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Abstrakt 

 

Název: Komparace vybraných proměnných herního výkonu ve fotbale 

Cíle: Analýza vybraných proměnných herního výkonu českých profesionálních 

družstev v ději utkání fotbalu v Lize mistrů a Evropské lize UEFA v roce 2013. 

V průběhu pozorování evidovat stanovené proměnné, následně zjištěné výsledky 

vyhodnotit a vzájemně porovnat. 

 

Metody: Využití observační analýzy a komparace vybraných proměnných herního 

výkonu v soutěžních utkáních profesionálního fotbalu.   

 

Výsledky: Vykazují rozdíly mezi českými a špičkovými fotbalovými družstvy v soutěži 

Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA. Objasňují, v čem jednotlivé týmy vynikají a v čem 

zaostávají za soupeřem, a vyhodnocují sledované proměnné v ději utkání, které mohou 

rozhodovat o výsledku utkání. 

 

Klí čová slova:  Profesionální fotbalové soutěže, indikátory herního výkonu, observační 

analýza, komparace proměnných, interpretace do tréninkové praxe. 



 
 

Abstract 

 

Title: Comparison of selected variables of gaming performance in football    

 

Objectives: Analysis of selected variables of gaming performance in the matches of 

professional Czech football teams in the Champions League and UEFA Europa League 

in 2013. During the observation to register set variables, then evaluate obtained results 

and compare them. 

 

Methods: The use of observational analysis and comparison of selected variables of 

gaming performance in competitive matches of professional football. 

 

Results: Show differences between Czech and top football teams in the Champions 

League and European Cup. Explain in which factors particular teams excel and in which 

they drop behind opponent, they evaluate monitored variables in the match itself, that 

can decide the outcome of the match.      

 

Keywords: Professional football competitions, gaming performance indicators, 

observational analysis, comparison of variables, interpretation to training practice. 



 
 

Obsah 

 

1 Úvod ............................................................................................................................... 9 

2 Teoretická část ............................................................................................................. 10 

2. 1 Charakteristika kopané ............................................................................................ 10 

2. 1. 1 Tělesná stránka kopané .................................................................................... 12 

2. 1. 2 Technicko-taktická stránka kopané ................................................................. 12 

2. 1. 3 Psychologická stránka kopané ......................................................................... 12 

2. 2 Vznik a vývoj kopané .............................................................................................. 12 

2. 3 Herní činnosti ........................................................................................................... 14 

2. 3. 1 Útočné činnosti jednotlivce ............................................................................. 15 

2. 3. 1. 1 Výběr místa .............................................................................................. 15 

2. 3. 1. 2 Přihrávání ................................................................................................. 16 

2. 3. 1. 3 Zpracování míče ...................................................................................... 18 

2. 3. 1. 4 Vedení míče ............................................................................................. 18 

2. 3. 1. 5 Obcházení soupeře ................................................................................... 19 

2. 3. 1. 6 Střelba ...................................................................................................... 20 

2. 3. 2 Obranné činnosti jednotlivce ........................................................................... 21 

2. 3. 2. 1 Odebírání míče ......................................................................................... 21 

2. 4 Útočné systémy ........................................................................................................ 22 

2. 4. 1 Systém rychlého protiútoku ............................................................................. 22 

2. 4. 2 Systém postupného útoku ................................................................................ 24 

2. 4. 3 Systém kombinovaného útoku ......................................................................... 25 

2. 5 Obdobné analýzy ..................................................................................................... 26 

3 Výzkumná část ............................................................................................................. 27 

3. 1 Cíl práce ............................................................................................................... 27 

3. 2 Úkoly práce .......................................................................................................... 27 

3. 3 Hypotézy .............................................................................................................. 27 

4 Metodika práce ............................................................................................................ 28 

4. 1 Metodologie ......................................................................................................... 28 

4. 2 Kategorie pozorování ........................................................................................... 29 

4. 2. 1 Počet střel ..................................................................................................... 29 

4. 2. 2 Počet přihrávek před střelbou ...................................................................... 29 

4. 2. 3 Útoky zakončené po individuální akci / po kombinaci ................................ 29 

4. 2. 4 Konstruktivně / destruktivně odebrané míče ............................................... 29 

4. 2. 5 Úspěšné / neúspěšné řešení situace 1 : 1 ...................................................... 30 

4. 2. 6 Počet dotyků míče před jeho odehráním ...................................................... 30 



 
 

4. 2. 7 Místo střelby ................................................................................................ 30 

4. 2. 8 Místo přihrávky na střelbu ........................................................................... 31 

4. 2. 9 Postavení hráčů obou týmů při vstřelené brance ......................................... 31 

4. 3 Výzkumný soubor ................................................................................................ 31 

5 Výsledky ...................................................................................................................... 32 

5. 1 Utkání č. 1: Viktoria Plzeň – Bayern Mnichov ................................................... 32 

5. 1. 2 Legenda k obrázkům: ................................................................................... 34 

5. 2 Utkání č. 2: Bayern Mnichov – Viktoria Plzeň ................................................... 36 

5. 3 Utkání č. 3: Viktoria Plzeň – Manchester City .................................................... 41 

5. 4 Utkání č. 4: Manchester City – Viktoria Plzeň .................................................... 46 

5. 5 Utkání č. 5: Slovan Liberec – Sevilla .................................................................. 52 

5. 6 Utkání č. 6: Sevilla – Slovan Liberec .................................................................. 56 

5. 7 Výsledky hypotéz ................................................................................................ 60 

6 Diskuze ........................................................................................................................ 62 

7 Závěr ............................................................................................................................ 65 

8 Seznam použité literatury ............................................................................................ 66 



9 
 

1 Úvod 
 

Od svých pěti let jsem se aktivně věnoval fotbalu. Již v dětství jsem si 

vybudoval zálibu k tomuto sportu a hrál ho 16 let napříč všemi věkovými a různými 

výkonnostními kategoriemi. Se studiem na FTVS UK jsem se také začal věnovat 

trénování nejmladších fotbalistů. 

Během života jsem samozřejmě sledoval i mnohá utkání českých týmů 

v evropských pohárech, konkrétněji v Lize mistrů a v Evropské lize UEFA, dříve též 

nazývané Pohárem UEFA. Největšího úspěchu v mezinárodních soutěžích dosáhla AC 

Sparta Praha v sezóně 1991/92, kdy obsadila 2. místo v semifinálové skupině Poháru 

mistrů evropských zemí (předchůdce dnešní Ligy mistrů). Za dob mého sledování již 

nedošlo k takovému úspěchu pro český fotbal na klubové úrovni a nejlepším počinem 

bývá zpravidla kvalifikace do základní skupiny Ligy mistrů. Čeští zástupci jsou téměř 

v každém zápase hlavních soutěží považováni za „outsidera“. V pozápasových 

hodnoceních jsem často slýchával, že soupeř byl jednoduše ve všem lepší, český tým si 

nevypracoval za celé utkání téměř nic, že rozdílnost kvalit obou celků byla obrovská 

atd. Vždy jsem hledal rozdíly ve hře zahraničních klubů a snažil se najít příčiny 

rozdílných výkonností. V této bakalářské práci se mi naskytla možnost zjistit ony 

důvody, porovnat sledované kategorie u obou týmů při fotbalovém utkání. Samozřejmě, 

že důležitou roli hrají například i finanční možnosti týmů a kvalita hráčského kádru. Na 

tyto faktory však nebudu v mé práci brát zřetel, snahou je jednoduše porovnat oba 

celky, které proti sobě nastoupí, a zjistit, jak se ve sledovaných kategoriích lišily, 

popřípadě zhodnotit, který ukazatel mohl být klíčový pro výsledek utkání.  

Pro svou práci jsem si vybral dvojzápasy FC Viktorie Plzeň s FC Bayern 

Mnichov a Manchester City FC a také dvojutkání mezi FC Slovan Liberec a Sevilla FC. 

Jedná se opravdu o špičkové týmy z nejlepších světových lig, konkrétně Bayern 

Mnichov je celkovým vítězem Ligy mistrů v sezóně 2012/2013. Věřím, že analýzy 

utkání mi poskytnou informace o rozdílech ve hře českých a zahraničních celků, že 

odhalím faktory, které byly klíčové pro výsledky utkání, a že mi získané zkušenosti a 

informace například i poslouží při trénování, kterému bych se rád věnoval. Výsledek 

utkání může být někdy i dílem náhody nebo jedné povedené akce, která změní taktiku 

obou družstev, budu proto pozorovat hned 9 kategorií, které považuji za významné. 

Očekávám, že se budou hojně vyskytovat v každém zápase a budu mít dostatek 

potřebných materiálů ke zpracování. 
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2 Teoretická část 
 
2. 1 Charakteristika kopané 
 

Fotbal patří mezi týmové invazní sportovní hry brankového typu. 

Sportovní hru charakterizuje Táborský (2007) jako soutěživou činnost dvou 

soupeřů v jednotném prostoru a čase, kteří podle institucionálně schválených pravidel 

usilují o prokázání vlastní převahy lepším ovládáním společného předmětu. Od 

ostatních sportů se sportovní hry (s výjimkou sportů úpolových) odlišují v tom, že se 

spolu v daném okamžiku mohou a současně musí utkávat vždy pouze dva soupeři 

(jednotlivci, dvojice nebo vícečlenná družstva). Jednotkou jakékoliv soutěže ve 

sportovních hrách je tedy utkání dvou soupeřů. Na rozdíl od úpolových sportů však 

protivníci ve sportovních hrách soupeří o společný předmět. Ten je až na výjimky vždy 

pouze jeden. U fotbalu se jedná o míč. 

Konkrétně fotbal je soutěživá činnost dvou soupeřících celků, z nichž každý se 

snaží vstřelit soupeři co největší počet branek a současně jich co nejméně obdržet 

(Navara, 1986).  Tento cíl hry se realizuje promyšlenou činností jednotlivců, vzájemnou 

spoluprací skupin hráčů i dělbou činností v rámci celého družstva (Choutka, 1970). 

V průběhu hry se střídají úseky, kdy má družstvo pod kontrolou míč, a úseky, kdy nemá 

míč v držení. Z tohoto hlediska rozlišujeme ve hře dvě základní fáze- útočnou a 

obrannou. Obsah kopané tvoří herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a systémy 

hry družstva (Navara, 1986).  

Základem hry je herní situace. Každou z nich tvoří určitý komplex činitelů, který 

je pochopitelně proměnlivý. Každá situace je konkrétní úkol, který musí hráč okamžitě 

řešit. Jeho vyřešením se daná situace rozpadá a vzniká ihned situace nová. Tak vlastně 

tvoří hru celý řetěz situací, které na sebe více či méně těsně navazují. Jednotlivé situace 

se od sebe velmi liší. Jinak vypadají situace v útoku, jinak v obraně, jinak 

v bezprostřední blízkosti branky, jinak uprostřed hřiště apod. Přes nesmírnou pestrost se 

některé situace ve hře opakují, tj. vyskytují se častěji, a proto je nazýváme situacemi 

typovými. Těchto situací je ve srovnání s celkovým počtem ostatních sice málo, ale jsou 

důležité, neboť tvoří jakousi pevnou kostru hry. (Choutka, 1970). 
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Psotta a Buzek (in Táborský, 2007) uvádí, že fotbal je jak z hlediska zájmu, tak 

jeho provozování ve volném čase nejoblíbenější sportovní hrou chlapců na základních, 

středních a vysokých školách. 

Důvodem oblíbenosti fotbalu v České republice je podle Navary (1986) 

především snadná dostupnost a přitažlivost. Fotbal je rovněž účinným prostředkem 

aktivního odpočinku, zvyšování celkové výkonnosti mládeže i dospělých, ale také 

oblíbeným prostředkem zábavy. 

Svým obsahem a nároky na hráče se však také řadí mezi nejnáročnější hry a ve 

srovnání s ostatními druhy sportů zaujímá přední místo. Zatížení hráče kopané je dáno 

jednak velkým objemem práce, kterou během utkání vykoná, jednak střídavou 

intenzitou zatížení a rozsáhlou škálou nejrůznějších pohybů a dalších činností. Kopaná 

klade na hráče i velké nároky v oblasti psychické. Hráč řeší ve velmi krátkých časových 

úsecích složité a neopakující se herní situace, které vyžadují značnou pohotovost a 

tvořivost ve vynalézání originálních a účelných způsobů řešení. Pro ilustraci si uveďme 

několik příkladů. Kopaná se hraje na největší hrací ploše (spolu s ragby) a má poměrně 

dlouhou hrací dobu- 90 minut. Do hry jsou neustále zapojeni téměř všichni hráči na 

hřišti, neexistují oddechové časy jako v jiných kolektivních hrách, neexistuje střídání 

hráčů během hry (Matoušek a kol, 1973). 

Důležitým činitel při fotbalovém utkání jsou však i rozhodčí, kteří dohlíží na 

dodržování pravidel a řídí utkání podle předpisů a v duchu fair play. Pravidla fotbalu 

jsou základní normou, kterou se řídí všechny soutěže v celém fotbalovém světě. Jsou do 

značné míry proslulá svou konzervativností a zdánlivou neměnností. Je to dáno jak 

tradicí, tak i pevně zavedenými zvyklostmi v mezinárodním výboru pro pravidla FIFA 

(IFAB). Pravidla přesně definují, co je nařízeno, povoleno a zakázáno (Psotta, Buzek in 

Táborský, 2007). 

Samotná hra při fotbale má podle Matouška a kol. (1973) 3 základní stránky: 

1. tělesnou (kondiční), 

2. technicko-taktickou, 

3. psychologickou. 
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2. 1. 1 Tělesná stránka kopané 

Odpovídající stav tělesné připravenosti hráče kopané je základním požadavkem 

dobrého sportovního výkonu, je jeho podkladem. Tělesná příprava má dvě základní 

podoby, všeobecnou a speciální. Všeobecná tělesná příprava je základem pro speciální 

přípravu. Pro úroveň sportovního výkonu má však rozhodující význam stav speciální 

tělesné přípravy, která ve svých projevech plně slouží potřebám hry (Matoušek a kol., 

1973). 

 

2. 1. 2 Technicko-taktická stránka kopané 

Tímto pojmem rozumíme vlastní specifický obsah kopané, který ji jako hru 

odlišuje od ostatních kolektivních her. Jedná se o soubor technických, taktických a 

dalších teoretických vědomostí, dovedností a návyků, které tvoří hlavní a typický obsah 

kopané (Matoušek a kol., 1973).  

 

2. 1. 3 Psychologická stránka kopané 

 Psychologická regulace je nejvyšší regulační úrovní lidského organismu, která 

se promítá do projevů osobnosti hráče kopané a do úrovně jeho sportovního výkonu ve 

všech složkách.  

Hlavním rysem hry je vysoká intenzita svalové práce, která je nerovnoměrně 

rozložena, což způsobuje i velkou dynamiku psychických procesů u hráčů. 

Vnější a vnitřní podmínky činností jsou proměnlivé (osvětlení, počasí, povrch 

hřiště, únava aj.), což dále komplikuje rozvoj dovedností a jejich využívání při hře. 

Psychologická složka se nejvýrazněji promítá do aktuálních psychických stavů hráče. 

Pro vysoký sportovní výkon je nepostradatelná odpovídající psychická odolnost hráče i 

vysoký stav připravenosti ve všech ostatních složkách. 

 

2. 2 Vznik a vývoj kopané 
 

Nejstarším zobrazením míče je zřejmě jeho kresba v chrámu egyptského 

Karnaku, jejíž stáří se odhaduje na 4000 let (Bedřich, 2007). 
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Dnešní kopaná vznikla přirozeným vývojem z míčových her, které nacházíme 

v různých obměnách na všech kontinentech v každé historické etapě kulturního vývoje 

lidské společnosti. Zprávy o míčových hrách máme již z 3. tisíciletí před naším 

letopočtem, míč se obvykle kopal i házel (Ondřej, 1986). 

Počátky fotbalu najdeme na pradávných nápisech a symbolech. V Řecku to byla 

hra zvaná episkiros a harpaston, v Římě harpascum, v Normandii soule, v Japonsku 

kenatt (Bedřich, 2007). Podle Bauera (2005) se obdobná hra hrála také v Číně pod 

názvem „Ts uh Küh“. Její dochovaná přesná pravidla pocházejí asi z 3. století před n. l., 

kdy tuto hru hráli čínští císařští vojáci. Jako míč se přitom používala kožená koule 

vyplněná vlasy a ptačími péry.  

Římské harpascum se zdá být velmi důležité pro zrod moderní kopaně, neboť 

v rámci svých tažení a výbojů přinesli Římané tuto hru s sebou do Británie. V dnešní 

Anglii a Skotsku zaznamenat fotbal mezi 8. a 19. stoletím obrovský rozmach a vášnivě, 

často drsně a bez pravidel, ho proti sobě hrály celé vesnice a malá městečka. Fotbal se 

však hrál tak tvrdě, že při každém „zápasu“ docházelo k hrubým násilnostem a 

výtržnostem. Důsledkem toho bylo to, že ve 14. a 15. století starosta Londýna a angličtí 

a skotští králové fotbal několikrát úplně zakázali. Ani to však nemohlo v žádném 

případě vývoj a rozmach fotbalu zastavit (Bauer, 2005). 

Anglie se stala kolébkou moderního fotbalu. Míčové hry podobné fotbalu byly 

v Anglii důležitou součástí výchovy a studia na školách. V roce 1846 sestavil v Rugby 

doktor Thomas Arnold první závazná pravidla. V Rugby mohli hráči tvrdě napadat 

protivníka a míč přenášet v ruce. Hra rukou byla v té době nutná kvůli nedostatečně 

vyvinuté technice zpracování míče. Po dlouhých a vášnivých debatách založilo 26. října 

roku 1863 jedenáct londýnských klubů a škol v hospodě s názvem „Free Mason’s 

Tavern“ fotbalovou asociaci s názvem „Football Association“ neboli první fotbalový 

svaz na světě (Bauer, 2005). 

Kopaná přerostla v Anglii rámec škol, následně byly zřetelné dva hlavní směry 

této hry; jeden omezoval hru rukama, druhý ji toleroval (Ondřej, 1986). 

Roztříštěnost a nejednotnost pravidel si zákonitě vynutily řešení. Situace byla 

vyřešena v roce 1863, kdy zástupci škol a klubů uznávající pouze hru nohama ustanovili 

Anglickou fotbalovou asociaci. V roce 1904 byla v Paříži ustanovena Světová fotbalová 

federace (FIFA). První mistrovství světa se konalo v roce 1930 v Uruguayi. V roce 
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1954 byla ustanovena Evropská fotbalová asociace (UEFA). V Čechách se objevuje 

fotbal koncem 19. století, nejprve pro zpestření tréninku ve veslařských a cyklistických 

klubech. Velký význam pro rozvoj českého fotbalu měl vznik pražských fotbalových 

klubů SK Slavia a AC Sparta. V roce 1901 byl ustanoven Český svaz footballový 

(ČSF). V roce 1907 byl ČSF přijat do FIFA (Psotta, Buzek in Táborský, 2007). 

Česká republika patří mezi fotbalově vyspělé země. Výrazně přispěla k rozvoji 

hry řadou progresivních prvků, metodikou koncepce hry, organizací národních soutěží i 

systémem sportovních center mládeže (Bedřich, 2007). 

 

2. 3 Herní činnosti 
 

Hráči v ději utkání realizují specifické pohybové aktivity, které mají charakter 

individuálních, skupinových a i týmových činností a jsou zaměřené na řešení 

specifických herních úkolů jak v útočně, tak i v obranné fázi hry (Psotta, Buzek in 

Táborský, 2007). 

Jednotlivé herní situace je možné řešit dvojím způsobem: individuálně nebo 

kolektivně. Individuální řešení herních situací, ať již v útoku, nebo v obraně, se provádí 

herními činnostmi jednotlivce. Rozumíme jimi promyšlené, a tím i účinné způsoby, 

jimiž jednotliví hráči dané situace řeší (Choutka, 1970).  

Každá herní činnost jednotlivce je promyšleným komplexem pohybových 

úkonů, jímž hráč individuálně řeší danou herní situaci. Herní činnosti jednotlivce jsou 

elementárními částmi kopané (Matoušek a kol., 1973). 

Podle Matouška a kol. (1973) nalézáme u každé herní činnosti jednotlivce dvě 

stránky: 

• taktickou, 

• technickou. 

Taktická stránka zahrnuje duševní procesy, které vlastnímu pohybu předcházejí. 

Zpravidla se jedná o pozorování a analýzu herní situace, o její vyhodnocení, volbu 

nejvhodnějšího řešení a způsobu provedení vybrané činnosti. 

Technické stránka je způsob provedení dané činnosti- pohyb nebo různě složitá 

pohybová struktura (vedení míče apod.). 
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Obě stránky však podle Choutky (1970) tvoří jeden celek, a proto je nelze od 

sebe oddělit. Matoušek a kol. (1973) uvádějí, že členění se provádí výhradně 

z metodických důvodů. Ve hře se také obtížně dá hovořit o časové následnosti, jelikož 

taktické stránky jednotlivých činností se téměř překrývají s provedením činnosti, 

veškeré procesy probíhají takovou rychlostí a v takovém časovém sledu, že praktické 

oddělení neexistuje. 

 

2. 3. 1 Útočné činnosti jednotlivce 

 

2. 3. 1. 1 Výběr místa 

 

Projevuje se neustálým a účelným pohybem hráčů bez míče. Jde o 

přizpůsobování jejich pozic na hřišti herním úkolům v herně situačních souvislostech 

podle polohy míče, herního prostoru, spoluhráčů, soupeře. Výběrem místa reagují hráči 

na každou změnu herní situace. Základním záměrem výběru místa je „zvětšit“ herní 

prostor i vzdálenost mezi hráči soupeře, zaujmout vhodnou pozici pro příjem míče. Pro 

tyto účely volíme formy nabíhání, jako pohybové aktivity hráče do volného prostoru pro 

příjem míče, uvolňování se od soupeře, jako klamné pohybové manévry za účelem 

získání míče ve volném prostoru či odlákání soupeře z těžiště hry z taktických důvodů. 

Tyto faktory vedou v narušení kompaktnosti obranného postavení soupeře (Psotta, 

Buzek in Táborský, 2007). 

Správný výběr místa je podle Choutky (1970) důležitý předpoklad kolektivní hry, neboť 

umožňuje 

a) spoluhráči s míčem snadnější výběr řešení herních situací, 

b) hráči, který si místo vybírá, snadnější převzetí míče, 

c) celému kolektivu účelnou a plynulou spolupráci 

Při výběru místa používají hráči běžných lokomočních prostředků, k nimž patří 

klus, běh, změna směru, zastavení, starty a jiné. Všechny uvedené úkony se při výběru 

místa nejrůznějším způsobem kombinují, takže tvoří plynulý řetěz činností, jejichž 

intenzita bývá různá a závisí na sledovaném účelu (Choutka, 1970). 
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Výběr místa závisí také do značné míry na tvůrčích schopnostech každého 

jednotlivce.  

Choutka (1970) také rozděluje výběr místa na několik variant, které probíhají v ději 

utkání. 

Výběr místa vzhledem k soupeři- každý hráč se musí snažit, aby vzdálenost mezi 

ním a soupeřem byla v každém okamžiku co největší, a to proto, že mu toto postavení 

poskytuje v dané situaci maximum času a prostoru. 

Výběr místa vzhledem ke spoluhráči- každý z hráčů je povinen vybírat si místo 

tak, aby s nejbližšími sousedy vytvářel pokud možno rovnostranný trojúhelník. 

Pokud se v prostoru pohybuje více hráčů, mají vytvářet celou soustavu 

trojúhelníků. Je pochopitelné, že hráči svá postavení mění v závislosti na změnách 

situací. Jejich neustálý pohyb proto vyžaduje dokonalou prostorovou orientaci. 

Výběr místa vzhledem k prostoru- využívat celého prostoru hřiště je povinností 

každého dobrého družstva. Proto i každý jednotlivý hráč se má vždy snažit vybírat si 

místo tak, aby využíval volných prostor hřiště, neboť se tím vzdálenost mezi spoluhráči 

zvětší, což značně znesnadňuje zásah soupeřově obraně. Uvolněný prostor by měl ihned 

obsadit některý ze spoluhráčů. 

Význam správného výběru místa se v moderní kopané neustále zvyšuje. 

Zvládnutí této herní činnosti však vyžaduje nejen vysokou úroveň tělesné připravenosti, 

ale zejména rozvinuté schopnosti prostorové orientace, správného oceňování herních 

situací, předvídání jejich vývoje, dále pak dokonalé porozumění se spoluhráči a 

v neposlední řadě i vysoce rozvinutou volní aktivitu každého jedince (Choutka, 1970). 

 

2. 3. 1. 2 Přihrávání 

 

Je to záměrné usměrnění míče spoluhráči tak, aby jej mohl s co nejmenším 

úsilím zpracovat. Za úspěch odpovídá hráč přihrávající, který musí rozhodnout o časové 

vhodnosti přihrávky, o směru a způsobu provedení přihrání, stejně jako hráč, který míč 

přijímá (Psotta, Buzek in Táborský, 2007). 
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Přihrávka je nejběžnější herní činností jednotlivce. Pomocí přihrávek se 

uskutečňuje vzájemná spolupráce hráčů v rámci celého družstva. Větší odpovědnost za 

přihrávku má vždy hráč přihrávající, neboť na základě ocenění situace vybírá vhodný 

způsob řešení i odpovídající způsob přihrávky a přihrávku realizuje (Choutka, 1970).  

Přihrávky je možno dělit podle nejrůznějších hledisek, např. na krátké, střední a 

dlouhé, na přízemní, polovysoké a vysoké atd. Různé herní situace vyžadují různé 

přihrávky. Rozhodujícím faktorem pro volbu přihrávky je nejčastěji postavení hráče 

přihrávajícího a postavení hráče, jemuž je přihrávka určena. Platí zde požadavek 

maximální vzájemné pomoci (Choutka, 1970). 

Bangsbo a Peitersen (2004) uvádí, že přihrávka je nejčastější akcí ve fotbale, 

v každém zápase se jich vyskytne až 800.  

Být schopný nahrát přesně svému spoluhráči, je základní faktor hry. Přihrávka 

může být úspěšná, pokud hráč ovládá kopací techniku. Musí být precizně směrovaná, 

mít správnou rychlost a dorazit ve správný moment. Precizní přihrávka znamená, že 

spoluhráč po jejím přijetí může okamžitě navázat dalším pohybem. Přihrávka by měla 

být směřována na silnější nohu hráče nebo do volného prostoru, kde má hráč dostatek 

času na přijetí (Bangsbo, Peitersen, 2004). 

Načasování přihrávky je důležité například i v situacích, kdy se spoluhráč 

pohybuje na hraně ofsajdu a pohybem si říká o míč. I minimální zaváhání může 

způsobit ofsajd a ukončení celé akce. 

Za nejdůležitější formu přihrávky považuji finální přihrávku, která připravuje 

střeleckou pozici pro spoluhráče. 

Bokša a Mendlík (1989) uvádí, že správné a včasné použití finální přihrávky 

rozhoduje o úspěšném zakončení útoku. Finální přihrávka je vždy záležitostí dvou 

hráčů, kteří spolu záměrně spolupracují. Proto nesmí být řešena náhodně, bez 

dostatečné orientace, zahrnující i vizuální kontrolu hráče nabíhajícího nebo uvolňujícího 

se pro střelbu. Výjimkou mohou být pouze herní situace, které jsou řešeny signálem, 

nebo natolik obtížné herní situace, které již nemůže hráč vyřešit jiným způsobem. 

Efektivitu finální přihrávky podle Bokšy a Mendlíka (1989) nejvýrazněji 

ovlivňuje: způsob provedení, prostor, útočný systém, směr, vzdálenost a hráčská funkce. 
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2. 3. 1. 3 Zpracování míče 

 

Každá přihrávka a každý míč, který není okamžitě odehrán, musí být nejprve 

hráčem zpracován a získán pod kontrolu. Kontrola nad míčem je základním 

předpokladem ideální souhry. Vysoký stupeň kontroly nad míčem je nezbytný 

především vzhledem k rychlosti hry, osobnímu bránění a omezenému prostoru při 

řešení herních situací (Kollath, 2006). 

Dokonalé převzetí míče nezáleží jen na technice, ale velmi významnou úlohu 

v něm hraje i taktický aspekt.  Do značné míry je úspěšné převzetí míče podmíněno 

předchozí činností, tj. správným výběrem místa, jimž si může hráč, chystající se míč 

převzít, vytvořit takové podmínky, které mu poskytnou výhodu v boji se soupeřem. 

Téměř ve všech případech je v souboji se soupeřem ve veliké výhodě hráč, který vyráží 

proti přihrávanému míči a který dovede správně míč krýt tělem (Choutka, 1970). 

Zpracování míče rozdělujeme na převzetí, tlumení a stažení. Převzetím 

rozumíme zpracování míče pohybujícího se po zemi. Zpracování polovysoké nebo 

vysoké přihrávky bezprostředně po dopadu míče na zem označujeme jako tlumení míče. 

Zpracujeme-li polovysokou nebo vysokou přihrávku před dopadem míče na zem, 

hovoříme o stažení míče (Psotta, Buzek in Táborský, 2007). 

 

2. 3. 1. 4 Vedení míče 

 

Vedení míče je spojováno s rychlou změnou herního prostoru, s překonáváním 

různých vzdáleností. Záměrem vedení míče je využít volný herní prostor, získat početní 

převahu nad soupeřem, vniknout do nezorganizované obrany soupeře, odlákat pozornost 

od spoluhráčů bez míče a uvolnit herní prostor pro následnou činnost. Účelné vedení 

míče bez zrakové kontroly předurčuje úspěšnost následných činností (Psotta, Buzek in 

Táborský, 2007). 

Hráč v držení míče má kontrolu nad tím, co bude následovat. Může sám 

rozhodovat o podmínkách pro kombinační hru. Může také využít příležitosti, které mu 

vytvoří spoluhráči svým pohybem. Běh s míčem je samozřejmě pomalejší než bez míče 

(Bangsbo, Peitersen, 2004). 
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Pro hráče je velmi důležité, aby se již od začátku učili ovládat a vést míč stejně 

dobře oběma nohama, protože protivník na hřišti může útočit z obou stran. Přitom je 

také důležité umění bleskurychlého přehazování míče z jedné nohy na druhou. Každý 

hráč se dále musí od začátku učit vést míč „poslepu“. To znamená, že nesmí upírat 

pohled na míč, ale dopředu tak, aby viděl spoluhráče, protihráče a současně samozřejmě 

i míč. Pouze při takovémto rozložení pozornosti může včas reagovat na změny situací 

při hře a současně ovládat a vést míč (Bauer, 2005). 

Choutka (1970) udává, že z hlediska techniky rozeznáváme tyto základní 

způsoby vedení míče: vnitřní stranou nohy, přímým nártem, vnějším nártem a 

kombinací uvedených způsobů. Nejčastěji se používá vedení míče přímým nártem, 

které nejméně omezuje plynulý běh. 

Při vedení míče v bezprostředním styku se soupeřem se míč kryje. Technika 

krytí spočívá v tom, že při napadení soupeřem ze strany vede hráč míč nohou 

vzdálenější od soupeře a vzdálenost mezi soupeřem a míčem udržuje náklonem těla. 

Správné krytí míče znemožňuje soupeři vypíchnutí nebo odebrání míče (Choutka, 

1970). 

 

2. 3. 1. 5 Obcházení soupeře 

 

Obcházení soupeře patří mezi útočné herní činnosti, při nichž má hráč míč pod 

kontrolou (Navara, 1986). 

Je také výrazným projevem individuality každého hráče. Volba a realizace 

výběru techniky obejití soupeře musí být provedena ve správném rytmu s podporou 

klamných činností, s dynamickým akceleračním provedením z klidu nebo z pohybu 

(Psotta, Buzek in Táborský, 2007). 

 Podle Navary (1986) je pro volbu způsobu obcházení soupeře rozhodující 
postavení a pohyb soupeře, který se snaží odebrat míč. Krátká klička, dlouhá klička a 
obhození jsou základní způsoby obcházení při čelném postavení soupeře.  
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2. 3. 1. 6 Střelba 

 

Střelba je herní činnost jednotlivce, kterou útočné akce vrcholí. Důležitým 

momentem zvyšujícím účinnost střelby je utajení okamžiku a směru střelby. Je známo, 

že brankáři usuzují z mnoho různých detailů nejen na okamžik, ale i na směr střelba 

(Choutka, 1970). 

Střelba je klíčovým momentem každého utkání a její četnost a efektivnost 

významně ovlivňují konečný výsledek. Představuje velmi náročnou a složitou 

dovednost. V neposlední řadě vyžaduje úspěšná střelba i adekvátní úroveň použité 

svalové síly. Rozlišujeme střelbu přímým a vnitřním nártem, střelbu vnitřní stranou 

nohy a střelbu hlavou (Psotta, Buzek in Táborský, 2007). 

Matoušek (1973) dodává, že zakončení útoku střelbou patří mezi nejobtížnější 

herní činnosti z toho důvodu, že hráč střílí zpravidla v situacích, kdy soupeř brání 

s největším nasazením. 

Z hlediska taktiky má pro činnost střelby mimořádný význam příprava 

střeleckých pozic (Choutka, 1970).  

Podle Matouška aj. (1973) se střelecké situace vytvářejí: 

• vedením míče; 

• obcházením soupeře; 

• naběhnutím nebo uvolněním na přihrávku; 

• kombinací při zakončování útoku; 

• řešením standardních situací; 

• dobíháním vystřelených a tečovaných míčů. 
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2. 3. 2 Obranné činnosti jednotlivce 

 

Mezi obranné činnosti jednotlivce řadíme obsazování hráče s míčem, obsazování hráče 

bez míče, obsazování prostoru a odebírání míče. Ve své bakalářské práci se podrobně 

věnuji pouze odebírání míče. 

 

2. 3. 2. 1 Odebírání míče 

 

Jako odebírání míče označujeme souhrn všech pohybů, které hráč během hry 

provádí za účelem získání míče od protihráče. Velmi často vede nesprávné provedení 

k faulům (Kollath, 2006). 

Podle Psotty a Buzka (2007) je odebírání míče vyvrcholením obranné činnosti 

hráče. (Psotta, Buzek in Táborský, 2007). 

Obránce může odebrat míč soupeři napadáním, vypíchnutím míče nebo 

přerušením přihrávky. Zablokování přihrávky je nejefektivnější způsob odebrání míče. 

Mezinárodní fotbal prokazuje, že obránci získávají míč čím dál více přerušováním 

přihrávek a méně napadáním soupeře. Důležité je při napadání zůstat stát. Pokus o skluz 

vede často k zanechání volného prostoru, pokud skluz nevyjde (Bangsbo, Peitersen, 

2002).  

Choutka (1970) uvádí, že při hře jsou tři typické okamžiky, které určují i způsob 

odebrání míče: 

• odebrání míče dříve, než se ho útočník zmocní, 

• odebrání míče v okamžiku, kdy jej útočník přebírá, 

• odebrání míče po jeho převzetí útočníkem. 

Odebrání míče dříve, než se ho útočník zmocní, je nejúčinnější. Hlavní 

podmínkou úspěšného zákroku je správný výběr místa vzhledem k obsazovanému 

útočníku a rychlost vlastního zákroku. Obránce si musí být vědom, že tohoto způsobu 

lze používat jen v situacích, kdy si je naprosto jist úspěchem. Kdyby vyrazil proti 

přihrávce předčasně a nezachytil ji, získá útočník míč ve výhodném postavení (Choutka, 

1970). 
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Odebrání míče v okamžiku, kdy jej útočník přebírá, je ve hře nejčastější. Jeho 

účinnost spočívá v tom, že i sebetechničtější útočník musí věnovat převzetí míče 

pozornost a alespoň na okamžik musí zrakem zkontrolovat pohyb míče popřípadě jeho 

polohu. Proto nemůže v tomto okamžiku sledovat, co se kolem něho děje. Toho využívá 

obránce, aby rázným zákrokem zasáhl míč a odebral ho soupeři (Choutka, 1970). 

Odebrání míče po jeho převzetí útočníkem je nejobtížnější, protože soupeř 

v klidu míč převzal a může již plně věnovat pozornost okolí. V tom případě musí 

obránce vyčkat a provést zákrok, až se mu naskytne vhodný okamžik, nejčastěji jakmile 

soupeř ztratí kontrolu nad míčem (Choutka, 1970). 

 

2. 4 Útočné systémy 
 

Útočné systémy vymezují změny v uspořádání hráčů v utkání a rámcový obsah 

součinnosti hráčů. Jde o týmovou součinnost hráčů, jejich zautomatizovanou i intuitivně 

regulovanou pohybovou aktivitu, realizovanou vědomou a herně účelnou činností 

participace (Psotta, Buzek in Táborský, 2007)  

Systémy útočné s fázemi zakládání, vedení a zakončení útoku jsou realizovány 

v různých prostorech hřiště. Uplatnění způsobu závisí na dispozicích hráčů respektive 

na organizaci obranné činnosti soupeře. (Kačáni, 2005). 

Rozlišujeme systém rychlého protiútoku, systém postupného útoku a systém 

kombinovaného útoku. V některých literaturách se ještě uvádí nátlaková hra. 

 

2. 4. 1 Systém rychlého protiútoku 

 
Úkolem je co nejrychleji proniknout k soupeřově brance a to v době, kdy 

nestačil zorganizovat obranu. Úspěšnost je podmíněna mj. schopností hráčů rychlého 

rozhodování, reakce, anticipace, motoriky. Uplatňování systému rychlého protiútoku 

předpokládá zabezpečenou obranu s jistým brankářem a rychlou změnu obranných 

herních činností na útočné (Bedřich, 2007). 

Protiútok může být silná taktická zbraň, použitelná kdykoliv soupeř vyšle příliš 

mnoho hráčů do útoku. K takové situaci dochází především při rohových a trestných 

kopech (Bangsbo, Peitersen, 2004). 
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Bangsbo a Peitersen (2000) uvádí, že rychlý protiútok je nejlepší založit 

přihrávkou na velikou vzdálenost, kterou se vyřadí hned několik bránících hráčů ze hry.  

Některé týmy staví na protiútoku celou svoji taktiku. Hrají zataženě v obraně a 

čekají na chybu soupeře, ten má problém přejít přes zformovanou defensivu v malém 

množství hráčů, a proto se jich do útoku zapojuje větší počet a při ztrátě míče dochází 

právě k rychlému protiútoku. Podmínkou úspěchu takovéto taktiky je, aby útočící hráči 

byli velmi rychlí a schopní řešit kvalitně a v plné rychlosti situace jeden na jednoho . 

Koncepce využití tohoto útočného systému je však postavena na ofenzivnějším 

pojetí hry soupeře, jeho útočných akcích s vyšším počtem hráčů a částečným uvolněním 

střední i obranné zóny (Psotta, Buzek in Táborský, 2007).  

Podle Bokšy a Mendlíka (1989) je pro zakončení rychlého protiútoku důležité: 

• odebrání míče nebo získání míče v obranném prostoru a zahájení rychlého 

protiútoku dlouhou přihrávkou vysunutým hráčům, 

• chycení míče brankářem a okamžité založení rychlého protiútoku dlouhým 

výkopem nebo vyhozením míče na vysunutého hráče, 

• úspěšné vyřešení soupeřovy standardní situace ve vlastním obranném prostoru a 

okamžité zahájení rychlého protiútoku většinou hráčů, 

• odebrání nebo získání míře ve středu hřiště, okamžitá přihrávka některému 

z vysunutých hráčů, kteří zakončí rychlý protiútok, 

• získání míče po nepřesné přihrávce ve středu hřiště, individuální akce hráče- 

vedení míče- a zakončení rychlého protiútoku střelbou nebo finální přihrávkou, 

• získání míče odebráním nebo zachycením soupeřovy přihrávky a rychlá 

kombinace dvou až tří hráčů založená na přihrávce, 

• nečekané získání míče v těsné blízkosti pokutového území a okamžité řešení 

rychlého protiútoku finální přihrávkou nebo střelbou. 

Kladem rychlého protiútoku je možnost využití volných prostorů v obraně 

soupeře, jeho vedení ze zabezpečené obrany, možnost překvapení soupeře a využití jeho 

chyb v organizaci hry. Záporem je osamocenost hrotových hráčů při nedostatečné 

podpoře hráčů středových, možnost soupeře využít ofsajdu při nabíhání útočících hráčů 

(Bedřich, 2007). 
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2. 4. 2 Systém postupného útoku 

 

Vyznačuje se mnoha přihrávkami mezi obranou a zálohou. Nazývá se též 

„possession soccer“, kdy tým „vlastní“ míč a zaměřuje se na jeho držení. Mužstvo 

trpělivě vyčkává, dokud se nenaskytne příležitost k průniku do obrany soupeře. 

Neustálé přihrávání přes šířku hřiště bez posunu k brance může připomínat obléhání 

branky v házené. Tohoto systému využívají týmy s velice technicky vyspělými hráči, 

kteří jsou schopni rychle a přesně přihrávat (Bangsbo, Peitersen, 2000). 

Postupný útok je založen na kombinační hře většího počtu hráčů, na využití 

všech způsobů přihrávek a dalších útočných činností jednotlivce. Tento způsob útoku je 

úspěšný, splňují-li hráči určité požadavky, jako je například stálý aktivní pohyb bez 

míče, vědomá součinnost všech hráčů spojená s výměnou hráčských funkcí, neustálé 

dodržování homogenity družstva rozestavením do hloubky i šířky při zakládání, vedení 

a zakončování útoku, zvládnutí více variant kombinační hry proti různým způsobům 

obrany, vědomé prolínání řad, změna rytmu vedení útoku, zapojení většího počtu hráčů 

do zakončení postupného útoku při tvořivém využití všech útočných herních činností 

jednotlivce apod. (Bokša, Mendlík, 1989).  

Proti defenzivnímu pojetí hry nebo při rychlé reorganizaci soupeře v obraně 

přechází na útočné polovině v poziční systém nátlakové hry, která probíhá pod 

prostorovým a časovým tlakem soupeře (Psotta, Buzek in Táborský, 2007). 

Zakončení postupného útoku v současném pojetí hry klade na všechny hráče 

mimořádné nároky. Vhodné střelecké situace je podle Bokšy a Mendlíka (1989) možno 

vytvářet: 

• kolmou předfinální přihrávkou do prostoru křídla na uvolněného spoluhráče, 

• křížovou přihrávkou do prostoru křídla na nabíhajícího spoluhráče, 

• kolmou finální přihrávkou na uvolněného spoluhráče v prostoru pokutového 

oblouku, 

• individuálním vniknutím hráče s míčem do prostoru křídla a volbou finální 

přihrávky, 

• individuálním vniknutím hráče s míčem do pokutového území s následnou 

střelbou nebo řešením finální přihrávky, 
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• proniknutím do prostoru křídla útočnými kombinacemi a řešením finální 

přihrávky, 

• proniknutím do pokutového území v prostoru pokutového oblouku útočnými 

kombinacemi založenými na přihrávce a uvolňování nebo narážečce.  

Kladem postupného útoku je kontrola míče (možnost mezihry, tedy uplatnění 

taktiky „hry na čas“), stupňování tempa kolektivního útočení a možnost následného 

přechodu do nátlakové hry, možnost střídání variabilních útočných prostředků. 

Nedostatkem je poměrně malý prostor na útočení, dostatek času k reorganizaci obrany 

soupeře, po ztrátě míče je možnost rychlého protiútoku soupeře apod (Bedřich, 2007). 

 

2. 4. 3 Systém kombinovaného útoku 

 

Jedná se o útočnou strategii družstva proti kompaktní a situačně pohyblivé 

obraně soupeře s možností variabilního uplatnění herních principů rychlého protiútoku a 

postupného útoku s nečekanou změnou rytmu hry (Psotta, Buzek in Táborský, 2007).  

Je založen na schopnostech skloubení a realizaci dvou předchozích systémů 

respektive schopnosti reagovat na obrannou hru soupeře, na herní situaci. Jde tedy o 

obměňování znaků postupného a rychlého protiútoku (Bedřich, 2007). 

Jeho charakteristickým znakem je, že v určitém okamžiku dochází k výrazné 

změně v kvalitě provedení herních činností. Tato změna může být nejen pozitivní, kdy 

založení a vedení postupného útoku přechází v například dlouhou kolnou přihrávkou do 

rychlého zakončení útočné fáze, ale i negativní. Vznikla-li vhodná herní situace pro 

založení a vedení rychlého protiútoku, ale hráč raději rozvíjející se útok zpomalí nebo 

dovolí soupeři rychlý protiútok přerušit taktickým faulem, je to chyba. Přechodem 

z rychlého protiútoku do postupného útoku se zároveň výrazně snižuje pravděpodobnost 

dosažení branky (Bokša, Mendlík, 1989). 
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2. 5 Obdobné analýzy 
 

 Pročítal jsem si několik analýz, které by mi mohly pomoci ve vytvoření mé 

práce. V knižní podobě jsem měl k dispozici knihy o MS 2006: Report and Statistics a 

Statistics – Draft. Obě publikace velmi detailně zpracovávají informace o všech 

zúčastněných týmech. Celkové statistiky jsou však bohužel zaměřené především na 

vstřelené branky, v jakém období zápasu jich padlo nejvíce a z jaké situace, nenaskytla 

se mi tak možnost porovnat je s mými výsledky. Obdobně tomu bylo u knihy 2002 

FIFA World Cup Korea/ Japan Report and Statistics.  

 Poslední publikací byl Technical Report z Ligy mistrů 2005/2006. Podává 

přehledné informace o důležitosti prvního gólu v utkání, o rohových kopech, držení 

míče, faulech a obdržených kartách. Bohužel se sledované statistiky opět neshodovaly 

s mými, nicméně mne navedly na stránku www.uefa.com, kde jsem dohledal údaje o 

střelbě z ročníku Ligy mistrů 2012/2013 a porovnal je se svými analýzami. 

 V elektronické podobě jsem měl možnost nahlédnout do studie pánů Goméze, 

Goméze-Lopéze, Laga a Sampaia s názvem Effects of game location and final outcome 

on game-related statistics in each zone of the pitch in professional football. Výzkum 

prováděli na profesionálních fotbalových týmech. Rozdělili h řiště do pěti zón, cílem 

bylo najít souvislost mezi proměnnými, které jsou důležité pro vývoj utkání, a 

prostorem, ve kterém k nim došlo. Celkem sledovali 1900 zápasů v průběhu 5 sezón 

španělské nejvyšší soutěže. Zaměřili se například na střelbu, přihrávky či získané míče 

v jednotlivých zónách hřiště. Výsledkem bylo zjištění, že u domácích celků se 

sledované proměnné vyskytovaly častěji. Příčinou je prý vliv publika a znalost 

domácího prostředí. Dalším zjištěním bylo, že z hlediska odebírání míče má naprosto 

klíčový význam pro výsledek utkání obranná zóna 2, která reprezentuje prostor mezi 

velkým vápnem a středovým kruhem vlastní poloviny hřiště (obranná polovina). Tým, 

který zvládal v tomto prostoru lépe zastavovat akce soupeře, byl úspěšnější. 
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3 Výzkumná část 
 

3. 1 Cíl práce 
 

 Analýza vybraných proměnných herního výkonu v ději utkání českých družstev 

profesionálního fotbalu v Lize mistrů a Evropské lize UEFA v roce 2013.  

 

3. 2 Úkoly práce 
 

• Stanovení cíle a určení hypotéz 

• Vypracování teoretické části na základě odborné literatury 

• Stanovení sledovaných proměnných 

• Analýza videozáznamů 

• Interpretace výsledků 

 

3. 3 Hypotézy 
 
 H1: Počet střel českého týmu bude nižší než počet střel soupeře. 

 

 H2: Počet přihrávek před střelbou bude nižší u českého týmu. 

 

H3: Český tým bude zakončovat útoky častěji po individuální akci než po 

kombinaci, soupeři naopak. 

 

H4: Český tým bude častěji odebírat míč destruktivním než konstruktivním 

způsobem, soupeři naopak. 

 

 H5: Český tým bude častěji neúspěšný při řešení akcí 1 : 1 než soupeř 

 

H6: Počet dotyků míče před jeho odehráním bude u českého týmu nejčastěji 

roven 1, zatímco u soupeře bude číslo vyšší  
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4 Metodika práce 

 
4. 1 Metodologie 

Data potřebná pro bakalářskou práci jsem získal nepřímým pozorováním 

příslušných zápasů Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA. 

Systematické pozorování pohybové aktivity je deskriptivním výzkumem a 

jednou z metod hodnocení lidského pohybu (Psotta, 2003). Výhodou nepřímého 

pozorování, dle mého názoru, je možnost pozastavení si videa, nechat si určitou situaci 

několikrát přehrát, dokud člověk nezíská potřebné informace. Zároveň nemusí být 

přítomen osobně na konkrétním zápase, ale může se pozorování věnovat kdykoliv se mu 

zachce. Na druhou stranu jsem se setkal i s výrazným nedostatkem. V záznamu se často 

objevovaly opakované záběry, zatímco probíhaly další akce, které jsem však nemohl 

vidět a zařadit do své práce. Zároveň byl záběr kamery někdy tak úzký, že jsem nemohl 

zachytit postavení většiny hráčů. 

Psotta (2003) uvádí, že nepřímé pozorování pohybové aktivity, tj. 

z videozáznamu, eliminuje deformační faktory působící v průběhu přímého pozorování, 

jako je časový stres a šumy prostředí. Pozorování déletrvající pohybové aktivity lze při 

této technice rozložit libovolně do několika časových period. Tím se zabraňuje působení 

poklesu pozornosti a celkové únavy na kognitivní výkon pozorovatele.  

Carling, Williams a Reilly (2005) radí, že je důležité se zaměřovat pouze na 

faktory, které sledujeme. Zároveň je nutné, aby pozorovatel (analyzátor) byl vždy 

objektivní, neutrální a čestný. Výsledky tak budou co nejpřesnější. 

Ve svém výzkumu využiji kvantitativní analýzu. Kvantitativní výzkum využívá 

náhodné výběry, experimenty a silně strukturovaný sběr dat pomocí testů, dotazníků a 

pozorování (Hendl, 2005). 

Kvantitativní výzkum bývá podle Hendla (2005) spojován s hypoteticko-

deduktivním modelem vědy, který sestává z těchto základních komponent: 

 1) Formálně se vyjádří určité obecné tvrzení- teorie. 

 2) Provede se dedukce. Za předpokladu, že teorie platí, vytvoříme hypotézu. 

 3) Uvažujeme definici, co potřebujeme pozorováním zjistit- operační definice. 

 4) Provedeme pozorování- měření. 

 5) Provedeme závěry o platnosti hypotézy- testování hypotézy. 

 6) Vztáhneme výsledek testování zpět k teorii- verifikace. 
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4. 2 Kategorie pozorování 
 

4. 2. 1 Počet střel 

 Udává počet střeleckých pokusů každého týmu v rámci celého utkání. 

Započítávají se střely, které mířily na branku i mimo ni. 

 

4. 2. 2 Počet přihrávek před střelbou 

 Počítají se přihrávky od zisku míče až po zakončení útoku střelbou, kdy mělo 

družstvo míč nepřetržitě v držení, pouze však na útočné polovině. Pokud útočná akce 

začala na obranné polovině, jako první se započítává přihrávka, která přešla středovou 

čáru.  

 

4. 2. 3 Útoky zakončené po individuální akci / po kombinaci 

 Za zakončený útok považuji takový, při kterém došlo ke střelbě. Kombinací 

rozumíme snahu dvou a více hráčů, kteří před střelbou spolupracovali. Za individuální 

akci považuji útok, kdy si hráč vypracoval střelu samostatně, například obejitím 

soupeře. Klíčový je okamžik před samotnou střelbou, samozřejmě i individuální akci 

mohla předcházet kombinace hráčů. Nevedla však přímo k zakončení.      

 

4. 2. 4 Konstruktivně / destruktivně odebrané míče 

Za odebrání míče považuji přerušení akce soupeře. Po konstruktivním odebrání 

míče jej má mužstvo v držení. Naopak za destruktivní odebrání míče považuji přerušení 

hry porušením pravidel či odehrání míče do zámezí nebo na soupeře. 
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4. 2. 5 Úspěšné / neúspěšné řešení situace 1 : 1 

 Jedná se vlastně o herní činnost jednotlivce- obcházení soupeře, kterou jsem 

blíže specifikoval v části 2. 3. 1. 5. Úspěšné řešení 1 : 1 znamená, že útočící hráč 

překonal soupeře, má míč pod kontrolou a může s ním pokračovat v další činnosti. 

Neúspěšné řešení je takové, pokud došlo k odebrání míče soupeřem, viz předchozí 

kapitola. 

 Tato kategorie mi přišla poněkud sporná. Pokud dojde k destruktivnímu 

odebrání míče, má útočící mužstvo míč neustále v držení, neznamená to tedy, že by 

situace 1 : 1 vyzněla pro útočícího hráče úplně neúspěšně. V rámci bakalářské práce 

jsem se však držel předchozího popisu. 

 

4. 2. 6 Počet dotyků míče před jeho odehráním 

 Udává četnost dotyků míče hráčem od přijetí míče až po přihrávku či střelbu. Do 

statistik jsem nezapočítával situace, kdy došlo k odebrání míče soupeřem. 

 

4. 2. 7 Místo střelby 

 Na modelu hřiště zaznamenám přesné pozice, ze kterých došlo ke střelbě na 

branku i mimo ni. Využívám programu Drillbook Football Pro. 

 

Obrázek 1: Model hřiště (zmenšený) 
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4. 2. 8 Místo přihrávky na střelbu 

 Obdobně jako u předcházející kategorie. Jedná se o tzv. finální přihrávku. Hráč, 

který ji převezme, následně zakončí akci střelou. 

 

4. 2. 9 Postavení hráčů obou týmů při vstřelené brance 

 Při každém gólu zaznamenám postavení hráčů obou týmů na modelu hřiště. Je 

nutno podotknout, že při nepřímém pozorování většinou kamera nezabírá úplně všechny 

hráče. 

 

 

4. 3 Výzkumný soubor 
  

 Výzkumný soubor tvoří šest zápasů, které byly sehrány v roce 2013 v rámci 

Ligy mistrů a Evropské ligy UEA. Jedná se o dvojutkání českých týmů, konkrétně FC 

Viktorie Plzeň a FC Slovanu Liberec. Plzeň změřila síly s celky FC Bayern Mnichov a 

Manchester City FC, Liberec nastoupil proti španělskému klubu Sevilla FC.    

  



 

5 Výsledky 
 
5. 1 Utkání č. 1: Viktoria Plze
 
Výsledek utkání: 0 : 1 (0 : 0)

Rozestavení:      Plzeň

   Bayern: 4 

 
  
 
Tabulka 1: Počet střel: Plze

Mužstvo 
Počet střel 
 

 

    Graf 1: Počet přihrávek p

 

32 

Viktoria Plzeň – Bayern Mnichov 

0 : 1 (0 : 0) 

Plzeň: 4 – 5 – 1 

Bayern: 4 – 1 – 4 – 1 

č řel: Plzeň - Bayern 

Plzeň 
8 

řihrávek před střelbou: Plzeň - Bayern 

 

Bayern 
20 

 



 

Tabulka 2: Statistiky: Plzeň

Mužstvo 
Útoky zakončené po 
individuální akci 
Útoky zakončené po 
kombinaci 
Konstruktivně odebrané 
míče 
Destruktivně odebrané míč
1 : 1 – Úspěšné řešení 
1 : 1 – Neúspěšné řešení
 
 
 
       Graf 2: Počet dotyků
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Tabulka 2: Statistiky: Plzeň - Bayern 

Plzeň 
5 

2 

 odebrané 36 

 odebrané míče 17 
7 

řešení 9 

čet dotyků před odehráním míče: Plzeň - Bayern 

 

Bayern 
3 

15 

47 

18 
17 
11 
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5. 1. 2 Legenda k obrázkům: 

 
    Obrázek 1: Legenda 

  

Bayern ----->              <-----Plzeň 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 2: Plzeň - Bayern, střely: 1. poločas 
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Plzeň ----->            <-----Bayern 

Obrázek 4: Plzeň – Bayern, 65. minuta, 0 : 1 

  

Obrázek 3: Plzeň – Bayern, střely: 2. poločas 



 

5. 2 Utkání č. 2: Bayern Mnichov 
 

Výsledek utkání: 5 : 0 (2 : 0)

Rozestavení:      Bayern: 4 

Plzeň

  
 
 
Tabulka 3: Počet střel: Bayern 

Mužstvo 
Počet střel 
 
 
 
    Graf 3: Počet přihrávek p

 

36 

č. 2: Bayern Mnichov – Viktoria Plzeň 

5 : 0 (2 : 0) 

Bayern: 4 – 1 – 4 – 1    

Plzeň: 4 – 2 – 3 – 1   

č řel: Bayern - Plzeň 

Bayern 
32 

řihrávek před střelbou: Bayern - Plzeň 

 

Plzeň 
0 

 



 

Tabulka 4: Statistiky: Bayern 

Mužstvo 
Útoky zakončené po 
individuální akci 
Útoky zakončené po 
kombinaci 
Konstruktivně odebrané 
míče 
Destruktivně odebrané míč
1 : 1 – Úspěšné řešení 
1 : 1 – Neúspěšné řešení
 
 
 

       Graf 4: Počet dotyků
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Tabulka 4: Statistiky: Bayern - Plzeň 

Bayern 
9 

23 

 odebrané 59 

 odebrané míče 21 
20 

řešení 6 

čet dotyků před odehráním míče: Bayern - Plzeň 

 

Plzeň 
0 

0 

44 

35 
8 
7 
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 Bayern ----->                 <-----  Plzeň 

 
     Obrázek 5: Bayern - Plzeň, střely: 1. poločas 

    
 
     Plzeň ----->   <----- Bayern 

 
 
 
 
 

Obrázek 6: Bayern - Plzeň, střely: 2. poločas 
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1. branka utkání padla ve 25. minutě z pokutového kopu – 1 : 0 
 
 

 
Obrázek 7: Bayern - Plzeň, 37. minuta, 2 : 0 

 
 

 
Obrázek 8: Bayern – Plzeň, 61. minuta, 3 : 0 
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Obrázek 9: Bayern - Plzeň, 64. minuta, 4 : 0 

 

 
Obrázek 10: Bayern - Plzeň, 91. minuta, 5 : 0 

  



 

5. 3 Utkání č. 3: Viktoria Plze
 

Výsledek utkání: 0 : 3 (0 : 0)

Rozestavení:      Plzeň

Manchester City: 4 

 
 
 
Tabulka 5: Počet střel: Plze

Mužstvo 
Počet střel 
 
 
 

        Graf 5: Počet přihrávek p
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č. 3: Viktoria Plzeň – Manchester City 

0 : 3 (0 : 0) 

Plzeň: 4 – 2 – 3 – 1    

Manchester City: 4 – 2 – 3 – 1   

řel: Plzeň – Manchester City 

Plzeň Manchester City
9 

č řihrávek před střelbou: Plzeň – Manchester City 

 

Manchester City 
19 

 

 



 

Tabulka 6: Statistiky: Plzeň

Mužstvo 
Útoky zakončené po 
individuální akci 
Útoky zakončené po 
kombinaci 
Konstruktivně odebrané 
míče 
Destruktivně odebrané míč
1 : 1 – Úspěšné řešení 
1 : 1 – Neúspěšné řešení
 
 
 
       Graf 6: Počet dotyků
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Tabulka 6: Statistiky: Plzeň – Machester City 

Plzeň Manchester City
3 

6 

 odebrané 40 

 odebrané míče 32 
12 

řešení 5 

čet dotyků před odehráním míče: Plzeň – Manchester City

 

Manchester City 
6 

13 

43 

47 
18 
3 

Manchester City 
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Manchester City ----->            <-----Plzeň 

 
Obrázek 11: Plzeň – Manchester City, střely: 1. poločas 

 
 
Plzeň ----->                 <----- Manchester City 

 
Obrázek 12: Plzeň - Manchester City, střely: 2. poločas 
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Obrázek 13: Plzeň - Manchester City, 48. minuta, 0 : 1 

 
 
 

 
Obrázek 14: Plzeň - Manchester City, 53. minuta, 0 : 2 
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Obrázek 15: Plzeň - Manchester City, 58. minuta, 0 : 3 

  



 

5. 4 Utkání č. 4: Manchester City 
 
Výsledek utkání: 4 : 2 (

Rozestavení:      Manchester City: 4 

Plzeň

 
 
 
Tabulka 7: Počet střel: Manchester city 

Mužstvo 
Počet střel 
 
 
 
        Graf 7: Počet přihrávek p
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č. 4: Manchester City – Viktoria Plzeň 

4 : 2 (1 : 1) 

Manchester City: 4 – 4 – 1 – 1   

Plzeň: 4 – 5 – 1   

č řel: Manchester city - Plzeň 

Manchester City 
18 

č řihrávek před střelbou: Manchester City - Plzeň 

 

 

Plzeň 
17 

 



 

Tabulka 8: Statistiky: Manchester City 

Mužstvo 
Útoky zakončené po 
individuální akci 
Útoky zakončené po 
kombinaci 
Konstruktivně odebrané 
míče 
Destruktivně odebrané míč
1 : 1 – Úspěšné řešení 
1 : 1 – Neúspěšné řešení
 
 
 
     Graf 8: Počet dotyků př
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Statistiky: Manchester City - Plzeň 

Manchester City 
5 

13 

 odebrané 50 

 odebrané míče 35 
21 

řešení 4 

ů před odehráním míče: Manchester City - Plzeň

 

Plzeň 
7 

10 

42 

37 
12 
5 

Plzeň 
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 Manchester City ----->           <----- Plzeň 

 
Obrázek 16: Manchester City – Plzeň, střely: 1. poločas 

 
 
Plzeň ----->                           <----- Manchester City 

 
Obrázek 17: Manchester City – Plzeň, střely: 2. poločas 
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1. branka utkání padla ve 33. minutě z pokutového kopu – 1 : 0 
 

 

 
Obrázek 18: Manchester City – Plzeň, 43. minuta, 1 : 1 

 
 
 

 
Obrázek 19: Manchester City – Plzeň, 65. minuta, 2 : 1 
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Obrázek 20: Manchester City – Plzeň, 69. minuta, 2 : 2 

 

 
 

 
Obrázek 21: Manchester City – Plzeň, 78. minuta, 3 : 2 
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Obrázek 22: Manchester City – Plzeň, 89. minuta, 4 : 2 

  



 

5. 5 Utkání č. 5: Slovan Liberec 
 
Výsledek utkání: 1 : 1 (1 : 0)

Rozestavení:      Liberec: 4 

Sevilla: 4 

 
 
 
Tabulka 9: Počet střel: Liberec 

Mužstvo 
Počet střel 
 
 
 

        Graf 9: Počet přihrávek p
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č. 5: Slovan Liberec – Sevilla 

1 : 1 (1 : 0) 

Liberec: 4 – 1 – 2 – 2 – 1    

Sevilla: 4 – 2 – 3 – 1   

č řel: Liberec - Sevilla 

Liberec 
7 

č řihrávek před střelbou: Liberec - Sevilla 

 

Sevilla 
18 

 



 

Tabulka 10: Statistiky: Liberec 

Mužstvo 
Útoky zakončené po 
individuální akci 
Útoky zakončené po 
kombinaci 
Konstruktivně odebrané 
míče 
Destruktivně odebrané míč
1 : 1 – Úspěšné řešení 
1 : 1 – Neúspěšné řešení
 
 
 
       Graf 10: Počet dotyků
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Statistiky: Liberec - Sevilla 

Liberec 
3 

4 

 odebrané 33 

 odebrané míče 71 
10 

řešení 3 

čet dotyků před odehráním míče: Liberec - Sevilla 

 

Sevilla 
10 

8 

41 

30 
24 
5 
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Sevilla ----->           <----- Liberec 

 
Obrázek 23: Liberec – Sevilla, střely: 1. poločas 

 
 
Liberec ----->           <----- Sevilla 

 
Obrázek 24: Liberec – Sevilla, střely: 2. poločas 
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Obrázek 25: Liberec – Sevilla, 20. minuta, 1 : 0 

 
 
 

 
Obrázek 26: Liberec – Sevilla, 88. minuta, 1 : 1 

  



 

5. 6 Utkání č. 6: Sevilla 
 
Výsledek utkání: 1 : 1 (1 : 0)

Rozestavení:      Sevilla: 4 

Liberec: 4 

 
 
 
Tabulka 11: Počet střel: Sevilla 

Mužstvo 
Počet střel 
 
 
        Graf 11: Počet přihrávek p
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č. 6: Sevilla – Slovan Liberec 

1 : 1 (1 : 0) 

Sevilla: 4 – 2 – 3 – 1    

Liberec: 4 – 2 – 3 – 1   

č řel: Sevilla - Liberec 

Sevilla 
18 

č řihrávek před střelbou: Sevilla - Liberec 

 

Liberec 
4 

 



 

Tabulka 12: Statistiky: Sevilla 

Mužstvo 
Útoky zakončené po 
individuální akci 
Útoky zakončené po 
kombinaci 
Konstruktivně odebrané 
míče 
Destruktivně odebrané míč
1 : 1 – Úspěšné řešení 
1 : 1 – Neúspěšné řešení
 
 
 
       Graf 12: Počet dotyků
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Tabulka 12: Statistiky: Sevilla - Liberec 

Sevilla 
9 

9 

 odebrané 45 

 odebrané míče 33 
40 

řešení 14 

čet dotyků před odehráním míče: Sevilla - Liberec 

Liberec 
3 

1 

50 

74 
13 
6 
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Liberec ----->           <----- Sevilla 

 
Obrázek 27: Sevilla - Liberec, střely: 1. poločas 

 

Sevilla ----->          <----- Liberec 

 

Obrázek 28: Sevilla - Liberec, střely: 2. poločas 
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Obrázek 29: Sevilla - Liberec, 29. minuta, 1 : 0 

 
 
 
 

 
Obrázek 30: Sevilla - Liberec, 71. minuta, 1 : 1 
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5. 7 Výsledky hypotéz 
 

H1: Počet střel českého týmu bude nižší než počet střel soupeře. 

 

Tabulka 13: Výsledný počet střel 

Utkání 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Český tým 8 0 9 17 7 4 

Soupeř 20 32 19 18 18 18 

 

H2: Počet přihrávek před střelbou bude nižší u českého týmu. 

 

Výsledné číslo získám sečtením počtu přihrávek před všemi střelami, tuto hodnotu poté 

vydělím počtem střel daného týmu. 

 

Tabulka 14: Výsledný počet přihrávek před střelbou 

Utkání 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Český tým 7/9=0,78 0/0=0 13/9=1,45 44/17=2,59 10/7=1,43 4/4=1 

Soupeř 101/20=5,05 83/32=2,6 55/19=2,9 48/18=2,67 31/18=1,72 22/18=1,22 

 

 

H3: Český tým bude zakončovat útoky častěji po individuální akci než po 

kombinaci, soupeři naopak. 

 

Tabulka 15: Výsledné zakončení útoku 

Utkání 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Český 

tým 

Ind. akce 5 0 3 7 3 3 

Kombinace 2 0 6 10 4 1 

Soupeř 
Ind. akce 3 9 6 5 10 9 

Kombinace 15 23 13 13 8 9 
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H4: Český tým bude častěji odebírat míč destruktivním než konstruktivním 

způsobem, soupeři naopak. 

 

Tabulka 16: Výsledné odebírání míče 

Utkání 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Český 

tým 

Destruktivní 17 35 32 37 71 74 

Konstruktivní 36 44 40 42 33 50 

Soupeř 
Destruktivní 18 21 47 35 30 33 

Konstruktivní 47 59 43 50 41 45 

 

 

H5: Český tým bude častěji neúspěšný při řešení akcí 1 : 1 než soupeř. 

  

Výsledné číslo získám vydělením celkového počtu situací 1 : 1 těmi neúspěšnými 

 

Tabulka 17: Výsledné akce 1 : 1 

Utkání 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Český tým 16/9=1,78 15/7=2,14 17/5=3,4 17/5=3,4 13/3=4,3 19/6=3,17 

Soupeř 28/11=2,55 26/6=4,3 21/3=7 25/4=6,25 29/5=5,8 54/14=3,86 

 

 

H6: Počet dotyků míče před jeho odehráním bude u českého týmu nejčastěji 

roven 1, zatímco u soupeře bude číslo vyšší. 

 
Tabulka 18: Výsledný počet dotyků před odehráním míče 

Utkání 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Český tým 1 1 1 1 1 1 

Soupeř 2 2 2 1 2 2 
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6 Diskuze 
 

 Nejprve ze všeho bych se rád věnoval problému, který nastal při nepřímém 

pozorování. Často se mluví o úzkém úhlu pohledu kamery. Mnohem větší překážkou při 

vypracovávání bakalářské práce však pro mne byla činnost „režiséra utkání“. Režie 

téměř po každé šanci několikrát opakuje záběry, zatímco probíhají další akce. Neměl 

jsem tedy možnost jich do práce několik zahrnout, jednoduše proto, že jsem je neviděl. 

Nejčastěji se to týkalo kategorie počtu dotyků míče hráči před jeho odehráním. Naštěstí 

se při zápase tato činnost vyskytuje v tak nízké míře, že nezařazení několika údajů by 

nemělo mít výrazný vliv na celkový výsledek. 

 Mé analýzy jsem se pokoušel porovnat se statistikami z předchozích ročníků 

Ligy mistrů či z různých fotbalových mistrovství. Bohužel jsem neměl mnoho úspěchů, 

kategorie v mé bakalářské práci jsou až příliš podrobné. Výjimkou byla statistika ze 

stránky www.uefa.com, kde jsem našel údaj z ročníku Ligy mistrů 2012/2013 o střelách 

a gólech z nich. Ve 31 zápasech hlavní soutěže došlo k 1114 střeleckým pokusům (625 

na bránu, 489 mimo). Výsledkem bylo 151 gólů, což znamená, že na jeden gól bylo 

v průměru potřeba 7,38 střel. Pro porovnání, české týmy vystřelily za 6 sledovaných 

utkání 45x a skórovali 4x, výsledné číslo je tedy 11,25 střel na jeden gól. Soupeři našich 

mužstev vystřelily 125x a docílili 15 branek. Jejich průměr 8,3 se mnohem více blíží 

údajům z loňské Ligy mistrů. České týmy jsou při střelbě mnohem méně efektivní a 

potřebují více příležitostí k dosažení branky.  

 V mé práci jsem si stanovil 6 hypotéz, které jsem ve všech šesti utkáních 

pozoroval. Podrobnější tabulky se statistikami jsem vytvořil v kapitole „výsledky 

hypotéz“. Nyní bych se jim chtěl věnovat a zjistit, zda jsem je předpovídal správně. 

 Co se týče počtu střelby, český tým ve všech zápasech zaostával za svým 

soupeřem. Nejmenší rozdíl byl v utkání Manchester City – Plzeň. Anglický celek 

vystřelil 18x, český 17x. Naopak propastný rozdíl nastal v utkání Bayern Mnichov – 

Plzeň, kdy Viktoria nevystřelila za celý zápas ani jednou a její soupeř hned 32x. 

Hypotéza č. 1 se tedy potvrdila. 

Dále jsem sledoval průměrný počet přihrávek před střelbou. Výsledné číslo jsem 

získal sečtením počtu přihrávek před všemi střelami a následným vydělením této 

hodnoty počtem střel daného týmu. Očekával jsem, že čeští zástupci nebudou mít příliš 
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času a prostoru na kombinaci v místech, ze kterých lze ohrozit branku. Můj předpoklad 

tedy byl, že většina střelby bude následovat jen po několika málo přihrávkách, zatímco 

u soupeřů bude hodnota vyšší a budou se dostávat k zakončení po delších kombinacích. 

Tento faktor byl také ovlivněn převážně defenzivní hrou českých zástupců a spoléháním 

na rychlé protiútoky, při kterých příliš nedochází ke kombinační hře. I tato hypotéza se 

ukázala být pravdivou, české týmy ohrožovaly branku soupeře převážně po rychlých 

akcích na několik dotyků nebo ihned po odraženém míči, nejdelší kombinaci, která 

předcházela střele, předvedl Bayern Mnichov, konkrétně 17 přihrávek. 

Následující hypotéza úzce souvisí s přecházející, sledoval jsem, zda byly útoky 

zakončeny po individuální akci, nebo po kombinaci. Očekával jsem, že české týmy 

budou častěji předvádět individuální akce, zatímco soupeři kombinace. V utkáních mezi 

Libercem a Sevillou však výsledky dopadli nečekaně. V prvním utkání Liberec 

zakončoval 3x po individuální akci a 4x po kombinace, Sevilla 10x po individuální akci 

a 8x po kombinace, což je opačně než byla stanovená hypotéza. V druhém utkání byl 

poměr pro Sevillu 9 : 9 a Liberec tentokrát naplnil očekávání a předvedl 3x individuální 

útok a pouze jednou kombinaci před střelou. Soupeři Viktorie Plzeň ve všech utkáních 

využívali jednoznačně kombinaci. V domácím utkání s Bayernem Mnichov Plzeň 

k ohrožení branky využila 5x individuální útok a 2x kombinaci, ve dvou zápasech 

s Manchesterem City však častěji využívala kombinaci. Poněkud mimo statistiky 

zůstalo venkovní utkání Viktorie v Mnichově, kde se nedostala ani k jedné střelbě. 

    H5: Český tým bude častěji neúspěšný při řešení akcí 1 : 1 než soupeř. 

Zaznamenával jsem všechny situace 1 : 1 a následně je vydělil t ěmi neúspěšnými 

z pohledu útočícího hráče. Čím nižší je výsledné číslo, tím neúspěšnější byli hráči 

daného mužstva při obcházení soupeře. Podrobné výsledky lze dohledat v tabulce č. 17, 

nejdůležitějším poznatkem však je, že české týmy byly ve všech utkáních méně úspěšné 

při řešení situací jeden na jednoho než jejich soupeři. Technicky nejvyspělejšími v této 

disciplíně se stali hráči Manchesteru City, kteří ve dvou utkáních proti Plzni dokázali ze 

46 pokusů svého soupeře obejít hned ve 39 případech. Naopak celkově nejhoršího 

výsledku dosáhli hráči Viktorie Plzeň v domácím zápase s Bayernem Mnichov, kdy z 

16 pokusů přišli 9x o míč. Tato hypotéza se tedy ukázala být pravdivou. 

 Poslední sledovanou kategorií byly doteky míče před jeho odehráním. Očekával 

jsem, že soupeři nenechají českým celkům mnoho času na vedení míče a budou je tak 

nutit k co nejmenšímu počtu dotyků. Naopak české týmy nechají soupeře kombinovat 
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ve větší vzdálenosti od své branky a dovolí jim tak více kontaktů s míčem. Ze statistik 

vyplývá, že ve všech šesti utkáních hráči českých mužstev nejčastěji odehráli míč hned 

z prvního doteku a potvrdili tak hypotézu. Jejich soupeři v 5 utkáních využívali 

převážně dva doteky, pouze v utkání Manchester City – Plzeň byl k vidění velmi rychlý 

fotbal a obě družstva hrála nejčastěji z prvního doteku. Hypotéza se tedy až na jednu 

výjimku potvrdila.        

Rád bych také podotkl, že mnou sledované statistiky nemusejí vždy vypovídat o 

ději utkání, přeci jenom nejdůležitější ukazatel je počet vstřelených a obdržených gólů. 

Zároveň se stává, že mužstvo dominuje ve všech statistikách celý zápas a stejně 

nakonec prohraje. Může to být například obdržením branky v úvodu utkání, kdy soupeř 

ve zbytku zápasu nevyprodukuje takřka nic a uhájí těsné vedení, nebo například 

odpískaná penalta, která rozhodne o výsledku utkání. Také obdržená červená karta 

může výrazně ovlivnit děj střetnutí. Z tohoto důvodu jsem kromě hypotéz zaznamenal 

ještě údaje o místu střelby, místu přihrávky na střelbu a podrobně zakreslil postavení 

hráčů při gólových situacích.  

Celkově si však myslím, že statistiky byly zvoleny dobře a v mé bakalářské 

práci, pokud mužstvo výrazně zaostávalo za soupeřem, pak také prohrálo. 

V úvodu této bakalářské práce jsem si dal dva cíle. Jedním bylo zjistit, jak se 

české týmy lišily od soupeřů ve sledovaných kategoriích. Myslím si, že toto téma a 

všechny proměnné jsem rozebral a mužstva porovnal. Druhým cílem bylo zjistit, zda 

existuje ukazatel, který by byl klíčový pro výsledek utkání. Poněkud nešťastné je, že 

dva ze sledovaných zápasů skončily remízou. Každopádně Viktoria Plzeň prohrála 

všechna svoje 4 střetnutí se zahraničními celky. Ve všech 4 zápasech zaostávala za 

soupeřem v počtu střel, byla neúspěšnější v řešení situací 1 : 1 a její hráči měli celkově 

méně doteků s míčem než soupeř. Naopak kategorií, která zdá se nemá příliš vliv na 

výsledek utkání, je zakončování útočné akce. Očividně nezáleží na tom, zda je útok 

veden individuálně či jako kombinace. Zároveň se ukázalo, že není tak důležité, zda je 

útok soupeře přerušen destruktivně, či konstruktivně. Je pravdou, že zahraniční celky 

zvládaly častěji odebírat míč konstruktivně, nicméně u Plzně převažoval konstruktivní 

způsob také a nezískala ze 4 zápasů ani bod, na druhé straně Liberec v obou svých 

zápasech využíval hlavně destruktivní odebírání míče (v poměru 145 destruktivní: 83 

konstruktivní) a dokázal dvakrát remizovat. 
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7 Závěr 
  

 Ve své bakalářské práci jsem se zabýval komparací vybraných proměnných 

herního výkonu v profesionálním fotbale. V úvodu jsem vymezil základní pojmy 

spojené s fotbalem, především herní činnosti jednotlivce. Dále jsem si stanovil kategorie 

a cíle pozorování. Výzkumným souborem bylo 6 utkání Ligy mistrů a Evropské ligy 

UEFA z roku 2013, ve kterých se střetnul český tým se zahraničním soupeřem. 

Úmyslně byla vybrána mužstva z nejlepších evropských ligových soutěží, konkrétně 

z anglické, španělské a německé ligy. Snahou bylo porovnat české zástupce s co 

nejsilnějšími celky. Následně jsem provedl nepřímé pozorování již zmíněných utkání. 

Statistiky jsem si zapisoval tužkou na papír. Výsledky jsem sečetl, podrobil je analýze a 

vytvořil odpovídající tabulky, grafy a obrázky. 

 Závěrečnou částí byla diskuze. Konfrontoval jsem zjištěné výsledky s předem 

stanovenými hypotézami. Cílem práce bylo zjistit, v jakých kategoriích je největší 

rozdíl mezi českými a zahraničními mužstvy. Ačkoli nelze jednoznačně prohlásit, že 

kromě počtu vstřelených a obdržených branek existuje statistika, která by naprosto 

nepochybně rozhodla o výsledku utkání, opakoval se určitý rozdíl ve vybraných 

proměnných v zápasech, které skončily vítězstvím jednoho týmu. Poražený celek vždy 

zaostával v počtu střel a jeho hráči neúspěšněji řešili situace jeden na jednoho. Ačkoli 

v současném fotbalu jsou tendence všechno zrychlovat, ukázalo se, že hráči vítězných 

mužstev odehrávali míč nejčastěji ze dvou až třech doteků, zatímco u poražených týmů 

se vyskytovala nejvíce hra z prvního doteku. Kupodivu, větší vliv na výsledek utkání se 

neprojevil v kategorii odebírání míče konstruktivním x destruktivním způsobem. 

Důležité je zřejmě míč soupeři odebrat a nezáleží příliš na variantě. Zároveň 

zakončování po individuální akci, či po kombinaci, nepřineslo jednoznačné výsledky.  

 Na závěr bych chtěl uvést, že se jednalo o mou první analýzu takovéhoto 

formátu v životě a že mé výsledky se mohou lišit od ostatních statistických měření 

stejných utkání. V budoucnu se nebránil dalším analýzám fotbalových utkání, práce 

byla jednoznačně přínosem i pro trenérskou profesi. Myslím, že trenéři využívají 

statistiky svých soupeřů před samotným střetnutím. 
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