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ABSTRAKT
Název práce:
Analýza rychlého protiútoku na MS 2014 v Brazílii
Cíle práce:
Úlohou práce je analyzovat všechny vstřelené branky, kterých bylo dosaţeno na
Mistrovství světa v roce 2014. Celkem bylo odehráno 64 utkání. Sledováni budou hráči
v útočných i obranných činnostech, zejména při rychlém protiútoku zakončeným brankou.
Cílem je důkladný rozbor všech rychlých protiútoků z kvalitativního i kvantitativního
hlediska, zejména místo zaloţení, doba realizace útoku a počet zapojených hráčů.
V neposlední řadě zakreslit všechny branky z rychlého protiútoku, popsat akce a nalézt
hlavní chyby.
Metody práce:
Základní metoda, která je pouţita pro získání dat o vstřelených gólech, je metoda
nepřímého pozorování. Úspěšně zakončené protiútoky jsou analyzovány ze dvou hledisek,
a to z hlediska kvantity a kvality. První jmenovaná analýza se zaměřuje na formy útoků,
techniky střelby, počtu zapojených bránících a útočících hráčů. Kvalitativní výzkum se
zaměřuje na rozbor vstřelených gólu po rychlém protiútoku. Následně jsou tyto situace
zakresleny, popsány a mohou slouţit jako určitý model do tréninkového procesu. Některá
důleţitá data jsou také získána z tabulek internetových zdrojů.
Výsledky práce:
Výsledkem práce jsou tabulková a grafická vyhodnocení všech branek, které
na tomto světovém šampionátu padly, s následným porovnáním nejúčinnějších technik
střelby a způsobů střelby, kterých hráči nejvíce vyuţívali při rychlém protiútoku nebo
jakou končetinu nejčastěji uplatňovali při zakončení. Z dalších grafických znázornění
vyplyne, jaký kontinent nejvíce vyuţíval rychlý protiútok ke vstřelení branky či po jakém
modelu se vyskytoval nejčastěji.
Klíčová slova
Fotbal, rychlý protiútok, kvantitativní a kvalitativní analýza, modelové situace

ABSTRACT
Title:
The analysis of the fast counter - attack during the 2014 FIFA World Cup in Brazil
Aims:
The main aim of the thesis is to analyze all scored goals during the 2014 FIFA
World Cup, which took place in Brazil. In total 64 matches were played there. The
attention will be paid to players in offensive and defensive attacks, particularly during the
fast counter - attack finished by goal. The next aim of the thesis is detailed analysis of all
fast counter - attacks from a qualitative and quantitative points of view, especially the
place of establishment, execution time of the attack and the number of players who
participated in the match. The other aims of the thesis include to plot all goals from the fast
counter - attack, describe action and find out the main mistakes.
Methods:
The main technique which is used for the data acquisition related to scored goal is
the indirect observation. Successfully finished counter - attacks are analyzed from the two
points of view, which are quantity and quality. The first one is dedicated to forms of
attacks, the technique of kicking and to the numbers of players who participated. The
quality research is focused on the analysis of scored goals after the fast counter - attack.
Subsequently these situations are plotted and described. They also could be a specific
model of a training process. Some of the important data are also gained from the Internet
sources.
Results:
The main results of the thesis are chart and graphical evaluations of all scored goals
at the FIFA 2014 World Cup. One of the next results is the comparison with the most
effective kicking techniques and methods, which were often used during the fast counter attack. The other comparison is dedicated to limbs which are preferred among players
during a score goal. From the other graphical illustrations will be clear which continent
most used the fast counter - attack to score a goal or after which model it often appeared.
Key words:
football, fast counter - attack, quantitative and qualitative analysis, model situations
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Seznam použitých zkratek
CNS - centrální nervová soustava
FA - The Football Association
FIFA - Fédération Internationale de Football Association
IHV - individuální herní výkon
IN - střelba vnitřním nártem
KÚ - kombinovaný útok
MS - mistrovství světa
ON - střelba vnějším nártem
PD - první dotek
PN - střelba přímým nártem
PÚ - postupný útok
PZM - střelba po zpracování míče
PZOS - střelba po zpracování míče a obejití soupeře
PZVM - střelba po zpracování a vedení míče
PZVOS - střelba po zpracování, vedení míče a obejití soupeře
RP - rychlý protiútok
StS - standardní situace
THV - týmový herní výkon
VB - vlastní branky
VSN - střelba vnitřní stranou nohy

1. Úvodní část
Fotbal patří u nás, ale i na celém světě, mezi nejpopulárnější sporty na světě
(neustále se rozšiřuje počet registrovaných hráčů), který sledují miliony diváků na hřištích
nebo u televizních obrazovek. Mezi největší fotbalové akce patří právě mistrovství světa,
které má jiţ více neţ osmdesátiletou historii.
Za kolébku fotbalu je povaţovaná Anglie, zde také vznikla nejstarší pohárová
soutěţ. První zprávy o míčových hrách, ze kterých se postupem času vyvinul fotbal,
pocházejí z roku 3000 let před naším letopočtem. Jak se po staletí měnila hra, tak se
zákonitě měnila i pravidla. Ke sjednocení došlo aţ v 19. století. V dnešní době se o chod
fotbalu stará mezinárodní federace FIFA. Podle pravidel se fotbal hraje na travnaté ploše o
délce 90 – 120 m a šířce 45 – 90 metrů, ale pro mezinárodní utkání platí jiné rozměry, a to
100 – 110 m na délku a 64 – 75 m na šířku. Celé utkání trvá 90 min a je rozděleno na dva
poločasy. Po hřišti pobíhá 11 hráčů z jednoho druţstva, z toho jeden brankář, který smí
chytat v označeném území i rukama. Hlavním úkolem je vstřelit soupeři co největší počet
branek a současně jich co nejméně inkasovat. Moţná právě díky jednoduchým pravidlům
a minimálním poţadavkům na vybavení hráčů si tato hra získala takový obdiv a stala se
fenoménem mezi sporty.
První mistrovství světa se konalo jiţ v roce 1930. Uběhlo tedy 84 let, změnily se
poţadavky na hráče, trenéry, zlepšuje se technika a poznatky v oblasti tréninku. Hra je
mnohem rychlejší a tvrdší, proto se musejí hráči přizpůsobovat v mnoha ohledech.
Nejlepší sportovec z roku 1970 a téţ nejlepší fotbalista všech dob – Pelé –
přirovnal fotbal k nejdramatičtějšímu divadlu světa. Nedá se s ničím napodobit, je
neopakovatelný. Nemá repríz, je vţdy premiérou (Herfurt, 1997).
Diplomovou práci na téma rychlého protiútoku jsem si vybral z důvodu, ţe fotbal
hraji jiţ od raného dětství ve svém rodném městě Příbrami a mám k němu velmi kladný
vztah. I do budoucna bych rád z trenérského křesla předával svoje poznatky, zkušenosti
a výsledky různých studií svým svěřencům. Dále si myslím, ţe tento herní systém je velmi
aktuálním a diskutovaným tématem dnešní doby a ţe byl a bude rozhodovat řadu zápasů.
Pouţívají ho nejen elitní týmy, ale druţstva na niţší výkonnostní úrovni či ţákovské
kategorie. Fotbal se pořád posouvá směrem vpřed, zrychluje se hra, zvyšují i nároky na
hráče, na jeho kondici, techniku, taktiku a psychiku. Tím pádem se mění i tréninkové
prostředky a metody. Vyjmenovali jsme si tu mnoho věcí, které se zlepšily a neustále
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zlepšují, a přitom na největších fotbalových akcí padá stále méně gólu. To je způsobeno
taktickou vyspělostí obránců (celého týmu), kteří se lépe zabezpečují a dorozumívají na
hřišti. Proto právě rychlý protiútok je hlavní zbraní proti týmům se zabezpečenou obranou.
Kaţdé druţstvo udělá někdy nějakou chybu a teď záleţí na tom, zda ji soupeř dokáţe
potrestat.
Ve své diplomové práci se zaměřím na fotbalové mistrovství světa, které se konalo
letos v červnu v zemi fotbalu zaslíbené, a to v Brazílii. Pokusím se porovnat řadu faktorů,
jako je např. doba trvání rychlého protiútoku, zapojení počtu hráčů do útoku a naopak.
Dále lateralitu střelby a z jaké vzdálenosti padalo nejvíce branek z rychlého protiútoku. Na
závěr zakreslím pomocí speciálního programu všechny situace, které byly tímto systémem
zakončeny, následně je popíšu a najdu hlavní příčiny vzniku.
V této práci bych chtěl zuţitkovat své vědomosti a zkušenosti, které jsem získal po
dobu studia na FTVS UK v Praze. Rád bych, aby tato práce v budoucnu poslouţila ostatním
hráčům, studentům, či dokonce fotbalovým trenérům.
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I Teoretická část
2. Charakteristika fotbalu
Fotbal, stejně tak i ostatní sportovní hry, patří k nejsloţitějším pohybovým
činnostem. Obsahem jsou pohyby převáţně acyklického typu. Jejich vzájemným
spojováním a kombinováním se vytvářejí více čí méně sloţité řetězce pohybů, jimiţ se řeší
taktické úkoly představované jednotlivými herními situacemi. Herní situace jsou
charakteristické neobyčejnou proměnlivostí. Jejich pohotové a účelné řešení vyţaduje od
hráčů mimořádné rozvinuté schopnosti přizpůsobovat se podmínkám hry (Zelenka;
Choutka, 1965).
Jak uţ jsme v úvodu řekli, fotbal patří mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější sport na
světě. Podobu, ve které ho dnes nacházíme, nabyl v průběhu sloţitého vývoje. Postupem
času si získal přízeň všech vrstev obyvatelstva v převáţné většině zemí na všech
kontinentech. Fotbal je významnou pohybovou aktivitou, kterou lze rozvíjet za
předpokladů

dostatečné

vzdělanosti,

informovanosti

i

odborných

kompetencí

participujících osob (Bedřich, 2006).
Fotbal můţeme charakterizovat jako sportovní, kolektivní a brankovou hru. Je to
soutěţivá činnost dvou soupeřících týmů, kde se oba celky snaţí vstřelit co nejvíce branek,
ale samozřejmě jich i co nejméně inkasovat. Důleţité je vycházet z toho, ţe v průběhu hry
se střídají úseky, kdy má druţstvo pod kontrolou míč, a úseky, kdy nemá míč v drţení.
Právě z tohoto hlediska rozlišujeme ve hře dvě základní fáze – útočnou a obrannou.
Obsahem fotbalu jsou herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy
(Navara, 1986).

2.1

Historie fotbalu
Uvést do pohybu kulaté těleso za přispění nohou, hlavy a fyzických sil se lidstvo

snaţí jiţ odnepaměti. I kdyţ existuje řada míčových sportů, nedosahují ani zdaleka takové
popularity jako fotbal. Kouzlo přihrávky či nečekané hlavičky poznal fotbal aţ v dnešní
podobě, která má své kořeny v 60. letech 19. století v Anglii. To co bylo předtím, fotbal
jen zdánlivě připomínalo (Herfurt, 1997).
Míče v dávných dobách měly speciální názvy i různé velikosti. Zprávy o míčových
hrách, ze kterých se postupem času vyvinul fotbal, nacházíme kolem roku 3000 let před
naším letopočtem v Číně, Egyptě, starověkém Řecku nebo Římě. Na počátku 19. století nic
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nenasvědčovalo tomu, ţe by měl fotbal před sebou nadějnou budoucnost. Oţivení přinesli
aţ studenti na středních soukromých školách v první polovině 19. století. Rok 1863 se
zapsal do dějin zaloţením první fotbalové organizace na světě – The Football Association
(FA). Dále ze země Albionu pochází nejstarší fotbalová soutěţ na světě zaloţená 16. října
1871, nazývaná Anglický pohár. Nejdůleţitější fotbalovou organizací na světě je FIFA
(Fédération Internationale de Football Association). Vznikla 21. května 1904 v paříţské
ulici Saint-Honoré. Zásluhy zakladatelů FIFA byly obrovské, stmelili světový fotbal
a poloţili základy k jednotným pravidlům. Bez podobné organizace by se nemohl
uskutečnit ani pozdější první světový šampionát. (Macho, 1996).
Český fotbal se začal formovat uţ za Rakouska – Uherska a po vzniku
Československa se rozvíjel rychlým tempem. Brzy se prosadil i na mezinárodní scéně,
zvláště pak na Mistrovství světa 1934, 1962 a 1990 (Valášek, 2007).

2.2

Moderní fotbal
Fotbal na výkonnostní úrovni se vyznačuje vysokými nároky na hráče i trenéry, a to

na profesionální i amatérské úrovni. Moderní pojetí fotbalu vyţaduje velkou míru
nasazení, připravenosti a koncentrace, díky tomu je moţné splnit technické, kondiční
a taktické poţadavky. U svých svěřenců je proto nutné rozvíjet schopnosti jako je
vytrvalost, houţevnatost, reakční rychlost, chování v osobních soubojích a psychickou
odolnost (Frank, 2006).
Podstata hry spočívá v tom, ţe soupeřící druţstva se snaţí způsobem vymezeným
pravidly překonat protivníka lepším ovládáním míče a vstřelením většího počtu branek.
Současný fotbal klade velké poţadavky na hráče, neboť vyţaduje širokou škálu rychlosti,
vytrvalosti obratnosti a síly. Hráč musí ovládat velký počet speciálních herních dovedností,
značné jsou i psychické nároky (Vaněk, 1984).
Bedřich (2006) říká, ţe současný dynamický fotbal klade vyšší poţadavky na hráče
v útoku a přináší také podstatné změny v obraně. Moderními se stávají herní koncepty
zaloţené na týmovém pojetí při variabilním obranném rozestavení s rozdílným počtem
hráčů v jednotlivých fázích utkání. Důleţitá je zónová obrana. V tomto typu obrany má
kaţdý hráč odpovědnost za obsazení určitého herního prostoru. Z poznatků současného
fotbalu můţeme charakterizovat směr vývoje hry, která reprezentuje především:

13



intenzifikaci – zvyšování intenzity činností hráčů, vyšší frekvenci střídání
obranných a útočných fází



univerzálnost – schopnost hráčů odvádět herní výkony na přibliţně stejné
kvalitativní úrovni na různých postech



intelektualizaci – soubor psychických kvalit, které umoţňují hráči správné
a kreativní řešení náročných herních situací v utkání
Dle Matouška (1973) je zatíţení hráče v utkání dáno velkým objemem práce,

střídavou intenzitou a rozsáhlou škálou nejrůznějších pohybů. Hráči řeší ve velmi krátkých
časových úsecích sloţité herní situace, a proto fotbal klade i veliké nároky v oblasti
psychické.
Bedřich (2006) říká, ţe důleţitými herními prvky dávající hře nový rozměr, se
stávají:


orientace na míč



přepínání z útočné na obrannou činnost a opačně



vzájemné prolínání formací



manipulace s prostorem a v prostorech v časovém deficitu
Fotbal je na profesionální úrovni ekonomickým a politickým faktorem, můţe ale

také slouţit jako vhodná forma aktivního odpočinku a zábavy v rámci rekreačních
a rekondičních aktivit. Herní zatíţení je určováno objemem, intenzitou a sloţitostí činností
v průběhu utkání.
Objem zatížení závisí na délce utkání a velikostí hřiště a je určen sumou herních činností
jednotlivce, kombinací standardních situací v průběhu obranných či útočných fází hry.
Zjednodušeně můţeme říci, ţe objem je dán vzdáleností za určitý čas.
Intenzitu zatížení lze charakterizovat jako nepravidelné střídání všech stupňů intenzity
(maximální, submaximální, střední a mírné). Neboli intenzita zatíţení je ovlivňována
důleţitostí utkání, kvalitou týmu a hráče a postem hráče. Moderní fotbal a jeho tendence vedou
spíše k vyuţívání pohybových činností vyšších intenzit.
Složitost zatížení vyplývá z obsahu celkové činnosti hráče v utkání a z nepřetrţitých nároků
na hráče, zejména z hlediska vnímání a rozhodování herních činností jednotlivce, jejich řetězců
kombinací atd. Větší sloţitost mají úseky hry kladoucí nároky na součinnost skupin hráčů
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zvláště v podmínkách časového i prostorového deficitu. Právě kvalita pohybových
schopností, zkušenosti a úroveň dovedností, taktické úkoly, vyspělost soupeře a důleţitost
utkání ovlivňují velikost zatíţení a nároky na hráče. Hráči v nejlepších světových druţstvech
podle posledních analýz překonají (chůzí, klusem, rychlým během a sprintem) během utkání
9000 – 13000 m (Votík, 2001).
Zajímavé zjištění je, ţe hráči během utkání ztratí aţ 3 kg tělesné váhy a vydají 1400 –
1600 kcal, to je skoro stejné mnoţství energie, co tělo spotřebuje v klidu za jeden den
(Matoušek, 1973).
Psotta (2006) ve své knize uvádí, ţe profesionální hráči v 60. a 70. letech 20.
století překonali během zápasu vzdálenost 4 – 8 km. V současném pojetí hry tato vzdálenost
narostla na 8 – 15 km. Například v anglické Premiere league se během několika let zvýšila
naměřená vzdálenost o více neţ 1,5 km. Tabulka č. 1 uvádí, kolik minut hráč stráví na hřišti při
určité činnosti.
Podobné výsledky zaznamenává ve vývoji týmů v kondiční přípravě i Borbély (2011).
V roce 1952 hráči naběhali v průměru 3,5 km, o deset let později ji 5,5 km a v roce 2010 se
čísla pohybují kolem 12,3 km.

Činnost
Chůze
Klus
Běh
Sprint
Pohyb vzad

Počet minut
18 – 27 minut
27 – 36 minut
13 – 23 minut
9 – 13 minut
4 – 7 minut

Procenta
20 – 30%
30 – 40%
15 – 25%
10 – 15%
4 – 8%

Tab. č. 1: Porovnání činností hráče na hřišti k době trvání
Zdroj: (Buzek, 2001)

2.3

Vývojové trendy
Vývojové trendy ve fotbale vyjadřují podstatné, kvalitativní změny vývojové hry.

Projevují se jako důsledek koncepce a plánování dlouhodobé přípravy. Současný fotbal je
rychlejší, více kontaktní, fyzicky náročnější a zvyšuje se význam taktické stránky herního
výkonu. Fotbal je více profesionální neţ před několika desítky let, je prováděný v lepších
materiálních podmínkách pro trénink i v utkání (Bunc; Psotta, 2003).
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Podle Bedřicha (2006) souvisí s rostoucími poţadavky na individuální a týmový
herní výkon. Dnešní fotbal se vyznačuje zejména dynamičností a variabilností, které jsou
dány nutností řešení jednotlivých fází hry. Útočnou i obrannou fázi ovlivňuje dynamičnost
a proměnlivost změn, coţ ve fázi útočné je zakládání, vedení a zakončování útoku. Ve fázi
obranné hovoříme o obraně zónové, osobní a kombinované.
Choutka (1970) říká, ţe fotbal, stejně jako ostatní sporty v posledních desetiletích,
udělal velký krok vpřed. Tento jev je patrný nejen na kvantitě (neustále se zvyšující počet
hráčů), ale hlavně na kvalitě (stále se zvyšující výkonnost). Růstu výkonnosti napomáhají
pravidelné soutěţe a turnaje ve všech věkových i výkonnostních kategoriích.
Podle Psotty (2006) docházelo od 50. let do současnosti k postupnému zvětšování
prostoru aktivní hry hráčů. Zvyšovala se dokonce i rychlost přihrávek na krátkou a střední
vzdálenost. Zmiňované skutečnosti ukazují, ţe hlavní vývojové změny z hlediska
kondičních aspektů se týkají rychlostně silových projevů. Změny v pohybovém výkonu
jsou mimo jiné dány lepší tělesnou výkonností hráčů, zkvalitnění výţivy, uplatnění
systematického a vědeckého přístupu k tréninku apod. Na vyšším běţeckém výkonu hráčů
se můţe podílet i zvyšování tělesné výšky, která znamená potencionálně lepší ekonomiku
běhu v submaximálních rychlostech a dokonce vyšší maximální rychlost.
Bangsbo a Peitersen (1994) ve své knize uvádí velice zajímavé číslo. V průměru
bývá práce s míčem prováděna kolem 1 – 3 minut za utkání. Zbytek je tedy běh nebo
chůze.
Pálfai (1962) vidí fotbalistu budoucnosti jako hráče hrajícího na kterémkoli místě
v muţstvu – nebude ani obráncem, ani záloţníkem, ani útočníkem, nýbrţ hráčem, který se
podílí na útoku i na obraně stejnou měrou.
Psotta (2006) říká, ţe východiskem dlouhodobých cílů nových technologií
v tréninkovém procesu jsou zmiňované vývojové trendy a poţadavky na individuální
a týmový herní výkon. Směry vývoje dnešního fotbalu udává:


dynamika hry a aktivita hráče



rychlejší pohyb hráčů a řešení herních situací



zvyšující se nárůst útoků a podíl protiútoků



zkracování postupného protiútoku



pojetí obranných činností na větším prostoru s větším počtem hráčů
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zrychlování přechodové fáze



stále větší agresivita hráčů
Pro fotbal je charakteristická přerušovaná činnost. Střídá se zde vysoká a nízká

intenzita zatíţení (Stolen, 2005).
Hráči musí během zápasu několikrát vykonávat činnost maximální intenzity
odpovídající sprinterům, ale zároveň musí aktivně vydrţet 90 minut a někdy i více. Ve
fotbalovém utkání se nevyskytují jen tyto běţecké dovednosti, ale i činnosti, jako jsou
rychlá změna směru, skoky a kopy (Robinson, 2005).
Jak řekl Konstantin Beskov (trenér SSSR na MS 1982): „Fotbal je krásný, ale tvrdý
a přísný k trenérům i hráčům, hodně od nich vyţaduje. A kdyţ nesplňujete jeho náročná
kritéria, platíte daň v podobě neúspěchu“ (Procházka, 1987).

3. Sportovní výkon
Dovalili (2012) říká, ţe obsahem sportovního výkonu je řešení úkolů, které jsou
vymezeny pravidly příslušného sportu, v našem případě fotbalu. Hráč usiluje o maximální
uplatnění výkonových předpokladů. Sportovní výkony se realizují ve specifických
pohybových činnostech. Sportovní výkonnost se formuje postupně a dlouhodobě. Hlavní
sloţky, které tvoří strukturu sportovního tréninku, jsou faktory somatické, technické,
taktické, kondiční a psychické (viz obr. č. 1).


Faktory somatické – zahrnují znaky jedince, vztahující se ke konkrétnímu sportu.



Faktory technické – souvisejí se specifickými dovednostmi jejich technickým
provedením.



Faktory taktické – jsou součástí tvořivého jednání sportovce.



Faktory kondiční – neboli soubor pohybových schopností.



Faktory psychické – zahrnují kognitivní, emoční a motivační procesy, které se
uplatňují v řízení a regulaci jednání a vycházející z osobnosti sportovce.
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Obr. č. 1: Model sportovního výkonu
Zdroj: (Dovalil, 2012)

4. Herní výkon
Herní výkon Buzek (2007) charakterizuje jako aktuální projev specializovaných
předpokladů hráčů v herních činnostech zaměřených na řešení herních úkolu při utkání.
Jde o integrovaný projev mnoha tělesných a psychických funkcí hráče, výkon je tedy
souborem mnoha komponent.
Snaha o dosaţení relativně nebo absolutně maximálního výkonu je hlavním znakem
všech sportů. Herní výkon tedy chápeme jako činnost hráče nebo celé skupiny hráčů
v utkání, charakterizovanou mírou splnění herních úkolů (Táborský, 2007).
Dále Buzek (2010) vysvětluje, ţe herní výkony se stávají důleţitým východiskem
pro interpretaci tréninkového obsahu jak ve sportovním tréninku mládeţe, tak i dospělých,
protoţe charakterizují fotbal na jeho celosvětové úrovni. Cílem by měla být snaha
o dosaţení kvalitního základu herních dovedností, aby ho především jednotlivci mohli
efektivně vyuţít ve svém herním výkonu podle poţadavků současného fotbalu.
Výkon hráče i týmu je tvořen určitým souborem faktorů, které můţeme dělit do
podle různých kritérií. Votík (2005) rozdělil tyto faktory do dvou skupin a to na:
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Dispoziční – předpoklady kaţdého hráče k hernímu výkonu, rozumíme tím úroveň jeho
pohybových dovedností a herních dovedností. Dalšími vlastnostmi je kvalita řídící činnosti
centrální nervové soustavy, psychické procesy a somatické charakteristiky.
Situační faktory – jsou tvořeny vnějšími podmínkami, ve kterých probíhá herní výkon,
jejich sloţitostí a proměnlivostí.
Obě tyto skupiny se mohou vzájemně ovlivňovat, doplňovat i do určité míry
zastupovat. Představují tedy velké mnoţství různých faktorů a kaţdý z nich se podílí
různou měrou na konečném výkonu. Schopnost hráče podávat herní výkon opakovaně,
v delším časovém úseku na poměrně stabilní úrovni nazýváme herní výkonnost.
Votík (2005) rozlišuje dva základní druhy herního výkonu a to:


individuální herní výkon – IHV



týmový herní výkon – THV

4.1

Základní charakteristika individuálního herního výkonu

Individuální herní výkon popisuje Navara (1986) jako zvláštní druh výkon
v průběhu utkání. Projevuje se schopností individuálně řešit herní situace za vyuţití
kondičních, technických, taktických a psychických předpokladů hráče.
Individuální herní výkon je projevem určitého stupně způsobilosti k účasti utkání.
Je dán určitým souborem předpokladů, determinován souborem faktorů, které jsou
uspořádány v určitých vztazích. Neboli herní dovednost je postavena na komplexu
výkonových předpokladů, určitých sloţek, pomocí nichţ hráč reaguje na proměnlivost
utkání (Buzek 2007).
Podle Bedřicha (2006) vysoký herní potenciál umoţňuje podíl hráče na hře
z pohledu hráčovy role či na jeho podílu na plnění rolí v rámci celoplošného
univerzalismu. Hlavním poţadavkem fotbalové moderny se stává hraniční nasazení
v průběhu celého utkání. Individuální herní výkon vychází ze skutečnosti, ţe fotbal patří
mezi sportovní hry s nejmenším procentem zakončených akcí. Například v 15 - 20%
případů je příčinnou aktivita soupeře (odebrání míče), v 60 – 70% je ztráta míče zaviněná
technickou nedokonalostí. Hrací doba v současnosti činí i s nastavením přibliţně 95 minut.
Takţe míč je ve hře 60 - 70 minut, tedy 20 – 40 minut patří přerušení. Hráč je v kontaktu
s míčem během utkání asi 70 – 90x, to představuje dobu kolem 1,5 – 4 minut.
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Dle Dobrého (1988) lze individuální výkon charakterizovat jako sumu dovedností,
které jsou realizované hráčem v utkání a závisí na vnitřních a vnějších determinantách.
Determinanty individuálního herního výkonu se dělí na:


Bioenergetické determinanty – ve výkonu hráče se odráţí dvě základní herní
činnosti, a to intenzita a objem. V průběhu utkání můţeme pozorovat u hráčů
nepravidelné zatíţení od vysoké intenzity aţ k velmi nízké intenzitě, která má spíše
zotavný charakter. Individuální herní výkon je proto charakterizován vnějším
pohybovým projevem a vnitřní odezvou, která je podmíněna především
uspokojováním bioenergetických nároků. Pro výkon hráče jsou důleţitá jednotlivá
svalová vlákna, která jsou vyuţívána při různé intenzitě a objemu. Právě intenzita
rozhoduje o volbě určitého typu motorických jednotek (Dobrý; Semiginovský,
1988).
Existují tři typy svalových vláken: Prvním typem jsou pomalá oxidační
„červená“ vlákna s vysokým obsahem myoglobinu, velkou oxidační kapacitou
a pomalou unavitelností. Tento druh se uplatňuje především při vytrvalostních
zátěţích niţší intenzity. Pro fotbalistu jsou pomalá vlákna velmi důleţitá z hlediska
délky utkání a vysokého zatíţení, které je na ně kladeno. Druhým typem jsou
rychlá oxidační glykolytická vlákna se střední oxidační kapacitou, vysokou
glykolytickou kapacitou, rychlou kontrakcí a středně rychlou unavitelností.
Uplatňují se při zátěţích střední aţ submaximální intenzity, které provází aerobní
i anaerobní způsob úhrady energie. Poslední typ vláken tvoří rychlá glykolytická
vlákna s nízkou oxidační kapacitou, nejvyšší kapacitou glykolytickou, rychle se
kontrahující, ale jsou rychle unavitelná. Zapojují se při silových a rychlostních
výkonech maximální intenzity s převahou anaerobního energetického metabolismu.
Tato vlákna se pouţívají při sprintech, kterých je v kaţdém zápase nespočet
(Bartůňková, 2006).



Biomechanické determinanty – herní činnosti jednotlivce jsou výsledkem všech
předcházejících a probíhajících psychických a fyziologických procesů a působících
biomechanických zákonů, proto jsou determinanty konečným hodnotícím kritériem
výkonu hráče. Jednoduchý či sloţitý pohyb je vţdy veden silou, která vzniká při
kontrakci jedné nebo více svalových skupin. Výsledný pohyb není pouze
výsledkem kontrakce jednotlivých svalů, ale interakce četných svalových skupin
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a různého vyuţití vynaloţených sil působících na stabilitu a lokomoci hráče i na
manipulaci hráče s míčem (Dobrý; Semiginovský, 1988).


Psychické determinanty – kognitivní procesy mají vzhledem ke stále se měnícím
herním situacím velký význam pro herní výkon. Umoţňují hráči vědomě se
rozhodovat, podílet se na herním výkonu druţstva a realizovat cíle. Obecně lze
kognitivní procesy charakterizovat jako psychické procesy, které slouţí v průběhu
utkání aktuálním potřebám řízení, k regulaci podnětů a rozhodování při herních
činnostech či ke kontrole motorického provedení herních činností (Dobrý;
Semiginovský, 1988).
Dle Votíka (2005) má IHV vţdy formu herních činností jednotlivce, které tvoří

základ týmového výkonu. Způsobilost hráče podílet se na týmovém herním výkonu závisí
na mnoţství osvojených herních činností. Proto se zdokonalení IHV v tréninku projeví
změnou kvality v THV. IHV v utkání i v tréninkovém procesu představuje specifické
zatíţení na vnitřní orgány i metabolické procesy, dále na funkce hybného systému a řídíc
činnosti CNS a na psychické procesy. Při individuálním herním výkonu sledujeme:


pohyb hráče po hřišti



součinnost a spolupráci



jak vidí soupeře, sleduje protihráče s míčem a bez míče



zpracování míče, směr přihrávky



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



chování hráče při ztrátě míče



psychickou odolnost



schopnost předvídat, číst hru (Votík, 2005).

4.1.1 Deformační faktory
Mezi další skupinu patří deformační faktory, ty jsou vzhledem ke svému silnému
vlivu povaţovány za samostatnou skupinu determinant individuálního herního výkonu.
Hlavní nevýhodou těchto faktorů je, ţe sniţují a znehodnocují výkon hráče. Způsobilostí
hráče chápeme odolnost proti rušivým vlivům, které působí během utkaní. Tyto rušivé
vlivy vznikají z faktorů endogenních, tj. vnitřních, do kterých patří např.: emoční napětí,
zvyšující se únava, a exogenních, tj. vnějších, do kterých spadá soupeřův odpor
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a neočekávaná proměnlivost herních situací. Deformační faktory mají negativní vliv na
funkci hybného systému. Při vysokých nárocích na přesnost se projevují částečnou nebo
úplnou diskoordinací (Dobrý, 1988).

4.2

Základní charakteristika týmového herního výkonu

Podle Votíka a Zalabáka (2003) je týmový herní výkon podmíněn individuálním
herním výkonem všech členů muţstva. Má sociálně - psychologický rozměr, neboť finální
výkon je závislý na dynamice vztahů, sociální soudrţnosti, úrovni komunikace a motivaci
hráčů. Míra spolupráce a kvalita součinnosti hráčů při realizaci herních činností je dalším
určujícím činitelem týmového herního výkonu. Společným cílem týmového herního
výkonu je vítězství, popřípadě dosaţení co nejlepšího výsledku, v praxi to znamená bránit
soupeři v dosaţení cíle a současně prosazovat svůj cíl. Znamená to nejen předvídat činnost
soupeře, ale také sladit svoji činnost s činností spoluhráčů. Při posuzování týmového
herního výkonu druţstva sledujeme:


rozestavení muţstva v utkání



systémy hry uplatněné v obranné, útočné fázi hry



způsob řešení standardních situací, signály



vyuţití celé hrací plochy



plynulost souhry



schopnost muţstva udrţet míč pod svou kontrolou, kde a jak ztratí míč



podíl hráčů na útoku, obraně



chování a jednání hráčů při ztrátě či získání míče atd.
Bedřich (2006) týmový herní výkon vysvětluje jako součinnost hráčů v pozičních

skupinách, která je vědomá a cílená. Projevuje se schopností reakce bloku v těţišti hry
a schopností celoplošné rekce týmu. Technicko – taktickým prostředkem se stala flexibilita
rozestavení hráčů v útočné nebo obranné fázi. V utkání je úspěšnější druţstvo, které při
zakládání a vedení útoku řeší:


taktické kompetence, strategickou přípravu pro zakončení útoku koncentruje do
určitých prostorů hřiště



dodrţuje poziční hru s dominancí rychlého útoku
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Dobrý (1988) uvádí, ţe sportovně herní druţstvo představuje sociální skupinu
jedinečnou tím, ţe společná činnost všech hráčů vyúsťuje jako týmový výkon v utkání
s jinou soupeřící skupinou. Kaţdý týmový herní výkon má své determinanty, na které se
působí při rozvoji herního výkonu v tréninkovém procesu i v utkání.
Tyto determinanty rozdělujeme na:


Sociálně psychologické – jedná se o problematiku celého druţstva, vztahy mezi
trenérem a hráči. Je známo, ţe špatné vztahy uvnitř týmů mohou sniţovat herní
výkon hráčů.



Činnostní determinanty – herní výkon je zaloţen na individuálních herních
výkonech, ale nelze ho chápat jako pouhou sumu individuálních výkonů. To
znamená, ţe ostatní hráči v poli mohou vyzvednout herní výkon jednoho hráče.
o Mezi činnostní determinanty patří:
a) Činnostní koheze v týmovém výkonu – do této části patří
soudrţnost, spolupráce, souhra hráčů a soulad vztahů mezi hráči při
činnosti v průběhu utkání. Mezi základní podmínky pro rozvoj
koheze patří: srozumitelně formulovat výkonné cíle, vytvářet herní
systém, vymezit hráčům herní role atd.
b) Činnostní participace hráčů na týmovém výkonu – znamená, kolik
hráčů se podílí na celém výkonu druţstva. Tento jev je platný pro
začátečníky, ale i pro vrcholové hráče (Dobrý, 1988).

4.3

Herní činnosti

Buzek a Psotta (2007) uvádějí, ţe hráči v průběhu utkání realizují specifické
pohybové aktivity, které mají charakter individuálních, skupinových i týmových činností,
a jsou zaměřené na řešení specifických herních úkolů v útočné i obranné fázi hry.
Chápeme je jako:


herní činnosti jednotlivce



herní kombinace



herní systémy



standardní situace
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4.3.1

Herní činnosti jednotlivce

Herní činnosti jednotlivce tvoří zjevnou stránku cílesměrné soustavy pohybů, pro
které jsou charakteristické neustálé spojení s vnímáním a interpretací dané herní situace na
úrovni odpovídajících úkolů a rozhodování. Samotná realizace herních činností jednotlivce
závisí na rozpoznání dané situace, na poznání souhrnu podstatných vztahů mezi faktory
tvořícími proměnlivé vnější podmínky realizace činnosti jednotlivce, skupiny nebo celku
(Dobrý 1977).
Podle Votíka (2005) se herní činnosti jednotlivce dělíme na:



útočné



obranné

Útočné herní činnosti jednotlivce:



hra bez míče



přihrávání



zpracování míče



vedení míče



obcházení soupeře



střelba
Naopak Choutka (1970) k útočným herním činnostem jednotlivce řadí výběr místa,

převzetí míče, vedení míče a obcházení, přihrávání a střelbu.

4.4

Herní kombinace

Herní kombinace je záměrné jednání dvou a více hráčů podřízené jejich vzájemné
a vědomé spolupráci při řešení společného herního úkolu. Herní situace můţe být
uskutečněna pouze jednou kombinací, ale častěji obsahuje více kombinací probíhajících
současně nebo v návaznosti (Votík, 2005).
Herní kombinace rozdělujeme na:


útočné



obranné
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4.4.1

Herní kombinace útočné

Dle Votíka (2005) rozlišujeme tři základní útočné kombinace:


kombinace zaloţené na přihrávce



kombinace zaloţené na přihrávce a nabíhání – tzv. „přihraj a běţ“ („naráţečka“)



kombinace zaloţené na výměně místa

Kombinace založené na přihrávce
Cílem těchto kombinací je přečíslení v křídelním prostoru na základě kolmé
přihrávky, příprava střelecké situace na základě kolmé přihrávky do pokutového území,
příprava střelecké situace na základě zpětné přihrávky od brankové čáry, přenesení těţiště
hry na základě dlouhé přihrávky a zaloţení útoku brankářem přes krajního hráče obranné
řady na základě šikmé přihrávky apod., viz obr. č. 2 a, b, obr. č. 3 a, b (Votík, 2005).

Obr. 2 a, b - kombinace zaloţená na přihrávce Obr. č. 3a, b - kombinace zaloţená na
a) příčné, b) kolmé

přihrávce
a) zpětné, b) šikmé
Zdroj: (Votík, 2005)

Kombinace založené na přihrávce a nabíhání - tzv. „přihraj a běž“ („narážečka“)
Tyto kombinace jsou zaloţeny na spojení dvou na sebe navazujících přihrávek mezi
dvěma spoluhráči. Kombinaci dvou hráčů při „naráţečce“ můţeme graficky znázornit
pomocí trojúhelníku, ve kterém dvě strany tvoří pohyb míče a třetí strana pohyb hráče bez
míče (viz obr. č. 4). V případě „naráţečky“ na třetího jde přihrávka na hráče, který sbíhá
z větší hloubky hřiště a má větší moţnost odpoutat se od protihráče. Druhou přihrávku
hráči řeší většinou prvním dotekem (viz obr. č. 5). Hlavním cílem těchto kombinací je
uvolnit se z osobní obrany soupeře a vytvořit si vhodný prostor a pozici pro střelbu nebo
přihrávku (Votík, 2005).
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Obr. č. 4 – různé varianty činnosti

Obr. č. 5 – „naráţečka“ na

„přihraj a běţ“

třetího
Zdroj: (Votík, 2005)

Kombinace založené na výměně místa
Tato kombinace je charakterizována jako činnost hráčů s různou funkcí zaloţená na
výměně herních prostorů. Výměny můţou probíhat křiţováním nebo přebíháním.
Jedná se o:


spolupráci hráčů bez míče



součinnost hráčů, z nichţ jeden vede míč

Z hlediska prostoru rozlišujeme kombinace zaloţené na výměně místa:


do šířky



do hloubky
Těmito kombinacemi chceme dosáhnout racionálního rozmístění hráčů po hřišti při

vzájemném prolínání hráčů s různou funkcí (obr. 6, 7) (Votík, 2005).

Obr. č. 6 – spolupráce hráčů bez míče

Obr. č. 7 – stejné jako obr č. 6, ale jeden

do šířky a do hloubky

z hráčů vede míč
Zdroj: (Votík, 2005)
26

4.5

Formace – rozestavění hráčů

Fotbal se zpočátku podobal dnešní hře jen málo, postupem času se stabilizoval
motiv hry a hledaly se účelné prostředky k jeho realizaci. Původní bezhlavé kopání do
míče se postupně nahrazovalo promyšleným přihráváním, vedením míče, obcházením
soupeře, ale i bráněním. Jednoduše řečeno se postupně stal promyšlenějším, kolektivnějším
a organizace hry se zdokonalila. Tento vývoj nebyl ovšem plynulý a podílela se na něm
řada činitelů. (Choutka, 1970).
V dnešním moderním fotbalu se tedy uplatňují herní formace. Pokud chce být
fotbalové muţstvo úspěšné, musí strukturu hráčů uspořádat do základního tvaru. Tato
formace nám v zásadě určuje rozestavení hráčů na hřišti. I kdyţ je fotbal především volně
plynoucí hra, tak hráči musí dodrţovat jistý tvar a disciplínu. Rozestavení hráčů při utkání
zavazuje hráče dodrţovat trenérem předem stanovenou formaci. Existují různé poţadavky
na rozestavení hráčů. Mezi hlavní patří rovnováha mezi útokem a obranou, rovnoměrné
zatíţení hráčů při současném obsazení všech prostorů hřiště, plynulý přechod z obrany do
útoku a naopak, přizpůsobení se hře a jednoduchost vedoucí k efektivitě hry (Psotta, 2006).
Vývoj fotbalu jednoznačně spěje k diametrálnímu rozlišení funkcí jednotlivých
postů jak v obranné fázi (tj. ve snaze získat míč), tak i v útočné fázi (muţstvo je u míče).
Postavení hráčů na hřišti se můţe v obraně a útoku měnit hlavně v centrální části, kde mají
hlavní vliv na kvalitu obranné a útočné fáze středoví záloţníci. V záloţní řadě se schéma
mění zásadně. Tato skutečnost byla dána faktem, ţe většina muţstev brání s jedním
hrotovým útočníkem, ale do útočné činnosti se zapojí tři útočníci. (Jirkal, 2010).
Fotbal závisí zejména na taktice hry. Základem je snaha maximálně omezit hru
protihráčů a co nejlépe vyuţít prostor hřiště v útočné fázi. Obrana a útok jsou sloţeny
z různých fází v závislosti na tom, kde je míč. Systém hry určuje, jak se hráči mají chovat
na hřišti individuálně a spolu s ostatními hráči (Bangsbo; Peitersen, 2000).
Wade (1996) definuje herní rozestavení hráčů jako model hry vycházející z vyuţití
hráčů ve zcela přesně definovaných a určených funkcích, kde pruţnost je chápána jako
efektivnost herních činností, které umoţňují dočasné změny v rozestavění hráčů během
určitých nebezpečných situací.
Základní herní formace nedává zcela přesný návod, jak hrát, ale určuje rámec hry.
Určuje počet obránců, záloţníků a útočníků. Pro moderní pojetí fotbalu je charakteristické,
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ţe rozestavění hráčů se v průběhu hry dynamicky mění v důsledku variability herního děje
(Bedřich, 2006).
Dle Bauera (2006) se herní rozestavení musí přizpůsobit hráčům, jejich
dovednostem a výkonům. Pro moderní herní systémy je charakteristická silná obrana
vlastní branky. Současně však musí obránci podporovat, někdy dokonce i zakládat útok.
Nejvíce se nyní vyuţívají čtyři následující herní systémy:
4:3:3
4:4:2
4:5:1
3:5:2
3:4:3
Následující tabulka č. 2 porovnává úspěšnost nejčastěji se vyskytujících rozestavení hráčů
při utkání.
3:6:1

20,6 %

4:5:1

32,7 %

4:3:3

35,4 %

3:5:2

36,6 %

3:4:3

37,7 %

4:4:2

40,0%

Tab. č. 2: Úspěšnost rozestavení hráčů
Zdroj: (Borbély, 2011)
4.5.1

Systém 4 : 3 : 3

Obrana začíná se čtyřmi hráči v řadě. Další varianta tohoto systému počítá s tím, ţe
jeden hráč ze čtyřčlenné obrany funguje jako stoper za zbývajícími třemi obránci. Jsou dva
způsoby, jak mohou být záloţníci rozestaveni – lineárně nebo ve tvaru trojúhelníku.
Útočná řada se obvykle uspořádá tak, aby se obrana soupeře co nejvíce rozestoupila
(Bangsbo; Peitersen, 2000).
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Rovnoměrné a optimálně rozloţené síly v prostoru jsou charakteristické právě pro
toto rozestavení. Díky zmiňovanému rozloţení sil v prostoru nejsou kondiční poţadavky
ve srovnání s jinými tak vysoké (Bedřich, 2006).
Tento herní systém se vyuţívá zejména v juniorském nebo amatérském fotbalu.
Největší výhodou zmiňovaného systému je pevné obsazení útočných pozic na obou
křídlech. Také na kondici hráčů jsou kladeny menší nároky (Bauer, 2006).
4.5.2

Systém 4 : 4 : 2

Obrana je uspořádána podobně jako v předchozím systému. Jeden útočník je staţen
pro posílení obrany do středu pole. Oba útočníci zaujímají většinou pozici ve středu hřiště
před soupeřovou brankou, takţe krajní prostory zůstávají volné. Při útoku se musí středoví
záloţníci vysouvat dopředu do volných prostorů a podporovat tak útočnou řadu. V systému
4 : 3 : 3 a 4 : 4: 2 lze obranu uspořádat na dva vnitřní a dva vnější obránce (Bauer, 2006).
Tuto formaci charakterizuje posílení středu hřiště, čtyřčlenná obranná i středová
formace

je

primárním

znakem

defenzivy

zaloţené

na

prostorovém

bránění

s charakteristickým záměrem přesunu fotbalistů za míčem do těţiště hry a vytvoření tlaku
na míč a na protihráče (Bedřich, 2006).
Na Mistrovství světa v Jihoafrické republice toto rozestavení v útočné fázi
propagovali zejména druţstva z Paraguaje, Ghany a Španělska (Jirkal, 2010).
4.5.3

Systém 4 : 5 : 1

Následující rozestavení charakterizuje celoplošné šířkové pojetí. Je zejména široce
pouţívaným systém ve vrcholovém fotbale. Základem je čtyřčlenná obrana, kde oba
stopeři mají vyloţeně obranné úkoly a útočnou fázi podporují spíše krajní obránci. Úspěch
tohoto systému je zaloţen na početní převaze ve středu hřiště a na rozdíl od rozestavení
3 : 5 : 2, je zajištěna dostatečně i bezpečnost obranné fáze hry. Nevýhodou je, ţe se zde
nachází osamocený hrotový útočník (Lucchesi, 2001).
4.5.4

Systém 3 : 5 : 2

V současné době mnoho druţstev vyuţívá pouze dva útočníky, proto jeden obránce
můţe být vyčleněn. Tento obránce bývá zařazen jako pátý hráč ve středu hřiště. Záloţníci,
zejména středový, mají ztíţenou úlohu, protoţe musejí zaprvé podporovat útočnou řadu,
zadruhé vykrývat volný prostor po obou krajních stranách pokutového území. Aby mohli
systém 3 : 5 : 2 hráči vyuţívat, musí mít velmi dobrou kondici, protoţe se mnohem více
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naběhají. Existují ještě druţstva, která prosazují více defenzivně zaměřenou hru a vyuţívají
systém 3 : 6 : 1 nebo 4 : 5 : 1. Takové systémy ale nezajišťují příliš vhodné pokrytí
prostoru (Bauer, 2006).
Tento systém posiluje středovou formaci konstruktivními typy krajních středových
hráčů disponující schopnostmi pro obrannou i útočnou činnost v prostoru krajních vertikál.
Ostatní středoví hráči plní různé úkoly. Zvýšený počet hráčů středové formace umoţňuje
uplatňovat různé taktické varianty, jako je presink či forčenink (Bedřich, 2006).
4.5.5

Systém 3 : 4 : 3

Rozestavení hráčů do tohoto útvaru napovídá, ţe hlavní část hry proti soupeři se
bude odehrávat ve středu hřiště. Systém je zaloţen na dobře rozvinuté spolupráci mezi
středovými záloţníky a hráči po stranách zálohy. Dále mezi středovým útočníkem a celou
zálohou (Bangsbo; Peitersen, 2000).
Jirkal (2010) říká, ţe následují rozestavení, bylo charakteristické pro Mexiko
a Chile na Mistrovství světa 2014 v Brazílii.

Herní systémy

4.6

Votík a Zalabák (2011) popisují herní systémy jako způsob organizace hry druţstva
uplatňovaný v rámci určitého rozestavení hráčů. Herní systémy můţeme charakterizovat
vzájemnou dělbou činnosti mezi jednotlivými hráči i řadami, coţ vyplývá z hráčských rolí
v určitém systému. Podle struktury dispozičních faktorů individuálních, dispozičních
faktorů týmových a situačních faktorů se rozhodujeme pro volbu systému hry. Na základě
organizace činností hráčů, odlišností cílů a úkolů dělíme systémy hry na:


útočné



obranné

4.6.1

Herní systémy útočné

Zakládání, vedení a zakončení útoku jsou realizovány v různých prostorech hřiště, jak
středem nebo podél postraních čar. Závisí na dispozici hráčů a na organizaci obranné činnosti
soupeře, jaký způsob uplatníme (Bedřich, 2006).
Votík (2005) říká, útočná fáze začíná vţdy po získání míče od protihráče a končí po
jeho ztracení. Základem je postupná práce všech hráčů druţstva. Součinnost hráčů jedné
nebo různých řad v útočné fázi utkání je realizována střídáním různých typů útoků. Výběr
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způsobu realizace útoku svědčí o dobré, nebo v opačném případě nedostatečné taktické
vyspělosti hráčů. Právě podle zmiňovaného zakládání, vedení a zakončení útočné fáze
rozlišujeme systémy:



systém postupného útoku



systém rychlého protiútoku



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

nepřerušené hře, z tzv. „otevřené hry“, a zbylých 28 % po standardních situacích. Aţ 40 %
branek je vstřeleno po rychlém protiútoku a mnoho standardních situací je výsledkem
tohoto útočného systému hry.
Kulatka (2009) při analýze branek v Lize mistrů 2007/2008 zjistil, ţe 51,6 % bylo
dosaţeno postupným útokem, 36 % rychlým protiútokem a pouhých 12,4 %
kombinovaným protiútokem.
Toncarovi (2010) ve své diplomové práci, kde analyzoval české muţstvo do dvaceti
let na MS 2007, vyšly relativně podobné výsledky. Postupný útok tvořil 43%, rychlý
protiútok 33% a kombinovaný útok 24%.
4.6.1.1

Systém postupného útoku

Systém postupného útoku je zaloţen na kombinační hře většího počtu hráčů. Uţívá
se v případě, ţe je soupeřova obrana dobře zorganizovaná a herní situace nedovoluje pouţít
momentu překvapení. Variabilita je podmíněná střídáním rytmu hry, změnou těţiště hry,
součinností spojenou s výměnou hráčských funkcí a hrou v blocích (Votík, 2005).
Bedřich (2006) říká, ţe tento systém spočívá ve třech aţ čtyřech krátkých, rychlých
přihrávkách s následným přenesením hry nebo ve vytváření střeleckých situací po útocích
s vyšším počtem přihrávek. Postupný útok je uplatňován proti dobře zorganizované obraně
soupeře a vyţaduje kompaktnost týmu. Úspěšnost postupného útoku závisí na úrovni hráče
po stránce technické a taktické. Postupný útok lze vést různými způsoby:


s měněním těţiště hry



s nabíhajícím obráncem



s nabíhajícím krajním středovým hráčem do uvolněného křídelního prostoru
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s nabíhajícím středovým hráčem s uplatněním naráţečky



se zapojením libera nebo středních obránců při zakládání, vedení i zakončení útoku
Systém postupného útoku je dle Navary (1986) zaloţen na hře většího počtu hráčů,

na pouţití všech způsobů přihrávek a dalších útočných činností jednotlivce. Systém je
úspěšný tehdy pokud hráči i druţstvo splňují základní poţadavky, např.: stálý aktivní
pohyb bez míče, vědomou součinnost všech hráčů, neustálé dodrţování homogenity
druţstva rozestavením do hloubky i šířky při zakládání, vedení a zakončování útoku.
4.6.1.2

Systém rychlého protiútoku

Co nejrychlejší proniknutí k soupeřovi brance při minimálním počtu přihrávek, je
hlavním úkolem rychlého protiútoku. Důleţité je, aby se vše odehrálo v době, kdy se
soupeř nestačil zorganizovat ve svých obranných řadách. Při pouţití tohoto systému se
předpokládá mít zabezpečenou obranu s jistým brankářem, rychlou změnu obranných
herních činností na útočné, technickou vyspělost hrotových hráčů. Kaţdý tým je nejméně
efektivní v okamţiku ztráty míče, respektive v okamţiku, kdy se nachází v útočném
postavení na polovině soupeře a herní prostory za obrannou linií, mezi jednotlivými
formacemi i mezi hráči jsou relativně největší. Tímto systémem je dosaţeno cca 20%
branek. Nejvyšší procento rychlých protiútoků vzniká na útočné polovině (Bedřich 2006).
Rychlý protiútok je vhodný pro druţstvo, které brání svůj výsledek. „V tomto stylu
se klade důraz na obrannou funkci týmu. Hra se odehrává hlavně na vlastní půlce
a iniciativa se přenechává soupeři. Pak se vyuţívá prostor za obranou soupeře k rychlým
protiútokům.“ Řekl významný nizozemský trenér známý jako Rinus Michels (Lička,
2001).
Psotta (2006) říká, ţe všeobecně vyšší efektivitu dosaţení branky nebo zakončení
útoku má druţstvo z rychlého protiútoku v porovnání s postupným útokem. Analýzy
různých utkání z Mistrovství Evropy 2004 a Ligy mistrů 2003/2004 ukázaly na tendenci
realizovat spíše rychlý protiútok se zapojením více hráčů.
Rychlost, jednoduchost a přímočarost je jedním z faktorů pro efektivní provedení
rychlého protiútoku. Hráči musí vyuţít momentu překvapení. Úspěšnost je podmíněna
schopností hráčů rychlého rozhodování, reakce, anticipace, motoriky, předvídání situace,
rychlost startovní lokomoční či kondiční připravenost. Z těchto vlastností je zřejmé, ţe
samotná realizace rychlého protiútoku není jen souhrou náhod, ale systematického
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tréninku. Místo, v němţ je rychlý protiútok zaloţen, postavení a pohyb druţstva, soupeře
i spoluhráčů, počet hráčů, kteří se na rychlém protiútoku podílejí, určují způsob provedení
útoku (Votík, 2005).
Rychlý protiútok můţeme rozdělit na 3 fáze:


zakládání



vedení



zakončení

Zakládání rychlého protiútoku:
Uţ při organizaci obranné činnosti hráči musí předpokládat po získání míče moţné
řešení zaloţením rychlého protiútoku. Zakládání je podmíněno prostorem, kde byl míč
vybojován. Rozhodujícími faktory je rychlost a přesnost zaloţení jak po získání míče
v průběhu hry v poli nebo brankářem, tak po neúspěšné standardní situaci soupeře (Navara,
1986).
Jakmile je míč získán nebo ještě lépe chvíli před tím, je důleţité se rychle
rozhodnout, zda zvolit rychlý protiútok či postupný útok. Dobří hráči čtou hru, hodnotí
situaci, vyhodnocují pravděpodobnost, dělají rozhodnutí a konají (Lička, 2001).
Vedení rychlého protiútoku:
Je podmíněno postavením spoluhráčů i soupeřových hráčů a jejich herní a kondiční
úrovní. Prostředky, jak překonat obranu, spočívají v rychlých přihrávkách na střední
vzdálenost a kolmých přihrávkách na hrotové hráče. Spoluhráči se snaţí o jednoduché
kombinace jedním dotekem. Pohyb hráče by měl být převáţně kolmo k soupeřově brance
(Navara, 1986).
Zakončení rychlého protiútoku:
Závisí na způsobu vedení rychlého protiútoku. Převáţně bývá středem hřiště
s rychlým vedením míče a rychlým vedením s obcházením protihráče. Dále je nutná
podpora zakončujících hráčů po případ úspěšné obrany soupeře – moţnost tak navázat na
postupný či kombinovaný protiútok. Po rychlém vedení míče a obcházení soupeře je
rychlý protiútok obvykle zakončován střelbou (Navara, 1986).
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Výhody a nevýhody rychlého protiútoku

Protiútok je jednodušší na organizaci a je nejlepší garancí úspěchu. Klade menší
nároky na technickou i fyzickou stránku hráče. Rychlost provedení protiútoku je zásadní,
proto je zde velká potřeba individuální a týmové disciplíny. Základní princip tohoto
systému spočívá v čekání na soupeřovu chybu, kterou se snaţí tým rychle potrestat. Jako
nevýhodu můţeme označit fyzickou náročnost pro zúčastněné hráče. Často musí překonat
velkou vzdálenost maximální intenzitou s nízkou úspěšností. Velký problém je adaptace na
jiný způsob hry. Příkladem můţe být utkání na Euru 96 v Anglii mezi Českou republikou
a favorizovanějším Německem. Oba týmy vyznávaly podobný styl hry zaloţený na
rychlém protiútoku. Trenér německého druţstva musel brzy změnit taktiku, klást větší
důraz na fázi, kdy má jeho tým míč pod kontrolou. Tato změna není jednoduchá pro
druţstvo, které vyznává taktiku rychlého protiútoku (Lička, 2001).
Kulatka (2009) zjistil, ţe nejefektivnější způsob provedení rychlého protiútoku
v Lize mistrů 2007/2008 byl realizován jednou aţ třemi přihrávkami. Doba trvání rychlého
protiútoku odpovídala nejčastěji osmi sekundám. Počet zapojených hráčů se pohyboval
mezi dvěma aţ čtyřmi a k zisku míče nejčastější docházelo ve střední zóně hřiště.
Vaněček (2012), který analyzoval Mistrovství světa v Jiţní Africe, říká, ţe nejvíce
rychlých protiútoku se odehrálo mezi šestou aţ sedmou vteřinou, při zapojení třech
útočících a pěti bránících hráčů a byl realizován třemi přihrávkami.
4.6.1.3

Systém kombinovaného útoku

Je zaloţen na schopnosti skloubení postupného protiútoku s rychlým protiútokem.
Hráči musí reagovat na obrannou hru soupeře, na herní situaci. Jde o obměňování znaků
dvou předchozích systémů (Bedřich 2006).
Tento systém kombinuje oba jiţ zmíněné útočné systémy. Existuje mnoho variant.
Rád bych popsal dvě základní:
a) Po získání míče brankář zakládá rychlý protiútok dlouhým výkopem na útočníka, který
míč zpracuje a pokračuje ve vedení útoku. Soupeř ale stačí zareagovat a zformuje
obrannou řadu. Útočící hráč je proto nucen přihrát zpět - tím jeho tým přechází na
postupný útok.
b) Po zisku míče na vlastní polovině bránící druţstvo stačilo zareagovat zorganizováním
obrany, a proto nemohl tým zahájit rychlý protiútok, ale útočící druţstvo muselo přejít
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k postupnému útoku. Po poziční chybě soupeře zareagovalo muţstvo dlouhou přihrávkou
do křídla. Hráč míč zpracovává a vede ho k brankové čáře, poté volí zpětnou přihrávku ke
vzdálenější tyči. V tomto případě se zde vyskytla kombinace postupného útoku a rychlého
protiútoku (Votík, 2005).

4.7

Nátlaková hra

Nátlaková hra znamená, ţe hráči preferují přímočarost ve vedení útoku se záměrem
stupňovat tlak (presink) na obranu protihráčů, soupeře tím dezorientují a nutí k vytváření
chyb. Tento styl se vyznačuje vysokým tempem a zapojení všech hráčů na hřišti (Bedřich,
2006).

4.8

Standardní situace

Bauer (2006) uvádí, ţe fotbal je v podstatě nepříliš komplikovaná hra, ve které se
odehrávají stále stejné situace. Pro fanoušky je pak hra zajímavá tím, ţe mohou vývoj
situací při hře odhadovat a sledovat počínání hráčů při řešení těchto situací, jako je volný
kop, rohový kop, výkop, autové vhazování apod. Pro tyto situace existuje řada řešení, která
muţstvo vyuţívá podle technické zdatnosti vlastních hráčů i podle kvality hráčů
protivníka.
Podle Štullera (1977) jsou neoddělitelnou součástí hry a jejich správné řešení můţe
ovlivnit výsledek utkání, proto je nutné standardní situace nacvičovat, a to především
přímý volný kop a rohový kop. Důleţitá je kromě technického provedení i vzájemná
spolupráce hráčů.
Standardní situace můţeme charakterizovat přesně pravidly vymezenými
podmínkami, za jakých má být hra znovu zahájená v případě, kdy míč opustí hrací plochu
nebo rozhodčí přeruší hru. Tyto podmínky jsou relativně stálé, standardní. Proto herní
situace navazující na kaţdé znovuzahájení hry označujeme jako standardní situace. (Votík;
Zalabák, 2003).
Zahrávání standardních situací podle statistických údajů dokáţe značně ovlivnit průběh
utkání. Obecně vzato je 25 – 35% gólů vstřeleno přímo nebo nepřímo ze standardních situací.
V určitém sledu platí i vztah, ţe čím vyšší je výkonnostní úroveň druţstva, tím více ovlivňují
standardní situace vstřelení branek (Buzek; Procházka, 2003).

Matoušek (1973) dále říká, ţe předpokladem úspěchu při řešení standardních
situací je dokonalá znalost pravidel, rychlé provedení, znalost jejich řešení.
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Bedřich (2006) říká, ţe podle dostupný údajů a statistik je 25 – 35% gólů
dosahováno přímo či nepřímo po zahrání standardních situací.
Vojáček (2007) píše, ţe standardní situace mají značný podíl na dosaţených
brankách, proto jejich účinné vyuţití často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v utkání.
Procentuální hodnota se pohybuje v rozsahu 30-40%, podle toho jak jsou pro hodnocení
vymezená konkrétní situační řešení.
Výsledky pozorování 26 utkání na Euru 2000 ukazují, ţe 35 branek bylo dosaţeno
ze standardních situací, coţ je 47% z celkového počtu 75 gólů. Na tomto procentu se
podílely volné kopy (15 branek, tj. 21%), rohové kopy (7 branek, tj. 9%), autové vhazování
(6 branek, tj. 8%). Z těchto výsledku můţeme jednoznačně říci, ţe standardních situací
padá značné mnoţství branek, proto jejich kvalita značně ovlivňuje průběh utkán (Lička,
2012).
Bittengl (2001) zveřejňuje výsledky z Ligy mistrů 2005/2006, kde padlo ze
standardních situací 28% branek a v ročníku 2009/2010 27,3%.
Naopak Hřebík (2001) má trošku jiný názor. 50 - 60 % branek padá po vyuţití
rychlého protiútoku do nezformované obrany zakončených do 7 vteřin po získání míče.
Přibliţně 30 % padá ze standardních situací a pouze zbylých 10 – 20 % z postupného útoku
do zorganizované obrany.
Borbély (2011) ve své publikaci uvádí tabulku s počtem vstřelených branek ze
standardních situací v Německé Bundeslize v letech 1991/1992 aţ 2000/2001. Podle jeho
výsledků v průměru padlo během těchto deseti let 29% branek ze standardních situací.
Standardní situace mají podle Matouška (1973) následují společné znaky:


Jsou vázány na určité místo na hřišti, které je vymezeno místem přestupku nebo
pravidly.



Míč musí být nehybný.



Za předpokladu, ţe míč není rozehrán, je omezena činnost soupeře.

Votík (2005) rozlišuje standardní situace z hlediska:


útočícího týmu



bránícího týmu
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Mezi standardní situace patří:


zahájení hry



brankový kop



vhazování



míč rozhodčího



rohový kop



přímý volný kop



nepřímý volný kop



pokutový kop

5. Systematika
Ve fotbale rozlišujeme hru na útočnou a obranou fázi, které na sebe navzájem
navazují.

5.1

Útočná fáze

Útočná fáze začíná okamţikem, kdy se některý hráč zmocní míče a končí
momentem, kdy jeho druţstvo míč ztratí. Můţeme jí rozdělit na přechod z obrany do útoku
a na vlastní útočení. Primárním úkolem útočné fáze je vstřelit gól soupeři. Tento úkol je
značně sloţitý, protoţe závisí na mnoha okolnostech. Útočící hráči vedou útok tak, aby co
nejúčinněji překonali odpor soupeře. Jedná se především o akce vedené rychle, neboť
znemoţňují soupeři řádně zorganizovat obranu. Rychlé zaloţení útoku vyřazuje některé
protihráče ze hry tím, ţe jim znemoţňuje podílet se na organizování obrany. Hlavním
předpokladem útoku je snaha neztrácet zbytečně ani jedinou přihrávku, to se projevuje ve
zvýšených poţadavcích na bezpečnost přihrávek i vyhýbání se riskantním situacím
(Choutka, 1970).

5.2

Přechodová fáze

V dnešním fotbale se naopak přechodová fáze stala klíčovým argumentem v technicko
– taktické oblasti a okamţiky, kdy muţstvo míč získá či vzápětí o něj přijde, se oprávněně
nazývají kritickými, protoţe velice zásadním způsobem ovlivňují nejen výsledek zápasů, ale
hlavně dlouhodobou úspěšnost týmů. Mezi přímé faktory, které ovlivňují tyto kritické situace,
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patří: vhodné ofenzivní postavení, efektivní reakce na změnu herní situace, situační zpracování
a kontrola míče. Kdeţto do nepřímých faktorů řadíme: kvalitu soupeře, důleţitost výsledku,
průběh zápasu, absence klíčových hráčů (Lička, 2001).

5.3

Obranná fáze

Obranná fáze naopak začíná v okamţiku, kdy muţstvo ztratilo míč a končí
okamţikem, kdy muţstvo dostane míč pod svou kontrolu. Obrannou fázi rozlišujeme na
fázi přípravnou (přechod z útoku do obrany) a na fázi hlavní (vlastní bránění). Základním
cílem obranné fáze je zabránit útokům protihráčů nebo zpomalení soupeřova postupu
a vytvářet podmínky pro úspěšnou útočnou hru. Obranná fáze je dána tím, ţe se obránce
podřizuje hře útočníka a na jeho hru pouze reaguje. Důleţité je, aby se přechod z útoku do
obrany provedl co nejrychleji, plynule a koordinovaně. Účinným přechodem povaţujeme
dokonale organizovaný přesun hráčů, kdy kaţdý hráč ovládá své úkoly a dovede je
realizovat v součinnosti s ostatními (Choutka, 1970).

6. Střelba
Buzek (1986) definuje střelbu jako usměrnění míče do branky soupeře tak, aby jej
brankář nemohl zneškodnit. Úspěšná střelba má rozhodující význam pro výsledek utkání.
Votík (2005) uvádí, ţe technická stránka střelby má být co nejvíce zautomatizovaná,
stabilizovaná, ale na druhé straně současně velice přizpůsobivá, proměnlivá a pruţná
s ohledem na specifika kaţdé herní situace. Provedení střelby je podmíněno dispozičními
a situačními faktory.

6.1

Způsob střelby

Střelba se nevyskytuje v utkání jako samostatná činnost, ale bývá často ve spojení
s různými herními činnostmi, jako je zpracování míče, vedení míče a obcházení soupeře.
Střelba je vyvrcholením těchto herních činností a má-li být úspěšná, musí hráči tyto
činnosti provést na určité kvalitativní úrovni (Bokša; Mendlík, 1989).


Střelba přímo ze standardních situací (StS)



Střelba prvním dotekem (PD)



Střelba po zpracování míče (PZM)



Střelba po zpracování a vedení míče (PZVM)
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Střelba po zpracování míče a obejití soupeře (PZOS)



Střelba po zpracování, vedení míče a obejití soupeře (PZVOS)
Stejný autor uvádí tyto způsoby střelby spolu se vstřelenými góly na Mistrovství

světa v Mexiku 1986. Ze standardních situací bylo dosaţeno čtrnáct branek (10,61%),
prvním dotekem padesát sedm branek (43,18%), hlavou dvacet branek (15,15%), po
zpracování míče dvacet osm gólů (21,21%), po zpracování a vedení míče jeden gól
(0,76%), po zpracování míče a obejití soupeře pět branek (3,79%) a po zpracování míče,
obejití soupeře a vedení míče sedm branek (5,30%).
Pro srovnání Kulatka (2009) uvádí, ţe v Lize mistrů 2007/2008 bylo střelbou ze
standardních situací vstřeleno 25 branek (7,6 %), prvním dotekem 174 branek (52,7 %)),
po zpracování míče 70 gólů (21,2 %), po zpracování a vedení míče 18 gólů (0,76%), po
zpracování míče a obejití soupeře 17 branek (5,3%) a po zpracování míče, obejití soupeře
a vedení míče 17 branek (5,30%).
Na Mistrovství světa v Jiţní Africe bylo střelbou ze standardních situací zakončeno
patnáct gólů (10,3%), prvním dotekem sedmasedmdesát gólu (53,1%), po zpracování míče
čtyřiadvacet gólu (16,6%), po zpracování a vedení míče deset gólů (6,9%), po zpracování,
vedení a obejetí soupeře osm gólu (5,5%) a nejméně gólu padlo po zpracování a obejetí
soupeře, a to tři (2,1%) (Vaněček, 2012).

6.2

Četnost střelby

Podle Bokši a Mendlíka (1989) bychom měli počet střeleckých pokusů vţdy
sledovat, protoţe častá střelba zvyšuje zájem diváků a poukazuje na kvalitu druţstva
v zakládání, vedení a zakončení útočné akce. Dále uvádí, ţe v dlouhodobější soutěţi jsou
úspěšná ta druţstva, která dokáţou vystřelit za utkání 17-20krát. Na světovém šampionátu
v Mexiku 1986 nejvyšší průměr střel na zápas měla Brazílie (21,4), NSR (18,33, Francie
(17,43). Belgie (14,00), Španělsko (13,75), Argentina (13,17) dále Anglie (11,4) a Mexiko
(10). Tabulka č. 3 srovnává nejlepší druţstva za poslední tři světové šampionáty
s nejvyšším průměrem střel na zápas.
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MS Německo 2006
Průměr
Tým
střel na
zápas
Španělsko
16,25 (4)
Německo
16,7 (7)
Švédsko
16,3 (3)
Pobřeží Slonoviny 16,3 (3)
Ghana
15,25 (4)
Portugalsko
15 (7)

Ghana
Španělsko
Brazílie
Argentina
USA
Anglie

Průměr
střel na
zápas
16,4 (5)
14,9 (7)
14,6 (5)
14,4 (5)
14,5 (4)
13,75 (4)

Anglie
Brazílie
Součet

Pobřeží slonoviny
Portugalsko
Součet

13 (3)
12 (4)
14,19 (37)

MS JAR 2010
Tým

14,25 (5)
13,6 (5)
15,45(38)

MS Brazílie 2014
Průměr
Tým
střel na
zápas
Ghana
19,7 (3)
Belgie
18,2 (5)
Francie
18 (5)
16,3 (4)
Švýcarsko
Brazílie
15,9 (7)
Argentina 15 (7)
Řecko
Německo
Součet

14,5 (4)
14 (7)
18,26 (42)

Tab. č. 3: četnost střelby
Zdroj: (<http://www.fifa.com>)

6.3

Technika střelby

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


střelba nohou
o vnitřní stranou nohy
o vnitřním nártem
o vnějším nártem
o přímým nártem
o špičkou a patou



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

utkáních na evropských pohárových soutěţích v roce 1980, kde padlo 58 branek. Nejvíce
střel bylo vysláno přímým nártem (66%), vnitřním nártem (18,36%), hlavou (10%). Střelba
vnějším nártem (2,81%) a vnější stranou nohy (1,52%) se vyskytovala jen zřídka.
Naopak nejčastější technikou střelby, po které bylo dosaţeno branky v Lize mistrů
2007/2008 byla vnitřní strana nohy (106). Přímým nártem bylo vstřeleno 85 branek, hlavou
55 branek, vnitřním nártem 45 gólů, vnějším nártem 14 branek, jiným způsobem 16 branek
a vlastní branku si hráči vstřelili devětkrát (Kulatka, 2009).
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Vaněček (2012) zjistil, ţe na předešlém mistrovství světa byla také nejčastěji
pouţívanou technikou střelby vnitřní strana nohy, fotbalisti se takto trefili v 54 případech.
Přímý nárt se uplatnil 35 krát, vnitřní nárt 20 krát a pouze 4 případy byly vnějším nártem.

6.4

Lateralita střelby

S vyuţíváním jednotlivých způsobů střelby z hlediska techniky souvisí její
lateralita. Základním znakem laterality je upřednostňování jedné končetiny. Ve fotbale je
potřeba, aby hráči měli optimální míru laterality k dosaţení lepších výkonů. Usnadňuje
řešení různých herních činností a umoţňuje účinnější a efektivnější činnost ve hře (Bokša;
Mendlík, 1989).
Kulatka (2009) uvádí, ţe v Lize mistrů 2007/2008 bylo vstřeleno 191 branek
(72,6%) pravou nohou a 72 gólů (27,4%) levou nohou.
V diplomové práci Vaněček (2012) udává, ţe na Mistrovství světa v Jihoafrické
republice, byly výsledky obdobné. Ze 171 celkových branek jich nohou bylo dosaţeno
102, z toho 76 (74,5%) pravou a 26 (25,5%) levou.

6.5

Prostor střelby

Bokša a Mendlík (1989) se domnívají, ţe pro správné hodnocení i nácvik je
důleţité vymezení do dvou základních prostorů:


prostor uvnitř pokutového území



prostor vně pokutového území
Prostor střelby se řadí mezi faktory nejvýrazněji ovlivňující účinnost střelby. Pro

účinnou střelbu je jednoznačně nejdůleţitější prostor v pokutovém území. Z toho můţeme
vyvodit, ţe neschopnost vytvářet střelecké situace v pokutovém území je typická pro
muţstva, která často prohrávají nebo remizují. Poměr vstřelených branek z vymezených
střeleckých prostorů udává tabulka č. 4.
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Uvnitř pokutového
území
Soutěţ
Počet
vstřelených
%
branek
MS 1974
32
94,12
MS 1978
42
77,78
ME 1980
22
81,48
MS 1982
116
79,45
ME 1984
33
80,49
MS 1986
119
90,15
MS 2010
114
85%
LM 2007/2008
281
85,2%

Vně pokutového území
Počet
vstřelených
branek
2
12
5
30
8
13
21
49

%
5,88
22,22
18,52
20,55
19,51
9,85
15%
14,8%

Tab. č. 4: prostor střelby
Zdroj: (Bokša, Mendlík, 1989; Kulatka, 2009; Vaněček, 2012)
Výsledky Ligy mistrů 2007/2008 ukázaly, ţe nejvíce branek bylo jednoznačně
dosaţeno v pokutovém území. Z prostoru brankového území bylo dosaţeno 65 branek
(19,7%). Z prostoru pokutového území padlo 216 branek (65,5%). Nejméně branek bylo
vstřeleno z prostoru za pokutovým územím, a to 49 branek (14,8%) (Kulatka, 2009).
Výsledky Vaněčka (2012) se moc nelišily s výsledky z Ligy mistrů 2007/2008.
Z prostoru brankového území bylo vstřeleno 32 branek, (22,1%), z prostoru pokutového
území 87 branek (60%) a z prostoru mimo pokutové území 26 branek (17,9%). V praktické
části se dozvíme, jak se tato čísla mění, kdyţ se zaměříme pouze na rychlý protiútok.

6.6

Úspěšnost střelby vzhledem k času utkání

Votík (2005) říká, ţe v současném profesionálním fotbalu nejvíce branek v utkání
padá v posledních patnácti minutách prvního poločasu (19% - 20%) a v závěrečných
patnácti minutách (24% - 25%). Příčinou můţe být nedostatečná koncentrace hráčů
v závěrech poločasu nebo utkání.
Roxburgh (2008) se své práci analyzoval všechny zápasy Ligy mistrů 2007/2008,
kde se soustředil i na branky v natavení prvního a druhého poločasu a na branky
v prodlouţení. Pro porovnání s mistrovstvím světa je sestavena tabulka č. 5.
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Blok utkání

1. – 15. min
16. – 30. min
31. – 45. min
nastavení 1. poločasu
46. – 60. min
61. – 75. min
76. – 90. min
nastavení 2. Poločasu
prodloužení
celkem

Francie
1998

Japonsko /
Korea 2002

Počet
branek
5
19
21
5
31
24
37
8
1
171

Počet
branek
25
19
20
5
28
30
28
3
3
161

Německo Jihoafrická
2006
Republika
Liga
2010
Mistrů
Počet
Počet
branek
branek
23
14
56
24
24
50
20
20
46
3
2
2
19
22
37
11
27
62
36
29
57
8
5
17
3
2
3
147
145
330

Tab. č. 5: úspěšnost střelby vzhledem k času utkání
Zdroj: (FIFA, 2002; FIFA, 2006; FIFA, 2010; Roxburgh, 2008)

7. Mistrovství světa
V roce 1928 kongres FIFA v Paříţi rozhodl, ţe se první světový šampionát ve
fotbale uskuteční v Jiţní Americe o dva roky později. Uruguay dostala pořadatelství hned
ze dvou důvodů. Prvním důvodem byly oslavy 100. výročí nezávislosti země a dalším
důvodem bylo, ţe v té době Uruguay hrála zřejmě nejlepší fotbal na světě (Pecák, Šlegl
1990).
Mistrovství světa ve fotbale se koná pravidelně kaţdé 4 roky kromě roku 1942
a 1946, kdy se světový šampionát nekonal. Je organizováno světovou fotbalovou federací
FIFA. Dříve měl obhájce titulu účast jasnou, ale kvůli rostoucí popularitě fotbalu se od
tohoto pravidla odstoupilo. Co se týče kontinentů, tak suverénně vládne Evropa s Jiţní
Amerikou. Evropané zásluhou Itálie, Německa, Francie, Anglie a Španělska získali
dohromady 10 titulů, o jeden titul méně získala Jiţní Amerika, kde se o vítězství zaslouţili
hráči Brazílie, Argentiny, Uruguaje.
Je zajímavé, ţe šest z osmi zemí, které dokázaly zvítězit na světovém šampionátu,
zvítězily alespoň jednou na turnaji ve své zemi. Mistrovství světa ve fotbale se hraje jiţ od
roku 1930. První vítězem se stala Uruguay.
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Světový šampionát se jiţ konal desetkrát v Evropě, pětkrát v Jiţní Americe, třikrát
ve Střední a Severní Americe, jednou v Asii a minulé mistrovství bylo historicky poprvé
v Africe. Zbývá jediný kontinent – Austrálie (Kolář, 2010).

7.1

Mistrovství světa v Brazílii

Je to jiţ 64 let, co se hrálo mistrovství světa v Brazílii. Právě tato země vyhrála pět
titulů mistra světa (coţ se dosud nikomu jinému nepovedlo), ale ţádný s nich nezískala na
svém území. V Riu de Janeiru se nachází jeden z nejpopulárnějších a největších stadionů
světa - Estadio Maracana, kde padl rekord v návštěvnosti, a to 199854 diváků. V Brazílii
se také rodí jedni z nejlepších fotbalistů světa jako: Pelé, Ronaldo, Ronaldino, Rivaldo,
Kaká. Je tedy celkem jasné, ţe Brazílie patřila mezi největší favority turnaje (Pavlis;
Červinka, 20014).
Letošní turnaj se odehrával od 12. června do 13. července 2014. FIFA se v roce
2007 rozhodla, ţe tento svátek fotbalu bude probíhat po páté v Jiţní Americe. Jubilejní 20.
mistrovství světa se odehrálo ve dvanácti různých městech na nových či modernizovaných
stadionech. Jejich výstavba provázela velké potíţe, ale vše se nakonec podle pořadatelů
stihlo.
Druţstva byla rozdělena do osmi základních skupin po čtyřech, ze kterých
postupovaly dva týmy s největším počtem bodů. Šampionát v Brazílii je první, kde se
představila nová technologie na brankové čáře, která slouţila k rozpoznání a uznání
branky. Historicky prvním brankou uznanou video-technologií byla střela Benzemy
v zápase základní skupiny mezi Francií a Hondurasem. Další novinkou byl speciální mizící
sprej uţitý při rozehrání volných kopů (http://www. wikipedia.org).
Na šampionát se kvalifikovala všechna druţstva, která mistrovství světa vyhrála,
a to Argentina, Brazílie, Anglie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Uruguay. Mezi
nejlepších 16 týmů nepostoupili hráči silných evropských druţstev jako Itálie, Anglie
a dokonce obhájců titulu Španělska. Semifinále přineslo souboj Evropy a Jiţní Ameriky.
Do finále se dostalo Německo, které zdolalo domácí tým 7:1. Byla to jak nejvyšší výhra na
šampionátu, tak zároveň padlo i nejvíce branek v jednom utkání. O druhé finálové místo se
utkali hráči Nizozemska a Argentiny. Ten souboj rozhodli aţ pokutové kopy, kde měli více
štěstí Argentinci. Finále i zápas o třetí místo sliboval souboj Jiţní Ameriky proti Evropě.
Třetí místo obsadili Nizozemci výhrou 3:0 nad Brazílií. Ve finále se 90 minut hrálo bez
branek. V nastavení se trefil Mario Götze a vítězná trofej se poprvé v historii přenesla
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z Jiţní Ameriky na evropský kontinent. Obr. č. 8 zachycuje oslavu německého triumfu
v Brazílii.

Obr. č. 8: Oslava Německa
Zdroj: (<http://www.fifa.com>)
Herní systém mnoha týmů byl postaven na hře po zemi a dlouhé nakopávané míče
často nebyly úspěšné. Muţstva začínala zápasy agresivním presinkem během prvních patnácti
minut hry, poté přestoupila na středně vysoký presink ve středu hřiště za účelem vytvořit
prostor pro rychlé protiútoky a dostat se tak za soupeřovu obranu. Záloţníci často zůstávali
staţeni, aby měli moţnost těchto výpadů. Týmy bránily v kompaktním vysunutém bloku
a zahušťovaly oblast, kde se nacházel míč. Oblast kolem středu hřiště byla většinou zahuštěná
poté, co se krajní záloţníci vraceli zpět směrem ke středu zálohy, aby uzavřeli prostor po ztrátě
míče. Co se týče útočné hry, kvalita kříţných přihrávek byla značná a vedla k sedmatřiceti
gólům z čehoţ k dvaceti z levé a sedmnácti z pravé strany (FIFA, 2014).
Závěrečného turnaje se zúčastnilo třiadvacet druţstev, jak uţ bývá pravidlem, nejvíce
krát rozvlnili sít hráči Německa (18). Tento tým patřil téměř ve všech ohledech mezi tři
nejlepší druţstva na celém mistrovství světa. Druhý se umístili bronzoví Nizozemci (15), kteří
svoji ofenzivní sílu také předvádějí mnoho let. Překvapením bylo třetí místo Kolumbie (12).
Čtvrtí byli zklamaní Brazilci (11), následuje Francie (10) a finalisté z Argentiny (8). Je
zajímavé, ţe s tímto počtem branek, jako měla 6. nejlépe střílející Argentina, dokázali minulý
šampionát zvítězit Španělé (viz graf č. 1).
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Graf. č1: Týmy s největším počtem vstřelených branek na MS 2014
Zdroj:
(<http://www.fifa.com>)

Pro porovnání je sestaven graf č. 2, který srovnává nejlépe střílející týmy za
posledních sedm mistrovství světa.
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Graf. č. 2: Týmy s největším počtem vstřelených branek za posledních sedm mistrovství
světa
Zdroj: (<http://www.fifa.com>; Jelínek, 2006)
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Trofej Addidas zlatý míč pro nejlepšího střelce obdrţel James Rodrígues
z Kolumbie, který se postaral o jedno z překvapení letošního mistrovství světa. Z pěti
zápasů dokázal nastřílet šest branek.
Letošní světový šampionát nabídnul několik nej. Některé jsme jiţ zmínili, ale asi
o největší změnu se postaral Miroslav Klose z vítězného druţstva. Nejenţe vyrovnal historický
počet branek dosaţených na mistrovství světa, ale dokonce i o jednu branku předběhl
legendárního Brazilce Ronalda.
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8. Cíle a úkoly práce, hypotézy
8.1

Cíle

Cílem mé diplomové práce je analyzovat všechny rychlé protiútoky, které skončily
brankou na Mistrovství světa ve fotbale 2014 pořádané Brazílií. Na základě nepřímého
pozorování se pokusím zjistit, jak je tento systém vyuţíván v elitních světových
reprezentacích. Zjištěné údaje vyhodnotím z několika hledisek, sestavím modelové situace
a vytvořím grafické vyjádření, které bude moţno pouţívat v tréninkovém procesu u všech
kategorií. Pozorovány byly všechny druţstva v základní i v nadstavbové časti, tedy
v šedesáti čtyřech zápasech.

8.2

Úkoly práce

1. Zaznamenat všechny situace zakončené gólem.
2. Roztřídit situace na ty, po nichţ byla dosaţena branka z rychlého protiútoku.
3. Brankové situace zakončené rychlým protiútokem vyhodnotit z několika hledisek (zisk
míče, počet přihrávek, doba zakončení a počet zúčastněných útočících a bránících hráčů).
4. Znázornit všechny situace zakončené rychlým protiútokem.
5. Zjistit základní statistické informace o Mistrovství světa v Brazílii.

8.3

Hypotézy

1. Předpokládám, ţe většina rychlých protiútoků se odehraje do deseti vteřin od zisku
míče, a to dvěma aţ třemi přihrávkami.
2. Předpokládám, ţe nejméně branek z rychlého protiútoku padne ze zisku míče v útočné
zóně hřiště.
3. Předpokládám, ţe nejčastěji vyskytovaný model rychlého protiútoku bude po
individuální akci jednotlivce.
4. Předpokládám, ţe nejčastější počet zapojených bránících hráčů proti rychlému protiútoku
budou dva.
5. Předpokládám, ţe dominantní noha při zakončení rychlého protiútoku bude pravá končetina.
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9. Metodika
Všechny odehrané zápasy na probíhajícím světovém šampionátu jsem si nahrával
z přímých přenosů na televizních kanálech. Jak jiţ bylo řečeno, v mé diplomové práci byla
pouţita metoda nepřímého pozorování z VHS nosičů nebo z internetových stránek ČT 4.
V této diplomové práci budou zanalyzovány všechny situace zakončené rychlým
protiútokem, konkrétně šestadvacet. Bude zde vyuţit kvantitativní i kvalitativní výzkum.
První jmenovaný výzkum se bude týkat rychlosti provedení rychlého protiútoku, počtem
hráčů, kteří se na něm podíleli a místo zisku míče. Kdeţto kvalitativní analýza se zaměřuje
na rozbor konkrétních akcí. Všechna pouţitá data budou zpracována a vyhodnocena
pomocí grafů, tabulek a procentuálně. Nákresy akcí vytvořím v programu Drill Book
Football Pro.

9.1

Využité metody pro výzkumnou část

9.1.1

Kvantitativní výzkum

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

pomocí

konceptů

a

měřených

čísly

(pomocí

operacionalizace

a strukturovaným dotazováním nebo pozorováním a měřením), analyzované vzápětí
pomocí statistických procedur s cílem zjistit, zda prediktivní zobecnění teorie je opravdu
pravdivé.
V jiné knize Hendl (2012) říká, ţe metody zaloţené na určitých principech v rámci
metodologie kvantitativního výzkumu jsou podrobně zpracovány tak, aby odpovídaly co
nejvíce předmětu zkoumání. Měření tedy musí být validní, to znamená, ţe měříme to, co
měřit chceme. Dále musí být také spolehlivé, neboli pokud budeme měřit stejnou věc a ta
se nezměnila, dostaneme stejný výsledek.
9.1.2

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum můţeme definovat jako systematické pozorování a posouzení
kvality. Příkladem je třeba pohybová dovednost s následnou intervencí do výchovného
procesu s cílem zlepšit pohybový výkon (Knudson, Morrison, 1997).
Hendl (2012) se domnívá, ţe kvalitativní výzkum někteří metodologové chápou
jako pouhý doplněk tradičních kvantitativních výzkumných strategií. Dále tento autor
popisuje kvalitativní výzkum jako jakýkoliv výzkum, jehoţ výsledků se nedosahuje
pomocí statistických metod nebo jiných způsobů kvantifikace. Výzkumník si vybírá na
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začátku výzkumu téma a určí základní výzkumné otázky. Otázky můţe modifikovat nebo
doplňovat v průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat. Výzkumný proces má
longitudinální charakter, protoţe sběr dat a jejich analýza probíhá v delším časovém
intervalu.
Termín kvalitativní výzkum zahrnuje řadu teoretických, epistemologických,
metodologických a metodických linií, přístupů a pozic. Kvalitativní výzkum můţe být
zaloţen na interpretaci dat pomocí obsahové nebo diskursivní analýzy nejrůznějších textů
či obrázkových pramenů (Pavlásek; Nosková, 2013).
9.1.3

Pozorování

Pozorování můţeme charakterizovat jako záměrné, plánovité sledování hry, hráčů
a jejich činností. Bývá většinou spojeno a kombinováno se záznamem písemným,
grafickým, zvukovým a obrazovým. Obsahem metody bývá obvykle:


Celková aktivita hráče



Úspěšnost v herních činnostech a jejich četnost



Řešení herních situací jednotlivcem nebo týmem



Plnění úkolů hráče



Chování hráče



Hráčské osobnosti (Bedřich, 2006).
Podle Svobody (2007) se dá pozorování charakterizovat jako plánovité a metodické

sledování zaloţené na nevýběrovém a soustředěném vnímání. Mluvíme o něm hlavně
tehdy, jestliţe jsou splněny tyto podmínky: jasně stanoveny cíle sledování, vytipovaná
evidence toho, co sledujeme a registrace příznačné evidence.
9.1.3.1

Nepřímé pozorování

Dle Psotty (2003) je nepřímé pozorování z videozáznamu podmínkou pro validní
a spolehlivé posuzování pohybové aktivity, tj. její hodnocení z hlediska typu, úrovně
intenzity a doby trvání. Tato technika pozorování umoţňuje hodnocení bez jakéhokoliv
časového stresu a jiných rušivých faktorů prostředí s moţností opakovaného pozorování
stejných sekvencí. Pozorování déletrvající pohybové aktivity lze s touto technikou rozloţit
do několika časových period. Nepřímé pozorování zabraňuje působení poklesu pozornosti
a celkové únavy na kognitivní výkon pozorovatele. Naopak nevýhodou nepřímého
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pozorování je, ţe nejde pokaţdé zachytit pohyb všech hráčů na ploše. Můţe tedy dojít
k částečnému zkreslení.
9.1.4

Modelace

Hendl (1999) publikuje, ţe cílem modelování je identifikovat obsahy, struktury
a procesy, které umoţňuji úspěšné provedení daných úkolů a modelovat tak jejich
vzájemné vztahy.

Kategorie pozorování pro kvantitativní analýzu

9.2

1) Forma útoku
V této části budu pozorovat jednotlivé formy útočných systémů, po kterých byla
vstřelena branka. Dále zde uvedu branky dosaţené ze standardních situací.


postupný útok (PÚ)



rychlý protiútok (RP) – zaměřím se na dobu trvání akce, počet přihrávek, počet
zapojených hráčů útočícího i bránícího druţstva a místo zisku míče (viz obr. č. 9).



kombinovaný protiútok (KÚ)



standardní situace (StS) – zde je pozorován volný kop, rohový kop, pokutový kop
a autové vhazování.

.
Obr. č. 9: rozdělení hřiště
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2) Způsob střelby při rychlém protiútoku
Branky mohou být dosaţeny různým způsobem. Tato část výzkumu rozděluje
střelecké pokusy na činnosti, po nichţ střelba následuje. Pozorovány budou i vlastní
branky.


střelba prvním dotekem (PD)



střelba po zpracování míče (PZM)



střelba po zpracování a vedení míče (PZVM)



střelba po zpracování míče a obejití soupeře (PZOS)



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



vlastní branky (VB)

3) Technika střelby
Pozorovány budou části dolní končetiny, které hráči pouţili při vstřelení branky
a střelba hlavou. Mezi střelbu jiným způsobem patří např.: střelba chodidlem, špičkou,
patou atd.


střelba vnitřním stranou nohy (VSN)



střelba přímým nártem (PN)



střelba vnějším nártem (ON)



střelba vnitřním nártem (IN)



střelba hlavou (H)



střelba jiným způsobem (J)



vlastní branky (VB)

4) Prostor střelby
Tato charakteristika se zaměřuje na prostor, odkud byla branka dosaţena. Útočná
polovina hřiště je rozdělena na tři části, a to na prostor brankového území, prostor
pokutového území a prostor za pokutovým územím. Opět jsou zaznamenány i vlastní
branky (obr. č. 10).
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Obr. č. 10: prostor střelby
5) Lateralita střelby
Všechny branky docílené nohou budou rozděleny na branky dosaţené pravou
a levou končetinou. Nejsou zde zahrnuty góly hlavou, vlastní branky ani branky dosaţené
jinou částí těla.
6) Vyjádření všech vstřelených branek z hlediska času
Fotbalové utkání se skládá ze dvou poločasů po 45 minutách. Vyjádřeny budou
časové úseky utkání, ve kterých byla branka zaznamenána. Samozřejmě budou uvedeny
nastavení obou poločasů a prodlouţení. Výsledkem je zjištění, ve kterém časovém rozmezí
padá nejvíce branek.


branky vstřelené mezi 1. – 15. minutou



branky vstřelené mezi 16. – 30. minutou



branky vstřelené mezi 31. – 45. minutou



branky vstřelené v nastavení prvního poločasu



branky vstřelené mezi 46. – 60. minutou



branky vstřelené mezi 61. – 75. minutou



branky vstřelené mezi 76. - 90. minutou



branky vstřelené v nastavení druhého poločasu



branky vstřelené v prodlouţení
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9.3

Kategorie pozorování pro kvalitativní analýzu

V této části práce jsou vytvořeny, zakresleny a popsány všechny branky, které
vedly k překonání obrany po rychlém protiútoku. Na Světovém šampionátu v Brazílii
padlo 26 branek tímto systémem. Některé situace se opakovaly velmi často a některé
méně. Důleţité je vyzdvihnout chyby muţstva, po kterých následoval rychlý protiútok, ale
zároveň poukázat na útočící tým, co udělal dobře. Na základě toho jsou vytvořeny hlavní
kategorie modelů, a to:


model zaloţený na individuální akci



model zaloţený na náhodném získání míče a okamţitém zakončení



model rychlé kombinace zaloţené na přihrávce



model zaloţený na dlouhé kolmé přihrávce a rychlé kombinaci zaloţené na
přihrávce



model zaloţený na dlouhé šikmé přihrávce a rychlé kombinaci zaloţené na
přihrávce



model zaloţený na dlouhé šikmé přihrávce a individuální akci jednotlivce



model zaloţený na dlouhé kolmé přihrávce



model zaloţený na dlouhé šikmé přihrávce
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Výzkumná část

II.
10.

Výsledky kvantitativní analýz

Na Mistrovství světa ve fotbale 2014 v Brazílii se hráči trefili ve 171 případech.
Odehrálo se 64 utkání, počet zápasů je jiţ stabilní od roku 1998 na světovém šampionátu
ve Francii. Průměr branek na zápas činil 2.67, coţ byl výrazný vzestup oproti poslednímu
mistrovství v Jiţní Africe. Padlo o 26 branek více, coţ činí nárůst o 0,4% gólů na zápas.
Můţeme také říci, ţe tento průměr byl nejvyšší za posledních 16 let (stejně tomu bylo
v roce 1998 na Mistrovství světa ve Francii). Jinak řečeno, od Mistrovství světa ve Francii
1998 se kaţdým rokem průměr branek na utkání sniţoval. V Jihoafrické republice byl průměr
branek na zápas druhý nejhorší v celé historii mistrovství světa. Tabulka č. 6 srovnává všechny
světové šampionáty z hlediska počtu utkání, vstřelených branek, počtu zúčastněných týmů
a průměru gólů na zápas.

Počet

Počet

Počet

Rok - pořadatel
utkání branek týmů
18
70
13
1930 - Uruguay
17
70
16
1934 - Itálie
18
84
15
1938 – Francie
22
88
13
1950 - Brazílie
26
140
16
1954 - Švýcarsko
35
126
16
1958 - Švédsko
32
89
16
1962 - Chile
32
89
16
1966 - Anglie
32
95
16
1970 - Mexiko
38
97
16
1974 - SRN
38
102
16
1978 - Argentina
52
146
24
1982 - Španělsko
52
132
24
1986 - Mexiko
52
115
24
1990 - Itálie
52
141
24
1994 - USA
64
171
32
1998 - Francie
64
161
32
2002 - Japonsko a Korea
64
147
32
2006 - Německo
64
145
32
2010 - Jar
64
171
32
2014 - Brazílie
Součet
836
2379
425
Tab. č. 6: Průměr gólů na zápas
Zdroj: (Hunt, 2006; Macho, 2006)
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Průměr
gólů na
utkání
3,89
4,12
4,67
4
5,38
3,6
2,78
2,78
2,97
2,55
2,68
2,81
2,54
2,21
2,71
2,67
2,52
2,3
2,27
2,67
3,11

1) Formy útoku
Jak jiţ bylo řečeno, na letošním mistrovství světa bylo dosaţeno 171 branek.
Protoţe se v této práci věnuji převáţně rychlému protiútoku, pokusím se porovnat
zastoupení branek tohoto systém s ostatními způsoby vstřelení gólů. Za celý šampionát
padlo po rychlém protiútoku 26 branek (15,2%). Z ostatních způsobů jako jsou standardní
situace, postupný a kombinovaný útok hráči dosáhli 145 gólů (84,8%). Graf č. 3 nám
ukazuje poměr dosaţených branek z „otevřené hry“ a standardních situací k rychlému
protiútoku. Naopak pro srovnání je vytvořen graf č. 4. který porovnává góly z „otevřené
hry“ se standardními situacemi. Na první pohled můţeme říci, ţe 15,2% branek
dosaţených po rychlém protiútoku ze všech dosaţených branek je relativně málo, ale
pokud vyjmeme standardní situace a budeme se soustředit pouze na góly vstřelené
z „otevřené hry“ tak se nám procenta změní. Tyto změny si ukáţeme v grafu č. 5.

Branky "z
otevřené hry" a ze
standardních
situací
145 (84,8%)

Poměr vstřelených branek 1

Rychlý protiútok
26 (15,2%)

Graf č. 3
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Poměr vstřelených branek 2
Branky "z
otevřené hry"
124 (72,5%)

Standardní situace
47 (27,5 %)

Graf č. 4
Po analýze branek, které byly dosaţeny na Mistrovství světa v Brazílii 2014,
můţeme konstatovat, ţe 124 gólů bylo vstřeleno „z otevřené hry“ (všechny góly mimo
branek ze standardních situací). Nejvíce branek, a to 71 (57,3%) jich padlo z postupného
útoku. Kombinovaný útok se objevil ve 27 případech (21,8%) a o pouhý jeden gól se hráči
prosadili při rychlém protiútoku, coţ činí 21%. Právě rychlý protiútok, na který se
specializuje tato diplomová práce, patří mezi velmi oblíbený a efektivní systém mnoha
druţstev. V Brazílii tímto útočným systémem byla rozvlněna síť při kaţdém 5. gólu, který
byl „z otevřené hry“.
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Formy útoků
71 (57,3%)

27 (21,8%)
26 (21%)

Postupný útok

kombinovaný útok

rychlý protiútok

Graf č. 5
Efektivnost rychlého protiútoku závisí na rychlosti provedení neboli překonání
rozhozené obrany soupeře v co nejkratším čase a na co nejméně přihrávek. Jak nám
ukazuje graf č. 6, všechny branky z rychlého protiútoku se odehrály do devatenácti vteřin
od zisku míče. Nejvíce gólů padlo v jedenácti vteřinách (5 gólů). Čtyři branky byly
vstřeleny v pěti sekundách. Shodně po třech brankách bylo dosaţeno v šesti, osmi a devíti
vteřinách. V ostatních případech padlo po dvou nebo jedné brance. Pokud bychom udělali
intervaly po pěti vteřinách tak do pěti vteřin od zisku míče bylo vstřeleno osm branek. Od
šesti do deseti vteřin překročil míč brankovou čáru v deseti případech. Od jedenácti do
patnácti vteřin hráči překonali brankáře sedmkrát. V intervalu od šestnácti do dvaceti
vteřin padl pouze jeden gól.
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5
5
4,5

4

4
3

3,5

3

3

Počet RP

3
2

2,5

2

2
1,5

1

1

1

1

1
0,5
0
2

3

4

5

6

7

8

9

11

13

19

Doba RP v(s)

Graf č. 6
Počet přihrávek potřebných k překonání soupeře můţeme vidět na grafu č. 7. Podle
získaných dat z tohoto mistrovství světa nemůţeme přesně usoudit kolik přihrávek je na
vstřelení branky nejeefektivnější. Nejvíckrát hráči překonali brankáře shodně jednou,
dvěma i třemi přihrávkami. Čtyři góly padly jak po individuální akci tak čtyřmi
přihrávkami.
6

6

6

6
5
4

4

Počet RP

4
3
2
1
0
0

1

2
Počet přihrávek

Graf č. 7
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3

4

Následující graf č. 8 porovnává počet zapojených útočících hráčů do rychlého
protiútoku. V nejvíce případech a to v osmi se do akce zapojili tři hráči. Následovali dva
hráči v sedmi případech. A o jednu akci méně mělo zapojení čtyř hráčů. Můţe tedy
poukázat na to, ţe většinu akcí tvořilo zapojení dvou aţ čtyř hráčů.
8
8

7

7

6

Počet RP

6
5
4

3

3
2

1

1

1
0
1

2

3

4

5

6

Počet zapojených útočících hráčů do akce

Graf č. 8
Kdyţ obrana soupeře není zcela zformovaná, dá se překonat i s větším počtem
bránících hráčů, neţ útočících. V tomto grafickém znázornění je naopak uvedeno, kolik
bránících hráčů bylo zapojeno do hry při obdrţení branky. Jednoznačně se nejvíce útoků
realizovalo proti čtyřem zapojeným bránícím hráčům, tedy ve dvanácti případech.
Následovalo šest provedení proti třem obráncům a další hodnoty nejsou jiţ tak výrazné
(viz graf č. 9).
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12
12
10
8
6
6
3

4
2

2
1

2
0
1

2

3

4

5

6

Počet zapojených bránících hráčů do akce

Graf č. 9
Z hlediska zisku míče byly výsledky následující. Jak se dalo čekat, tak nejvíce
protiútoků vznikalo ve střední zóně hřiště. Konkrétně z šestadvaceti případů jich 17 bylo
zahájeno právě zde. Následuje zisk v obranné zóně. Z tohoto území byl zahájen rychlý
protiútok šestkrát. Nejméně protiútoků vznikalo na polovině soupeře, tedy v útočné zóně,
a to třikrát. Všechny tyto údaje ukazuje graf č. 10.

Střední zóna
17 (65,4%)

Místo zisku míče

,,
Útočná zóna
3 (11,5%)

Obranná zóna
6 (23,1%)

Graf č. 10
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2) Způsob střelby
V této části práce jsem se zaměřil na způsob střelby při rychlém protiútoku. Jak
vyplývá z grafu č. 11, dá se říct, ţe relativně jednoznačně nejpouţívanějším způsobem byla
střelba z prvního doteku (PD), zejména v brankovém území, ale tak i v prostoru
pokutového území.

Tedy prvním dotekem bylo zakončeno jedenáct branek (42,3%).

Druhý nejčastější způsob střelby následoval po zpracovávání a vedení míče (PZVM), kde
hráči překonali brankáře v šesti případech (23,1%). Následuje způsob po zpracování míče
(PZM) se čtyřmi brankami (15,4%). Ostatní způsoby střelby: po zpracování míče a obejití
soupeře (PZOS), po zpracování míče, vedení míče a obejití soupeř (PZVOS) či vlastní
branky (VB) se v našem případě téměř nevyskytovaly.

Způsob střelby
11 (42,3%)
12

Počet branek

10
6(23,1%)

8
4 (15,4%)

6

2 (7,7%) 2 (7,7%)

4

1 (3,8%)
2
0
PD

PZM

PZVM

PZOS

PZVOS

VB

Graf č. 11
3) Technika střelby
Pro zvolení techniky střelby je třeba brát v úvahu vzdálenost mezi míčem
a brankou, postavení brankáře a danou situaci. Při rychlém protiútoku se velmi často hráči
dostávají do velké blízkosti brankáře. Proto také kromě dvou případů všechny branky
padly z oblasti pokutového území nebo brankového území. Na rozdíl od postupného či
kombinovaného útoku, kde branky mimo pokutové území byly vidět častěji. Je jasné, ţe
kaţdý fotbalista preferuje svoji oblíbenou techniku střelby, ale nejlepší světoví hráči
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dokáţou zvládnout všechny druhy techniky na vysoké úrovni tak, aby je ţádná situace
nemohla překvapit a připravit je o vstřelení důleţité branky.
Za „nejúčinnější“ techniku můţeme povaţovat vnitřní stranu nohy neboli tzv.
„placírku“, která je velmi přesná a na krátkou vzdálenost i prudká, proto se vyuţívá hlavně
při přihrávkách na krátkou či střední vzdálenost nebo při zakončení zejména v pokutovém
území. Dosaţeno bylo po této technice jedenáct branek (42,3%). Druhou nejvíce
pouţívanou technikou byl přímý nárt. Výhoda střelby nártem spočívá ve velké razanci,
proto se hlavně pouţívá při střelbě na střední či dlouhé vzdálenosti. Za nevýhodu můţeme
povaţovat menší přesnost oproti jiným technikám. Přímým nártem bylo vstřeleno sedm
branek (26,9%). Na třetím místě se umístila technika vnějším nártem. I tato technika je
velmi přesná a má i větší razanci neţ střela vnitřní stranou nohy, proto se taky často
pouţívá při centrování nebo zahrávání přímých kopů. Vnitřním nártem bylo dosaţeno
o dva góly méně neţ přímým, tedy pět branek (19,2%). Naopak hlavou ani vnějším nártem
se hráčům nepodařilo skórovat. Jiným způsobem byl brankář překonán ve dvou případech
a vlastní gól si dali hráči pouze jednou (viz graf. č. 12).

Technika střelby
12

11 (42,3%)

Počet branek

10
7 (26,9%)
8
5 (19,2%)

6
4

2 (7,7%)
1 (3,8%)

2

0 (0%)

0 (0%)

0
VSN

PN

IN

ON

H

J

VB

Graf č. 12
4) Prostor střelby
Jak bylo řečeno v předešlé kapitole, góly při rychlém protiútoku bývají často
realizovány v blízkosti kolem brankáře. Proto z analyzovaných šestadvaceti rychlých
protiútoků nejvíce krát přešel míč brankovou čáru z prostoru pokutového území a to
v osmnácti případech (69,2%). V prostoru brankového území hráči zakončovali své akce
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šestkrát (23,1%) a to především z prvního doteku, nejčastěji vnitřní stranou nohy. Nejméně
branek, jak jiţ z charakteru situace vyplývá, bylo vstřeleno v prostoru za pokutovým
územím. Zde se podařily dát pouze dva góly. Jeden přímým nártem a druhý špičkou neboli
tzv. „bodlem“.
Pokud bychom chtěli srovnat branky dosaţené z brankového a pokutového území
s brankami za pokutovým územím, výsledky by byly ještě více rozdílné. Z celkových
šestadvaceti branek by čtyřiadvacet gólů padlo právě z těchto dvou prostorů, coţ by činilo
92,3%. Zbylá procenta by spadala do prostoru za pokutovým územím (viz obr. č. 11.).

Obr. č. 11: prostor zakončení rychlého protiútoku
5) Lateralita střelby
Lateralitu střelby srovnává graf č. 13. Dalo by se předpokládat, kdyţ drtivá část
světové populace jsou praváci, ţe i většina branek bude dosaţena stejnou končetinou.
Naopak, dominantní nohou při zakončení rychlého protiútoku se stala levá. V celkovém
počtu šestadvaceti branek jich čtrnáct přešlo brankovou konstrukci po zasaţení míče levou
končetinou, coţ tvoří více neţ polovinu. Zbytek branek, tedy dvanáct bylo vstřeleno
druhou nohou.
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Lateralita střelby
levá noha
14 (25,5%)

pravá noha
12 (74,5%)

Graf č. 13
6) Úspěšnost střelby vzhledem k času utkání
Všechny branky, které spadly na tomto světovém šampionátu, byly roztříděny
a vybrány pouze branky vstřelené po rychlém protiútoku. Poté kaţdá branka byla zařazena
do jednoho z devíti bloků. Tyto bloky jsou rozděleny po patnácti minutách v normální
hrací době. Jsou zde zařazeny i nastavení obou poločasů a prodlouţení, které nastává při
nerozhodném stavu ve vyřazovací části mistrovství světa. Z šestadvaceti protiútoků padlo
nejvíce branek v rozmezí 61. – 75. minuty a to pět (19,2%). O jednu branku méně padlo
hned ve čtyřech případech v 16. – 30. minutě, 31. – 45. minutě, 76. – 90. minutě
a v prodlouţení. Za zmínku stojí ještě nastavení druhého poločasu. Kde sice padly jen 3
branky, ale z pohledu časové hlediska, kdy prodlouţení trvá pár minut, to není zas tak
zanedbatelné. Pro srovnání je vytvořena tabulka č. 7.
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Počet
branek

Procentuální
vyjádření

1. – 15. minuta

0

0%

16. – 30. minuta

4

15,4%

31. – 45. minuta

4

15,4%

Nastavení 1. poločasu

1

3,8%

46. – 60. minuta

1

3,8%

61. – 75. minuta

5

19,2,6%

76. – 90. minuta

4

15,4%

Nastavení 2. poločasu

3

11,5%

Prodloužení

4

15,4%

Počet vstřelených branek

26

100%

Blok
utkání

Tab. č. 7: úspěšnost střelby vzhledem k času utkání na MS 2014
7) Četnost modelů rychlého protiútoku
Následující graf č. 14 zobrazuje četnost modelů rychlého protiútoku. Suverénně
nejvíce branek bylo dosaţeno po rychlé kombinaci zaloţené na přihrávce (11), coţ činí
42,3%. Ve čtyřech případech přešel míč brankovou čáru po dlouhé kolmé přihrávce
a rychlé kombinaci zaloţené na přihrávce (15,4%) i po individuální akci jednotlivce.
Ostatní případy se vyskytovaly jen zřídka.
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Poslední graf kvantitativní analýzy ukazuje zajímavé srovnání kontinentů
z hlediska rychlého protiútoku. Můţe nám to relativně ukázat směr vývoje, ale nemůţeme
se těmito daty zcela řídit, protoţe kaţdý kontinent měl jiný počet týmů na mistrovství
světa. Absolutně nejvíce protiútoků měla Evropa (18), ale zase měla největší zastoupení
druţstev, přesněji třináct. Hostující kontinent byl v pořadí druhý. Na Šampionátu měl šest
druţstev a hráči dokázali rozebrat obranu rychlým protiútokem pětkrát. Pouze jednou se
dokázala prosadit Severní a Střední Amerika (4 zástupci), Afrika (5 zástupců) a Asie (3
zástupci). Na prázdno vyšla pouze Austrálie s Oceánií, která měla pouze jednoho zástupce
na šampionátu.

Porovnání kontinetů při RP
18 (69,2%)

Počet branek

20
15
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5

5 (19,2%)
1(3,8) 1 (3,8%) 1 (3,8%)
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0 (0%)

11.

Výsledky kvalitativní analýzy

Cílem této práce bylo analyzovat rychlý protiútok z kvantitativního i kvalitativního
hlediska. Nejdříve byly vytvořeny kategorie rychlého protiútoku a následným nepřímým
pozorováním tyto útoky rozčleněny a nakresleny jako modelových situace. V diplomové
práci jsou znázorněny pouze rychlé protiútoky zakončené brankou. Zápasy jsou seřazeny
podle data a hodiny začátku zápasu.

11.1 Grafická legenda použitá v následujících modelových situacích
U kaţdého zápasu je v závorkách napsána barva druţstev, která znázorňuje barvu
dresu. Útočící druţstvo je vţdy červené. Pro lepší orientaci je vytvořen obr. č. 12.

Obr. č. 12: grafická legenda
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1) Základní část
Utkání: Brazílie (červená) – Chorvatsko (modrá) 3:1
Odehráno: 12.6.2014 22:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – individuální akci jednotlivce
3) počet zapojených útočících hráčů – 2
4) počet bránících hráčů – 3
5) počet přihrávek – 0
6) doba trvání útoku – 5 s
Realizace samotné akce:
 Oscar získává míč ve středu hřiště, který pro něj vybojoval spoluhráč v osobním
souboji.
 Poté tento stejný postupuje přímočaře na branku, kde se vyhýbá dvěma protihráčům
a za hranicí pokutového území zakončuje střelou tzv. bodlem.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Napadání soupeře a důraz v osobním souboji.
 Rychlá individuální akce jednotlivce, který prosmýkl mezi protihráči.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Nedůraz ve středovém kruhu, prohraný souboj.
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Obr. č. 13: Brazílie – Chorvatsko

Utkání: Španělsko (modrá) – Nizozemsko (červená) 1:5
Odehráno: 13.6.2014 21:00
Základní struktura modelu:
1) místo akce – útočná zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – náhodné získání míče a okamţité zakončení
3) počet zapojených útočících hráčů – 1
4) počet bránících hráčů – 1
5) počet přihrávek – 0
6) doba trvání útoku – 2 s
Realizace samotné akce:
 Od španělského obránce přichází přihrávka zpět ke svému brankáři, kterou Casillas
nezpracoval a k míči okamţitě přiběhl Van Persie.
 Nizozemský útočník poté obchází brankáře a zakončuje do prázdné brány.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
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 Okamţité a pohotové napadání Van Persieho.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Fatální chyba Casillase při pracování přihrávky.

Obr. č. 14: Španělsko – Nizozemsko

Utkání: Španělsko (modrá) – Nizozemsko (červená) 1:5
Odehráno:13.6.2014 21:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – obranná zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – dlouhá šikmá přihrávka a individuální akce jednotlivce
3) počet zapojených útočících hráčů – 3
4) počet bránících hráčů – 3
5) počet přihrávek – 1
6) doba trvání útoku – 11 s
Realizace samotné akce:
 Španělský hráč ztratil míč při zakládání útočné akce.
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 Ihned na to získává balon nizozemský hráč, který okamţitě směřuje dlouhou
šikmou přihrávku na Robena.
 Útočník Nizozemců se pouští do individuální akce pronásledován dvěma obránci
a zakončuje.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Přesná dlouho přihrávka na 40 m přímo do běhu.
 Skvělé vedení míče a rychlostní schopnosti Robena.
 Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Prohraný sprinterský souboj, nezachycení protiútoku včas.

Obr. č. 15: Španělsko – Nizozemsko

Utkání: Anglie (červená) – Itálie (modrá) 1:2
Odehráno: 15.6.2014 00:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – dlouhá šikmá přihrávka a rychlá kombinace zaloţená na
přihrávce
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3) počet zapojených útočících hráčů – 3
4) počet bránících hráčů – 4
5) počet přihrávek – 2
6) doba trvání útoku – 7 s
Realizace samotné akce:
 Anglický záloţník zakládá akci ze středového kruhu dlouho šikmou přihrávkou na
levého útočníka.
 Ten si předkopává balon a okamţitě centruje na nabíhajícího spoluhráče, který
z prvního doteku zakončuje do odkryté branky.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Přesná dlouhá, šikmá přihrávka do běhu na rozběhlého útočníka.
 Přesně nacentrovaný míč za obránce na Sturridgeho.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Nepokrytí nabíhajícího útočníka.
 Špatné rozestavení obránců.

Obr. č. 16: Anglie - Itálie
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Utkání: Švýcarsko (červená) – Ekvádor (modrá) 2:1
Odehráno: 15.6.2014 18:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – obranná zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – rychlá kombinace zaloţená na přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 5
4) počet bránících hráčů – 4
5) počet přihrávek – 3
6) doba trvání útoku – 19 s
Realizace samotné akce:
 Hráči Ekvádoru neproměňují šanci v prostoru kolem pokutového kopu.
 Poté obránce Švýcarska skluzem získává míč ve svém pokutovém území, který
vyváţí na půli hřiště.
 Několika přihrávkami se Švýcaři dostávají před pokutové území Ekvádoru.
 Přichází přízemní centr na Seferoviče a ten v 93. Minutě rozhoduje zápas
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Výtečný obranný zákrok ve svém pokutovém území.
 Přenesení hry a náběh spoluhráčů.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Neproměněná gólová šance a vznik rychlého protiútoku.
 Včasné zastavení hráčů ve střední zóně hřiště.
 Nepokrytí Seferoviče v prostoru brankového území.
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Obr. č. 17: Švýcarsko – Ekvádor

Utkání: Francie (červená) – Honduras (modrá) 3:0
Odehráno: 15.6.2014 21:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – dlouhá šikmá přihrávka
3) počet zapojených útočících hráčů – 2
4) počet bránících hráčů – 4
5) počet přihrávek – 1
6) doba trvání útoku – 5 s
Realizace samotné akce:
 Špatná rozehra ve středu hřiště, která byla zachycena francouzským hráčem.
 Ten následně dlouhou šikmou přihrávkou nachází Benzemu, který efektivně
zakončuje o tyč branky.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Zachycení přihrávky soupeře.
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 Přesná a okamţitá přihrávka na nabíhajícího útočníka.
 Chytré zakončení z prvního doteku.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Velmi podceněná přihrávka.
 Nepohlídání si útočníka Francie.

Obr. č. 18: Francie – Honduras

Utkání Belgie (červená) – Alžírsko (modrá) 2:1
Odehráno: 17.6.2014 18:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – obranná zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – dlouhá kolmá přihrávka a rychlá kombinace zaloţená na
přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 3
4) počet bránících hráčů – 4
5) počet přihrávek – 2
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6) doba trvání útoku – 9 s
Realizace samotné akce:
 Obraným skluzem získávají hráči z Evropy míč.
 Kolmou dlouhou přihrávkou nacházejí spoluhráče Hazarda, který vyváţí balon přes
polovinu hřiště soupeře a vzniká situace tři na dva.
 Hazard následně přihrávkou nachází osamoceného Mertensena, který prostřeluje
brankáře soupeře.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Výtečný obranný zákrok před svým pokutovým územím.
 Přesná, dlouhá přihrávka do běhu na Hazarda.
 Chytrá přihrávka na osamoceného nabíhajícího se Mertensena.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Nezastavení útoku na půli hřiště.
 Nepokrytí nabíhajícího útočníka.

Obr. č. 19: Belgie – Alžírsko
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Utkání: Rusko (modrá) – Jižní Korea (červená) 1:1
Odehráno: 18.6.2014 00:00
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – individuální akce
3) počet zapojených útočících hráčů – 4
4) počet bránících hráčů – 4
5) počet přihrávek – 1
6) doba trvání útoku – 8 s
Realizace samotné akce:
 Zisk míče ve středu hřiště pro tým z Asie.
 Krátká přihrávka na útočníka Jiţní Koreje, který se individuálně dostává
na vzdálenost 25 m od brankáře a střílí.
 Brankářovi vypadává míč z ruky a Jiţní Korea vyrovnává stav utkání.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Individuální činnost útočníka, který se nebál vystřelit v situaci, kdy neměl komu
přihrát.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Totální chyba ruského brankáře.
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Obr. č. 20: Rusko – Jižní Korea

Utkání Austrálie (modrá) – Nizozemsko (červená) 2:3
Odehráno: 18.6 2014 18:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – individuální akce jednotlivce
3) počet zapojených útočících hráčů – 3
4) počet bránících hráčů – 4
5) počet přihrávek – 0
6) doba trvání útoku – 6 s
Realizace samotné akce:
 Roben získává balon ve středu hřiště, po chybě australského hráče, kterému
odskočil míč.
 Individuálně se dostává aţ do pokutového území soupeře, kde zakončuje přesnou
střelou po zemi.
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Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Dravost, výborné vedení míče a rychlostní schopnosti Robena.
 Náběh spoluhráčů, kteří byli v dané chvíli osamoceni.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Špatné odhadnutí odskoku balonu australským hráčem.
 Nezastavení Robena ani jedním z hráčů.

Obr. č. 21: Austrálie – Nizozemsko

Utkání: Španělsko - Chile 0:2
Odehráno: 18.6.2014 21:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – rychlá kombinace zaloţená na přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 4
4) počet bránících hráčů – 5
5) počet přihrávek – 4
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6) doba trvání útoku – 9 s
Realizace samotné akce:
 Vystihnutí přihrávky soupeře ve středu hřiště.
 Poté přichází několik krátkých přihrávek, díky kterým se hráči Chile dostávají do
pokutového území.
 Zde přichází další přihrávka na někým nehlídaného Vargase a ten vstřeluje úvodní
branku
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Série rychlých a krátkých přihrávek.
 Výtečná přesná, kolmá přihrávka do pokutového území.
 Nalezení osamoceného Vargase v oblasti kolem penalty.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Špatná rozehrávka a nepokrytí nabíhajících hráčů.

Obr. č. 22: Španělsko – Chile
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Utkání: Kamerun (modrá) – Chorvatsko (červená) 0:4
Odehráno: 19.6.2014 00:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – stření zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – individuální akce jednotlivce
3) počet zapojených útočících hráčů – 3
4) počet bránících hráčů – 4
5) počet přihrávek – 0
6) doba trvání útoku – 6 s
Realizace samotné akce:
 Po odkopu brankáře získává Perišič míč ve střední zóně hřiště na pravé straně.
 Ten stejný hráč se pouští do sprinterského souboje s kamerunským hráčem
a dostává se do před brankáře hostů, kde zakončuje akci brankou.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Předběhnutí soupeře a zisk míče.
 Rychlostní schopnosti a tah na branku útočníka Chorvatska.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Velmi špatný odkop brankáře.
 Chyba obránce Kamerunu, který se před útočníkem zastavuje a čeká.
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Obr. č. 23: Kamerun - Chorvatsko

Utkání: Kolumbie (červená) – Pobřeží Slonoviny (modrá) 2:1
Odehráno: 19.6 2014 00:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – rychlá kombinace zaloţená na přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 4
4) počet bránících hráčů – 4
5) počet přihrávek – 1
6) doba trvání útoku – 5 s
Realizace samotné akce:
 Vypíchnutí míče ve středovém kruhu hráčům z Afriky.
 Míč se tedy dostává k hráči z Kolumbie, který rychle přihrává Quinterovi.
 Ten jde poté sám na brankáře a po zemi zakončuje.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
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 Dobrá práce při napadání soupeře.
 Důraz v osobním souboji.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Nepokrytí si míče a následná ztráta balonu ve středu hřiště.

Obr. č. 24: Kolumbie – Pobřeží Slonoviny

Utkání: Švýcarsko (modrá) – Francie (červená) 2:5
Odehráno: 20.6.2014 21:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – rychlá kombinace zaloţená na přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 3
4) počet bránících hráčů – 5
5) počet přihrávek – 1
6) doba trvání útoku – 5 s
Realizace samotné akce:
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 Hráč Švýcarska se snaţí najít zpětnou přihrávkou soupeře.
 Tu zachycuje francouzský hráč a běţí přímočaře na branku soupeře.
 Poté přihrává na nabíhajícího Matuidiho, který zvyšuje na 2:0.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Přečtení hry a vystiţení přihrávky soupeře.
 Chladné zakončení akce.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Podceněná zpětná přihrávka.
 Nepokrytí Matuidiho.

Obr. č. 25: Švýcarsko – Francie

Utkání: Švýcarsko (modrá) – Francie (červená) 2:5
Odehráno: 20.6.2014 21:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – obranná zóna hřiště
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2) model rychlého protiútoku – dlouhá kolmá přihrávka a rychlá kombinace zaloţená na
přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 4
4) počet bránících hráčů – 4
5) počet přihrávek – 3
6) doba trvání útoku – 11 s
Realizace samotné akce:
 Po rohu Švýcarská, který odvrátil hráč Francie, přichází rychlý protiútok.
 Dlouhá, přesná přihrávka nachází po křídle rozběhlého Girouda, který přihrává
před bránu soupeře.
 Valbuena jiţ zakončuje do odkryté brány.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Odhlavičkovaný balon při rohu Giroudem, který přesprintoval celé hřiště a přesně
nachází kolmou přihrávkou Valbuena před bránou.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Nepokrytí útočníka v prostoru brankového území.

Obr. č. 26: Švýcarsko – Francie
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Utkání: Německo (modrá) – Ghana (červená) 2:2
Odehráno: 21.6.2014 21:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – dlouhá kolmá přihrávka
3) počet zapojených útočících hráčů – 2
4) počet bránících hráčů – 3
5) počet přihrávek – 1
6) doba trvání útoku – 5 s
Realizace samotné akce:
 Nepřesná přihrávka na své polovině od německého hráče na stojícího spoluhráče.
 Přichází následný zisk míče pro Ghanu a rychlá kolmá přihrávka na Gyana, který
postupuje sám ke gólmanovi a vstřeluje branku.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Přečtení hry a napadání rozehrávky.
 Výborná přihrávka za obranu.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Hráč, který měl dostat přihrávku, byl zcela bez pohybu a následně dochází ke ztrátě
míče.
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Obr. č. 27: Německo – Ghana

Utkání: Belgie (červená) – Rusko (modrá)1:0
Odehráno: 22.6 2014 18:00
Základní struktura modelu:
1) Místo akce – obranná zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – rychlá kombinace zaloţená na přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 6
4) počet bránících hráčů – 6
5) počet přihrávek – 3
6) doba trvání útoku – 13 s
Realizace samotné akce:
 Belgičané vyhrávají souboj ve své obranné zóně hřiště.
 Přichází dlouhá přihrávka do lajny a několik krátkých přihrávek aţ do pokutového
území, kde na konci akci stojí Origi a rozhoduje zápas.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
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 Důraz při napadání a zisk míče.
 Obejití soupeře Hazardem před finální přihrávkou.
 Chytrá zpětná přihrávka na zakončujícího útočníka.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Obránci pozdě přistupovali k protihráčům,
 Osamocený Origi v prostoru brankové území při šesti bránících hráčů Ruska.

Obr. č. 28: Belgie - Rusko

Utkání: Nizozemsko (červená) – Chile (modra)2:0
Odehráno: 23.6.2014 18:00
1) Místo akce – obranná zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – dlouhá kolmá přihrávka a rychlá kombinace zaloţená na
přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 3
4) počet bránících hráčů – 3
5) počet přihrávek – 2
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6) doba trvání útoku – 9 s
Realizace samotné akce:
 Zisk míče na polovině Nizozemska po důrazném osobním souboji.
 Dlouhá, přesná přihrávka do běhu na 40m na Robena.
 Nizozemský útočník vede míč aţ do prostoru pokutového území a přihrává na
zadní tyč, kde stojí Depay.
 Ten ve skluzu zakončuje do prázdné brány.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Rychlost provedení akce.
 Individuální činnost Robena.
 Náběh Depaye mezi dvěma obránci.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Nepohlídání si útočníka, který byl sám proti dvěma obráncům.

Obr. č. 29: Nizozemsko - Chile
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Chorvatsko (modrá) – Mexiko (červená) 1:3
Odehráno: 23.6.2014 22:00
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – dlouhá kolmá přihrávka a rychlá kombinace zaloţená na
přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 5
4) počet bránících hráčů – 4
5) počet přihrávek – 4
6) doba trvání útoku – 11 s
Realizace samotné akce:
 Hráči Střední Ameriky získávají míč ve střední zóně hřiště poblíţ lajny.
 Rychlou kombinací a naráţečkou vzniká přečíslení.
 Následuje přihrávka na spoluhráče, který vstupuje na hranici pokutového území
a přihrává na osamoceného Guardada.
 Ten ze vzdálenosti pokutové značky přesně zakončuje střelou nad brankáře.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Vytvoření tzv. trojúhelníku a krásné vykombinování soupeře pomocí naráţečky.
 Přesná finální přihrávka a přehled Chicharita.
 Tvrdá a umístěná střela Guardada nad padajícího brankáře.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Špatné poziční pokrytí hráčů z Mexika před finální přihrávkou, kde kromě
Guardada mohl v klidu zakončit ještě druhý z útočníků.
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Obr. č. 30: Chorvatsko - Mexiko

Utkání: Řecko (červená) – Pobřeží Slonoviny (modrá) 1:0
Odehráno: 24.6.2014 22:00
1) Místo akce – útočná zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – rychlá kombinace zaloţená na přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 2
4) počet bránících hráčů – 1
5) počet přihrávek – 2
6) doba trvání útoku – 3 s
Realizace samotné akce:
 Rychlému protiútoku předchází několik přihrávek hráčů z Pobřeţí slonoviny na své
půli.
 Přichází ohromná chyba u zpětné přihrávky na posledního hráče Afričanů.
 Míč okamţitě získávají Řekové a jdou do přečíslení dva na jednoho a akci
proměňují.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
92

 Vystihnutí přihrávky
 Rychlá „naráţečka“, po které šel Samaris sám na brankáře.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Zbytečně mnoho, krátkých přihrávek na malém prostoru na své polovině.
 Velmi špatná přihrávka spoluhráči.

Obr. č. 31: Řecko – Pobřeží Slonoviny

Utkání: Japonsko (modrá) – Kolumbie (červená) 1:4
Odehráno: 24.6.2014 22:00
1) Místo akce – obranná zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – rychlá kombinace zaloţená na přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 3
4) počet bránících hráčů – 3
5) počet přihrávek – 3
6) doba trvání útoku – 11 s
Realizace samotné akce:
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 Zastavení útočné akce Japonců před pokutovým územím Kolumbijců.
 Vykombinování se z obranné zóny aţ na polovinu hřiště.
 Následně přichází dlouhá přihrávka na Martíneze za obranu, který zasekává míč
a proměňuje akci.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Obranný zákrok Kolumbijců.
 Rychlé zaloţení akce a přesná kolmá finální přihrávka.
 Výborný náběh Martíneze za obranu.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Nezastavení akce včas na půli soupeře.

Obr. č. 32: Japonsko - Kolumbie

Utkání: Honduras (modrá) – Švýcarsko (červená) 0:3
Odehráno: 25.6.2014 22:00
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – rychlá kombinace zaloţená na přihrávce
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3) počet zapojených útočících hráčů – 2
4) počet bránících hráčů – 3
5) počet přihrávek – 1
6) doba trvání útoku – 6 s
Realizace samotné akce:
 Švýcarský tým získává balon u středového kruhu.
 Ihned dochází k situaci dva na tři.
 Levý útoční přihrává na nabíhajícího Shaqiriho.
 Po převzetí míče tento hráč postupuje sám ke gólmanovi a zakončuje střelou k tyči.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Velmi rychlý náběh Shagiriho do volného prostoru.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Neodhadnutí odskoku míče, který propadl aţ k útočníkům Švýcarska.
 Nepohlídání si nabíhajícího útočníka Švýcarů.

Obr. č. 33: Honduras - Švýcarsko

95

2) Play off
Utkání: Německo (červená) – Alžírsko (modrá)2:1
Odehráno: 30.6.2014 22:00
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – rychlá kombinace zaloţená na přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 4
4) počet bránících hráčů – 4
5) počet přihrávek – 4
6) doba trvání útoku – 8 s
Realizace samotné akce:
 Němečtí hráči se zmocňují míče ve střední zóně hřiště.
 Několika krátkými přihrávkami se dostávají před branku soupeře.
 Následuje přesná, šikmá přihrávka od Müllera do prostoru brankového území na
nabíhajícího Schürrleho, který posílá Německo do čtvrtfinále.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Podrţení balonu od Müllera a následná přesná, gólová přihrávka.
 Náběh Schürrleho a efektivní zakončení.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Nedůrazné pokrytí útočníků, zejména Schürrleho.

96

Obr. č. 34: Německo - Alžírsko

Utkání: Argentina (červená) – Švýcarsko (modrá) 1:0
Odehráno: 1.7.2014 18:00
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – dlouhá šikmá přihrávka a rychlá kombinace zaloţená na
přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 4
4) počet bránících hráčů – 6
5) počet přihrávek – 2
6) doba trvání útoku – 8 s
Realizace samotné akce:
 Švýcarský hráč v osobním souboji ve středu hřiště ztrácí míč a hru přebírá
Argentina.
 Ihned přichází rychlá přihrávka na Messiho, který obchází soupeře a vede míč aţ
do pokutového území.
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 Tam přesnou nahrávkou nachází volného Di Maríu a tento hráč posílá Argentinu do
dalších bojů o mistra světa.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Zbytečná ztráta míče na půli hřiště.
 Výborná práce Messiho při vedení míče a chytrá finální přihrávka.
 Podpořený útok několika spoluhráči.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Takticky nezastavený Messi ještě před pokutovým územím.
 Nechání úplně volného Di Maríu v pokutovém území.

Obr. č. 35: Argentina - Švýcarsko

Utkání: Belgie (červená) – USA (modrá) 2:1
Odehráno: 1.7.2014 22:00
1) Místo akce – obranná zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – dlouhá šikmá přihrávka a rychlá kombinace zaloţená na
přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 4
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4) počet bránících hráčů – 5
5) počet přihrávek – 3
6) doba trvání útoku – 13 s
Realizace samotné akce:
 Po dlouho šikmé přihrávce dochází k osobnímu souboji, který vyhrává hráč Belgie
a postupuje do pokutového území.
 Tam nachází zpětnou přihrávkou De Bruyneho.
 Ten se obtočí mezi dvěma protihráči a zakončuje na vzdálenější tyč.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Vyhraný souboj a individuální akce hráče z Belgie.
 Podpora několika spoluhráčů.
 Vyhnutí se dvěma obráncům a přesná střela De Bruyneho.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Včasné nezastavení rozběhlého hráče na křídle.
 Nepokrytí De Bruyneho, kterého brání dva hráči.

Obr. č. 36: Belgie - USA
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Utkání: Belgie (červená) – USA (modrá) 2:1
Odehráno: 1.7.2014 22:00
1) Místo akce – střední zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – rychlá kombinace zaloţená na přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 3
4) počet bránících hráčů – 4
5) počet přihrávek – 4
6) doba trvání útoku – 11 s
Realizace samotné akce:
 Po zisku balonu přichází přihrávka na Hazarda do lajny.
 Ten vede míč aţ k pokutovému území, kde mu zabíhá za obranu Lukaku, který
vstřeluje branku.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Chytrá finální přihrávka Hazarda.
 Podpora více hráčů.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Nepokrytí zmiňovaného Lukaka.
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Obr. č. 37: Belgie – USA

Utkání: Brazílie (modrá) – Německo (červená) 1:7
Odehráno: 8.7.2014 22:00
1) Místo akce – útočná zóna hřiště
2) model rychlého protiútoku – rychlá kombinace zaloţená na přihrávce
3) počet zapojených útočících hráčů – 2
4) počet bránících hráčů – 2
5) počet přihrávek – 2
6) doba trvání útoku – 4 s
Realizace samotné akce:
 Hráči Německa napadají přihrávku domácích hráčů a získávají balon.
 Kroos ihned zakládá protiútoku a nahrává spoluhráči.
 Ten z prvního doteku okamţitě vrací opět na Kroose, který uţ zakončuje do
prázdné brány.
Co lze zdůraznit na útočícím druţstvu?
 Rychlé a důrazné napadání.
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 Výborná kombinace z prvního doteku.
Co lze vytknout bránícímu druţstvu?
 Nepokrytí si míče při přihrávce, kdyţ brazilský hráč stál zády k soupeři.

Obr. č. 38: Brazílie - Německo
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12.

Diskuze

V diplomové práci byly analyzovány všechny vstřelené branky, které byly
vstřeleny na Mistrovství světa v Brazílii 2014. Z těchto branek byly vybrány pouze rychlé
protiútoky, na které se tato práce zaměřuje. Letošní mistrovství světa přineslo 171 branek,
coţ je o 26 branek více neţ na předchozím šampionátu. Odehráno bylo 64 utkání – průměr
tedy činí 2,67. To je zatím největší průměr branek na zápas za posledních 16 let, stejný
výsledek byl dosaţen na Mistrovství světa ve Francii 2008. Oproti předešlému mistrovství
je to velký skok, právě předešlý šampionát v Africe přinesl historicky druhý nejmenší
průměr vstřelených branek na zápas (viz kap. 10). Jak uţ bývá v posledních letech zvykem,
i na tomto turnaji byl představen nový a moderní míč, který měl být opět rychlejší a více
nevyzpytatelný pro brankáře. Je sice pravda, ţe padlo téměř v průměru o půl branky na
zápas více, ale to stejné slibovali i v Jihoafrické republice a jak to dopadlo. Dále podle
mého názoru se průměr zvýšil z velké části náhodou. Objevilo se totiţ mnoho zápasů, kde
se vyskytly vysoké výsledky, tím se průměr ihned zvyšoval. Proto se dá opět očekávat, ţe
další světový šampionát bude, co se týče branek chudší. Celkově bylo toto mistrovství
charakteristické novými technologiemi i velkými počty branek. Nechyběly výsledky jako
5:2 mezi Francií a Švýcarskem nebo 7:1, který dokonce padl v semifinále mezi muţstvy
Německa a Brazílie. Domnívám se, ţe tomu mohlo být, také kromě náhody, z důvodu
velmi dobré připravenosti týmů z Evropy a druţstva z celého světa nehrála tolik
defenzivně jako v jiţní Africe. Začíná se jiţ znatelněji projevovat výkonnostní prohloubení
mezi některými kontinenty. Některé státy se snaţí dohánět a i srovnávat s nejlepšími týmy
jako např. africká druţstva. Naopak Jiţní Amerika, která vţdy jediná soutěţila s Evropou,
začíná ztrácet. Uţ jen to, ţe letos poprvé v historii dokázal evropský tým vyhrát na půdě
Jiţní Ameriky, značí hodně. Třetí tým byl také z Evropy, a kdyby existovala spravedlnost,
tak finále bylo ryze evropské. Za další ukazatel se dá povaţovat to, ţe muţstva z Evropy
vyhrála jiţ potřetí za sebou.
První úkol, který jsem si stanovil, bylo rozdělení všech branek na góly z tzv. „
otevřené hry“ a na standardní situace. Právě z „otevřené hry“ neboli z nepřerušené hry bylo
dosaţeno 124 (72,5%) gólů, zbylých 47 gólů (27,5%) bylo střeleno ze standardních situací.
To se shodovalo s názory Buzka a Procházky (2003), kteří uváděli, ţe ze standardních
situací padá 25 – 35% branek. Stejný názor měl i Bedřich (2006). Naopak Vojáček (2007)
těmto situacím dává vyšší procentuální zastoupení, a to 30 – 40%. Hřebík (2001) také říká,
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ţe standardní situace tvoří 30% všech branek. V porovnání s Ligou mistrů 2007/2008,
kterou analyzoval Kulatka (2009), se letošní mistrovství lišilo jen o 4 procenta.
A v porovnání se světovým šampionátem 2010 padlo ze standardních situací o jednu
branku více neţ před čtyřmi lety, coţ je zanedbatelné, ale z „otevřené hry“ jich bylo letos
vstřeleno o 25 branek více. Dalo by se říci, ţe tyto údaje se pohybují relativně ve stálých
číslech a razantně se ani měnit nebudou s vývojem dnešní hry. Můj názor je, ţe se spíše
pomalu procentuální poměr standardních situací bude zvyšovat, z důvodu taktických
a obranných pokynů řady muţstev. Týmy se tak budou více prosazovat po nacvičených
akcí.
Co se týče formy útoku, má hlavní zastoupení postupný útok, který se objevil v 71
případech (57,3%), na druhém místě se objevuje kombinovaný útok, po kterém padlo 27
branek (21,8%). O jeden gól méně se vyskytoval u rychlého protiútoku, tedy 26 branek
(21%). Pokud to srovnáme s minulým mistrovstvím světa, tak se postupný útok téměř
neměnil, kdeţto rychlý protiútok a kombinovaný útok znatelně. V Jihoafrické republice
bylo podle Vaněčka (2012) z rychlého protiútoku vstřeleno 33,3% tedy o 12,2% více
a kombinovaným útokem 12,4%, coţ je 9% méně neţ letos. Mé výsledky ukázaly, ţe
nejčastěji byl rychlý protiútok realizován do deseti vteřin jednou aţ třemi přihrávkami.
Počet zapojených útočících hráčů se pohyboval od dvou do čtyř. Naopak nejčastější počet
bránících hráčů zapojených proti rychlému protiútoku byl tři nebo čtyři. Tímto jsem si
potvrdil hypotézu č. 1, ve které jsem předpokládal, ţe většina rychlých protiútoků se
odehraje do deseti vteřin od zisku míče dvěma aţ třemi přihrávkami. Do deseti vteřin bylo
vstřeleno 18 branek z šestadvaceti, coţ je 69,2%. Je ale zajímavé, ţe nejvíce branek spadlo
právě v jedenácti vteřinách, celkem pět. Co se týče přihrávek, tak nejvíce se pohybovaly v
rozmezí od jedné do třech, a to shodně po šesti gólech. Naopak se mi vyvrátila hypotéza
č. 4, ve které jsem přepokládal, ţe nejčastější počet zapojených bránících hráčů proti
rychlému protiútoku budou dva. Ve dvanácti případech byli do obranné činnosti zapojeni čtyři
hráči.

Výsledky, které zjistil Kulatka (2009), se moc nepodobaly. Postupným útokem bylo
zakončeno 51,4 %, rychlým protiútokem 36 % a kombinovaným protiútokem 12,4 %.
Stejně jako v mé práci se nejčastější počet přihrávek pohyboval mezi jednou aţ třemi. Ale
nejvíce branek padlo v osmi sekundách a počet zapojených hráčů do tohoto útočného
systému byl také dva aţ čtyři. Vaněčkovy (2012) výsledky říkaly, ţe na Mistrovství světa
2010 se rychlý protiútok nejčastěji realizoval v šesti aţ sedmi vteřinách jednou aţ třemi
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přihrávkami. Počet bránících hráčů se pohyboval nejvíce od tří do šesti, ale útočníci
nejvíce zakončovali ve třech hráčích. Toncar (2010) zjistil, ţe formy útoku na MS 2007 do
20 let u českého týmu se pohybují následovně, postupný útok činí 48%, rychlý protiútok
33% a kombinovaný útok 19%.
K zisku míče v nejvíce případech docházelo ve stření zóně (65,4 %). To se také
dalo očekávat, protoţe značná část utkání probíhá právě v tomto prostoru. Obranná zóna
tvořila 23,1% a útočná pouhých 11,5%. Zde jsem si potvrdil svoji hypotézu č. 3, ve které
jsem přepokládal, ţe nejméně branek z rychlého protiútoku padne po zisku míče v útočné
zóně.
Ve způsobu střelby při rychlém protiútoku dominoval první dotek (42,3%)
a následně střelba po zpracování a vedení míče (23,1%)). Na třetím místě byla střelba po
zpracování míče (15,4%). Výsledky Vaněčka (2012) se trochu lišily, podle mého názoru je
to způsobeno tím, ţe on analyzoval všechny vstřelené branky, kdeţto já pouze rychlý
protiútok. Proto první dotek tvořil na Mistrovství světa 2010 53% a střelba po zpracování
míče 21%.
V technice střelby měli také hráči jasno. Nejčastěji zakončovali vnitřním stranou
nohy „placírka“ (42,3%). Tato technika střelby se vyskytovala nejčastěji z důvodu, ţe hráči
se při rychlém protiútoku často dostávají do velké blízkosti brankáře a musejí rychle
a přesně zakončovat. Přímý nárt tvořil druhý nejčastější způsob (26,9%) a následoval
vnitřní nárt (19,2%). Další hodnoty byly jiţ zanedbávající.
Zakončení rychlého protiútoku dopadlo podle očekávání. V drtivé většině byly akce
zakončovány v prostoru pokutového území (18 branek), coţ vyplývá z charakteru tohoto
útočného systému. Proto jak jiţ bylo zmíněno, byla nejčastější zvolená technika zakončení
vnitřní strana nohy (z důvodu malé vzdálenosti mezi hráčem, brankářem a brankou). Šest
branek bylo vstřeleno z oblasti prostoru brankového území a pouhé dvě z prostoru za
pokutovým územím.
Zajímavé bylo zjištění u laterality střelby. Asi 90% populace tvoří praváci, tedy
i většina fotbalistů upřednostňují pravou nohu. Sice se říká a mělo by to tak i být, ţe elitní
fotbalisté umějí pouţívat obě nohy. Výsledky mé práce ukázaly, ţe více neţ polovina
branek byla zakončena levou nohou, konkrétně čtrnáct. Zbylých dvanáct gólů bylo
vstřeleno pravou končetinou. Ve výsledcích Kulatky v Lize mistrů 2007/2008 tvořila pravá
noha 72,6% a levá noha 27,4%. Je pravda, ţe šestadvacet pozorovaných útoků je relativně
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málo, proto čísla mohou být zavádějící, ale na druhou stranu, jak jiţ bylo řečeno, rychlý
protiútok bývá často zakončen z bezprostřední vzdálenosti. Proto hráči dokáţou přesně
zakončovat i slabší nohou. Tímto jsem si velice překvapivě vyvrátil hypotézu č. 5, ve které
jsem přepokládal, ţe dominantní noha při zakončení rychlého protiútoku bude pravá
končetina. Čtrnáctkrát se hráčům podařilo zakončit právě levou končetinou, coţ činilo 53,8%.
Zajímavé zjištění přinesla úspěšnost střelby vzhledem k času utkání. V prvních patnácti
vteřinách se rychlý protiútok ani jednou nevyskytl. Celkově se za první poločas (počítá se
i nastavení) objevil devětkrát z toho ve čtyřech případech od 31. do 45 minuty a v jednom
případě v nastavení. V druhém poločase se hráči prosazovali častěji. Od 61. minuty do 90. se
fotbalisté trefili v devíti případech, v nastavení třikrát a v prodlouţená čtyřikrát (viz kap. 10).
Zde je krásně vidět, ţe tento herní systém se spíše objevuje ke konci prvního poločasu nebo na
konci utkání. Podle mého názoru je to způsobeno únavou hráčů, která způsobuje častější chyby
při hře a vzniká tak více příleţitostí rychle překonat obranu.
V kvalitativní části práce jsem rozebíral jednotlivé akce zakončené brankou po rychlém
protiútoku. Hledal jsem hlavní chyby a příčiny vzniku, ale také jsem vystihoval dobrou práci
útočníků. Dále byly vytvořeny základní modely rychlého protiútoku. Nejčastěji se hráči
prosadili po rychlé kombinaci zaloţené na přihrávce, celkem jedenáctkrát. Počet přihrávek se
pohyboval nečastěji od jedné do tří. Druhý nejčastější způsob tvořily hned dvě kategorie, a to
individuální akce jednotlivce a dlouhá kolmá přihrávka s rychlou kombinací (viz graf č. 14).
Nyní mohu zodpovědět poslední hypotézu (č. 3), ve které jsem přepokládal, ţe nejčastěji

vyskytovaný model rychlého protiútoku bude po individuální akce jednotlivce. Tato
hypotéza se mi nepotvrdila, protoţe nejčastěji se vyskytovalo zakončení po rychlé
kombinaci. Pokud bych to chtěl porovnat s Mistrovstvím světa v Jihoafrické republice, tak
Vaněčkovi (2012) také vyšel nejčastější model po rychlé kombinaci. Následovala dlouhá
šikmá přihrávka spolu s dlouho kolmou přihrávkou. Aţ poté se hráči prosazovali po
individuální akci.
Moje výsledky ukazují, ţe pokud chceme překonat obranu soupeře, nezáleţí ani tak
na počtu bránících hráčů, ale na rychlosti provedení, protoţe i při větším počtu bránících
hráčů se dá vyuţít rozhozené obrany. Důleţité jsou krátké, rychlé přihrávky a rychlost
provedení. Vše by se mělo stihnout nejlépe do deseti vteřin od zisku míče a do tří
přihrávek. Proto by se trenéři měli zaměřovat hlavně na rychlostí předpoklady hráče, herní
činnosti jednotlivce a na akce dva na tři, tři na čtyři a ne jen na situace jeden a jednoho.
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Také málo rychlých protiútoku vzniká v útočící zóně hřiště, proto si myslím, ţe by trenéři
častěji měli vyuţívat v tréninku i při utkání presink jiţ v útočné zóně.
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13.

Závěr

V diplomové práci jsem shrnul základní charakteristiku fotbalu se stručnou historií.
Důleţité jsou nepochybně i vývojové trendy, které se uplatňují v dnešním fotbale. Jak je
známo, fotbal, ale i celý sport, se neustále mění, jde kupředu. Vše je dáno lepším zázemím,
peněţními prostředky a dostupnou technikou. Tím pádem jsou stále kladeny větší
poţadavky na hráče v herním výkonu. Právě samotný herní výkon je zde důkladně
popisován, jak individuální, tak týmový. Další kapitolou byly herní systémy, které jsem
porovnával, popisoval a hledal výhody či nevýhody. V neposlední řadě srovnávám
formace druţstva, neboli rozestavení týmu, které se mění během zápasů i během fází
utkání.
V následující praktické části jsem dopodrobna analyzoval všech 171 branek, které
na Mistrovství světa 2014 konané v Brazílii padlo. Tyto branky byly rozebrány ze dvou
hledisek. V kvantitativním výzkumu jsem zjišťoval, po kterém systému bylo vstřeleno
nejvíce branek. Hlavním tématem, jak uţ název diplomové práce naznačuje, je rychlý
protiútok. Zde jsem se rozebíral všechny důleţité faktory jako jsou: počet zapojených
branících i útočících hráčů, počet přihrávek, doba trvání, technika a způsob střelby nebo
zisk míče. V kvalitativním výzkumu se detailně soustředím na zakreslení všech rychlých
protiútoků, které byly zakončeny gólem. Zde popisuji celou akci, hlavní chyby obrany a
zdůrazňuji, co útočící hráči udělali dobře. Pro zisk těchto dat jsem pouţil nepřímé
pozorování z VHS nosičů. Hlavní nevýhodou této techniky spočívá v tom, ţe nezabírá celé
hřiště a některé situace tak těţko posuzují.
Zjištěné hodnoty se v porovnání s posledními MS světa moc neliší aţ na celkový
počet branek, který se po dvanácti letech opět zvýšil, v porovnání s minulým mistrovstvím
světa dokonce o šestadvacet gólů. Celkově poslední trend ukazuje, ţe vstřelené góly zlehka
upadají, navzdory nejmodernějším technologiím míčů a kopaček, ale vše je způsobeno
technickými a taktickými pokyny. Dá se říci, ţe v dnešním moderním fotbale převládá
obrana nad útokem. Zvláště na největších akcích jako je zrovna mistrovství světa, protoţe
kaţdý bod je nehorázně cenný a rozhoduje o slávě či zklamání.
V posledním odstavci bych rád odcitoval nejlepšího fotbalistu světa, a to Pelého.
„Fotbal je úţasná hra. Jeho vzrušení a oddanost fotbalu připomněly milionům fanoušků na
světě, ţe tento sport je nutné proţívat. Za celý zápas mohou diváci vidět řadu dynamických
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akcí a různých dovedností. Od svého vzniku fotbal rozdává chvíle vzrušení, oslav i zoufalství.
Ţádná jiná hra nemá takovou moc spojovat i rozdělovat“(Gifford, 2006).
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