyspělost využitá ve 

prospěch ofenzívy, snaha přehrát soupeře, vnutit mu svůj styl, aktivní, okamžitý presink a 

málo hluchých míst během utkání.

2.3.1  Ofenzivní činnosti individuálního typu

   Buzek (2010) popisuje, že ofenzivní činnosti hráče jsou spojované s výběrem místa (např. 

uvolněním se od soupeře), se zpracováním (převzetím i stažením) míče, obcházením soupeře 

(řešením situací 1:1,1:2) vedením míče, přihráváním, střelbou. Na provedení těchto 

ofenzivních činností jsou kladeny vysoké požadavky podmíněné nejen dobrou kontrolou nad 

míčem mimo dosah soupeře i dokonalým čtením herní situace s cílem reagovat na postavení a 

pohyb spoluhráčů, ale i dodržením podstatných biomechanických parametrů, které souvisí   

nejen se správným technickým provedením, ale i s udržením dynamické stability při      

explosivní pohybové a herní činnosti (udržení dynamického pohybu ve stabilním postavení 

při změnách směru ve snaze reagovat na změny postoje či postavení soupeře). Důležitým 

taktickým předpokladem realizace dynamické individuální činnosti je snaha o zaujímání 

ofenzivního postoje při realizaci herních činností jednotlivce, tzv. zaujmout otevřený postoj 

pro svoji činnost s míčem či přípravu na činnost s míčem. Tento ofenzivní postoj umožňuje 

lépe kontrolovat herní prostor ve směru branky soupeře (hráč získává ofenzivní přehled), 

zrychluje (dynamizuje) útočnou činnost a umožňuje lépe ovládat soupeře „tváří v tvář“ (face 

to face). Zaujímání ofenzivního postoje dosahujeme situačně taktickým výběrem místa před 



přijetím míče (otevření se pro příjem míče), často i při zpracování míče v různě složitých 

situacích (ve volném prostoru bez soupeře, s přípravou na kontakt soupeře s následným 

řešením situace 1:1), nebo při bezprostředním těsném kontaktu se soupeřem (současně při 

řešení soubojové situace). Zpracování míče s obratem (ve směru branky soupeře) je vlastně 

přípravnou fází pro další individuální účelně ofenzivní činnost i vztahovou součinnost při 

získání ofenzivního přehledu. Snahou každého hráče se musí stát rychle zaujmout čelní 

postavení vůči soupeři, ve směru branky soupeře, provést obrátku s míčem (změnu směru o 

90° - 180°), což vyžaduje precizní rychlé provedení s kontrolou míče, s klamnými pohyby při 

udržení rovnováhy, s patřičnou dynamikou pohybu. 

2.4 Individuální herní výkon

    Dle Votíka (2005) má individuální herní výkon vždy formu herních činností jednotlivce, 

projevujících se více či méně souvislým řetězcem herních činností v utkání, které jsou 

projevem herních dovedností (zpracovat míč, vystřelit, obejít protihráče atd.).

    Podobnou charakteristiku nabízí také Fajfer (2000, 3 - 4), když popisuje individuální herní 

výkon jako sumu herních dovedností, realizovaných hráčem v utkání. Dále však doplňuje, že 

vyjadřuje vývojový stupeň způsobilosti hráče participovat na týmovém herním výkonu. Také 

individuální herní výkon představuje specifické zatížení, které působí na bioenergetické, 

biomechanické a psychické determinanty. K samotné realizaci individuálního herního výkonu 

v utkání dochází vždy pod vlivem různých rušivých vlivů. Jsou výsledkem působení 

deformačních faktorů, které snižují, až znehodnocují výkon hráče a vzhledem k jejich silnému 

vlivu je považujeme za samostatnou skupinu determinantů individuálního herního výkonu.

    Dobrý (2005, 20 - 21) dodává, že individuální herní výkon můžeme pozorovat, různým 

způsobem registrovat a následně ho analyzovat a hodnotit. Důležité je si uvědomit, že při 

pozorování výkonu hráče vnímáme především vnější stránku – pohybové provedení herních 

činností jednotlivce. To je však pouze jediný objektivně pozorovatelný výsledek všech 

skrytých, předcházejících a souběžně probíhajících psychických a fyziologických procesů a 

působících biomechanických principů. Není proto správné, aby se stal konečným hodnotícím 

kritériem výkonu hráče. Konstatování, že hráč chytne/nechytne míč, obejde/neobejde soupeře, 

přihraje/nepřihraje spoluhráči, úspěšně/neúspěšně vystřelí, zabrání/nezabrání soupeře ve 

střelbě atd. je příliš povrchní a nepřivede nás k odhalení příčin úspěšného nebo neúspěšného 

jednání hráče. Dalšími faktory či druhy vlivů, silně působícími na úroveň individuálního 

herního výkonu, jsou požadavky, slovně formulované trenérem před zahájením utkání i v jeho 



průběhu (vyhrát, prohrát jen určitým rozdílem atd.). K tomu patří zadání úkolů jednotlivým 

hráčům i určení participace (útočník, záložník atd.) na výkonu družstva. Vedle sumy zřejmých 

požadavků slovně vyjádřených je zde ještě jedna skrytá okolnost, o které se nemluví a která 

by se dala vyjádřit jako „očekávání neznámého“. Hráč by měl být připraven na plnění své role 

a svých úloh v nestandardních a proměnlivých podmínkách utkání při soupeřově tlaku a 

odporu. Individuální výkon zahrnuje tedy odpověď hráče na požadavky trenéra, na očekávaný 

i neočekávaný děj utkání a na všechny zjevné i skryté deformační faktory. 

2.4.1 Herní inteligence jako součást individuálního herního výkonu

      Wein (2005, 30 - 35) popisuje tuto složku velmi výstižně a hned v úvodu míní, že herní 

inteligence ve fotbalu je kvalita, která dovolí hráči rychle rozlišovat herní situace a adaptovat 

se na ně v utkání pod tlakem atmosféry utkání. Také se stává důležitým kritériem při 

hodnocení výkonnostní úrovně každého hráče. V následujícím výčtu jsou uvedeny 

charakteristické znaky výkonu inteligentního hráče:

 Obvykle vybere v kratším čase to nejlepší řešení.

 Hledá na hřišti nejlepší řešení problému tím, že stanoví priority všech různých

alternativ s ohledem na současně přítomné rizikové faktory.

 Jeho pozornost se nesnižuje ani po vyřešení situace.

 V kterémkoliv okamžiku utkání ví, jakou rychlost má udělit míči a jak ovlivnit rytmus 

výkonu svého družstva.

 Nikdy nepropadne nadměrnému spěchu. Pociťuje bezpečí a sebedůvěru, když se mu                                                                                 

            něco mimořádného povede kdekoli na hřišti. Kontroluje zrakem celý prostor kolem

            sebe (vpravo, vlevo, vpředu, vzadu) a plně využívá jak omezeného, tak otevřeného                                                    

            prostoru.

 Vždycky vypadá, že má čas, protože ví, že velký spěch a příliš rychlé provedení 

činnosti vede k chybám.

 Vždycky se snaží udržet rovnováhu mezi rizikem a bezpečím. Ví, že příliš mnoho 

rizika by mohlo znamenat ztrátu míče nebo i prohru, vůbec neriskovat by však asi 

nikdy nevedlo k vítězství. Inteligentní hráč se nebojí rozumného rizika.

 Vyniká, protože se dovede adaptovat na stále se měnící situace v utkání, na 

rozhodčího, spoluhráče, soupeře, hřiště a počasí.

 Ví, že věci nedopadnou vždycky dobře. I když udělá za sebou dvě, tři chyby, jeho 

výkon málokdy poklesne.



 Ví, kdy a kam má přihrát nebo kdy je lepší si nechat míč pod kontrolou.

 Má dobrý zrakový odhad a cit pro prostor. Odhaduje správně vzdálenosti mezi svým 

postavením a spoluhráči, soupeři, čarami omezujícími hřiště a brankou. Tyto 

zkušenosti získal mnohaletou praxí ve zjednodušených herních cvičeních, 

průpravných hrách a modifikovaných utkáních. V tomto prostředí si také vybrousil své 

rozhodování.

 Nevidí věci komplikovaně. Jenom vynikající hráč může hrát jednoduše.

 Ví, co udělá s míčem ještě dříve, než jej dostane pod kontrolu.

 Využívá svou tvořivost ve prospěch spoluhráčů a družstva.

 Ví, jak se uplatnit v utkání, zvláště když je bez míče; stále je k dispozici svým 

 spoluhráčům, kterým nabízí možná řešení mnoha situací vznikajících v průběhu 

utkání.

 Je hráčem, který dává všechny své kvality svému družstvu. Fotbalista, který nevyužívá 

svou inteligenci ve prospěch svých spoluhráčů, nebude v utkání nikdy úspěšný, 

protože bude vnímat jenom jednu jeho část, kombinace bude vidět izolovaně a ne 

v kontextu celku. Takový hráč nevidí všechno, co se děje na hřišti.

 Často se ptá a rychle se učí ze svých chyb. Dobře si pamatuje množství různých 

kombinací a dovede je reprodukovat.

 Dělá jenom to, na co má.

 Ví, jak usměrnit své tempo v průběhu utkání. Jeho zkušenosti mu umožňují správně se 

rozhodnout, kdy běžet a kdy je běh plýtváním energie.

 Nepodléhá stresu. Ví, že vysoká úroveň stresu zužuje jeho pozornost, snižuje

 percepční kapacitu a negativně ovlivňuje jeho rozhodování. Tím se vysvětluje, proč 

někdy klíčový hráči nejsou v rozhodujících utkáních přínosem. Stres likviduje jejich 

obvyklý inteligentní výkon. 

2.4.2 Vliv deformačních faktorů na individuální herní výkon

    Dobrý (2005, 23) konstatuje, že po celou dobu utkání působí na každého hráče různé rušivé 

vlivy, které spoluurčují úroveň jeho výkonu. Jsou výsledkem působení deformačních faktorů 

a snižují, někdy zcela znehodnocují výkon hráče. Rušivé vlivy vznikají z faktorů vnitřních 

(např. emoční napětí, zvyšující se celková únava) a vnějších (např. soupeřův odpor, 

neočekávaná proměnlivost herních situací). V konečném efektu vedou k narušení odolnosti, 



k diskoordinaci pohybů a ke snížení přesnosti pohybového chování. Faktorem, který silně 

deformuje přesnost herních činností, je i změna domácího prostředí za cizí. 

2.5 Systémy rozestavení hráčů na hřišti ve spojitosti s tvořivým 

středopolařem a nároky na něj v jednotlivých typech rozestavení 

    Dle Votíka (2005, 23) klade současný fotbal čím dál větší nároky na záměrnou spolupráci 

hráčů jednotlivých řad do šířky i do hloubky hřiště, na jejich součinnosti v čase a prostoru 

(např. tzv. prolínání řad nebo hra v blocích). V rozestavení hráčů, pojetí i stylu hry je velmi 

značná variabilita a nelze proto chápat ani jeden ze systémů základního rozestavení 

schematicky, či jako dogma. Trenér při volbě rozestavení hráčů musí respektovat mnoho 

faktorů a často velmi proměnlivých. Především musí vycházet z typologie vlastních hráčů, 

zvážit míru jejich předpokladů z hlediska technického, taktického, kondičního a psychického. 

Dále zohlednit vlastní taktické záměry, způsob vedení boje i situační faktory. Respektovat 

musí i osobní charakteristiky hráčů soupeře, pojetí i styl hry soupeřova týmu.

      V obecné rovině se o nárocích na hráče středové řady vyjádřil Kollath (2006), který 

rozdělil roli tohoto hráče na útočnou a obrannou. V té útočné jsou podle něho následující 

požadavky z hlediska taktického:

- založení útoku

- vedení útoku

- přihrávky útočníkům

- aktivní činnost ve středu pole

- zakončení útoku

2.5.1 Rozestavení 3 – 4 – 1 - 2

      Lucchesi (2002, 5) uvádí, že ještě před několika lety, většina trenérů používala rozestavení 

4 – 4 – 2, které bylo v ofenzivní fázi prezentováno 4 – 4 – 1 – 1, kde jeden hráč představoval 

hrotového útočníka a druhý zajišťoval tvořivého hráče pro ofenzívu. Takto se ještě v dnešní 

době prezentuje celá řada týmů.  V sezóně 1996/1997 se v utkání italské série A udála změna. 

Postaral se o ni Alberto Zaccheroni, který v té době trénoval Udine a jeho tým hrál proti 

Juventusu Turín, který právě vedl tabulku. Hrálo se v Turíně a Udine muselo hrát od třetí 

minuty o deseti hráčích, protože Genaux byl vyloučen. Zaccheroni změnil rozestavení na 3 –

4 – 2 a jeho Udine vyhrálo 3:0. V dalším zápase porazili Parmu, když jim byl opět vyloučen 

hráč, tentokrát ve druhém poločase. Po těchto zápasech se Zaccheroni rozhodl ke změně 



rozestavení a začal se svým týmem hrát v rozestavení 3 – 4 – 3. V následujících sezónách a 

především soutěžním ročníku 1999/2000 řada trenérů převzala systém se třemi obránci a 

upravila Zaccheroniho originální rozestavení 3 – 4 – 3 na 3 – 4 – 1 – 2, kde střední záložník 

působil pod dvěma hrotovými útočníky. Útočný střední záložník se stal klíčovým hráčem 

v rozestavení 3 – 4 – 1 – 2, jeho prostorem bylo místo mezi soupeřovými obránci a středovou 

řadou, kde ztěžoval zakládání akcí soupeře a tvořil herní invenci pro dva hrotové útočníky 

vlastního družstva. Jeho pohyb mezi soupeřovými obránci a jejich středovou řadou byl

výrazným taktickým problémem soupeře, který musel řešit, než kdyby proti nim nastoupil 

tým se shodným rozestavením  4 – 4 – 2. Rozestavení 3 – 4 – 1 – 2 z hlediska hráčských rolí 

bylo: stoper, dva krajní obránci, dva střední záložníci, dva krajní záložníci a dva útočníci. 

Posledním hráčem byl tvořivý střední záložník, jehož charakteristika hráčské role je uvedena 

níže. 

    Taktické úkoly v obranné fázi – měl by být extrémně všestranným hráčem. On by měl být 

schopen zvládat (řídit) svoje obě role, obrannou i útočnou. V obranné fázi by měl být schopen 

plnit úkoly trenéra, aby se nemohl rozvinout a zahájit soupeřův útok. Jeho pozice před 

soupeřovými obránci by měla znemožnit efektivitu soupeřovy rozehrávky, měl by být 

schopen v této roli anticipovat se svými dvěma hrotovými útočníky. Kromě toho by měl 

správně zdvojovat vlastní útočníky při jejich přijímání míče zády k soupeřově brance. Také 

by měl vytvářet s vlastními středovými hráči kompaktní obranný blok, který bude efektivní 

z hlediska soupeřovy hry.

Taktické úkoly v útočné fázi – zde by měl být schopen přijímat přihrávky, nebo tyto 

přihrávky umožnit svým pohybem, od obránců a ostatních středových hráčů do útočné fáze a 

sám následně vytvářet podporu, která z hlediska pohybu hráče může být nejenom ve středu

hřiště, ale také po stranách hřiště a i po diagonále (vždy bude záležet na konkrétní herní 

situaci). Měl by zvládat vedení míče ve zhuštěném prostoru, přihrávky na krátkou, dlouhou 

vzdálenost a narážečky. Jeho schopností by mělo být změnit těžiště hry, směrem k zóně 

s nejmenším počtem soupeřových hráčů. 

Technicko-taktická charakteristika – protože jeho pozice ve středu hřiště musí být 

s minimálními ztrátami míče, měl by mít excelentní zpracování míče. Také by měl být 

schopen přihrávat všemi způsoby oběma nohama a to jak na krátkou, tak na větší vzdálenost. 

Měl by požadovat co největší počet míčů od útočníků, kteří musí zvolit v herní situaci 

přihrávku spoluhráčům. Musí mít dobrou střelu ze střední a větší vzdálenosti a podnikat 

průniky s míčem do soupeřovy obrany.



Kondiční dovednosti – střední záložník musí mít dobré schopnosti pro hru hlavou ve svém 

prostoru. Také by měl mít pozoruhodnou aerobní kapacitu pro práci ve středu hřiště a 

nezbytné silové předpoklady pro úspěšné potřeby v této roli. (Lucchesi 2002, 10 – 11) 

2.5.2 Rozestavení 4 – 2 – 3 – 1

      Dle Lucchesiho (2002, 17) toto rozestavení použil poprvé národní tým Francie a 

Holandska na Mistrovství Evropy v roce 2000 a týmu Francie hned zajistilo také výhru na 

tomto turnaji. Rozestavení 4 – 2 – 3 – 1 je charakterizováno čtyřmi obránci, dvěma 

defenzivními středními záložníky, třemi ofenzivními záložníky (z nichž dva hrají po stranách 

hřiště a jeden ve středu hřiště), kteří podporují jednoho útočníka. Tento model může být 

aplikován s malými změnami v každé taktické situaci během zápasu. Ve skutečnosti mohou 

trenéři aplikovat více defenzivní pojetí 4 – 4 – 1 – 1, kde pohyb obou krajních záložníků 

podporuje defenzívu, nebo naopak aplikovat útočné pojetí s podporou obou krajních 

záložníků a krajních obránců. Pro útočnou fázi a její maximální efektivitu je důležité, aby 

docházelo mezi středním záložníkem a útočníkem k vzájemné podpoře. Jestliže střední 

útočník je dobrý v obranné fázi, schopný využívat přihrávek na jeden dotyk (narážečky) a má 

kvalitní výběr místa, pak může střední záložník podnikat průniky do soupeřovy obrany (i 

s využitím narážeček) a využívat nebezpečných náběhů z hloubky hřiště. Naopak jestliže 

střední záložník je schopen vytvářet finální přihrávky, musí útočník být schopen se uvolňovat 

pro využití těchto situací. 

Taktické úkoly v obranné fázi

Taktická role těchto hráčů v defenzivní části je shodná s týmovou strategií a soupeřovým 

modelem hry. Jestliže soupeř má tvořivého hráče před obránci, potom ofenzivní střední 

záložník musí počítat s tím, že je to pro něj překážka pro stavbu vlastního útoku. V jiných 

případech by měl pohybem vyplňovat prostor s útočníkem a vytvářet presink na soupeřovy 

hráče při cirkulaci míče, aby nemohli zahájit útočnou akci.

Taktická role v útočné fázi

Střední útočný záložník je klíčový pro ofenzívu. Jeho efektivita závisí na herní inteligenci a 

schopnostech. Na jeho charakteristice velmi závisí hra útočníka a obou krajních záložníků. 

Útočný střední záložník musí hledat správné načasování pro převzetí míčů od útočníka a 

v útočném prostoru mu svým pohybem uvolnit prostor pro jeho náběhy. Kromě toho musí mít 

dobré dovednosti s míčem a schopnosti pro stavbu útočné fáze.



Technicko-taktická charakteristika

Hlavní charakteristikou tohoto hráče jsou schopnosti přijímat míč zády k soupeřově brance i 

v těsném obsazení soupeřem, otočit se s míčem, tvořit přečíslení rychlým vedením míče, 

dávat kolmé přihrávky, podpořit rychlý protiútok, volit správné náběhy bez míče, zůstat 

klidný i v blízkosti soupeřovy branky.

Kondiční dovednosti

Kondiční dovednosti útočného středního záložníka jsou v souladu s jeho technickými 

dovednostmi a taktickou vyspělostí. (Lucchesi 2002, 23)

2.5.3 Rozestavení 4 – 4 – 2

   Přibližně od 90. let (ve větší míře od Mistrovství světa 1994 v USA) začala některá přední 

světová družstva uplatňovat rozestavení 4 – 4 – 2 s hrou v obranné řady v jedné linii. Votík 

(2005)

    Ceccomori (2003, 20 - 23) doplňuje, že nyní máme možnost vidět základní rozestavení 4 –

4 – 2 na hřišti se středovými hráči buď v jedné řadě, nebo s takzvaným „kosočtvercem“.

a) Střední středový záložník (středová řada v jedné linii)

Požadavky na hráče v tomto rozestavení:

- velmi dobré dovednosti

- dobrá hra hlavou

- dobrý výběr místa (hra bez míče)

- řídící schopnosti

- schopnost hrát osobní bránění pokud je třeba – především na soupeřova tvořivého 

hráče

- schopnost začlenit se do obranné řady nebo do obranného bloku

- smysl pro načasování, kdy zvolit rychlý protiútok

Prakticky řečeno, jedná se v tomto systému o dva střední středové hráče, kde by měla být 

rovnováha mezi prací jednoho v defenzívě a druhého v ofenzivní fázi. První by měl mít dobré 

dovednosti, druhý běžecké, organizaci hry, střelbu, zvláště během přechodové fáze.

b) Střední středový záložník v kosočtvercovém seřazení

Tato varianta bývá nejčastěji používána v rozestavení 4 – 4 – 2. V tomto rozestavení jsou role 

středových hráčů rozdílné oproti rozestavení hráčů v jedné linii. Jedná se o postavení dvou 

hráčů na vrcholech kosočtverce z hlediska hloubky hry a dvou hráčů na vrcholech z hlediska 

šířky hry. Rozestavení středových hráčů v kosočtverci předpokládá postavení (zvláště na 

začátku utkání) dvou hráčů z hlediska vrcholů šířky hry v jedné řadě a více do středu hřiště. 



Zbylá dvojice hráčů na vrcholech z hlediska hloubky je definována u níže postaveného jako 

defenzivní hráč a ten výše jako tvořivý hráč se schopnostmi rozhodovat zápasy i střílením 

gólů.

Hráč obsazený do pozice na vrchol z hlediska hloubky hřiště nazývaný „tvořivým“ hráčem by 

měl být schopen v případě potřeby hrát i roli druhého útočníka. Měl by mít:

- vysokou technickou úroveň

- schopnost krytí míče, tak aby se tým mohl bezpečně posouvat do hloubky za míčem

- tvořivé schopnosti

- dobrou střelbu z různých vzdáleností

- dobré vedení míče

- dobré finální přihrávky a různé způsoby přihrávek

- schopnost „dojít“ si pro faul v pokutovém území a jeho těsné blízkosti.

2.6 Porovnání kondičních parametrů středových hráčů s ostatními 

hráčskými funkcemi

      Psotta (2003) uvádí, že k vytvoření komplexního a objektivního pohledu na fyziologické 

požadavky fotbalu slouží tyto informace:

- pohybové činnosti hráče a fyziologické odezvy na tuto činnost v průběhu utkání

- výkonnostní a fyziologický profil hráčů. Tento profil totiž odráží adaptace organismu 

na specifické požadavky fotbalu. Také somatické charakteristiky hráčů do jisté míry 

odrážejí nároky fotbalu. 

   O důležitosti principu specifičnosti tréninku a náhradního tréninku na fyziologickou 

odpověď organismu, jako adaptaci na trénink, velmi obsáhle pojednává také Bahr a kol. 

(2008).

2.6.1 Pohybové činnosti hráče a fyziologické odezvy na tuto činnost v průběhu utkání

      Dle Psotty (2003, 32) je fotbal sportem se střídavým zatížením, kde hlavními komponenty 

tělesné výkonnosti jsou:

- pohybová rychlost

- explosivní  svalová síla 

- maximální anaerobní výkon

- činnost s míčem (1 – 3 minuty za zápas)



Model pohybové aktivity hráče v utkání:

- lokomoční činnosti bez míče                                                                                               

- 9-15 km vzdálenost překonaná chůzí a během v různých rychlostech a způsobech

(vyšší hodnoty záložníci a krajní obránci, nižší hodnoty střední obránci a útočníci)                                     

- 40-60 změn směru běhu spojených s brzděním a zrychlením                                                                      

- 6-20  obranných soubojů                                                                                                                                

- 5-20 výskoků                                                                                                                                                          

- 0-6x zvednutí ze země po pádu                                                                                                                      

- činnosti s míčem (vedení míče, přihrávky, střelba, hra hlavou). Psotta (2003, 11)

      Malý (2010, 28 - 30), doplňuje informace o studie technického úseku vzdělávání italských 

fotbalových trenérů, která uvádí překonanou vzdálenost mezi 8 – 13 km (výjimečně i více). 

Tato vzdálenost je realizovaná intermitentním (přerušovaným) charakterem zatížení. 

Acyklické (nepravidelné) změny v činnosti hráčů jsou nepředvídatelné a zahrnují jak změny 

intenzity, tak typu pohybové činnosti. K tomu se přidávají činnosti mající technický

/dovednostní) charakter, které přímo souvisí se hrou (vedení míče, přihrávání, střelba, hra 

hlavou, auty, apod.). Pohyb hráče taktéž ovlivňuje pohyb a pozice protihráče. Z hlediska 

intenzity zatížení hráče, v zápase hráč tráví nejvíce času při nízké intenzitě (stoj, chůze, klus).

Dánští vědci analyzovali model pohybové struktury italského týmu v Lize mistrů. Zjistili, že 

až 77% času absolvuje hráč v činnostech nízké intenzity do rychlosti 8 km/hod. Statická 

pauza se v zápase vyskytuje přibližně 3 sekundy během 2 minut. 

Model pohybové aktivity hráčů v utkání z hlediska hráčských funkcí

Z hlediska hráčských funkcí pozorujeme odlišné objemové ukazatele absolvované

vzdálenosti. Středový hráči absolvují přibližně 11 706 metrů, obránci 10 815 metrů a útočníci 

10 503 metrů. Při podrobnějším rozdělení hráčů podle hráčských funkcí se vzájemně odlišuje 

nejenom celkový objem, ale také objem absolvovaný v submaximální až maximální intenzitě. 

Během hry se sprint vyskytuje přibližně každých 90 sekund a trvá 2 – 4 sekundy. Hráč

vykoná přibližně 1000 – 1400 krátkých různorodých činností (start, změna směru, výskok, 

obrat, apod.), vyskytující se každých 4 – 6 sekund. Přibližně 200 pohybových činností se 

odehrává v maximální intenzitě. Withers a kolektiv uvádějí, že středový hráči a útočníci o 1,6 

– 1,7 násobně více sprintů než střední defenzivní hráči. V útočné fázi hráči absolvují až 70% 

běhů ve vysokých intenzitách při držení míče a jenom 30% bez míče. Naopak v defenzivní 

fázi hráči realizují až 80% běhů v této intenzitě bez míče a pouze 20% s míčem.     



Celková překonaná vzdálenost hráčem v utkání:

- střední obránci 9-10 km, krajní obránce více než 11 km, střední záložník více než 11 

km, krajní záložník více než 11 km a útočník 9-10 km.

Celková vzdálenost ve vysoké až maximální intenzitě během zápasu:

- střední obránce 600 m, krajní obránce 1000 m, střední záložník 900 m, krajní záložník 

1000 m a útočník 800 m.

Další informace doplňuje opět Psotta (2003, 23 – 24) a týkají se:

Struktura běžecké aktivity v utkání:

a) chůze – obránci 3,2 km, středový hráči 2,6 km a útočníci 3,4 km

b) poklus – obránci 2,0 km, středový hráči 5,2 km a útočníci 2,0 km

c) běh – obránci 1,4 km, středový hráči 1,8 km a útočníci 1,6 km 

d) sprint – obránci 1,4 km, středový hráči 1,1 km a útočníci 1,8 km

celkem – obránci 8,0 km, středový hráči 10,7 km a útočníci 8,8 km

Počet běžeckých sprintů realizovaných hráčem v utkání:

- obránci 160, středový hráči 120 a útočníci

Počet diskrétních intervalů lokomoce různé rychlosti a typu v utkání fotbalu:

- obránci 1520, středový hráči 1550 a útočníci 1450

Údaje jsou ze studií profesionálního holandského fotbalu z roku 1998.

2.6.2 Výkonnostní a fyziologický profil hráče                                                                                        

    Psotta (2003) konstatuje, že je velmi obtížné ho určit, protože se jedná o kolektivní sport.                                                                    

Úspěšnost závisí také na koncepci klubu, organizaci THV a vlastní činnostní soudržnosti 

týmu.

Tělesná výška

-   v profi fotbalu se ve funkci obránců uplatňují hráči vyšší tělesné výšky, naopak ve 

funkci středových hráčů spíše jedinci s relativně nižší tělesnou výškou, přičemž 

obvyklé rozpětí je 170 – 190 cm. Například u hráčů národního týmu Německa byla 

průměrná výška středových hráčů 183 cm, obránců a útočníků 186 cm, Argentina 

měla středové hráče 176 cm, obránce 180 cm a útočníky 174 cm.

Somatotyp

- subtilnější s relativně nižší úrovní izomorfní (svalové) složky

Tělesný tuk

- u současných hráčů se pohybuje v rozmezí 8 – 12 %



Anaerobní schopnosti

- vyšší úroveň maximálního anaerobního výkonu a svalové síly

Aerobní schopnosti

- maximální spotřeba kyslíku u profi – hráčů (VO 2 max. 56 – 69 ml/min./kg), přičemž 

vyšší hodnoty jsou u záložníků a krajních obránců a nižší u středních obránců a 

útočníků           

- klidové hodnoty SF = 50-60/min.

Aerobní výkonnost      

- charakterizuje aerobní kapacitu a maximální aerobní výkon. Druhá charakteristika 

vyjadřuje maximálně možnou intenzitu produkce energie aerobním metabolismem. 

Vyšší VO2max vykazují obvykle středový hráči a krajní obránci – ve srovnání se 

středními obránci a útočníky. Odráží vyšší nároky funkce středového hráče na celkový 

objem lokomoce, který je dán aktivním zapojováním v obou hlavních fázích hry 

(útočné a obranné). Studie také potvrzují, že středový hráči a krajní obránci překonají 

za utkání vyšší celkovou vzdálenost ve srovnání s ostatními hráči. Pro vrcholový 

fotbal je minimální hodnota VO2max = 60 ml.kg-1.

2.6.3 Faktory pohybových a fyziologických nároků v utkání na středního středového

hráče                             

      Psotta (2003, 28 - 29) popisuje, že nároky na středového hráče jsou ve srovnání s obránci 

a útočníky vyšší – z hlediska celkové běžecké práce a kvantity činností s míčem. Zatímco se 

středový hráči vyznačují zvýšenou běžeckou aktivitou ve středních a vyšších rychlostech, 

funkce útočníka klade větší nároky na vykonávání běžeckých sprintů. Počet sprintů

vykonaných útočníky za utkání je o 40-45% vyšší než u středových hráčů a o 15-60% vyšší 

než u obránců. Zvýšená běžecká aktivita středových hráčů znamená menší příležitost pro 

odpočinek v průběhu utkání. Středový hráči stráví kratší celkovou dobu ve stoji a chůzi než 

obránci a útočníci. Jejich zotavování tak častěji probíhá v průběhu intervalů běhů nízkých 

rychlostí (v poklusu). Vyšší nároky utkání pro středové hráče se projevují vyšší tělesnou 

únavou, jak prokazuje jejich relativně větší redukce celkové překonané vzdálenosti a

vzdálenosti překonané v druhém poločase při srovnání s prvním poločasem. Středový hráči 

jsou pro svou funkci adaptováni vyšší aerobní výkonností. Obvykle disponují vyšší 

maximální spotřebou kyslíku – ve srovnání s obránci a útočníky. Kromě vyšších funkčních 

předpokladů pro vytrvalostní výkon mívají středový hráči relativně dobrou úroveň 

rychlostních běžeckých schopností. Jejich maximální rychlost ve sprintu bývá podobná (nebo 



je jen o málo nižší) ve srovnání s obránci a útočníky. Rozdíly v intenzitním profilu pohybové 

aktivity v utkání mezi obránci a útočníky nejsou již tak významné. Více záleží na 

specifických funkcích, které hráči plní v herním systému týmu. Rozdílné pohybové nároky 

utkání se mohou objevit u hráčů hrajících ve stejném bloku. V současném anglickém profi-

fotbalu se potvrzují například vyšší nároky na běžeckou aktivitu u defenzivních středových 

hráčů ve srovnání s ofenzivními hráči.  

                       

2.7 Názory expertů na hru středního středového hráče 

    Ještě než zde zazní názory fotbalových expertů na „tvořivé“ hráče středové řady, dovolím 

si poznamenat obecný trend fotbalu dle názorů fotbalových odborníků. Mistrovství světa 

v roce 2010 v Jihoafrické republice bylo poslední vrcholovou přehlídkou těch nejlepších 

národních týmů a samozřejmě významným článkem pro směřování fotbalu. Potvrdilo se, že 

trend z předešlých dvou vrcholných akcí (Mistrovství Evropy 2008 a Mistrovství světa 2010) 

posouvá fotbal směrem k atraktivnímu útočnému pojetí.

Finalisty těchto akcí byly týmy Španělska, Holandska a Německa. 

Jedná se o celky, kde již od mládeže hráčům vštěpují útočný fotbal. Tímto chci naznačit, 

jakou roli hrají „tvořivý“ hráči středové řady, ale i ostatní fotbalisté a právě role těch 

„tvořivých“ je z hlediska rozhodování zápasů ve většině případů klíčová. Z tuzemských 

fotbalistů budeme posuzovat pouze jediného hráče. Je jím Pavel Horváth, který jako kapitán 

přivedl k historickému titulu Viktorii Plzeň, která jako jeden z mála našich klubů i díky 

trenérovi Vrbovi, vsadila na útočný fotbal. A Pavel Horváth byl vůdčí fotbalovou osobností a

tvůrcem hry, což dokazují ocenění „Nejlepší záložník ligy“, „Král ligových trávníků“ a 

„Bavič tribun“ po skončení ligového ročníku 2010/2011. Vše souviselo s jeho mimořádnými 

výkony na hřišti. Dle mého názoru by zde asi měl být uveden také Tomáš Rosický, ovšem 

dlouhotrvající zdravotní problémy mu nedovolují naplno využít svůj mimořádný talent a 

kreativitu na fotbalových trávnících a proto českou fotbalovou scénu zastupuje pouze jediný 

hráč. Nyní se podívejme na hru těchto špičkových zahraničních hráčů a pouze jednoho 

zástupce české fotbalové scény

a) Zahraniční střední středový hráči

Mezi nejlepší hráče patří logicky hráči z národního týmu Španělska a zároveň i nejlepšího 

klubového týmu na světě FC Barcelony Iniesta a Xavi, dále hráči Německa Schweinsteiger 

z Bayernu Mnichov a Özil z Realu Madrid a také Holanďan Sneijder nastupující v Interu 

Milán. Schopnosti těchto hráčů mapují fotbalový experti takto:



    Andrés Iniesta – patří mezi nejlepší záložníky na světě svým držením míče, neustálou a 

přesnou kombinací s častým měněním místa (jak výchozí, tak finální). Svým pohybem z 

druhé vlny před branku soupeře neustále narušuje protivníkovu obranu a podílí se na 

zakončení. Jirkal (2010)                             

    Iniesta nejvíc participuje na konstrukci akcí, vytváří neustále nebezpečí kolmými 

předfinálními a finálními přihrávkami a střílí důležité góly. Plní úlohu třetího útočníka a 

zároveň „playmakera“. Úloha volného hráče a možnost působení ve všech prostorech 

zvýrazňuje jeho kreativní schopnosti. Zásluhou výjimečných předností a dlouhodobou 

sehraností tvoří spolu s Xavim patrně nejkreativnější dvojici současného fotbalu. Lička (2010)

    Herní inteligence, čtení hry a velký akční rádius. Vhodné doplňování volného prostoru po 

celé šířce hřiště, prosazuje se v zakončení. Hlavním úkolem je zapojování se do mezihry a 

narušování stability defenzívy soupeře. Klusáček (2010) 

    Je to podobný hráč jako Xavi, ale na rozdíl od něj se více tlačí do finálních pozic, odkud 

buď zakončuje, nebo na góly přihrává. Má skvělou akceleraci a velmi silný je v soubojích 

jeden na jednoho. Bejbl (2009)

    Vynikající technika, vysoká taktická úroveň a vysoký kondiční potenciál. Menotti (2010)

    Vysoká procentuální úspěšnost přihrávek, kterých vyprodukuje během jednoho zápasu více 

než 100 s úspěšností 70-80%. Hřebík (2010)  

    Xavi  Hernández – má nejefektivnější finální přihrávku na světě, drží míč bez jeho ztráty, 

přesně kombinuje a mění prostory - výchozí i finální. Jirkal (2010)

   Komplexně vybavený hráč s vynikající technikou, taktickými schopnostmi a výbornou 

kondicí. Menotti (2010)

   Má přehled, přesnou přihrávku a dvoje plíce, takže i výborně brání. Vždycky rychle najde to 

nejlepší řešení. Aragonés (2010)

   Schopnost přebírat míče od obránců a dále je posouvat do kombinace ve středním pásmu, 

nejvíce aktivní při držení míče ve středu hřiště. Precizní periferní vidění, vedení míče ve 

sprintu a na to navazující jemná s citem řešená kolmá průniková přihrávka od přihrávajícího 

hráče a na druhé straně timing, orientace při vyhnutí se postavení mimo hru od hráče 

nabíhajícího – to vše je schopen realizovat. Na Mistrovství světa vyslal 699 přesných 

přihrávek, během zápasů v Lize mistrů více než 100 přihrávek za utkání s procentuální 

úspěšností okolo 80%. Havránek a Hřebík (2010)

   Srdce cirkulačního systému přihrávek, skvělý výběr místa a neustálá nabídka pro míč. 

V těchto činnostech vysoká procentuální úspěšnost. Lička (2010)                    



   Bastian Schweinsteiger – předělaný „playmaker“, který se naučil efektivně bránit a právě 

tento fakt sehrál pozitivní roli pro jeho vyprofilování velkého herního potenciálu pro zapojení 

se do útočné fáze týmu. Borbély (2010)

   Řízení hry z hloubky, kvalitní kombinace, přesné centry z křídel a vtipné akce středem.  

Hiddink (2010) 

    Mentalita vítězů – dominátorů, skvělé atletické předpoklady, zajišťování hráčů operujících 

v křídelním prostoru. Nejlepší a nejefektivnější hráč v dlouhých přihrávkách – velká zbraň 

v přechodu do rychlého protiútoku nebo při přenášení těžiště hry. Lička (2010)                                                 

    Mesut Özil – příjem první přihrávky od defenzivních hráčů, tvůrce hry útoku, kolektivní 

hráč. Jirkal (2010) 

    Tmelící element v záloze a zároveň mezi zálohou a vysunutým útočníkem, operující na 

obrovském prostoru, prakticky po celé šířce hřiště. Sehrává důležitou úlohu v participaci 

rychlého protiútoku po zisku míče. Vynikající fyzické předpoklady a mentální kvalita. Lička 

(2010)      

    Wesley Sneijder – dokonalá technická vybavenost na úrovni brazilských hráčů. Mozek 

týmu, dvorní nahrávač útočníků, realizátor všech standardních situací a zároveň střelec 

důležitých gólů. Velice sebevědomí s mentalitou vítěze. Lička (2010)

   Je specialistou na střely ze střední vzdálenosti, velice dobře mu jdou přímé volné kopy, 

výborný technik se schopností jít do koncovky a střelec důležitých branek. Csaplár (2009)

b) Čeští střední středový hráči

    Pavel Horváth – má obrovské zkušenosti, dokáže uklidnit družstvo a fotbalové myšlení a 

techniku má naprosto výjimečnou. Vrba (2011)

    Umí svou myšlenku dokonale zrealizovat, dokáže dát pověstnou českou uličku nebo 

bezvadný balón za obranu. Nemusí mít naběháno, protože hraje chytře. Panenka (2011)

   Drží si správný prostor, s jeho fotbalovým myšlením hraje úplně v jiné dimenzi. Originalita, 

chytrost, nečekanost, dává hře smysl a řád. Řeší situace intuitivně a překvapivě. V lize           

není zajímavější hráč. Poborský (2011)

   Režisér hry, jiný takový v lize není. Skloubí se u něho zkušenost a rozvaha s dirigováním 

mužstva. Mužstvo také těží z jeho výborných standardních situací. Mazura (2011)

2.8 Diagnostická činnost trenéra ve fotbalu

    Fajfer (2005) uvádí, že diagnostika výkonnosti je základem plánování a řízení tréninku. 

Cílený trénink lze jen těžko úspěšně realizovat bez průběžného využití diagnostických metod. 



Chceme-li zvyšovat výkonnostní úroveň svých svěřenců – hráčů družstva, musíme sledovat 

mj. pohybové projevy hráčů, způsoby řešení pohybových úkolů a jednotlivě, v součinnosti ve 

skupinách a v souladu s taktikou družstva v tréninku a utkání. Tyto různé způsoby sledování 

se tak stávají základními podklady pro objektivní hodnocení výkonu hráče a družstva. Pomocí 

tohoto sledování pak provádíme korekce v tréninkovém procesu směřující ke zlepšení výkonu 

družstva. 

    Diagnostika herního výkonu je záměrné vyšetření reálného aktuálního stavu. Záměrem 

diagnózy je buď ohodnotit (kategorizovat) anebo analyticky popsat výkon. Nejčastěji 

sledujeme kvantitativní, popřípadě kvalitativní ukazatele výkonu.

   Ve sportu se diagnostikou dle Fajfera (2005) rozumí poznávací činnost, začínající 

pozorováním či jiným druhem smyslového vnímání, záznamem, měřením nějakých projevů 

(znaků, výsledků) daného jevu končících jejich výkladem.

   Základní klasifikace diagnostických technik dle Fajfera (2005): 

- pozorování,

- pozorování doplněné záznamem, 

- posuzování,

- testování,

- experiment,

- dotazovací techniky,

- dotazník,

- anamnéza, 

- ústní zkouška.

    Složky a fáze diagnostiky:

1. stanovíme si cíl (máme nějaké otázky a budeme očekávat odpovědi),

2. upřesníme záměr, zvolíme metodiku diagnostické činnosti

3. pomocí diagnostické techniky zjistíme diagnostický údaj,

4. pomocí diagnostického údaje interpretujeme diagnózu, prognózu,

5. pomocí prognózy sdělujeme odpovědi na otázky z cíle.

2.8.1 Diagnostika individuálního herního výkonu

   Fajfer (2005) konstatuje, že pro fotbalovou praxi se jako primární jeví pozorování, které

představuje záměrnou činnost trenéra a lze je definovat jako zvláštní druh selektivního, 

kontextuálního a kontrolovaného smyslového vnímání. Každé pozorování je spojeno 

s hodnocením. Výkon musí trenér (experti) vždy správně rozeznat, kvalifikovat jej a usoudit, 



zda odpovídá normě, představě trenéra (trenér ví, proč takto hodnotí). Výsledky se dávají do 

vztahu k ostatním údajům (stupeň rozvoje, herní vyspělost, kondiční možnosti, doplita, atp.). 

Čím objektivnější, přesnější a úplnější údaje má trenér k dispozici, tím lépe může hodnotit.

Výsledek pozorování je závislý nejen na tom, jaké má trenér pozorovací schopnosti a 

zkušenosti, ale i na předmětu pozorování a na technice pozorování. Při hodnocení hráče 

vycházíme z hodnocení jeho individuálního herního výkonu (IHV), který chápeme jako 

skladbu, strukturu, sumu herních dovedností a jejich důležitost při realizaci hráčem v utkání 

(výkon můžeme postihnout především pomocí vybraných číselných charakteristik). 

    Co vše můžeme díky diagnostice IHV sledovat dle Fajfera (2005):

- herní dovednosti realizované v utkání,

- kondiční parametry spojené s IHV,

- úspěšnost dílčích HČJ (jako např., jak se hráč pohybuje po hřišti vzhledem ke své rili, 

úspěšnost řešení 1:1 v obou fázích hry, počet špatných a dobrých přihrávek, odkud a 

jak hráč střílí, pohyb hráče bez míče i s míčem atd..). 

V praxi se používá hodnocení hráče na posuzovací škále 10-1 bod. Pokud toto posuzování 

není podloženo systematickým sledováním hráče v utkání (video, písemný záznam) a 

zhodnocením jeho činností z hlediska kvality a kvantity, nemůžeme mluvit o objektivním 

hodnocení. Proto se doporučuje při posuzování (hodnocení) hráče zaměřit na způsoby řešení 

tzv. „kritických případů, situací“. 

    Kritickým případem (situací) nazývá Fajfer (2005) vše, co výrazně přispívá nebo zabraňuje 

dosažení cíle (negativní – pozitivní). Posuzování spočívá v zaznamenávání frekvence všech 

„kritických případů“ (musí být jasně a jednoznačně formulovány, pak je usnadněno 

pozorování). Zde je seznam „kritických případů a situací“ v útočné fázi hry, kdy je míč pod 

kontrolou:

- střelba na branku, dosažení branky

- střelba na branku (brankář, chytil, vyrazil)

- neustálá snaha po vstřelení branky

- finální přihrávka (po přihrávce zakončení střelbou)

- úspěšné řešení souboje 1 x 1, které přispělo k optimálnímu řešení dalšího „kritického 

případu“

- založení rychlého protiútoku (dlouhou šikmou, kolmou přihrávkou)

- kombinace ve středu hřiště na jeden dotyk (dribling pro jisté vedení a zakončené 

útoku, přihrávání a neustálá výměna míst)

- efektivní řešení standardních situací



- správné provedení technické stránky HČJ (přesnost při zpracování míče, efektivita 

přihrávání pod tlakem)

- výběr místa (neustálá snaha o uvolňování a nabíhání).

   Praktický význam diagnostiky spatřuje Fajfer (2005) v tom, že se hráči dozvídají, jak jsou 

hodnoceni, nebo co se od nich očekává. Pokud činnost hodnotíme přímo v tréninku, hráč se 

přímo v procesu dovídá o stupni zvládnuté činnosti. Hodnocení má také pro trenéra význam 

charakteru kontroly jeho činnosti.                     

2.8.2 Teoretická východiska a zásady testování ve fotbalu

    Řídit a rozhodovat v tréninkovém procesu znamená jeho modifikaci na základě 

objektivních informací různými zásahy k jeho racionalizaci a zefektivnění. Znalost úrovně 

funkčního stavu organismu a komplexní připravenost ke hře dává trenérovi objektivní 

podklady k sestavování tréninkových programů a umožňuje dělat patřičné korekce v přípravě 

tak, aby tréninkový proces byl účinný směrem k plnění stanovených úkolů a cílů. 

(Fajfer 2005,69)

2.8.3 Účely testování ve fotbale

   Hodnocení tělesné výkonnosti lze dle Psotty (2006) provádět s různými záměry:

 získávání informací o aktuálním stavu trénovanosti hráčů,

 hodnocení efektivity tréninkového programu v předchozím období nebo efektivity 

specifické tréninkové intervence či použité metody u daného hráče,

 plánování tréninkového programu či určení optimální tréninkové strategie 

v nadcházejícím období včetně případné individualizace tréninku,

 testování může odhalit silnější a slabší stránky v profilu tělesné výkonnosti 

jednotlivých hráčů,

 monitorování  návratu tělesné výkonnosti hráče k žádoucí úrovni v průběhu jeho 

rekondice (např. po zranění),

 pedagogické účely – poskytování zpětné vazby hráčům, tj. informací o výsledcích 

jejich dlouhodobé tréninkové činnosti,

 získání informací pro rozhodování o výběru nového adepta do týmu,

 pro hodnocení míry talentovanosti mladých hráčů.



3 CÍLE A DÍLČÍ CÍLE, ÚKOLY PRÁCE, VÝZKUMNÉ 

OTÁZKY

3.1  Hlavní cíl práce

   Analýza herního výkonu tvořivého hráče v profesionálním fotbale.

3.2  Dílčí cíl práce

   Na základě úspěšnosti řešení činností středního středového ofenzivního hráče v útočné fázi 

hry vytvořit doporučení tréninkových podnětů směrem k mládežnické kategorii.

3.3  Úkoly práce

   Z cíle vyplynuly následující úkoly:

1. Vyhledávání a prostudování zdrojů odborné literatury zaměřené na problematiku 

fotbalu.

2. Provést výběr hráče na základě konzultací s trenérem Slovanu Varnsdorf.

3. Zajistit podmínky pro organizaci experimentu (video).                                                                     

4. Zrealizovat sledování vybraných mistrovských zápasů a jejich nahrání na 

videozáznam.                                                                 

5. Stanovení metodiky u sledovaných zápasů.

6. Využití stanovené metodiky při samotném sledování zápasů.

7. Vytvoření přehledných tabulek pro prezentaci výsledků samotného sledování.

8. Statistické zpracování zjištěných dat a jejich analýza.

9. Analyzovat výsledky, zhodnotit experiment a stanovit závěry.



3.4  Hypotézy

Hypotetická otázka č. 1

Předpokládáme, že nejčastější herní činností jednotlivce ve čtyřech vybraných utkání u 

středního středového ofenzivního hráče bude přihrávání.

Hypotetická otázka č. 2

Předpokládáme, že přihrávání bude mít z herních činností jednotlivce nejvyšší úspěšnost ve 

čtyřech námi vybraných utkáních u středního středového ofenzivního hráče.

Hypotetická otázka č. 3

Předpokládáme, že u středního středového ofenzivního hráče bude úspěšnost v soubojích 1x1 

minimálně 50% ve čtyřech vybraných utkáních.

Hypotetická otázka č. 4

Předpokládáme, že střední středový ofenzivní hráč zaznamená vyšší počet aktivních 

přihrávek, nežli pasivních ve čtyřech vybraných utkáních. 



4 METODIKA

4.1 Harmonogram sběru dat

   Sledování probíhalo v průběhu jarní části sezóny 2011. Celkem bylo odehráno 15 zápasů, 

z toho 8 zápasů v domácím prostředí a 7 zápasů na soupeřových hřištích. Úvodní zápas byl 

odehrán 6. března a závěrečný 11. června 2011.

4.2 Charakteristika výzkumného souboru

   Výzkumu se zúčastnil Vlastimil Chod – určený hráč (ofenzivní záložník) druholigového 

týmu Slovanu Varnsdorf na základě doporučení trenéra Mgr. Aleše Křečka. Vlastimil Chod 

(28.12.1982) měl základní fyziologické parametry: výška 180 cm a váha 76 kg. Během své 

fotbalové kariéry působil, mimo jiné, v klubech Ústí nad Labem, Chebu, Bohemians Praha a 

Karlových Varech, odkud na jaře 2009 přestoupil do Varnsdorfu.

4. 3 Metodika sběru dat

  Tato práce vynikla na základě rozboru videozáznamu 12 utkání II. ligy týmu FK Varnsdorf 

v jarní části sezóny 2011.

    První fází mé diplomové práce bylo studium literatury, která se vztahovala k dané 

problematice. Také jsem se informoval o metodologických přístupech, které jsem později ve 

své práci hodlal použít.

    Dalším krokem bylo stanovení cílů a úkolů práce, což se stalo podkladem pro vypracování 

systému sledování a stanovení, které herní činnosti budou u námi sledovaného středního 

středového ofenzivního hráče sledovány a hodnoceny. Pro tyto účely byly vytvořeny 

odpovídající záznamové archy (viz obrázek 1.)



Obrázek 1. Záznamový arch pro sledování zápasů                                      



K vlastnímu zjišťování vybraných kritérií jsem použil metodu pozorování. To je definováno 

jako zvláštní druh selektivního, kontextuálního a kontrolovaného smyslového vnímání. Buzek 

(1986) uvádí, že pozorování je plánovité metodické sledování, založené na výběrovém a 

soustředěném vnímání jevů, které jsou z hlediska záměru pozorovatele důležité. Pozorování je 

metoda široce použitelná a jeho předmětem může být buď samotný hráč, nebo celé družstvo. 

    V mém případě se jednalo o tzv. nepřímé pozorování s pomocí videozáznamů pořízených 

na stadionech, kde se hrála jarní část sezóny 2011 II. ligy u týmu Slovanu Varnsdorf a u 

sledovaného hráče a jeho hodnocení herního výkonu jsme se rozhodli sledovat následující 

skupiny proměnných: 

a) základní charakteristiky, kde budeme získávat následující fakta:

- počet odehraných utkání

- počet odehraných minut

- celkový počet kontaktů s míčem

- vstřelené branky

- asistence

- finální přihrávky

- předfinální přihrávky

- střely

- zahrávání standardních situací

b) herní činnosti jednotlivce, kde budeme sledovat následující:

- přihrávky

- obcházení soupeře

- zpracování míče

- vedení míče

- hru hlavou

- střelbu



c) standardní situace:

- rohové kopy                                                                                                                               

- přímé volné kopy                                                                                                                   

Dále budou získávána podrobnější fakta u vybraných herních činností jednotlivce 

sledovaného hráče pro detailní rozbor ze 4 vybraných zápasů. Nejprve budeme analyzovat 

každé utkání zvlášť a poté provedeme zhodnocení všech 4 zápasů dohromady. Na základě 

nejvyšší úspěšnosti a četnosti herních činností budou vybrána 4 utkání, která budeme dále 

podrobněji analyzovat. Zde budeme zaznamenávat následující údaje:

- odehrané míče

- přihrávky aktivní a pasivní

- držení míče 

- vstřelené góly

- střely na branku

- gólové asistence

- užitečně zahrané míče (kdy došlo k zakončení nebo ohrožení branky soupeře)

- průměrný počet dotyků při kontaktu s míčem

- příjem míče zády k brance soupeře a následné otočení se s míčem

- zpracování míče v pohybu směrem na branku soupeře

- vedení míče na útočné polovině

- souboje 1 x 1

- prostor zpracování míče

- prostor přihrávky

- průnikové přihrávky na útočníky a podhrotové záložníky

Pro získání co nejobjektivnějších dat bude nutné rozdělit námi sledovaný prostor hřiště na 

určité zóny. Pro naši potřebu dojde k rozdělení na 4 následující zóny:

a) levá útočná zóna – prostor levé ½ šířky hřiště od brankové čáry do vzdálenosti 20 

metrů od ní

b) levá středová zóna – prostor levé ½ šířky hřiště od levé útočné zóny do vzdálenosti 

10 metrů za půlící čáru směrem do obranné poloviny hřiště



c) pravá útočná zóna – prostor pravé ½ šířky hřiště od brankové čáry do vzdálenosti 

20 metrů od ní

d) pravá středová zóna – prostor pravé ½ šířky hřiště od pravé útočné zóny do 

vzdálenosti 10 metrů za půlící čáru směrem do obranné poloviny hřiště.

   Na základě zjištěných dat bude také vytvořen modul proudu hry, který bude signalizovat 

nejčastější pohyb míče v útočné fázi hry u námi sledovaného hráče.                                              

Všechna výše uvedená data budou získávána vlastním sledováním všech zápasů a zároveň 

také pomocí tzv. nepřímého pozorování z videozáznamů ze všech sledovaných zápasů. Tyto 

videozáznamy budou pořizovány z míst, která jsou oficiálně k tomu určená Fotbalovou 

asociací České republiky pro profesionální soutěže a jsou součástí licenčního manuálu 

každého profesionálního klubu.

4.4 Statistické zpracování dat

   Výsledky jednotlivých okruhů, ze sledování všech zápasů, jsem přehledně zapsal do 

tabulek. Vyplněná data jsem následně statisticky zpracoval a uvedl celkový počet, četnostní a 

procentuální podíl.

Následně jsem provedl detailní rozbor každého zápasu (u 4 vybraných zápasů) a uvedl 

celkový počet a četnostní podíl u vybraných herních činností jednotlivce a sledovaných 

parametrů. Také jsem detailně popsal každou herní činnost jednotlivce u námi sledovaného 

hráče. Závěrem jsem tyto 4 vybrané zápasy statisticky zpracoval pomocí průměru 

sledovaných ukazatelů včetně celkového počtu a četnostního podílu.



5 VÝSLEDKY 

5.1 Základní charakteristiky hráče za jarní část sezóny 2011 

   V tabulce 1. zjistíme, že námi sledovaný hráč druholigového týmu Varnsdorfu odehrál 

v jarní části sezóny celkem 12 mistrovských utkání, kdy nastoupil v základní sestavě. Celkem 

měl v těchto zápasech 486 kontaktů s míčem a z toho 365 úspěšných. Zajímavá je bilance, 

která měla vliv na výsledek utkání, kde se jednalo o 3 vstřelené góly a 6 asistencí. Také 

zahrával většinu standardních situací týmu.

Tabulka 1. Základní statistická charakteristika jarní části sezóny 2011

Sledovaný ukazatel Celkový počet Průměr na utkání

Odehrané zápasy 12

Počet odehraných minut 902 75,2

Počet kontaktů s míčem 
(úspěšné/neúspěšné)

486 (365/121) 41 (31/10)

Vstřelené branky 3 0,25

Asistence 6 0,5

Finální přihrávky 28 2,3

Předfinální přihrávky 7 0,6

Střely (na branku/mimo branku) 12 (11/1) 1 (90%/10%)

Standardní situace (rohový 
kop/přímý volný kop)

42 (26/16) 3,5 (2,2/1,3)

    V následujících grafech (obrázky 2. – 5.) si znázorníme sledované herní činnosti 

jednotlivce a jejich úspěšnost. Zde vynikají zpracování, vedení míče a střelba, které překročily 

90-ti % úspěšnost a také u přihrávek je 79% velmi dobrý ukazatel.



Obrázek 2. Úspěšnost herních činností přihrávání a obcházení soupeře v %

Obrázek 3. Úspěšnost herních činností jednotlivce u zpracování a vedení míče v %
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Obrázek 4. Úspěšnost herních činností jednotlivce hry hlavou a střelby v %

    Z hlediska zahrávání standardních situací, jejich počtu a úspěšnosti je vidět, že v obou 

sledovaných ukazatelích prokázal námi sledovaný střední středový ofenzivní hráč velmi 

dobrou kopací techniky, protože nejnižší úspěšnost byla 75%

Obrázek 5. Úspěšnost sledovaného hráče v zahrávání standardních situací v %

5.2 Analýza herního výkonu hráče v útočné fázi hry ve vybraných utkáních

   Na základě úspěšnosti v jednotlivých zápasech jsme dospěli k rozhodnutí, že vybraného 

hráče budeme analyzovat v níže uvedených 4 mistrovských zápasech, kde byla zjištěna jeho 
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poměrně vysoká úspěšnost u sledovaných herních činností jednotlivce. Tato analýza byla 

provedena na základě zjištěných dat u sledovaných ukazatelů, jejich celkového počtu a 

úspěšnosti.

5.2.1 Podrobná analýza zápasu Varnsdorf – Viktoria Žižkov

    V tomto zápase s pozdějším postupujícím celkem do I. Gambrinus ligy se námi sledovaný 

hráč prosadil gólově hned dvakrát a kromě toho prokázal velmi dobré ovládání míče, když 

v herních činnostech vedení míče a zpracování byl 100% úspěšný.

Tabulka 2. Statistický rozbor zápasu Varnsdorf – Viktoria Žižkov

Sledovaný ukazatel Celkový počet Úspěšné/neúspěšné

Odehrané míče 41 32/9

Přihrávky aktivní/pasivní 8/9 6/0

Držení míče (v minutách) 0:49 0:40/0:09

Vstřelené góly 2

Střely na branku 3 2/1

Gólové asistence (finální/ 

předfinální na gól)

0 0

Užitečně zahrané míče (došlo 

k zakončení, ohrožení branky)

9 6/3

Počet dotyků při kontaktu 

s míčem

87 67/20

Průměrný počet dotyků při 

kontaktu s míčem

2,13 2,1/2,23

Příjem míče zády k brance 

soupeře a následné otočení se

4 3/1

Zpracování míče v pohybu 

směrem na branku soupeře

7 7/0

Dribling na útočné polovině 7 7/0

Souboj 1 x 1 5 2/3

Prostor zpracování míče             

(4 zóny)

PS2,LS4,PÚ0,LÚ1 PS2/0,LS4/0,PÚ0,LÚ1/0

Prostor přihrávky (4 zóny) PS7,LS5,PÚ3,LÚ2 PS7/0,LS3/2,PÚ3/0,LÚ2/0



Průnikové přihrávky na útočníky, 

podhrotové hráče

4 2/2

    levá středová zóna                                                                                 levá útočná zóna

    pravá středová zóna                                                                                   pravá útočná zóna

Obrázek 6. Podrobná charakteristika úspěšných herních činností jednotlivce v zápase 

Varnsdorf – Viktoria Žižkov (32 kontaktů)

Legenda:            střela,        standardní situace,         vedení míče,         přihrávka,         hra hlavou,     

       obcházení soupeře

Kvalitativní hodnocení

Střelba: Z hlediska výsledku se dokázal prosadit ze dvou střeleckých pozic jednou, a sice 

v levé útočné zóně, z levého rohu pokutového území, když po krátkém vedení míče zakončil 

polovysokou střelou na bližší tyč a dal gól. Podruhé již tak úspěšný nebyl a z pravé útočné 



zóny, z pravého rohu pokutového území, vystřelil po odraženém míči z rohového kopu těsně 

nad branku.

Vedení míče: V této činnosti byl velmi úspěšný, neboť se podílel na již výše popsané vedoucí 

vstřelené brance, když z levé útočné zóny, u hranice pokutového území, po zpracování míče 

vedl míč 5 metrů směrem k pokutovému území a na jeho hranici vystřelil a dal branku. Poté 

ještě dvakrát dokázal po dobrém krytí míče a krátkém vedení u hranice pokutového území 

(jednou zleva a jednou zprava) poslat centrovaný míč dovnitř do pokutového území.                                      

Obcházení soupeře: Jednou došlo k vytvoření zajímavé situace, když v pravé středové zóně, 

u postranní čáry, obcházel směrem k brance soupeře a při snaze o finální přihrávku byl 

faulován.                                                                                                                           

Přihrávání: Z levé strany došlo k vytvoření pozic přihrávkou, že dvakrát spoluhráči 

centrovali do pokutového území (z toho jednou se jednalo o finální přihrávku a jednou 

spoluhráč akci zakončil střelou na branku). Z pravé strany celkem čtyřikrát připravil 

přihrávkou spoluhráči takovou pozici, která znamenala následný centr do pokutového území.

Standardní situace – pokutový kop: Polovysoká střela na levou stranu znamenala gól.

Standardní situace – rohový kop: K zakončení došlo z levé strany po centru na bližší tyč a 

míč byl tečován útočníkem těsně mimo branku.

5.2.2 Podrobná analýza zápasu Varnsdorf – Kladno

    V tomto utkání měl námi sledovaný hráč téměř u všech herních činností vysokou 

úspěšnost, ale ta nebyla z hlediska efektivity nikde vidět. To je ostatně znát u ukazatele 

střelby na branku, kde pouze jediný pokus směřoval mimo tyče.

Tabulka 3. Statistický rozbor zápasu Varnsdorf – Kladno

Sledovaný ukazatel Celkový počet Úspěšné/neúspěšné

Odehrané míče 42 33/9

Přihrávky aktivní/pasivní 12/7 9/0

Držení míče (v minutách) 0:54 0:47/0:07

Vstřelené góly 0

Střely na branku 1 0/1

Gólové asistence (finální/ 0 0



předfinální na gól)

Užitečně zahrané míče (došlo 

k zakončení, ohrožení branky)

12 11/1

Počet dotyků při kontaktu 

s míčem

87 70/17

Průměrný počet dotyků při 

kontaktu s míčem

2,08 2,13/1,89

Příjem míče zády k brance 

soupeře a následné otočení se

4 3/1

Zpracování míče v pohybu 

směrem na branku soupeře

7 6/1

Dribling na útočné polovině 6 6/0

Souboj 1 x 1 7 6/1

Prostor zpracování míče                   

(4 zóny)

PS4,LS2,PÚ1,LÚ0 PS3/1,LS2/0,PÚ1/0,LÚ0

Prostor přihrávky (4 zóny) PS8,LS4,PÚ3,LÚ4 PS7/1,LS3/1,PÚ3/1,LÚ4/0

Průnikové přihrávky na útočníky, 

podhrotové hráče

5 4/1

    levá středová zóna                                                                               levá útočná zóna
                                                                                      

adno



    pravá středová zóna                                                                                 pravá útočná zóna

Obrázek 7. Podrobná charakteristika úspěšných herních činností jednotlivce v zápase 

Varnsdorf – Kladno (33 kontaktů)

Legenda:            střela,        standardní situace,         vedení míče,         přihrávka,             obcházení 

soupeře

Kvalitativní hodnocení

Střelba: Jednou se námi sledovaný hráč dokázal prosadit, když po sklepnutém míči hrotovým 

útočníkem zpracoval míč a střela z hranice pokutového území těsně minula pravou tyč. 

Vedení míče: V této činnosti dvakrát připravil předfinální a jednou finální fázi (dvakrát se 

jednalo o akci z levé strany a jednou z pravé strany).

Obcházení soupeře: Pouze jednou můžeme mluvit o ohrožení branky soupeře, když v pravé 

polovině středové zóny hřiště obehrál 2 protihráče a následně vedl míč směrem k pokutovému 

území.                                                                                                                                        

Přihrávání: Třikrát z pravé strany se podařilo připravit finální nebo předfinální přihrávku do 

pokutového území a z toho jednou došlo k zakončení a dvakrát k získání rohového kopu.

Z levé strany to bylo dokonce pět, většinou předfinálních přihrávek, s následnými buď 

individuálními průniky spoluhráčů dovnitř pokutového území, nebo vybojovanými rohovými 

kopy po zásazích bránících hráčů.

Standardní situace – rohový kop: Třikrát došlo k ohrožení soupeřovy branky a vždy zleva a 

hlavičky spoluhráčů byly zblokovány na brankové čáře a jednou vykopnuta na další rohový 

kop.

5.2.3 Podrobná analýza zápasu Varnsdorf – Karviná



    V tomto utkání se z hlediska podílu na výsledku, dokázal námi sledovaný hráč prosadit 

dvěma asistencemi (jedna ze hry a druhá ze standardní situace) a tato fakta ho charakterizují u 

většiny ukazatelů, neboť především v situacích 1 x 1 nebyl schopen se výrazněji prosadit a 

tudíž i sám se dostat do zakončení. Proto spíše připravoval situace pro spoluhráče pomocí 

přihrávek, kde byla jeho úspěšnost téměř 100%.

Tabulka 4. Statistický rozbor zápasu Varnsdorf – Karviná

Sledovaný ukazatel Celkový počet Úspěšné/neúspěšné

Odehrané míče 55 40/15

Přihrávky aktivní/pasivní 18/8 12/1

Držení míče (v minutách) 1:02 0:54/0:08

Vstřelené góly 0

Střely na branku 1 1/0

Gólové asistence (finální/ 

předfinální na gól)

2(1/1) 0

Užitečně zahrané míče (došlo 

k zakončení, ohrožení branky)

14 10/4

Počet dotyků při kontaktu 

s míčem

114 91/23

Průměrný počet dotyků při 

kontaktu s míčem

2,08 2,28/1,54

Příjem míče zády k brance 

soupeře a následné otočení se

6 3/3

Zpracování míče v pohybu 

směrem na branku soupeře

4 4/0

Dribling na útočné polovině 7 7/0

Souboj 1 x 1 11 6/5

Prostor zpracování míče                      

(4 zóny)

PS0,LS4,PÚ0,LÚ0 PS0,LS4/0,PÚ0,LÚ0

Prostor přihrávky (4 zóny) PS10,LS10,PÚ1,LÚ5 PS8/2,LS7/3PÚ0/1,LÚ4/1

Průnikové přihrávky na 

útočníky,podhrotové hráče

9 4/5



    levá středová zóna                                                                               levá útočná zóna

                                                                                      

adno

    pravá středová zóna                                                                                 pravá útočná zóna

Obrázek 8. Podrobná charakteristika úspěšných herních činností jednotlivce v zápase

Varnsdorf – Karviná (40 kontaktů)

Legenda:            střela,        standardní situace,         vedení míče,         přihrávka,         hra hlavou,           

         obcházení soupeře

Kvalitativní hodnocení

Střelba: V levé útočné polovině v rohu uvnitř pokutového území po úspěšném osobním 

souboji vystřelil a brankář vyrazil na rohový kop.

Vedení míče: Podíl na vstřelené brance, když v pravé středové zóně ve středovém kruhu 

získal odražený míč a vedl míč cca 10 metrů s následnou přihrávkou na nabíhajícího hráče, 

který po převzetí a krátkém vedení vystřelil ze 30 metrů a dal gól. Druhé zakončení bylo po 

akci v pravé středové zóně po náběhu na přihrávku z vlastní poloviny a vedení míče na 30 

metrů se dvěma vyhranými osobními souboji a následnou střelou na branku. Poslední úspěšné 

provedení bylo opět z pravé útočné zóny po odraženém míči, když vedl míč na 15 metrů 

směrem do pokutového území s následnou finální přihrávkou.



Obcházení soupeře: V jednom případě v levé útočné zóně převzal míč po přímém volném 

kopu z vlastní poloviny a u brankové čáry obehrál soupeře a následovala finální přihrávka do 

pokutového území a poté založil akci, která vedla k zakončení, když v pravé útočné zóně po 

vedení míče obehrál soupeře těsně na hranici pokutového území a po jeho obehrání vystřelil 

spoluhráč na branku.         

Přihrávání: Velmi důležitý podíl na již zmíněném vstřeleném gólu, když v levé středové 

zóně ve středovém kruhu po vedení míče přihrával na 10 metrů nabíhajícímu spoluhráči, který 

po krátkém vedení střílí gól ze 30 metrů. Dvakrát se přihrávkami z levé útočné zóny a jednou 

z pravé středové zóny podílel na finální fázi akcí, které skončily střelami nebo centry do 

pokutového území.

Standardní situace – volný přímý kop: Zakončení přišlo z pravé středové zóny, kde centr 

do pokutového území byl po odraženém míči zakončen střelou.

Standardní situace – rohový kop: Úspěšnost v zahrání této situace byla dána vstřeleným

gólem z levé strany, když přetažený centr brankář prodloužil za sebe a spoluhráčem vrácený 

míč na branku byl tečován do sítě (branka na 2:0). Ještě jednou se mužstvu podařilo zakončit 

a opět z levé strany po centru na hranici malého vápna, kde hlavičkoval spoluhráč nad branku.

5.2.4 Podrobná analýza zápasu Varnsdorf – Sezimovo Ústí

    Také v tomto utkání se námi sledovaný hráč podílel na výsledku utkání, když jedna 

asistence byla u standardní situace a druhá přihrávka ze hry. U této herní činnosti také

vykazoval nejvyšší úspěšnost, ať se jednalo o průnikové přihrávky, přihrávky vedoucí 

k přímému ohrožení branky nebo jenom při postupném útoku. Podobně jako v předchozích 

zápasech ani zde nevystřelil na branku více než jednou. 

Tabulka 5. Statistický rozbor zápasu Varnsdorf – Sezimovo Ústí

Sledovaný ukazatel Celkový počet Úspěšné/neúspěšné

Odehrané míče 53 43/10

Přihrávky aktivní/pasivní 12/14 8/1

Držení míče (v minutách) 0:56 0:50/0:06

Vstřelené góly 0

Střely na branku 1 1/0



Gólové asistence (finální/ 

předfinální na gól)

0/2

Užitečně zahrané míče (došlo 

k zakončení, ohrožení branky)

8 7/1

Počet dotyků při kontaktu 

s míčem

107 93/14

Průměrný počet dotyků při 

kontaktu s míčem

2,02 2,17/1,4

Příjem míče zády k brance 

soupeře a následné otočení se

9 8/1

Zpracování míče v pohybu 

směrem na branku soupeře

13 13/0

Dribling na útočné polovině 6 6/0

Souboj 1 x 1 13 9/4

Prostor zpracování míče              

(4 zóny)

PS7,LS4,PÚ0,LÚ2 PS7/0,LS4/0,PÚ0,LÚ2/0

Prostor přihrávky (4 zóny) PS13,LS3,PÚ5,LÚ5 PS11/2,LS1/2,PÚ5/0,LÚ5/0

Průnikové přihrávky na 

útočníky,podhrotové hráče

5 4/1

  levá středová zóna                                                                                 levá útočná zóna



     pravá středová zóna                                                                            pravá útočná zóna

Obrázek 9. Podrobná charakteristika úspěšných herních činností jednotlivce v zápase

Varnsdorf – Sezimovo Ústí (43 kontaktů)

Legenda:            střela,        standardní situace,         vedení míče,         přihrávka,         hra hlavou,            

o     obcházení soupeře

Kvalitativní hodnocení

Střelba: Jednou po vedení míče uvnitř pokutového území vystřelil proti vybíhajícímu 

brankáři, který tuto střelu chytil.                

Vedení míče: Podařilo se mu v pravé útočné zóně v rohu pokutového území po úspěšném 

osobním souboji vést míč směrem k brance na 7 metrů s následnou střelou na branku.

Obcházení soupeře: Při této herní činnosti byl u důležitého momentu, který ovlivnil

výsledek. V pravé útočné zóně poblíž postranní čáry zpracoval pas a v souboji byl faulován 

(z následného přímého kopu gól na 2:0). Také se mu dvakrát podařilo dostat do pokutového 

území, a sice nejdříve v pravé útočné zóně před pokutovým územím převzal kolmou 

přihrávku a po úspěšném obehrání dále vedl míč směrem do pokutového území. Podruhé opět 

v pravé útočné zóně, před pokutovým územím, převzal kolmou přihrávku od spoluhráče a po 

obehrání soupeře vedení míče dovnitř pokutového území s následnou střelou.                                   

Přihrávání: Také tato herní činnost v podání námi sledovaného hráče měla vliv na výsledek 

utkání, když v pravé útočné zóně před pokutovým územím po vedení míče přihrává do 

křídelního prostoru na 20 metrů spoluhráči, který centruje finální přihrávku (gól na 1:0). 

Druhá situace se zakončením byla v levé útočné zóně na hranici malého vápna po 

centrovaném míči, kdy směřoval finální přihrávku na cca 7 metrů směrem k nabíhajícímu 

spoluhráči z hranice velkého vápna na střelu.

Standardní situace – rohový kop: Úspěšnost v tomto utkání byla završena po centru z levé 

strany na malé vápno, kde odražený míč nakonec končí v síti soupeře (gól na 3:1).

5.3 Podrobná statistická analýza ze 4 vybraných zápasů

   Po zjištění sledovaných ukazatelů v námi sledovaných 4 mistrovských utkáních jsme 

provedli analýzu úspěšnosti na základě celkového počtu sledovaných ukazatelů a jejich

průměru na utkání. Druhým parametrem naší analýzy byla úspěšnost nebo neúspěšnost 



sledovaného ukazatele a její průměr na zápas. I v těchto ukazatelích prokázal námi sledovaný 

hráč nejvyšší úspěšnost a kvalitu u vedení a zpracování míče. Kvalita kopací techniky byla 

jednoznačná u většiny herních činností a jejich úspěšnosti a tak pouze velmi malá četnost 

střelby a také nepříliš velká četnost a úspěšnost u situací 1 x 1 může být charakterizována jako 

slabší stránka námi sledovaného hráče.

Tabulka 6. Statistický rozbor 4 vybraných zápasů

Sledovaný ukazatel Celkový počet Průměr na 

zápas

Úspěšné/neúspěšné Průměr na 

zápas

Odehrané míče 191 48 148/43 37/10,75

Přihrávky 

aktivní/pasivní

50/38 12,5/9,5 35/2 8,75/0,5

Držení míče (v 

minutách)

3:41 0:56 3:11/0:30 0:48/0:08

Vstřelené góly 2 0.5

Střely na branku 6 1,5 4/2 1/0,5

Gólové asistence 

(finální/ předfinální 

na gól)

1/3 0,25/0,75

Užitečně zahrané 

míče (došlo 

k zakončení, ohrožení 

branky)

43 10,75 34/9 8,5/2,25

Počet dotyků při 

kontaktu s míčem

395 99 321/74 81/18

Průměrný počet 

dotyků při kontaktu 

s míčem

2,07 2,17/1,55

Příjem míče zády 

k brance soupeře a 

následné otočení se

23 5,75 17/6 4,25/1,5

Zpracování míče 

v pohybu směrem na 

branku soupeře

31 7,75 30/1 7,5/0,25

Dribling na útočné 

polovině

26 6,5 26/0 6,5/0



Souboj 1 x 1 36 9 23/13 5,75/3,25

Prostor zpracování 

míče    (4 zóny)

PS13,LS14,PÚ1,LÚ3 3,25/3,5/0,25/0,75 PS12/1,LS14/0PÚ1/0,LÚ3/0 3-0,25/3,5-

0/0,25-0/0,75-0

Prostor přihrávky          

(4 zóny)

PS38,LS22,PÚ12,LÚ16 9,5/5,5/3/4 PS33/5,LS14/8,PÚ11/1,LÚ15/1 8,25-1,25/3,5-

2/2,75-0,25/3,75-

0,25

Průnikové přihrávky 

útočníkům a 

podhrotovým 

hráčům

23 5,75 14/9 3,5/2,25

5.4 Nejčastější proud hry v základním rozestavení hráčů Varnsdorfu

   Proudem hry rozumíme nejčastější pohyb míče. Vzhledem ke zjištěným údajům u 

sledovaného hráče jsme vytvořili nejčastější proud hry, který produkoval tým Varnsdorfu 

ve většině mistrovských zápasů.
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Legenda: so – střední středový ofenzivní hráč

Obrázek 10. Nejčastější proud hry v mistrovských utkáních II. ligy u sledovaného hráče

6 DISKUSE

    V diplomové jsem se snažil zanalyzovat herní činnosti jednotlivce středního 

středového ofenzivního hráče ve vybraných mistrovských utkáních na úrovni 

profesionálního fotbalu v České republice. 

   V současném profesionálním fotbale se stále větší pozornost věnuje diagnostice. I 

pro laiky (fotbalové diváky) jsou nabízeny ve všech přímých přenosech (mezistátní, 

pohárové, ligové zápasy) základní statistiky jako je držení míče v %, počet střel na 

branku a další. Pro potřeby trenérů je výčet mnohem detailnější a stává se jedním ze 

strategických plánů nejenom přípravy na vlastní zápasy, ale především v hodnocení 

jednotlivých hráčů a jejich zpětné vazbě směrem do tréninkového procesu a také 

z hlediska systému hry, který bude dané mužstvo prezentovat a s ním související 

rozestavení hráčů na hřišti. Špičkovou kvalitu v diagnostice dnes nabízí systém Panini 

nebo Castrol, který monitoruje soutěže spadající pod FIFA a UEFA.  Pro potřeby 

diagnostiky nám fotbalová teorie dává poměrně jednoznačný popis toho, co je důležité 

z hlediska herních činností pro ofenzivní pojetí ve fotbale. O kvalitě daného hráče 

potom objektivně vypovídá jeho úspěšnost ve vybraných herních parametrech, které 

chceme sledovat.

   Hlavním cílem předkládané diplomové práce byla analýza úspěšnosti herního 

výkonu středního středového hráče. Pro tento účel jsme vytvořili záznamový arch se 

sledovanými parametry.

   Výzkumným souborem nám byl Vlastimil Chod, hráč druholigového Varnsdorfu, 

který do daného klubu přišel po předchozích angažmá mj. v Teplicích a Ústí nad 



Labem. Tohoto hráče nám doporučil jeho trenér Mgr. Aleš Křeček, který nejlépe znal 

přednosti tohoto hráče a v zápasech ho stavěl do role právě středního středového 

ofenzivního hráče. Námi sledovaný hráč odehrál v jarní části II. Gambrinus ligy 

celkem 12 utkání. Těchto 12 utkání nám ukázalo spoustu statistických dat a my na 

základě nejvyšší úspěšnosti námi sledovaného hráče jsme následně vybrali 4 utkání, 

kde jeho úspěšnost a četnost v herních činnostech byla nejúspěšnější.

   Tato vybraná 4 utkání byla analyzována ještě podrobnějšími sledovanými 

parametry. Pro stanovení co nejobjektivnějšího hodnocení úspěšnosti herního výkonu 

středního středového ofenzivního hráče jsme si stanovili následující 4 hypotetické 

otázky:

1) Předpokládáme, že nejčastější herní činností jednotlivce ve čtyřech vybraných 

utkání u středního středového ofenzivního hráče bude přihrávání.                                                             

Odpověď: Nejvyskytovanější herní činností jednotlivce bylo přihrávání. Musíme     

konstatovat, že tuto herní činnost jsme očekávali, protože pokud se podíváme na 

statistiky v profesionálním fotbale (a nezáleží, jestli se jedná o statistická data 

z naší Gambrinus ligy, nebo data z jiných evropských lig, popřípadě evropských 

soutěží) najdeme jako nejčastější tuto herní činnost u všech ofenzivních 

středových hráčů. Obecně se dá konstatovat, že pokud má družstvo míč v držení, 

tak vlastně nemůže inkasovat a pro soupeře, který se nedostane k míči, je to i 

nesmírně psychicky složité, podotýká trenér Hřebík. Dovolím si určité srovnání 

v počtu přihrávek během utkání u středních středových ofenzivních hráčů, když 

použiji statistiky MS 2010 a Champions League 2011. Nejlepším hráčem byl 

podle očekávání Xavi, jenž v jednotlivých zápasech měl celkový počet přihrávek 

mezi 90 – 127 přihrávkami a z toho úspěšných 80 – 108 přihrávek. Následuje 

Iniesta s celkovým počtem 110 přihrávek a úspěšných 100. Potom už je celkový 

součet vždy méně než 100 přihrávek (Schweistenger, Sneijder, Özil a další) a 

celková úspěšnost méně než 80 přihrávek. Pro srovnání s naším Vlastimilem 

Chodem, který ve vybraných zápasech měl celkový počet mezi 17 – 26 

přihrávkami a z toho úspěšných 15 – 21 přihrávek.

2) Předpokládáme, že přihrávání bude mít z herních činností jednotlivce nejvyšší 

úspěšnost ve čtyřech námi vybraných utkáních u středního středového ofenzivního 

hráče.                                                                                                                          

Odpověď: Ne. Námi sledovaný hráč měl nejvyšší úspěšnost ve vedení míče. Zde 



dosáhla jeho úspěšnost 100%, když tuto činnost použil celkem 26 x a ani jednou 

nechyboval. Pro hodnocení kvality je nutno dodat, že touto herní činností se ve 4 

vybraných utkáních podílel na 2 vstřelených brankách do sítě soupeře (1 x sám 

vstřelil gól po vedení míče a 1 x nahrával finální přihrávku po vedení míče 

spoluhráči) a také se mu podařilo po vedení míče 2 x dostat do zakončení a 

připravil celkem 4 finální přihrávky a 2 předfinální přihrávky po předchozím 

vedení míče. Všechna výše uvedená fakta dokazují velmi dobrý cit pro míč a s tím 

i nepřímo korespondují údaje o zahrávání standardních situací.

Námi sledovaný hráč zahrával ve svém týmu (až na výjimky) všechny standardní 

situace (přímé kopy, rohové kopy a pokutové kopy), protože jeho kopací technika 

je na velmi vysoké úrovni.

3) Předpokládáme, že u středního středového hráče bude úspěšnost                                        

v soubojích 1x1 minimálně 50% ve čtyřech vybraných utkáních.

Odpověď: Ano, námi sledovaný hráč se u této herní činnosti jednotlivce dostal na 

úroveň 53% úspěšnosti. Zde si dovolím tvrdit, že i vzhledem k jeho výborné kopací 

technice je to poměrně nízké číslo. Tato nižší úspěšnost však může být dána 3 faktory:

a) Fyziologickými parametry hráče, které nejsou nijak mimořádné a především 

budou souviset s genetickými dispozicemi, neboť i při sledování zápasů bylo 

vidět, že není dynamický typ fotbalisty a příliš tyto situace nevyhledává. 

Raději se snažil dát kvalitní přihrávku a osobní souboje volil v situacích, kde 

nehrozilo nebezpečí ztráty míče a rychlého protiútoku.      

b) Druhým faktorem nižší úspěšnosti u tohoto sledovaného údaje je i fakt hranice 

sportovní výkonnosti každého hráče a proto námi sledovaný hráč nastupuje 

v celku II. ligy, který se pohybuje spíše v dolní polovině tabulky s cílem tuto 

soutěž hrát a nemá vyšší ambice. Bylo by dobré vnímat i tento výše popsaný 

fakt. Dnešní moderní fotbal totiž požaduje hráče, kteří jsou úspěšní v situacích 

1 x 1, neboť dochází při propracovaných obranných systémech a vynikající 

kondiční vybavenosti obránců k přečíslením a možnostem přehrát soupeřovu 

obranu. Úspěšně vyřešená situace 1 x 1 také může znamenat získání 

standardních situací, které hrají v dnešním profesionálním fotbale také 

klíčovou roli, neboť podle statistik z nich padá okolo 30% gólů.



c)   Třetí faktor souvisí s typologií hráčů námi sledovaného družstva a herním 

stylem produkovaným SK Slovanem Varnsdorf. Na pozicích krajních obránců, 

případně záložníků byli hráči vybaveni kondičními schopnostmi pro dnešní 

moderní profesionální fotbal (dynamičtí, silový, obratní) a tito hráči svými 

opakovanými náběhy do volných křídelních prostorů vyhledávali osobní 

souboje 1x1 nebo 1x2.

Námi sledovaný hráč se proto svoji hrou spíše snažil připravit přihrávku nebo 

driblinkem s míčem tyto následné situace pro hráče, jejichž úkolem byly 

průnikové situace směrem k pokutovému území s následným finálním centrem 

nebo individuální průnik do pokutového území.

4) Předpokládáme, že střední středový ofenzivní hráč zaznamená vyšší počet 

aktivních přihrávek, nežli pasivních ve čtyřech vybraných utkáních.                                                     

Odpověď: Ano. Námi sledovaný hráč v těchto zápasech přihrál celkem 88 x, z 

toho 50 přihrávek bylo aktivních tj. 57 %. Pro větší objektivitu tohoto ukazatele si 

dovolím použít ještě jeden statistický údaj a tím jsou užitečně zahrané míče (dojde 

k zakončení nebo ohrožení branky). Takovýchto míčů bylo 43. Pokud vezmeme 

v úvahu, že z 50 přihrávek nám jich námi sledovaný hráč vyprodukoval 43 (tj. 86 

%) s parametry zakončení nebo ohrožení branky, musíme říci, že je to výborný 

výsledek. Také je třeba vzít v potaz i další fakta, která máme k dispozici – vždy se 

jednalo o zápasy na domácí půdě, která skýtá většinou určitou výhodu (znalost 

prostředí, bez cestování, fanoušci, a další). Dále ve všech 4 námi vybraných 

zápasech šlo týmu SK Slovanu Varnsdorf o udržení ve II. lize. Průběh zápasů byl 

tímto faktorem velmi ovlivněn, neboť z hlediska herního projevu se téměř vždy 

jednalo o snahu dostat se do vedení s aktivní hrou a možnostmi dostávat soupeře 

pod tlak. Tabulka II. ligy byla nesmírně vyrovnaná a každé vítězství mělo 

nesmírnou cenu i psychickou. I přesto je třeba říci, že námi sledovaný ukazatel je 

opravdu na velmi dobré úrovni. Svědčí nejenom o výborné kopací technice námi 

sledovaného hráče, ale také o kvalitě spoluhráčů. Tento údaj je ještě podpořen 

faktem, že hráči především pro útočnou fázi jsou v klubu déle než rok a hrají 

s minimálními změnami v sestavě. O pravdivosti tohoto tvrzení svědčí to, že po 

skončení jarní části II. ligy odešel jeden z pilířů útočné fáze Ježdík na přestup do 



Teplic a podle údajů z Gambrinus ligy nastupuje v sezóně 2011/2012 pravidelně 

v sestavě tohoto týmu. Proto si dovolím tvrdit, že tento údaj je dán nejenom 

schopnostmi a dovednostmi daného hráče, ale také kvalitou spoluhráčů a 

neměnným kádrem po dobu více než jedné sezóny. Menší roli jistě hraje i 

motivace, která může mít větší stimul pro mužstva, která „ o něco hrají“ – tím je 

myšlen postup nebo sestup v dané soutěži, případně pohárové zápasy.

   Z výsledků diplomové práce tedy vyplívá, že pro praxi trenéra v profesionálním 

fotbale je bezpodmínečně nutné diagnostikovat hráče v utkáních z hlediska 

vybraných herních parametrů. Tato diagnostika má nejenom přímou souvislost se 

zpětnou vazbou na dané utkání, ale také nám může výrazně pomoci při stanovení 

optimálního rozestavení hráčů, jejich rolí, neboť zjistíme jejich klady a zápory.

    Co se týká samotné diagnostiky u středního středového ofenzivního hráče, je třeba vzít 

v potaz následující fakta:

- přímá zpětná vazba souvisí s dispozicemi daného hráče, které jsou dány nejenom jeho 

fyziologickými parametry, ale samozřejmě i jeho úrovní dovednostní a zkušenostmi

- nepřímá zpětná vazba je ovlivněna kvalitou spoluhráčů a jejich anticipací s námi 

sledovaným hráčem, rozestavením hráčů na hřišti, taktickými úkoly a v neposlední 

řadě migrací hráčů (neměnnost osy týmu, sociální vazby, pohybové a herní 

stereotypy).

   S těmito všemi atributy by se v dnešním profesionálním fotbale mělo pracovat a po 

celkovém vyhodnocení by měl být nejenom trenér, ale celý realizační tým být schopen 

tyto závěry přenést do tréninkového procesu, kde využije především kladných stránek 

z diagnostiky (například formou individuálních tréninků nebo výběrem vhodných 

forem cvičení pro tento rozvoj).  Vhodně zpracovaná diagnostika může být velkým 

pomocníkem pro optimálně zvolený systém hry a ještě efektivnější využití daných 

dispozic jednotlivých hráčů.

   Z výsledků diplomové práce směrem k mládežnickým kategoriím vyplívá, že 

diagnostika herního výkonu by měla být samozřejmostí práce každého trenéra, neboť 

je to naprosto objektivní ukazatel sledovaných dovedností nebo námi vybraných 

ukazatelů. Na základě takto zjištěných faktů a především jejich úspěšnosti, by měly 

být připravovány také vybrané tréninkové jednotky, kde může docházet ke 

zdokonalování předností hráčů nebo i naopak k odstraňování příslušných nedostatků. 



Nejvhodnější by bylo použití individuálních nebo i skupinových tréninků pro hráče, 

kteří sdílejí stejné přednosti nebo nedostatky. Tímto faktorem by mohlo docházet i 

k přirozené motivaci jednotlivých hráčů, neboť by se v přímé konfrontaci měřili 

jedinci s podobnými nebo stejnými schopnostmi, dovednostmi, případně předpoklady.        

Obecně se dá říci, že tato diagnostika by se měla provádět od kategorií mladších žáků, 

kde dochází k první profilaci hráčů, co se týká herních postů. Zde jsou již vidět hráči

s ofenzivními schopnostmi a pouze jejich cíleným rozvojem již v tomto útlém věku, 

s využitím senzitivního období, můžeme v budoucnu dosáhnout u těch nejlepších i 

případné srovnání s evropskou špičkou. Zatím (až na výjimky – Tomáš Rosický) 

musíme konstatovat, že i při pohledu na hodnoty získané našim sledováním, naši hráči 

zaostávají. Je to nyní otázka trenérů mládeže a jejich způsobu výchovy ofenzivních 

hráčů.




