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Abstrakt 

 

Název: Závislost postavení týmů v žebříčku FIFA na dosažených výsledcích na 

vrcholných turnajích      

Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění závislosti postavení týmů v žebříčku FIFA na 

dosažených výsledcích na vrcholných turnajích. Jedná se o Mistrovství světa ve fotbale 

v letech 1998, 2002, 2006, 2010 a 2014.   

Metody: Ve své práci jsem použil metod korelační a regresní analýzy, korelační 

koeficientu a regresní přímky.  

Výsledky: Veškeré výsledky budou prezentovány v analytické části práce. Byla zjištěna 

závislost mezi sledovanými parametry a rostoucí tendence této závislosti. Největší 

závislost byla na MS 2014, kde dosahovala vysokých hodnot. Nejmenší byla na MS 

1998 a 2002, kde výsledky dosahovaly podprůměrných hodnot.  

Klíčová slova: Fotbal, FIFA, Světový žebříček FIFA, Mistrovství světa ve fotbale, 

korelační analýza, regresní analýza, korelační koeficient, regresní přímka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: Dependence of the position of teams in the FIFA rankings on the achievements in 

top tournaments      

Objectives: The aim of this work is determining dependency team standings in the 

FIFA rankings on the achievements in top tournaments. This is the World Cup in 1998, 

2002, 2006, 2010 and 2014.  

Methods: In my thesis I used a method of regression and correlation analysis, 

correlation coefficient and regression straight line.  

Results: All results are presented in the analytical part of the work. It was found 

dependency between the observed data and an increasing trend. The biggest dependence 

was at the World Cup 2014, which reached high levels. The smallest was at the World 

Cup 1998 and 2002, where the results reached below average.     

Keywords: Football, FIFA, FIFA World rankings, FIFA World Cup, correlation 

analysis, regression analysis, correlation coefficient, regression straight line 
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1 ÚVOD 

 

Fotbal je fenomén - u nás i ve světě. Byl tu v době míru i válek, hrál se, i když železná 

opona rozdělila svět na dvě části. Je nejpopulárnějším sportem, který trvale připoutává 

pozornost poloviny lidstva.  

Touha lidí po vítězství jejich klubu spojuje různé národy, rasy, lidi s odlišným 

politickým či náboženským smýšlením a v době celosvětových akcí částečně obrušuje i 

nežádoucí předsudky. 

Mne, aktivního amatérského fotbalistu a člověka s obrovským zájmem o sport, šílenství 

jménem fotbal pohltilo. Věnuji se mu už od raného dětství. I to byl důvod pro výběr 

tématu mé diplomové práce. 

Tato práce se zabývá závislostí postavení týmů v žebříčku FIFA na dosažených 

výsledcích na vrcholných turnajích. Většina národních asociací po celém světě je 

členem některé z kontinentálních konfederací a soupeří mezi sebou o nejlepší umístění 

v žebříčku FIFA. Každá z kontinentálních konfederací má své klubové a mistrovské 

soutěže, s tím že do výpočtu žebříčku zasahují i mezinárodní soutěže. Prioritou této 

práce je Mistrovství světa ve fotbale. 

Mistrovství světa se koná od roku 1930 jednou za čtyři roky. Je akcí s obrovskou 

prestiží a popularitou. Pro každý stát je svátkem se této vrcholné akce účastnit. Avšak 

zná pouze osm různých vítězů v historii mistrovství světa a zdaleka ne všechny týmy se 

vůbec dokázaly na světový šampionát kvalifikovat. 

Aby žebříček FIFA mohl obsahovat veškeré aspekty hodnocení, prošel od roku 1993 

zásadními změnami. Jedna z nejdůležitějších vychází z mezinárodních utkání 

reprezentací. V dnešní době má žebříček stále větší vypovídající hodnotu a nabírá na 

prestiži, avšak stále má dost odpůrců, kteří hodnotí toto pořadí jako nepřesné a 

zbytečné.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle 

Hlavním cílem mé diplomové práce je zjistit, jaká je závislost postavení týmů v 

žebříčku FIFA na dosažených výsledcích na vrcholných turnajích. V mém případě bude 

vrcholnou akcí Mistrovství světa ve fotbale. Konkrétně pět posledních šampionátů, 

konajících se v letech 1998, 2002, 2006, 2010 a 2014. Tyto šampionáty budou následně 

porovnány a prezentovány pomocí grafického znázornění.  

2.2 Úkoly 

Zpracovat teoretické poznatky k danému tématu. V teoretické části bude nejprve obecně 

popsána historie fotbalu, jako takového. Dále se teoretická východiska věnují organizaci 

FIFA. Bude popsána její historie, její nejvýznamnější turnaj (Mistrovství světa ve 

fotbale) a jeho historie, její struktura a veškeré informace o žebříčku FIFA.  

Veškeré metody, dle kterých se bude závislost zjišťovat, budou uvedeny v sekci 

metodologie práce. Bude využito metod regresní a korelační analýzy a výsledky budou 

prezentovány graficky a proloženy regresní přímkou. 

Sběr a analýza dat pro zjištění vzájemné závislosti a představení jednotlivých 

šampionátů, které sleduje tato práce. 

Vypočítání korelačního koeficientu pro jednotlivé šampionáty a vytvoření grafického 

znázornění včetně regresní přímky a interpretace zjištěných výsledků. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Historie fotbalu 

Fotbal jako fenomén dnešní doby, nejkrásnější hra her, má mimořádnou magickou sílu. 

Hrají jej v Číně i v Kamerunu, v Peru i v Dolní Lhotě. Do fotbalového míče kopou 

čtyřletí kluci, baví se o něm osmdesátiletí starci. Takového rozměru nabírá tato hra, 

tvrdí Felt a Krůta (2006). 

Už tři tisíciletí před naším letopočtem, podle Mráze (1976), bylo duchovní silou lidstva 

náboženství. Proto jsou první doklady o tělovýchovných prvcích dochovány při 

náboženských slavnostech. Mnoho důkazů o míčových hrách nacházíme na obrazech 

v královských hrobkách starých Egypťanů. 

Podle Votíka (2005) pocházejí další prameny z Japonska (500 – 600 let př. n.l.). 

Samozřejmostí byly hry, které se podobaly fotbalu a hrály se ve starém Řecku, v 

impériu římském, ale oblibě se těšily i u Mayů a Aztéků. Hra připomínala spíše rugby - 

fotbal, kdy se hráči rozdělili na dvě strany, úkolem bylo dostat míč za soupeřovu 

obrannou čáru. Šálek (1980) tvrdí, že mezi nejznámějšími vyznavači byli Julius Caesar, 

císař Alexandr a Augustus. 

Míče, které se při těchto hrách využívaly, byly různě veliké a jejich názvy se lišily dle 

zemí. Řecký míč se nazýval palla, francouzský balle a například anglický a německý 

ball. „Foot“ a „ball“ daly základ názvu football, což je spojení dvou anglických slov 

noha a míč. V češtině se začal využívat název kopaná, ale pojem fotbal zná celý svět. 

Pouze ve Spojených státech amerických se pod tímto slovem skrývá jiný sport podobný 

ragby, proto mají pro fotbal název „soccer“. (Jenšík, Macků, 1997) 

Podle Navara, Buzka a Ondřeje (1986) byly první písemné zprávy o kopané ve 

středověku ve Francii, Itálii a zejména v Anglii v šedesátých letech devatenáctého 

století. Kopaná v Anglii se hrála většinou v ulicích měst a na vesnicích. Žurman (1975) 

ale říká, že kopaná se v Anglii hrála již v první polovině 19. století a to hlavně na 

školách a byla to jakási směsice fotbalu a rugby. V této formě fotbalu si každá škola 

rozhodovala o svých vlastních pravidlech, a pokud se utkaly dvě školy proti sobě, 

musela se pravidla sjednotit.   
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Jak tvrdí Hunt (2006), to co fotbalu předcházelo, ho pouze připomínalo, můžeme 

hovořit spíše o míčových hrách. Počet hráčů na jedné straně dosahoval někdy až 

několika set.  

Jelikož hra neměla určena pravidla, docházelo k nemilosrdným bitkám, při nichž utržili 

rány nejen hráči, ale i diváci. Obyvatelé měst se vůči nebezpečí bránili zabarikádováním 

oken a vstupů do svých obydlí, aby nepřišli o svůj majetek. Hráč, kterému se povedlo 

vstřelit gól, byl velice oslavován. (Macho, 2009) 

Pravidla moderního fotbalu pak byla sepsána později a to roku 1863, kdy jedenáct týmů 

vytvořilo fotbalovou asociaci (Football Association) a vlastní fotbalová pravidla.  Na 

konci 19. století se fotbal podle Gifforda (2006) začal rychle šířit i do ostatních zemí po 

celém světě. Britští hráči ho nejdříve exportovali do svých kolonií a později i do dalších 

evropských zemí. Začaly vznikat profesionální národní asociace a soutěže a vše se 

profesionalizovat.  

Roku 1895 vznikají nová pravidla fotbalu, která byla vytvořena tak zručně, že se na 

nich do dnešní doby změnilo jen velice málo. (Žurman, 1975) 

3.2 FIFA 

La Fédération Internationale de Football Association, neboli FIFA je hlavní řídící 

organizací světového fotbalu, futsalu a plážového fotbalu. Sídlo této organizace je 

v Curychu a prezidentem je Sepp Blatter. Organizace čítá 209 členských asociací, 

z nichž někteří členové nejsou suverénními státy. Hlavní náplní je pořádání Mistrovství 

světa ve fotbale, jehož první ročník se odehrál v roce 1930. (Zdroj: The 

Organisation. FIFA.com [online]) 

3.2.1 Historie 

Organizace byla založena 21. května roku 1904 v Paříži a začala sdružovat jednotlivé 

národní svazy. Mezi zakladatele se řadí národní asociace Belgie, Francie, Dánska, 

Nizozemí, Španělska, Švýcarska a Švédska. Jak tvrdí Procházka (1984), roku 1907 byl 

s definitivní platností přijat do FIFA Český fotbalový svaz, aby byl následující rok 

vyřazen. Zpět do FIFA se vrátil až v roce 1925. Prvním prezidentem se stal Robert 

Guerin a prvním turnajem, na který měla tato asociace vliv, byl fotbalový turnaj na 

olympijských hrách 1908 v Londýně. (Žurman, 1975) 
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Od roku 1909 vznikla možnost členství i pro mimoevropské státy a téhož roku se 

připojila Jižní Afrika, po roce 1912 pak Argentina, Chile, Kanada a USA. (Zdroj: History of 

FIFA – FIFA takes shape . FIFA.com [online]) 

Během první světové války nebylo zcela jasné, zda federace bude schopna dále 

pokračovat ve své práci. Fotbalisté byli vysláni do války a také kvůli válečným sporům 

mezi státy se velké množství zápasů neodehrálo. Po válce se o federaci začal starat Carl 

Hirschmann. Organizaci zachránil, bohužel za cenu odstoupení tzv. Domácích národů, 

které odmítly soutěžit s nepřáteli z války. (Zdroj: History of FIFA – More associations 

follow. FIFA.com [online]) 

V následující tabulce je přehled všech prezidentů FIFA až doposud. 

Tabulka č. 1: Prezidenti FIFA 

Zdroj: Vlastní zpracování dle FIFA.com: The organization: President [online]  

3.2.2 FIFA World Cup (Mistrovství světa ve fotbale) 

Žádná jiná sportovní událost nemá takovou popularitu a prestiž jako tento turnaj, který 

svým významem dokonce předstihuje i Olympijské hry. První předběžná soutěž 

proběhla v Uruguayi v roce 1930. Tento turnaj byl organizovaný světovou konfederací 

FIFA 

Jméno Občanství Období 

Robert Guérin Francie 1904–1906 

Daniel Burley Woolfall Anglie 1906–1918 

Jules Rimet Francie 1921–1954 

Rodolphe William Seeldrayers Belgie 1954–1955 

Arthur Drewry Anglie 1955–1961 

Stanley Rous Anglie 1961–1974 

João Havelange Brazílie 1974–1998 

Sepp Blatter Švýcarsko od r. 1998 
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V roce 1920 přišla skupina francouzských vizionářů v čele s Jules Rimetem s první 

myšlenkou, aby největší národní týmy z celého světa spolu soutěžily o titul mistra světa. 

Původní trofej, kterou vítěz získal, nesla jméno Julese Rimeta. Mistrovství světa poté 

proběhlo třikrát před druhou světovou válkou, pak se soutěž zastavila na dvanáct let. Od 

roku 1958 se MS odehrávalo střídavě v Evropě a Americe a od roku 1996 v Koreji či 

Japonsku. Proběhlo již dvacet turnajů, které přinesly pouze osm odlišných vítězů (viz. 

Tabulka č.2). Přitom do kvalifikací na Mistrovství světa se po celém světě dostalo za 

historii turnaje okolo 200 týmů a do finále postoupilo pouze 12 z nich. Z těchto dvanácti 

týmů jen osm získalo titul mistra světa. Je to známkou nadvlády špičkových týmů nad 

ostatními, pro něž je finále jen nesplnitelným snem. (Coleman, 1998) 

Historie zná i několik dramatických střetů. Mistrovství se koná každé čtyři roky, ale 

veškeré přípravy na tento turnaj probíhají mnohem dříve. O místa na mistrovském 

turnaji mezi sebou soutěží týmy z celého světa. Jejich počet se zvýšil v roce 1998 z 24 

na 32. Už v roce 1982 na MS ve Španělsku počet týmů stoupl ze stávajících dvanácti na 

šestnáct. Postupně se závěrečného turnaje zúčastnilo až 32 týmů. Celý turnaj trvá 

přibližně čtyři týdny v jedné nebo více zemích. Týmy z pořádajících zemí mají účast na 

turnaji jistou. Dříve platilo, že i úřadující šampion musí projít kvalifikací, ale od tohoto 

pravidla se posléze upustilo. (Zdroj: History of FIFA - New Era. FIFA.com [online]) 

Šest ze zmíněných osmi týmů současně zvítězilo alespoň jednou v turnaji, který 

pořádala jeho země. Brazílii a Španělsku se povedlo zvítězit mimo domácí území. 

Většina zemí, které tento turnaj pořádají, na něm také předvede velmi dobré výkony. 

Světovými šampiony jsou pouze týmy z Ameriky a Evropy, ostatní kontinenty se zatím 

na prvním místě neumístily. 

Reprezentace Československa na šampionátu uspěla roku 1934 v Itálii a 1962 v Chile. 

V těchto letech se probojovala do finále turnaje, kde bohužel na vysněný titul 

nedosáhla. 

V následující tabulce je přehled 24 zemí, které za dobu trvání tohoto šampionátu 

vyhrály či se umístily na prvních čtyřech místech. 
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Tabulka č. 2: Medailisté + 4.místa z MS ve fotbale 

MS Mužstvo Zlatá medaile 
Stříbrná 

medaile 

Bronzová 

medaile 
4. místo 

1 Brazílie 
5 (1958, 1962, 

1970, 1994, 2002) 
2 (1950, 1998) 2 (1938, 1978) 2 (1974, 2014) 

2 Německo 
4 (1954, 1974, 

1990, 2014) 

4 (1966, 1982, 

1986, 2002) 

4 (1934, 1970, 

2006, 2010) 
1 (1958) 

3 Itálie 
4 (1934, 1938, 

1982, 2006) 
2 (1970, 1994) 1 (1990) 1 (1978) 

4 Argentina 2 (1978, 1986) 
3 (1930, 1990, 

2014) 
- - 

5 Uruguay 2 (1930, 1950) - - 
3 (1954, 1970, 

2010) 

6 Francie 1 (1998) 1 (2006) 2 (1958, 1986) 1 (1982) 

7 Anglie 1 (1966) - - 1 (1990) 

8 Španělsko 1 (2010) - - 1 (1950) 

9 Nizozemsko - 
3 (1974, 1978, 

2010) 
1 (2014) 1 (1998) 

10 Českoslov. - 2 (1934, 1962) - - 

11 Maďarsko - 2 (1938, 1954) - - 

12 Švédsko - 1 (1958) 2 (1950, 1994) 1 (1938) 

13 Polsko - - 2 (1974, 1982) - 

14 Rakousko - - 1 (1954) 1 (1934) 

15. Portugalsko - - 1 (1966) 1 (2006) 

16.  Jugoslávie - - 1 (1930) 1 (1962) 

17.  USA - - 1 (1930) - 

18.  Chile - - 1 (1962) - 

19.  Chorvatsko - - 1 (1998) - 

20.  Turecko - - 1 (2002) - 

21.  SSSR - - - 1 (1966) 

22.  Belgie - - - 1 (1986) 

23.  Bulharsko - - - 1 (1994) 

24.  Jižní Korea - - - 1 (2002) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Bedřich (2006)  
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Z tabulky je jasně patrné, jak značný je rozdíl mezi reprezentacemi fotbalově vyspělých 

států a těch méně kvalitních. Z dvaceti světových šampionátů ve fotbale, které se 

konaly, se pouze 24 různých států dokázalo umístit na prvních čtyřech místech. To 

značí velkou nevyrovnanost, pokud vezmeme v potaz, že do kvalifikace na MS vstupuje 

více jak 200 národních reprezentací z celého světa. 

Všechna Mistrovství světa mají svůj příběh. Já teď každému věnuji pár řádků.  

MS 1930 Uruguay 

O pořádání prvního mistrovství se ucházelo několik 

států - Španělsko, Švédsko, Itálie a Nizozemsko. 

Nakonec se všechny tyto země vzdaly své 

kandidatury ve prospěch Uruguaye, která oslavila 

pořádáním této akce 100 let své nezávislosti. Všem 

týmům navíc uhradila cestovní náklady a pobyt. 

(Bedřich, 2006) 

Z Evropy se však zúčastnily jen čtyři státy - Francie, 

Belgie, Rumunsko a Jugoslávie. (Macho, 1996) 

Celkově na šampionátu startovalo 13 týmů a 

Uruguay vyhrála šampionát nejjasnějším způsobem 

za celou historii MS ve fotbale. Ze čtyř odehraných 

zápasů nasbírala stejný počet výher a celkové skóre 

15-3, kde hlavně semifinále a finále získala 

impozantním skóre 10-3. Zajímavostí jistě je, že obě 

semifinále skončila výsledkem 6-1. 

Šampionát také poznamenaly tristní výkony 

rozhodčích. O největší aféru se v zápase Argentina- 

Francie postaral brazilský sudí Regu. V 84. minutě 

za stavu 1-0 pro Argentinu šel sám na bránu 

francouzský útočník a sudí raději odpískal konec 

utkání. Šest minut nakonec bylo dohráno, ale 

Argentina si už své těsné vedení pohlídala až do 

konce. (Žurman, 1975) 

 

Obrázek č. 1: Logo MS ve fotbale 

1930 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 
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MS 1934 Itálie                            

Italové vyhráli kandidaturu na pořádání díky 

příslibu, že se narozdíl od prvního mistrovství, bude 

hrát na více stadionech a ve více městech. Žurman 

(1975) říká: „Italské fašistické „černé košile“ potom 

udělaly všechno, aby se světový šampionát v kopané 

stal bezuzdnou propagandou nastupujícího 

fašismu.“ (Žurman, 1975, str. 48)  

Zájem o tento šampionát byl obrovský. Poprvé 

v historii se musela uskutečnit kvalifikace na MS. 

Poprvé i naposled v historii musela hrát kvalifikaci i 

pořádající země - Itálie. Ze špičky chyběla Uruguay. 

Nepřijela proto, že prvního šampionátu se účastnily 

pouze 4 týmy z Evropy. (Bedřich, 2006) 

Italové konali pro vítězství v turnaji všechno. Již 

před turnajem „získala“ Itálie do svých řad tři 

argentinské hráče. V kvalifikaci Itálie vyzvala Řecko 

a po domácí výhře 4-0 se jí nechtělo cestovat do 

Řecka k odvetě. Dohodla se proto s Řeky, že oni 

utkání vzdají a ušlý zisk jim vykompenzovala. 

(Coleman, 1998) 

V semifinále mezi Itálií a Rakouskem, tehdy dvěma 

fotbalovými velmocemi, padl velmi sporný gól. 

Italové natlačili míč do sítě i s brankářem a švédský 

rozhodčí gól uznal. Italové postoupili asi zaslouženě, 

avšak s kaňkou na jediném, postupovém gólu. 

(Žurman, 1975) 

Ve finále už čekala na Itálii reprezentace 

Československa. Rozhodčím byl, Italům známý,  

Švéd Eklind a i ve finále byl dvanáctým hráčem 

domácích. Italové zvítězili 2-1 po prodloužení a víc 

než vítězství jejich mužstva, se uvádí výhra 

Obrázek č. 2: Logo MS ve fotbale 

1934 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 



16 

 

Mussoliniho a jeho diktátu. Za normálních okolností 

mohlo mistrovství skončit velkým překvapením. 

Komentář Josefa Bicana, který hrál na tomto 

šampionátu za Rakousko: "Za Italy hrál dokonce i 

rozhodčí. Když jsem přihrával jednomu z našich 

hráčů, přiběhl rozhodčí a míč odhlavičkoval zpátky 

Italům. Bylo to neuvěřitelné," (Zdroj: Když píská 

Mussolini aneb fotbal jako hra diktátorů a důvod pro 

válku. IDNES.cz [online]. 2010) 

MS 1938 Francie                         

Nad tímto MS se stahovala válečná mračna a účast 

odříkala jedna země za druhou. Např. z Ameriky 

přijeli jen Brazilci a Kubánci. (Felt, Krůta, 2006) 

Finálový zápas se uskutečnil mezi Itálií a 

Maďarskem, Italové zvítězili 4-2. Byl to první 

světový šampionát, který nepoznamenala žádná 

velká aféra, hlavně ze strany rozhodčích. Šampionát 

byl zajímavý a dramatický, jelikož se špička 

vyrovnala. Důkazem bylo velké množství 

prodloužení a opakovaných zápasů. (Žurman, 1975) 

MS 1950 Brazílie          

Ve 40. letech se díky 2. světové válce ani jeden 

turnaj neuskutečnil a hrál se až o dvanáct let později. 

(Gifford, 2006)  

Většina týmů se z turnaje odhlásila, čili nakonec 

startovalo pouze 13 mužstev, nerovnoměrně 

rozdělených do skupin. Poprvé a naposledy v historii 

se nehrálo klasické finále, ale vítěz vzešel z bojů ve 

finálové skupině. (Žurman, 1975) 

Uruguay zvítězila, když v posledním zápase porazila 

za tři body Brazílii, které naopak stačila remíza 

k titulu. Vzhledem k neúčasti některých celků, 

Obrázek č. 3: Logo MS ve fotbale 

1938 

Obrázek č. 4: Logo MS ve fotbale 

1950 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 
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nebyla na tomto šampionátu nouze o divoké 

výsledky. Hlavně Brazílie své soupeře značně 

válcovala, přesto, jak již bylo řečeno, titul na domácí 

půdě nezískala … 

MS 1954 Švýcarsko                       

FIFA udělila pořadatelství Švýcarsku, protože má 

své sídlo v Curychu a právě oslavovala 50. výročí 

svého vzniku. (Bedřich, 2006) 

Šampionát se vyznačoval značně útočnou hrou, která 

měla za následek velké množství gólů. Ihned po 

mistrovství udělali novináři žebříček mužstev, podle 

kvality předvedené hry. Vyšlo jim toto pořadí: 1. 

Maďarsko (na šampionátu 2.) 2. Uruguay (4. místo) 

3. Brazílie (čtvrtfinále) 4. NSR (Mistr světa) 5. 

Rakousko (3. místo) 6. Jugoslávie (čtvrtfinále). Stále 

více mužstev na mistrovstvích mělo reálnou šanci na 

medailové umístění, svět se vyrovnával, ale to se 

mělo již brzy změnit … (Žurman, 1975) 

MS 1958 Švédsko                              

Začala fáze „zlaté brazilské generace v čele se 

slavným Pelém“. (Coleman, 1998) 

Kvalifikací neprošly dva favorizované celky 

Uruguaye a Itálie. Brazílie, až na remízu ve skupině 

s Anglií 0-0, prošla celým mistrovstvím bez ztráty a 

ani ve finále nedala šanci překvapivému soupeři, 

domácím Švédům a zvítězila jasně 5-2. Švédové byli 

jediným týmem na šampionátu, který alespoň chvíli 

proti Brazílii vedl. Brazílie se tak stala po Uruguayi, 

Itálii a Německu teprve čtvrtým týmem, který 

dokázal MS ve fotbale vyhrát. (Bedřich, 2006) 

 

Obrázek č. 5: Logo MS ve fotbale 

1954 

Obrázek č. 6: Logo MS ve fotbale 

1958 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 
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MS 1962 Chile                         

Černoch a Rýpar říkají: „Tvrdě, zákeřně, nečestně se 

někdy bojovalo i na šampionátu.“ (Černoch a Rýpar, 

1982, str. 30) Střetnutí Chile-Itálie vešlo neslavným 

způsobem do dějin jako jedna z nejzákeřnějších 

bitek. Vylučované Italy musela ze hřiště odvádět 

policie a po zápase došlo k masové rvačce téměř 

všech hráčů, kteří byli na trávníku. 

Do kvalifikace o MS se přihlásilo 54 zemí. 

Obrovským překvapením byl postup našeho celku 

do finále (porážka od Brazílie 1-3), když již 

v kvalifikaci vyřadil silné Skoty. Ve skupinách se 

prosadil hodně destruktivní styl hlavně ze strany 

evropských celků, jelikož za výhru se udělovaly jen 

dva body a jeden bod za remízu byl v tomto systému 

dost cenný. (Hornáček, 1974) 

MS 1966 Anglie                           

Šampionát přinesl obrovské překvapení v podobě 

nepostupu Brazílie ze základní skupiny. Finálové 

utkání mezi Anglií a NSR poznamenal moment, 

který do dneška není objasněn. V prodloužení padl 

sporný gól, o kterém se dodnes vedou diskuze, zda 

míč přešel celým objemem brankovou čáru. Žurman 

(1975) k tomu říká, že Anglie je kolébkou fotbalu a 

pouze v Anglii člověk pochopí, čím tu kopaná je. „A 

jestliže Anglie dostala pořadatelské právo, pak 

zřejmě bylo pro mnohé povolané zdvořilou 

povinností pomoci vyšším zájmům.“ (Žurman, 1975, 

str. 153) 

Hornáček (1966) k tomuto momentu dodává: „A 

potom přišla ta osudná minuta 100, která bude mít 

Obrázek č. 7: Logo MS ve fotbale 

1962 

 

Obrázek č. 8: Logo MS ve fotbale 

1966 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 
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trvalé místo v dramatické historii bojů o Rimetův 

pohár.“ (Hornáček, 1966, str. 144) 

MS 1970 Mexiko                              

Brazílie, po odmlčení se na minulém šampionátu 

dokazuje, svoji nadvládu nad světem a vítězí ve 

třetím mistrovství z posledních čtyř. Jakožto první 

trojnásobný vítěz si mohla ponechat trofej Zlatou 

Niké. (Bedřich, 2006) 

Devízou šampionátu byli konečně i samotní 

rozhodčí. Rozhodovali přísně a ve většině případů 

přesně. Byli již vybaveni žlutou a červenou kartou. 

Červená karta nemusela být ale ani jednou použita. I 

díky těmto skutečnostem jsou výsledky tohoto 

šampionátu objektivní a nejsou zkresleny nějakými 

vnějšími vlivy. 

MS 1974 Německo                      

Na šampionátu se hrálo o nový Světový pohár a do 

funkce předsedy FIFA je zvolen nový prezident J. 

Havelange. (Novák, 1989) 

Finálový boj byl na poslední chvíli okořeněn 

změnou rozhodčího. Původně oznámený Davidson 

byl vyměněn za Taylora, protože v minulém zápase 

v roli pomezního rozhodčího neodmával jasný faul. 

A sám Taylor se zapsal do dějin finále hned ve 

druhé minutě. Dovolil si písknout penaltu proti 

domácím Němcům. I když Holanďané penaltu 

proměnili, Němci se nakonec v nezáživném finále 

stali vítězi a potvrdili roli největšího favorita 

šampionátu. (Hornáček, 1974)  

 

 

Obrázek č. 9: Logo MS ve fotbale 

1970 

Obrázek č. 10: Logo MS ve fotbale 

1974 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 
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MS 1978 Argentina                        

Jeden z prvních případů domluveného zápasu. 

Argentina potřebovala přehrát Peru rozdílem 

minimálně čtyř branek a to se jí povedlo i díky 

tristnímu výkonu peruánského brankáře, který byl 

původem z Argentiny. Dnes jsou již ověřené 

informace o dohodě peruánského prezidenta 

s argentinským diktátorem. Argentinský diktátor 

přislíbil, za vítězství nad Peru minimálně o čtyři 

branky, uvěznění třinácti politických odpůrců 

peruánského prezidenta. Diktátor Videla využil 

zisku titulu k umlčení vojenské junty v Argentině a 

sami hráči mají poskvrněný svůj největší úspěch 

kariéry. (Zdroj: RETRO: Špinavost na MS. Argentině v roce 1978 

zajistila finále mistrovství světa politická dohoda. Magazín 

fotbalnaplno.cz [online]. 2014) 

Mráz (1978) zhodnotil šampionát takto: „Většinu 

zápasů na MS charakterizovala velká vyrovnanost. 

To je charakteristické pro celý světový fotbal. Každý 

může s každým vyhrát, stejně tak prohrát.“ (Mráz, 

1978, str. 136) 

MS 1982 Španělsko                        

Na tomto turnaji se poprvé objevilo 24 týmů, což byl 

plán nového prezidenta FIFA Havelangeho. Na 

závěrečném turnaji se zrodila nejvyšší výhra 

v dějinách MS (Maďarsko- Salvador 10-1). 

(Bedřich, 2006) 

Italové ve finále porazili Německo a Černoch a 

Rýpar (1983) k tomu dodávají, že na Italy by vsadil 

po prvních kolech málokdo. Začali špatně, skončili 

výborně. Jako mistři světa. 

 

Obrázek č. 11: Logo MS ve fotbale 

1978 

Obrázek č. 12: Logo MS ve fotbale 

1982 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 
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MS 1986 Mexiko                           

Původně měla šampionát pořádat Kolumbie, avšak 

ta musela kvůli ekonomickým potížím odstoupit a 

místo ní bylo zvoleno Mexiko. Byly vytvořeny 

rekordy v návštěvnosti. Zvítězila Argentina, druhé 

bylo Německo a třetí Francie. (Gifford, 2006) 

MS 1990 Itálie                                

První finále, ve kterém byli vyloučení hráči, 

konkrétně dva hráči Argentiny. I díky tomu porazilo 

Německo ve finále Argentinu a třetí skončila domácí 

Itálie. Nejchudší šampionát co do počtu vstřelených 

branek a potřetí za sebou bylo ve finále Německo, 

které oplatilo porážku Argentině z před čtyř let. 

(German, 2014) 

MS 1994 USA                              

Před mistrovstvím bylo provedeno mnoho změn 

v pravidlech. Zásadní změnou bylo vítězství za tři 

body. Obrovsky vyrovnanou se stala skupina E, kde 

skončily všechny čtyři týmy na čtyřech bodech (viz. 

Tabulka č. 3). Nakonec musel rozhodovat poměr 

vstřelených branek a Itálie, která nakonec prohrála 

až ve finále s Brazílií na penalty, málem ani 

nepostoupila ze skupiny. (Macků, 1994) 

 

Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry 
Vstřelené 

góly 

Obdržené 

góly 
Rozdíl Body 

 Mexiko 3 1 1 1 3 3 0 4 

 Irsko 3 1 1 1 2 2 0 4 

 Itálie 3 1 1 1 2 2 0 4 

 Norsko 3 1 1 1 1 1 0 4 

 

 

Obrázek č. 13: Logo MS ve fotbale 

1986 

Obrázek č. 14: Logo MS ve fotbale 

1990 

Obrázek č. 15: Logo MS ve fotbale 

1994 

Tabulka č. 3: Skupina E na MS 1994 

Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry 
Vstřelené 

góly 
Obdržené 

góly 
Rozdíl Body 

 Mexiko 3 1 1 1 3 3 0 4 

 Irsko 3 1 1 1 2 2 0 4 

 Itálie 3 1 1 1 2 2 0 4 

 Norsko 3 1 1 1 1 1 0 4 

Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry 
Vstřelené 

góly 
Obdržené 

góly 
Rozdíl Body 

 Mexiko 3 1 1 1 3 3 0 4 

 Irsko 3 1 1 1 2 2 0 4 

 Itálie 3 1 1 1 2 2 0 4 

 Norsko 3 1 1 1 1 1 0 4 

 1994 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Macků (1994) 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 
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Na šampionátu již krátce fungoval žebříček FIFA. V další tabulce uvádím přehled 

náhodně vybraných týmů a jejich pořadí v žebříčku FIFA před mistrovstvím a po něm. 

 

Tým Pořadí na MS 

Pořadí v 

žebříčku FIFA 

Pořadí po MS v 

žebříčku FIFA 

Německo čtvrtfinále 1. 4. 

Holandsko čtvrtfinále 2. 5. 

Brazílie 1. 3. 1. 

Itálie 2. 4. 2. 

Španělsko čtvrtfinále 5. 6. 

Švédsko 3. 10. 3. 

Česká republika nekvalifikována 45. 44. 

Bulharsko 4. 29. 14. 

 

 

Žebříček FIFA byl v této době v účinnosti necelý rok. Čili ještě neměl takovou 

vypovídající hodnotu, jako má v dnešní době. Také první tři celky, co se umístily na 

šampionátu, se posunuly na první tři pozice v žebříčku FIFA. Hlavně skok Švédů z 10. 

na 3. místo byl obrovský. Ještě větší posun zaznamenali Bulhaři, v té době na žebříčku 

FIFA až 29. Jejich čtvrté místo na šampionátu je rázem katapultovalo až na 14. místo 

žebříčku.  

Na závěr přikládám tabulku nejúspěšnějších týmů v historii šampionátů MS z hlediska 

bodů získaných na závěrečných turnajích. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4: Tabulka pořadí náhodně vybraných týmů v žebříčku FIFA 

před a po MS a pořadí týmů na MS 1994 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Macků (1994) a Latest FIFA World Ranking Table and 

Charts. FIFARANKING.net  
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Pro přehlednost je v tabulce uvedeno pouze dvacet nejúspěšnějších celků. Všechny 

výhry byly započítány za tři body. V kompletní tabulce se nachází 77 zemí, což 

znamená, že v historii všech šampionátů se vystřídalo 77 různých států na Mistrovství 

světa ve fotbale. Jediná Brazílie se dokázala kvalifikovat vždy na závěrečný turnaj a i 

díky tomu je nejúspěšnější jak do počtu získaných bodů, tak i získaných titulů. 

3.2.3 Struktura organizace 

FIFA se řídí především švýcarskými zákony, a to proto, že sídlí v Curychu. Hlavním 

orgánem je kongres FIFA, každá z 209 asociací zde má svého zástupce. Každý zástupce 

asociací má v kongresu jeden hlas, počet hlasů se tady neodvíjí od velikosti či fotbalové 

síly. Kongres pořádá zasedání jednou za rok a od roku 1998 se pořádají jednou ročně i 

mimořádná zasedání. Na kongrese si asociace volí prezidenta FIFA, generálního 

Pozice Tým 
Účast na 

MS 
Zápasy Výhry Remízy Prohry Body 

Nejlepší 

umístění na 

MS 

1 Brazílie 20 104 70 17 17 227 Vítěz 

2 Německo 18 106 66 20 20 218 Vítěz 

3 Itálie 18 83 45 21 17 156 Vítěz 

4  Argentina 16 77 42 14 21 140 Vítěz 

5 Španělsko 14 59 29 12 18 99 Vítěz 

6 Anglie 14 62 26 20 16 98 Vítěz 

7 Francie 14 59 28 12 19 96 Vítěz 

8 Nizozemsko 10 50 27 12 11 93 Druhé místo 

9  Uruguay 12 51 20 12 19 72 Vítěz 

10 Švédsko 11 46 16 13 17 61 Druhé místo 

11 Rusko 10 40 17 8 15 59 Čtvrté místo 

12 Srbsko 11 43 17 8 18 59 Čtvrté místo 

13 Mexiko 15 53 14 14 25 56 Čtvrtfinále 

14 Belgie 12 41 14 9 18 51 Čtvrté místo 

15 Polsko 7 31 15 5 11 50 Třetí místo 

16 Maďarsko 9 32 15 3 14 48 Druhé místo 

17 Porugalsko 6 26 13 4 9 43 Třetí místo 

18 Česká republika 9 33 12 5 16 41 Druhé místo 

19 Rakousko 7 29 12 4 13 40 Třetí místo 

20  Chile 9 33 11 7 15 40 Třetí místo 

Tabulka č. 5: Tabulka nejúspěšnějších týmů MS v počtu získaných bodů na závěrečných 

turnajích 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: World Cup » All-time league table. Worldfootball.net [online] 
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sekretáře a další členy výkonného výboru FIFA, přičemž předseda výkonného výboru je 

automaticky prezidentem FIFA. Výkonný výbor má výkonnou moc a využívá ji mezi 

zasedáními kongresu. FIFA má více členů než OSN, jelikož uznává 23 území, které 

doposud nejsou samostatnými státy. Pouze 9 suverenních států nepatří do FIFA – jedná 

se o Monako, Vatikán, Mikronésie, Marshallovy ostrovy, Kiribati, Tuvalu, Palau a 

Nauru. FIFA sdružuje mužské i ženské reprezentační týmy, přičemž ženských 

reprezentačních týmů je 129. (Zdroj: The Organisation: The structure. FIFA.com [online])  

Asociace FIFA jsou dále sdružovány do šesti národních konfederací, rozdělených podle 

světadílů. Každá z národních asociací se nejdříve musí stát členem regionální 

konfederace. V následující mapě lze vidět jednotlivé asociace, z kterých je FIFA ve 

světě složena. 

Obrázek č. 16: Konfederace FIFA  

 

 

 

 

 

Zkratky konfederací (Zdroj: The Organisation: Confederations. FIFA.com [online]):  

 CONCACAF- The Confederation of North, 

Central America and Caribbean Association 

Football (Fotbalová konfederace Severní, Střední 

Ameriky a Karibiku)  

 

 CONMEBOL- Confederación Sudamericana de 

Fútbol (Jihoamerická fotbalová konfederace) 

 

 

 

 

Zdroj: FIFA. Wikipedia.org [online] 

Obrázek č. 17: Logo CONCACAF 

Obrázek č. 18: Logo CONMEBOL 

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/confederations/confederation=23914/index.html
http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/confederations/confederation=23914/index.html
http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/confederations/confederation=23914/index.html
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 CAF- Confédération Africaine de Football  

(Africká fotbalová konfederace) 

 

 

 

 UEFA- Union des Associations Européennes de 

Football (Evropská fotbalová konfederace) 

 

 

 

 AFC- Asian Football Confederation (Asijská 

fotbalová konfederace)  

 

 

 OFC- Oceania Football Confederation (Oceánská 

fotbalová konfederace)  

 

Každá konfederace má přesně určený počet míst na MS ve fotbale. V takovémto počtu 

obdržely jednotlivé federace své místenky na MS 2014: 

 Afrika (CAF): 5 

 Asie (AFC): 4,5 

 Evropa (UEFA): 13 

 Severní, Střední Amerika a Karibik (CONCACAF): 3,5 

 Oceánie (OFC): 0,5 

 JIžní Amerika (CONMEBOL): 4,5 

 Pořádající země (Brazílie): 1 

Zdroj: Regulations 2014 FIFA World Cup Brazil. FIFA.com [online]. 2011 

U federací, které jsou označeny půlkami, musí týmy (5. v asijské kvalifikaci, 4. v 

kvalifikaci CONCACAFU, vítěz v oceánské části a 5. v jihoamerické kvalifikaci) do 

Obrázek č. 19: Logo CAF 

Obrázek č. 20: Logo UEFA 

Obrázek č. 21: Logo AFC 

Obrázek č. 22: Logo  OFC 

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/confederations/confederation=23913/index.html
http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/confederations/confederation=27275/index.html
http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/confederations/confederation=27275/index.html


26 

 

mezikontinentálního playoff. Dvojice, které nastoupí proti sobě se nelosují, ale jsou 

přidělené organizací FIFA k sobě. Postupují vždy vítězové daných duelů. Zápasy se 

hrají klasickým způsobem doma-venku. (ONeil, 2014) 

Nejvíce celků putuje na Mistrovství světa ve fotbale z Evropy. I proto jsou evropské 

celky dlouhodobě nejúspěšnějšími týmy na šampionátech. I když se fotbal stále více 

vyrovnává a utkání jsou čím dál tím víc takticky vedená, tak nadvládu evropských 

mužstev dokáží v poslední době stabilně nabourávat pouze jihoamerické reprezentace z 

Argentiny, Brazílie a Uruguaye. Celky z ostatních kontinentů jsou veskrze rády, když 

projdou základními skupinami a posléze většinou jejich pouť končí v osmifinále, 

v lepším případě ve čtvrtfinále. Prvním africkým mužstvem, které dokázalo projít aspoň 

do čtvrtfinále MS ve fotbale, byl až v roce 1990 Kamerun. U asijského fotbalu je 

bilance ještě horší a tak asi ještě na dlouho dobu zůstane v paměti čtvrté místo Jižní 

Korey na svém domácím šampionátu v roce 2002. (Žurman, 1975) 

3.2.3.1  Historie žebříčku FIFA (Zdroj: FIFA.com: The FIFA/Coca-Cola World Ranking 

[online]) 

Poprvé FIFA publikovala „listinu“, ve které určila pořadí členů podle relativní síly, 

v roce 1992. Od srpna 1993 začal vycházet žebříček každý měsíc a stal se důležitým 

zdrojem informací pro členy FIFA, jelikož ukazoval to, jak si dané týmy vedou ve 

světovém srovnání a jaké dělají pokroky.  

3.2.3.1.1 Změny 1998 

Původní výpočet žebříčku byl velmi jednoduchý a málo efektivní. Každý vítězný zápas 

byl ohodnocen třemi body a remíza jedním bodem. Důležitost utkání a síla soupeře se 

nehodnotila. Žebříček tedy zcela nevypovídal o skutečné síle a kvalitě utkání, dokonce 

ani o síle soupeře. Došlo tedy k několika změnám, bodování začalo záviset na deseti 

různých faktorech. Výpočet se stal závislý na počtu vstřelených/obdržených branek, 

domácím/venkovním utkání, významnosti utkání, regionální síle a body byly oceněni i 

poražení. Další změnou bylo, že počet bodů, které týmy obdržely za výhru, nebo remízu 

nebyl vždy pro každého stejný. Celkově se dá zhodnotit, že žebříček se stal přesnějším a 

komplexnějším, avšak mnohem více komplikovaným. Pro uvedení tohoto žebříčku se 

přepočítala veškeré data od roku 1993. Došlo k přepočítání jen mužských 

reprezentačních utkání. 



27 

 

3.2.3.1.2 Změny 2006 

Mezinárodní skupina, skládající se ze zaměstnanců FIFA a externích odborníků, byla 

ustavena proto, aby našla nový způsob sestavení (kalkulace) světového žebříčku, jelikož 

vzorce a formulace pro kalkulaci starého žebříčku byly až moc komplikované. Byly 

provedeny rozsáhlé testy a zkoušky následovány řadou prezentací, aby tak došlo k 

rozhodnutí na konci roku 2005. FIFA se rozhodla tuto změnu provést během 

Mistrovství světa ve fotbale v roce 2006. Zásadní změnou bylo, že současný žebříček 

nebude brát v potaz výsledky za posledních 8 let, ale pouze za poslední 4 roky. Zároveň 

takové faktory, jako výsledky utkání, důležitost zápasu (přátelské utkání či kvalifikace), 

síla soupeřů, síla týmu v daném regionu a počet odehraných utkání, byly testovány, 

analyzovány a v některých případech úplně pozměněny v nové kalkulaci. Takto 

upravený žebříček byl poprvé uveden 12. července 2006.  

Celý systém byl velmi dlouho zkoumán a vylepšován, tak aby v něm byla zachycena 

všechna fakta. Celý nový systém pak představili na zasedání v Lipsku. Především se 

zrušil aspekt domácích a venkovních zápasů. 

Systém počítá s rozdílnými možnostmi členů. Členové nepotkávají stejně silné soupeře 

či neodehrávají stejný počet utkání. Pro výpočet byly určeny čtyři nejdůležitější faktory: 

P = M x I x T x C x 100 

P= Total points 

M= Points for match result 

I= Importance of match 

T= Strength of opposing team 

C= Strength of confederation 

Zdroj: FIFA.com: The FIFA/Coca-Cola World Ranking [online]  

Body se mění každý měsíc, jelikož se kalkuluje s různými váhami bodového zisku ve 12 

měsíčních periodách. Jednotlivé periody jsou poté zprůměrovány na jeden zápas. Do 

koeficientů se počítá každý mezinárodní zápas „A“ mužstev. 
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Body za výsledek utkání (M) 

V předchozím žebříčku bylo rozdělování bodů nepřesné. Týmy, které byly slabší, 

dostávaly větší množství bodů, nežli týmy silnější. Jejich posun celým žebříčkem byl 

tak mnohem rychlejší. Nyní se za vítězný zápas udělují tři body a za remízu dostávají 

týmy jeden bod. Je to tedy stejný systém, který se využívá ve většině lig.  Pokud dojde 

k penaltovým rozstřelům, získává vítěz dva body a poražený jeden bod. Přehled je 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 6: Přehled bodů za utkání 

Výsledek Body 

Výhra bez penaltového rozstřelu 3 

Výhras penaltovým rozstřelem 2 

Remíza 1 

Prohra bez penaltového rozstřelu 0 

Prohra s penaltovým rozstřelem 1 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: The FIFA/Coca-Cola World Ranking. FIFA.com [online] 

Zvláštností je vyřazovací systém, který se hraje na dvě utkání. První duel tým A vyhraje 

2-0 a duel druhý prohraje 2-0, dojde k penaltovému rozstřelu a tým A vyhraje a dostává 

za oba duely dva body. Pokud by ale druhý zápas tým A vyhrál pouze 1-0 a tím pádem 

nepostoupil, dostal by paradoxně za oba duely tři body a tím i více bodů do celkového 

koeficientu. (Zdroj: FIFA Ranking: Flaw in the calculation. Football rankings [online]) 

Důležitost utkání (I) 

Zápasy odehrané pod záštitou FIFA mají různou důležitost. Dle FIFA jsou rozděleny do 

čtyř kategorií. Nejvyšší důležitost a tedy nejvyšší koeficient mají zápasy na MS ve 

fotbale. Koeficient 3 mají kontinentální mistrovství a konfederační pohár FIFA. 

Koeficient 2,5 mají zápasy kvalifikace na MS a kontinentální mistrovství. Nejnižší 

koeficient 1 mají mezinárodní přátelská utkání pod záštitou FIFA, která tvoří přes 

polovinu všech reprezentačních utkání. 
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Tabulka č. 7:  Přehled koeficientů za postavení utkání 

Postavení utkání Koeficient 

Přátelské utkání 1.0 

Kvalifikace na Mistrovství světa a Kontinentální mistrovství  2.5 

Kontinentální mistrovství a Konfederační pohár FIFA  3.0 

Mistrovství světa  4.0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle FIFA.com: The FIFA/Coca-Cola World Ranking [online] 

Síla soupeře (T) 

Vítězství nad silnějším soupeřem se hodnotí lépe než vítězství nad soupeřem slabším. 

Spolu s výsledkem utkání je tento faktor jedním z nejdůležitějších pilířů pro bodové 

hodnocení. V původním systému se jako hodnocení síly využívalo postavení v žebříčku. 

Tým, který je světovou jedničkou má koeficient 2 (což je jediná výjimka, jinak se počítá 

koeficient síly soupeře z vzorce uvedeného níže) a týmy na horším než 150. místě, mají 

minimální koeficient 0,50. Pozice týmů se bere z posledního vydání žebříčku. 

Výpočetní vzorec 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠í𝑙𝑦 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒 =
200 − 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑐𝑒 𝑣 ž𝑒𝑏říč𝑘𝑢

100
 

Regionální síla (C) 

Posledním faktorem je regionální síla soupeře, tento faktor byl stanoven po MS 2006, 

aby se dal odlišit význam jednotlivých regionů. Regionům byly přiděleny koeficienty 

v rozmezí 0,85 – 1,00. O koeficientu pro regiony se rozhoduje dle úspěšnosti a relativní 

síle na posledních třech MS. Po MS 2006 FIFA změnila výpočet regionální síly. Pro 

výpočet se využívá průměr regionální síly obou soupeřů: 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛á𝑙𝑛í 𝑠í𝑙𝑎 =
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑇ý𝑚𝑢 1 + 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑇ý𝑚𝑢 2

2
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konfedera%C4%8Dn%C3%AD_poh%C3%A1r_FIFA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale
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Zde je přehled koeficientů: 

Tabulka č. 8: Přehled koeficientů za regionální sílu 

Konfederace 
Po MS 

2014 

Po MS 

2010 

Po MS 

2006 

Před a 

během 

MS 

2006 

UEFA 

(Evropa) 
0.99 1.00 1.00 1.00 

CONMEBOL 

(Jižní 

Amerika) 

1.00 1.00 0.98 0.99 

CONCACAF 

(Severní a 

Střední 

Amerika + 

Karibské 

ostrovy) 

0.85 0.88 0.85 0.88 

AFC (Asie) 0.85 0.86 0.85 0.85 

CAF (Afrika) 0.85 0.86 0.85 0.85 

OFC 

(Oceánie) 
0.85 0.85 0.85 0.85 

Zdroj: Vlastní zpracování dle FIFA.com: The FIFA/Coca-Cola World Ranking [online] 

Časová období 

Dále se do výpočtu započítávají zápasy odehrané za poslední čtyři roky, váha 

významnosti se pomalu snižuje. V prvních 12 měsících se započítává 100% bodového 

zisku, v následujících letech je ohodnocení následující (viz. Tabulka č. 9). Zápasy starší 

čtyř let se již nezapočítávají do aktuálního žebříčku FIFA. 
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Tabulka č. 9: Kalkulace časových období 

Datum utkání Koeficient 

Posledních 12 měsíců × 1.0 

12–24 měsíců od uplynutí utkání × 0.5 

24–36 měsíců od uplynutí utkání × 0.3 

36–48 měsíců od uplynutí utkání × 0.2 

Zdroj: Vlastní zpracování dle FIFA.com: The FIFA/Coca-Cola World Ranking [online]  

Sečteme veškeré body získané během posledních 12 mesíců a vydělíme to počtem 

odehraných utkání 

 Body v období mezi 12–24 měsíci se sečtou, vydělí počtem zápasů a toto číslo 

vynásobí ×0.5 (50 %) 

 Body v období mezi 24–36 měsíci se sečtou, vydělí počtem zápasů a toto číslo 

vynásobí ×0.3 (30 %) 

 Body v období mezi 36–48 měsíci se sečtou, vydělí počtem zápasů a toto číslo 

vynásobí ×0.2 (20 %) 

 

Poslední důležitou věcí do celkového výpočtu žebříčku FIFA je počet odehraných 

utkání za rok. Pokud se reprezentace zúčastní alespoň pěti mezistátních zápasů, počítá 

se počet získaných bodů jako aritmetický průměr ze všech zápasů. V případě, že jsou 

odehrány pouze 4 a méně, potom zní výpočet takto: 

 4 zápasy= 80% průměru  

 3 zápasy= 60% průměru 

 2 zápasy= 40% průměru 

 1 zápas= 20% průměru 

Vzorec pro tento výpočet:    

Ptot = 0.8 * P average (koeficient se mění podle počtu odehraných zápasů) Zdroj: The 

FIFA/Coca-Cola World Ranking. FIFA.com [online] 
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Celkové maximum získaných bodů za jeden zápas je 2400 a to v případě, že by na MS 

ve fotbale prohrál tým, který vede žebříček FIFA a má regionální sílu 1, s týmem, který 

má také regionální sílu 1. (viz. Tabulka č. 10) 

 

  Tým A Tým B 

Status zápasu   Mistrovství světa    

Výsledek 1 0 

Pořadí v žebříčku FIFA 6. 1. 

Regionální síla 1 1 

M(body za zápas) 3 0 

I(koeficient zápasu)                              4x 

 T(síla oponenta) 2 1,94 

C(síla konfederace)                  1   

P= M x I x T x C x 

100 3x4x2x1x100= 2400 0 

 

Za dobu fungování žebříčku FIFA, což je již přes 20 let, se v čele žebříčku vystřídalo, 

z možných 209 reprezentací, pouze 7. To vypovídá o velké nevyrovnanosti ve 

fotbalovém světě. V současné době vévodí žebříčku celek Německa. 

  

Tabulka č. 10: Příklad počítání bodů do žebříčku FIFA 

Zdroj: Vlastní zpracování dle FIFA.com: The FIFA/Coca-Cola World Ranking [online] 
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4 METODOLOGIE 

4.1 Výzkumná metodologie  

Jedním z hlavních cílů mé práce je výzkum závislosti pořadí týmů v žebříčku FIFA a 

konečném pořadí týmů na Mistrovství světa ve fotbale. Tato závislost bude zkoumána 

pomocí korelační a regresní analýzy. Výsledky budou interpretovány formou grafů a 

proloženy regresní přímkou.  

Bude se porovnávat na jedné straně pořadí týmů v žebříčku FIFA před daným 

šampionátem a na druhé straně, jak na MS reprezentace dopadly. Pro pořadí týmů v 

žebříčku FIFA použiji oficiální stránky FIFA a aktuální vydání žebříčku před MS ve 

fotbale. Pro moji práci bude důležité pořadí pouze týmů, které se účastnily daného MS. 

Vzniknou dva typy pořadí týmů žebříčku FIFA:  

1. Reálná pozice týmů na žebříčku FIFA  

2. Pozice na žebříčku FIFA pouze mezi 32 týmy, které se účastnily daného 

šampionátu. To znamená, že z žebříčku budou vyškrtnuty celky, které se 

nekvalifikovaly na závěrečný šampionát. (dále v textu upravený žebříček FIFA) 

Co se týká pořadí týmů na MS, bude vznikat podle jejich skutečného umístění. To 

znamená, že vítěz bude první, poražený finalista druhý atd. Počet bodů získaných na 

celém šampionátu bude rozhodovat pouze v případě týmů, které skončily ve stejné fázi 

turnaje (vyřazeni ve čtvrtfinále, osmifinále, základní skupině). Veškerá data budou 

sesbírána z knižních zdrojů o jednotlivých šampionátech a oficiálních dat 

z internetových stránek FIFA.com. 

4.2 Předmět výzkumu 

Předmětem výzkumu bude posledních pět Mistrovství světa ve fotbale: 

 MS 1998 ve Francii 

 MS 2002 v Jižní Koreji a Japonsku 

 MS 2006 v Německu 

 MS 2010 v JAR 

 MS 2014 v Brazílii 
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4.3  Korelační analýza 

V dnešní době často pozorujeme více statistických znaků současně, a jak říká Kubanová 

(2004): „Kromě jejich vlastností nás zajímá i těsnost (velikost, síla) jejich vzájemného 

ovlivňování.“ (Kubanová, 2004, str. 144) 

Nejjednodušším vztahem dvou metrických proměnných je vztah lineární, jehož míru lze 

zjistit korelačním koeficientem. Lineární závislost dvou statistických proměnných lze 

postihnout grafickým znázorněním. V případě korelace nestanovujeme rovnici přímky 

závislosti (to je úlohou lineární regrese), ale můžeme si přímku představit jako 

vyjádření lineárního vztahu a z odchylek bodů od přímky pak odhadnout míru tohoto 

vztahu. (Hindls, 2007) 

Korelační koeficient může nabývat hodnot z intervalu <-1,1> a podle znaménka 

posuzuje směr závislosti. Pokud je korelace kladná, jedná se o přímou závislost 

proměnných. Pokud nabývá záporných hodnot, jedná se o nepřímou závislost obou 

proměnných. V případě nulové korelace jsou obě proměnné lineárně nezávislé. (Hendl, 

2006)  

Zde je stupnice posuzující sílu korelace: 

 r < 0,3 – těsnost nízká 

 0,3 <= r < 0,5 – těsnost lehce průměrná 

 0,5 <= r < 0,7 – těsnost význačná 

 0,7 <= r < 0,9 – těsnost velká 

 0,9 <= r <= 1 – těsnost maximální (vysoká) 

Výpočet korelačního koeficientu se liší podle typu zkoumaných statistických 

proměnných.  

Správná interpretace Pearsonova korelačního koeficientu předpokládá, že obě proměnné 

jsou náhodné veličiny a mají společné dvourozměrné normální rozdělení. Potom nulový 

korelační koeficient znamená, že veličiny jsou nezávislé. Pokud není splněn předpoklad 

dvourozměrné normality, z nulové hodnoty korelačního koeficientu nelze usuzovat na 

nic víc, než že veličiny jsou nekorelované. (Hebák, 2006)  
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Výpočet Pearsonova korelačního koeficientu: 

 

 

 

Kendallův pořadový korelační koeficient 

Kendallovo tau vyjadřuje rozdíl mezi pravděpodobností, že hodnoty dvou proměnných 

jsou ve stejném pořadí oproti pravděpodobnosti, že hodnoty nejsou ve stejném pořadí. 

(Hendl, 2006) 

Spearmanův (pořadový) korelační koeficient  

Tento koeficient je založen na srovnání pořadí hodnot, je robustní. Jeho vztah ke 

klasickému korelačnímu koeficientu je analogií vztahu mediánu k aritmetickému 

průměru. Spearmanův koeficient není ovlivněn výskytem vlivných bodů a je málo 

citlivý na přítomnost vybočujících hodnot. (Hendl, 2006) 

Ve své práci budu pracovat s Pearsonovým korelačním koeficientem a bude zjišťován 

v programu Microsoft Excel. Do vzorce pro korelaci budou dosazeny dvě proměnné. 

Jednou bude konečné pořadí týmů na mistrovství světa a druhou pořadí týmů v žebříčku 

FIFA. Druhá proměnná bude ještě dále rozdělena na dvě části. A to na oficiální pořadí 

týmů v žebříčku FIFA před MS. A pořadí týmů v žebříčku FIFA, kde budou zaneseny 

jen reprezentace účastnící se světového šampionátu. Pořadí týmů na MS bude zjištěno 

dle knižních zdrojů o jednotlivých mistrovstvích a seřazeno přehledně do tabulky. 

Pořadí týmů v žebříčku FIFA před každým MS bude zjištěno z internetových stránek 

FIFA.com a oficiálního vydání žebříčku FIFA. 

Celkový korelační koeficient pak vyjde z porovnání hodnot pro jednotlivé reprezentace. 

Nejvyšší závislost a tedy korelační koeficient jedna by vyšel v případě, že tým, který 

vyhrál šampionát, by byl na žebříčku FIFA před šampionátem první. Tým, který byl 

druhý v žebříčku FIFA, by skončil jako poražený finalista na příslušném MS. A tak dále 

až do 32. místa. 

Naopak nejnižší závislost a tedy korelační koeficient -1 by vyšel v případě, že by byl 

tým v prvním sledovaném parametru na 1. místě a v druhém parametru na posledním 

místě. Další tým by byl druhý v prvním parametru a v druhém parametru předposlední. 
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A tak dále. Jinými slovy by jedno pořadí týmů mělo sestupný charakter od 32 do 1 a 

druhé pořadí naopak vzestupný od 1 do 32. 

4.4 Regresní analýza 

Hebák a kol. (2005) tvrdí, že regresní analýza je statistickou metodou, při které se 

odhaduje hodnota závislé proměnné na základě znalosti hodnot nezávislých 

proměnných. V této analýze se zkoumají změny závislé proměnné vzhledem ke 

změnám nezávislých proměnných. Nejčastěji používanou metodou pro regresní analýzu 

je lineární regrese. To je metoda, při které se k souborům v grafu propočítá přímka. 

Pecáková (2008) dodává, že hlavní podstatou této metody je hledání takové přímky, při 

které je součet druhých mocnin odchylek bodů od přímky co nejnižší. Použití přímky 

však není nutností. Lineární regresní funkce jsou nejčastěji používané funkce pro popis 

korelačních vztahů mezi dvěma náhodnými veličinami. 

Vzorec pro regresní přímku zní:  

y= kx + q 

k- určuje sklon přímky 

q- určuje průsečím přímky s osou y 

Ve své práci proložím regresní přímku mezi dvě základní sledovaná data. Pořadí týmů 

v žebříčku FIFA a pořadí týmů na MS ve fotbale. Takto vzniknou ke každému 

šampionátu dva různé grafy ukazující na ose x pořadí týmů na MS a na ose y pořadí 

v žebříčku FIFA oficiálním nebo pořadí v žebříčku FIFA obsahující jen týmy účastnící 

se šampionátu. K prezentaci a vložení regresní přímky bude použit graf vytvořený v 

programu Microsoft Excel.  
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

Pro svoji analýzu jsem si vybral posledních pět Mistrovství světa ve fotbale. Pět 

posledních z toho důvodu, že žebříček FIFA funguje od roku 1993. Na šampionátu 

v roce 1994 neměl nikterak vypovídající hodnotu, proto jsem se o něm jen v krátkosti 

zmínil v teoretické části. Od roku 1998 již ale žebříček FIFA nabyl na důležitosti, i když 

ho stále čekaly změny i v budoucích letech. Proto první šampionát, kterého se bude 

týkat moje analytická část, bude Mistrovství světa ve Francii v roce 1998. 

5.1 Mistrovství světa 1998 Francie 

Na závěrečný turnaj se kvalifikovalo 32 týmů z celého světa. 

Přesněji 15 evropských včetně Francie jakožto pořadatele, 4 

jihoamerické plus Brazílie, která obhajovala titul, 2 mužstva ze 

Střední Ameriky a jeden ze Severní Ameriky, 5 afrických a 4 

asijské celky.  

Vítězem se poprvé v historii stala Francie, která ve finále 

porazila Brazílii jasně 3-0. Na třetím místě se umístilo 

Chorvatsko, které zvítězilo v souboji o bronzovou medaili 

nad Nizozemskem. (Novák, 1998)  

Z hlediska žebříčku FIFA a kvalifikovaných týmů je potřeba 

zmínit, že týmem, který byl na nejvyšším místě žebříčku (třetím) 

a nedokázal se kvalifikovat na závěrečnou fázi šampionátu, byla 

Česká republika. V této době byly bodové rozdíly v žebříčku 

FIFA a jeho počítání zcela rozdílné od dnešní doby. Z tohoto 

důvodu měly velký vliv výsledky šampionátu na změnu 

celkového pořadí týmů v žebříčku FIFA.  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 23: Logo MS ve 

fotbale 1998 

 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 
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V následující tabulce uvádím vstupní data pro analýzu: 

Tabulka č. 11: Vstupní data MS 1998 

Tým Pořadí MS 1998 Žebříček FIFA upravený 

Žebříček 

FIFA 

originální 

Francie 1 15 18 

Brazílie 2 1 1 

Chorvatsko 3 16 19 

Nizozemsko 4 21 25 

Itálie 5 13 14 

Argentina 6 5 6 

Německo 7 2 2 

Dánsko 8 22 27 

Anglie 9 4 5 

Jugoslávie 10 7 8 

Rumunsko 11 19 22 

Nigérie 12 32 74 

Mexiko 13 3 4 

Paraguay 14 23 29 

Norsko 15 6 7 

Chile 16 8 9 

Španělsko 17 14 15 

Maroko 18 12 13 

Belgie 19 28 36 

Írán 20 30 42 

Kolumbie 21 9 10 

Jamajka 22 24 30 

Rakousko 23 25 31 

JAR 24 20 24 

Kamerun 25 31 49 

Tunisko 26 18 21 

Skotsko 27 29 41 

S. Arábie 28 26 34 

Bulharsko 29 27 35 

Jižní Korea 30 17 20 

Japonsko 31 11 12 

USA 32 10 11 

 

V prvním sloupci tabulky se nachází pořadí týmů na MS 1998. Jak již bylo zmíněno 

v metodologické části, pořadí vznikalo podle skutečného umístění týmů na MS. To 

znamená, že vítěz byl první, poražený finalista druhý atd. O konečném pořadí týmů, 

které vypadly ve stejné fázi, rozhodoval bodový zisk získaný za celou dobu šampionátu. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Novák (1998) a Latest FIFA World Ranking Table and 

Charts. FIFARANKING.net  
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V druhém sloupci se nachází pořadí týmů v žebříčku FIFA, sestaveného pouze 

z mužstev, která se kvalifikovala na závěrečný turnaj. A v třetím sloupci skutečné 

pořadí týmů v žebříčku FIFA. 

Nejhorším týmem kvalifikovaným na MS 1998 dle žebříčku FIFA byla Nigérie, 

nacházející se na 74. místě. Ale předposledním byl již Kamerun na 49. místě. Nigérie 

měla být podle žebříčku jasným outsiderem turnaje. 

Následující graf ukazuje závislost mezi pořadím týmů na MS a jejich postavením 

v žebříčku FIFA pouze mezi kvalifikovanými celky. 

Graf č. 1: Graf regresní analýzy mezi Pořadí MS 1998 a Žebříček FIFA upravený 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Grafem je proložena regresní přímka, která ukazuje závislost mezi sledovanými 

parametry. Je zde jasně patrné, že body jsou nerovnoměrně rozesety po celé ploše grafu. 

Korelační koeficient vyšel 0,391, což značí průměrnou závislost. Výsledná rovnice 

regresní přímky má tvar y = 0,3908x + 10,052. Říká nám, že na každé jedno místo 

pořadí na MS připadá změna o 0,3908 pořadí v žebříčku FIFA. Hodnota spolehlivosti 

vyšla R
2 

= 0,1527. Lze ji interpretovat pro kolik procent sledovaných dat je tento 

výsledek spolehlivý. V této analýze je to 15,27%, což není vysoké číslo. Průměrná 

změna pozice mezi upraveným žebříčkem FIFA obsahující pouze kvalifikované celky a 

pořadím na MS je 8,375. 
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Korelační koeficient vyšel poměrně nízký. Je to způsobeno více důvody. Francie, která 

celý šampionát vyhrála, se pohybovala toho času až na 15. místě žebříčku mezi 

kvalifikovanými týmy. To znamená, že z tohoto pořadí byly vyřazeny týmy neúčastnící 

se šampionátu. Na druhou stranu se nejednalo o žádné velké překvapení, jelikož Francie 

patřila do širšího okruhu favoritů. A když k tomu připočteme podporu domácího 

publika, nebylo překvapením, že Francie byla na turnaji úspěšná. Dále je patrné, že 

kromě Brazílie byly všechny celky na prvních čtyřech místech hluboko níže postaveny 

v upraveném žebříčku FIFA obsahující pouze kvalifikované celky. Třetí Chorvatsko 

bylo až 16. a čtvrté Nizozemsko dokonce až 21. Největší „skok“ zaznamenala ale 

Nigérie, která byla ze všech kvalifikovaných týmů nejhorší v žebříčku FIFA a skončila 

na konečném 10. místě. Na druhé straně naopak zklamaly týmy USA a Japonska, které 

byly na žebříčku FIFA před Mistrovstvím světa na 10. resp. 11. místě ze všech 

kvalifikovaných celků a jejich poslední dvě místa na šampionátu značně ovlivnila 

výsledný koeficient korelace. Pouze sedm týmů z celkového počtu 32 udrželo své 

umístění na šampionátu v rozmezí dvou míst oproti jejich pořadí v žebříčku FIFA 

kvalifikovaných týmů. Francii nakonec celkové vítězství katapultovalo z 18. místa 

v žebříčku FIFA až na druhé za Brazílii. Pro srovnání uvádím graf, který sleduje 

závislost mezi pořadím na MS a reálným pořadím v žebříčku FIFA. 
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Graf č. 2: Graf regresní analýzy mezi Pořadí MS 1998 a Žebříček FIFA 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové výsledky nejsou až tak podobné s předchozím grafem. Hlavním důvodem je již 

zmiňovaná Nigérie, která se nacházela před šampionátem až na 74. místě žebříčku a její 

celkové zlepšení bylo o 62 míst. Korelační koeficient vyšel o dost nižší. Stejně tak i 

posléze vypočítaná spolehlivost, která uznává spolehlivými pouze 8,73% výsledků. Na 

každé jedno místo pořadí na MS připadá změna pořadí v žebříčku FIFA o 0,5. (viz. 

Tabulka č. 12) 

Tabulka č. 12: Srovnání výsledků pro MS 1998 

  r y R² 

Závislost Pořadí na MS a 

Žebříček FIFA upravený 0,391 

0,3908x + 

10,052 0,1527 

Závislost Pořadí na MS a 

Žebříček FIFA 0,296 

0,5004x + 

13,431 0,0873 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková závislost mezi dosaženými výsledky na MS 1998 a pořadím na žebříčku FIFA 

se potvrdila. Korelační koeficienty ale nabíraly hodnot, které říkaly, že závislost je spíše 

podprůměrná. I ve formě grafického znázornění bylo jasně patrné, že daná závislost pro 

tento šampionát je nízká.  
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5.2 Mistrovství světa 2002 Korea a Japonsko 

Závěrečného turnaje se zúčastnilo 32 celků z celého 

světa. Ty musely projít náročným systémem národních 

kvalifikací. Nakonec se šampionátu, který se poprvé 

v historii konal na asijském kontinentu, zúčastnilo 15 

evropských celků včetně Francie, která měla účast 

jakožto předchozí vítěz jistou. Dále pak pět 

jihoamerických celků, dva týmy ze Střední Ameriky, 

jeden ze Severní Ameriky, pět týmů z Afriky a čtyři 

z Asie včetně dvou pořadatelů.  

Vítězem celého šampionátu se stalo národní mužstvo 

Brazílie, které ve finále přehrálo Německo v poměru 2-0. 

Souboj o třetí místo měl velmi překvapivé obsazení, 

když se v něm utkaly týmy domácí Korey a Turecka. 

Třetí místo nakonec obsadilo Turecko. (Zeman, 2002) 

Turnaje se také nezúčastnily dva celky z první desítky 

žebříčku FIFA. Konkrétně to byla Kolumbie, v té době 

na čtvrtém místě a deváté Nizozemsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 24: Logo MS ve 

fotbale 2002 

 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 
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V následující tabulce uvádím vstupní data pro analýzu: 

Tabulka č. 13: Vstupní data pro MS 2002 

Tým 

MS 

2002 

Žebříček FIFA 

upravený 

Žebříček 

FIFA 

Brazílie 1 2 2 

Německo 2 8 11 

Turecko 3 17 22 

Jižní Korea 4 30 40 

Španělsko 5 7 8 

Anglie 6 9 12 

Senegal 7 31 42 

USA 8 10 13 

Japonsko 9 25 32 

Dánsko 10 15 20 

Mexiko 11 6 7 

Irsko 12 11 15 

Švédsko 13 14 19 

Belgie 14 18 23 

Itálie 15 5 6 

Paraguay 16 13 18 

JAR 17 28 37 

Argentina 18 3 3 

Kostarika 19 23 29 

Kamerun 20 12 17 

Portugalsko 21 4 5 

Rusko 22 22 28 

Chorvatsko 23 16 21 

Ekvádor 24 27 36 

Polsko 25 29 38 

Uruguay 26 19 24 

Nigérie 27 21 27 

Tunisko 28 24 31 

Francie 29 1 1 

Slovinsko 30 20 25 

Čína 31 32 50 

S. Arábie 32 26 34 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Zeman (2002) a Latest FIFA World Ranking Table and Charts. FIFARANKING.net  

 

Nejhorším týmem kvalifikovaným na MS podle žebříčku FIFA byla Čína, která byla na 

50. místě. Můžeme zde vidět, že není nikterak velký žebříčkový rozptyl. Všech 32 celků 

se vešlo do nejlepší padesátky žebříčku FIFA. 
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Následující graf ukazuje závislost mezi pořadím týmů na MS a jejich postavení 

v žebříčku FIFA pouze mezi kvalifikovanými celky. 

Graf č. 3: Graf regresní analýzy mezi Pořadí MS 2002 a Žebříček FIFA upravený 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je jasně patrné, že mnoho týmů se nachází v blízkosti regresní přímky. Avšak 

stejně tak mnoho mužstev je rozptýleno po zbytku grafu. Příčinou je nízký korelační 

koeficient, který má hodnotu 0,313. Tato hodnota se nachází na přelomu nízké a 

průměrné těsnosti dvou sledovaných parametrů. Co se týká spolehlivosti, ta vyšla 

v tomto případě 0,0982, což značí, že výsledky nejsou spolehlivé ani pro 10% 

sledovaných dat. Rovnice regresní přímky je y = 0,3134x + 11,329. Můžeme ji 

interpretovat tak, že na každé jedno místo pořadí na MS připadá změna pořadí 

v žebříčku FIFA o 0,3134. Průměrná změna pozice mezi upraveným žebříčkem FIFA 

obsahující pouze kvalifikované celky a pořadím na MS je 7,9375. 

Důvody, proč vyšel korelační koeficient takto nízko, jsou zřejmé. Výpadky některých 

favorizovaných týmů nebo naopak překvapivé výsledky outsiderů turnaje. Řečí čísel si 

pouze sedm týmů potvrdilo své pozice na upraveném žebříčku FIFA, který obsahuje 

pouze kvalifikované celky, vzhledem k pořadí na MS 2002 s maximální změnou dvou 

pozic, ať už na jednu nebo druhou stranu. A vyskytlo se zde mnoho extrémů. Z těch 

“pozitivních“ musím na prvním místě zcela jistě jmenovat oba týmy ze souboje o třetí 

místo Turecko a Koreu. Turecko, které nastupovalo do šampionátu až jako 17. tým na 
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žebříčku a Korea dokonce až jako 30. ze všech týmů, které se na šampionát dokázaly 

probojovat. Na druhé straně naopak propadli poslední mistři světa z Francie, kteří sice 

vévodili žebříčku FIFA před šampionátem, ale na závěrečném turnaji skončili až 29. 

Těchto překvapení bylo na šampionátu nepočítaně. Senegal, na MS sedmý, v žebříčku 

předposlední ze všech týmů. Argentina třetí v žebříčku, na MS až 18. Portugalsko čtvrté 

v žebříčku a na šampionátu až 21. A Japonsko, které bylo v žebříčku až 25. a nakonec 

skončilo deváté na turnaji. I zde měl faktor domácího prostředí velkou roli. Korea 

nakonec postoupila po šampionátu v žebříčku FIFA o 18 míst, Turecko o 10. Na první 

místo se dostala Brazílie. 

Pro srovnání uvádím graf, který sleduje závislost mezi pořadím na MS a reálným 

pořadím v žebříčku FIFA. 

Graf č. 4: Graf regresní analýzy mezi Pořadí MS 2002 a Žebříček FIFA 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na rozdíl od MS 1998 je zde korelační koeficient nepatrně vyšší. Co se týká 

spolehlivosti, tak ta zde lehce přesáhla 10%. Velký rozdíl je, že na každé jedno místo 

pořadí na MS připadá změna pořadí v žebříčku FIFA o 0,4391. (viz. Tabulka č. 14) 

Tabulka č. 14: Srovnání výsledků pro MS 2002 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková vzájemná závislost se pohybuje v přibližně stejných hodnotách jak u 

předchozího šampionátu. Avšak výsledky korelačního koeficientu jsou opět nízké. 

Přesněji řečeno na úrovní průměrné a nízké těsnosti. Ani zde se nepotvrdilo, že by měl 

žebříček FIFA výraznější vliv na celkové pořadí na šampionátu. 

5.3 Mistrovství světa 2006 Německo  

Závěrečného turnaje se zúčastnilo 32 týmů, které byly 

rozděleny do osmi skupin po čtyřech. Na šampionát se 

kvalifikovalo 14 evropských týmů včetně Německa, 

které celý turnaj pořádalo. Dále pak čtyři týmy z Jižní 

Ameriky. Kvalifikace se musel účastnit i poslední vítěz, 

Brazílie. Tři týmy ze Střední Ameriky, jeden ze Severní 

Ameriky. Zbylá volná místa doplnilo pět afrických 

celků, čtyři asijské a Austrálie.  

Na šampionátu zvítězila Itálie. Ve finále porazila až na 

penalty Francii. Finále se zapsalo do dějin zkratem, v té 

době jednoho z nejlepších fotbalistů, Zinedina Zidana, 

který v prodloužení neudržel nervy a hlavičkou 

knockoutoval soupeře a po zásluze byl vyloučen. Třetí 

místo obsadilo Německo, které v boji o bronz přehrálo 

Portugalsko. Celkově tomuto šampionátu dominovaly 

evropské celky. Do čtvrtfinále se probojovalo z osmi 

možných hned šest týmů. (Felt a Krůta, 2006) 

  r y R² 

Závislost Pořadí na MS a Žebříček 

FIFA upravený 0,313 

0,3134x 

+ 11,329 0,0982 

Závislost Pořadí na MS a Žebříček 

FIFA 0,318 

0,4391x 

+ 14,504 0,1011 

Obrázek č. 25: Logo MS ve 

fotbale 2006 

 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 
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Turnaje se zúčastnily všechny týmy z první desítky žebříčku FIFA. Až na 11. místě 

bychom hledali první dva celky, které se nedokázaly kvalifikovat z národních 

kvalifikací na mistrovství. Byly to týmy Nigérie a Dánska.  

V následující tabulce uvádím vstupní data pro analýzu: 

Tabulka č. 15: Vstupní data pro MS 2006 

Tým 

MS 

2006 Žebříček FIFA upravený Žebříček FIFA 

Itálie 1 11 13 

Francie 2 8 8 

Německo 3 14 19 

Portugalsko 4 7 7 

Brazílie 5 1 1 

Argentina 6 9 9 

Anglie 7 10 10 

Ukrajina 8 28 45 

Španělsko 9 5 5 

Švýcarsko 10 24 35 

Nizozemsko 11 3 3 

Ekvádor 12 25 39 

Ghana 13 30 48 

Švédsko 14 12 16 

Mexiko 15 4 4 

Austrálie 16 26 42 

Jižní Korea 17 19 29 

Paraguay 18 22 33 

Pobřeží slonoviny 19 21 32 

Česká republika 20 2 2 

Polsko 21 19 29 

Chorvatsko 22 16 23 

Angola 23 31 57 

Tunisko 24 15 21 

Írán 25 16 23 

USA 26 5 5 

Trinidad a Tobago 27 29 47 

Japonsko 28 13 18 

S. Arábie 29 23 34 

Togo 30 32 61 

Kostarika 31 18 26 

Srbsko a Č.Hora 32 27 44 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Felt a Krůta (2006) a Latest FIFA World Ranking Table and 

Charts. FIFARANKING.net  
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Celkem s nejhorším pořadím v žebříčku FIFA bylo Togo, které bylo před šampionátem 

na 61. místě žebříčku. Na opačném pólu byla Brazílie, která v té době vévodila žebříčku 

před Českou republikou. 

Následující graf ukazuje závislost mezi pořadím týmů na MS a jejich postavení 

v žebříčku FIFA pouze mezi kvalifikovanými celky.  

Graf č. 5: Graf regresní analýzy mezi Pořadí MS 2006 a Žebříček FIFA upravený 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Korelační koeficient vyšel 0,419. Tento výsledek lze označit za průměrnou těsnost mezi 

sledovanými parametry. Z grafu lze vidět, že zhruba polovina bodů se nachází 

v blízkosti regresní přímky, avšak opět se zde nalézá i mnoho bodů vzdálených od 

regresní přímky. Rovnice regresní přímky zní y = 0,4206x + 9,4657. Interpretovat se dá, 

že na každé jedno místo pořadí na MS připadá změna pořadí v žebříčku FIFA o 0,4206. 

Spolehlivost výsledků je téměř 18%, což je téměř pětina všech sledovaných dat. 

Průměrná změna pozic reprezentací mezi upraveným žebříčkem FIFA obsahující pouze 

kvalifikované celky a pořadím na MS je 8,219. 

Jak již bylo zmíněno, korelace vyšla 0,419. V tomto případě už lze vidět silnější 

závislost mezi sledovanými daty. Až na pár výjimek nebylo v tomto šampionátu tolik 

překvapení. A tedy ani skoky mezi postavením na žebříčku FIFA a konečným 

umístěním na MS nebyly nikterak dramatické. Z hlediska žebříčku FIFA bylo 

paradoxně velkým překvapením vítězství Itálie. I když všichni pamětníci a znalci 
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fotbalu vědí, že Itálie v té době patřila minimálně do širšího okruhu favoritů. Čili dá se 

zde polemizovat o vypovídající hodnotě žebříčku. Tomu bych se ale rád věnoval až v 

závěrečné diskuzi. Řečeno čísly Itálie se nacházela na 11. místě žebříčku FIFA pouze 

mezi zúčastněnými celky (na 13. v oficiálním vydání). Zato její vítězství ji 

katapultovalo až na druhé místo. Dalším nečekaným výsledkem z hlediska žebříčku, ale 

určitě ne z hlediska kvality týmu, bylo Německo. V té době na 19. místě žebříčku a na 

šampionátu skončilo třetí. Největším překvapením byla ale účast Ukrajiny ve čtvrtfinále 

a konečné osmé místo na šampionátu. V žebříčku FIFA byla Ukrajina na 28. místě mezi 

kvalifikovanými celky a dokonce až 48. v oficiálním pořadí. Naopak na druhé straně 

zaznamenaly největší propad reprezentace České republiky a USA. Oba celky jistě 

nepatřily ke žhavým adeptům na medailové pozice, ale jejich postavení na žebříčku 

FIFA je k tomu vybízelo. Česká republika byla na druhém místě, kde k tomu přispěly 

velmi vydařené kvalifikační boje. Sice ve své kvalifikační skupině skončila ČR až druhá 

za Nizozemskem, avšak z možných 36 bodů získala 27. A jak jsem již v teoretické části 

zmínil, tak výsledky utkání jsou pro žebříček FIFA nejdůležitějším faktorem. USA je 

totožný případ, ještě navíc s přídavkem toho, že v kvalifikaci Střední a Severní Ameriky 

nejsou tolik konkurenceschopní soupeři. USA bylo před šampionátem na pátém místě 

v žebříčku. Obě reprezentace nakonec ani nepostoupily ze základních skupin a umístily 

se na 20. (ČR), resp. 26. místě (USA) na MS. Téměř polovina týmů nakonec své 

postavení na žebříčku FIFA potvrdila v rozmezí pěti pozic vzhledem ke konečnému 

pořadí na MS. 
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Pro srovnání uvádím graf, který sleduje závislost mezi pořadím na MS a reálným 

pořadím v žebříčku FIFA. 

Graf č. 6: Graf regresní analýzy mezi Pořadí MS 2006 a Žebříček FIFA 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zde dokonce korelace vyšla ještě o pár setinek vyšší než ve srovnání s upraveným 

žebříčkem FIFA, který v sobě nezahrnuje týmy, co se neprobojovaly na závěrečný 

šampionát. Zajímavým faktem je, že v případě této analýzy symbolizuje každé jedno 

místo pořadí na MS změnu pořadí v žebříčku FIFA o 0,8248, což je téměř dvojnásobek 

oproti stejnému porovnání s upraveným žebříčkem FIFA obsahující pouze 

kvalifikované celky.  Jedná se zatím o nejvyšší sledovanou závislost. I když stále se 

výsledky nedostaly ani přes korelační koeficient 0,5. (viz. Tabulka č. 16) 

Tabulka č. 16: Srovnání výsledků pro MS 2006 

  r y R² 

Závislost Pořadí na MS a 

Žebříček FIFA upravený 0,419 

0,4206x 

+ 9,4657 0,1759 

Závislost Pořadí na MS a 

Žebříček FIFA 0,45 

0,8248 + 

11,016 0,2026 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.4 Mistrovství světa 2010 Jihoafrická republika 

Na závěrečný turnaj se kvalifikovalo 32 národních týmů. 

Bylo to poprvé v historii, kdy mistrovství světa pořádal 

africký stát. Jediná Jižní Afrika měla jako pořadatel MS 

jistou účast. Jinak se zúčastnily turnaje čtyři týmy z asijské 

části (poprvé v historii také Severní Korea), pět 

reprezentací z Jižní Ameriky, 13 mužstev z Evropy, pět 

afrických týmů včetně již zmiňované Jižní Afriky, Nový 

Zéland a tři týmy ze Severní a Střední Ameriky. 

Finále šampionátu mělo opět pouze evropský nádech. 

Vítězem se stala reprezentace Španělska, která v té době 

panovala fotbalovému světu. Druhé místo obsadilo 

Nizozemsko, které prohrálo se Španěly v boji o titul až 

gólem ve 116. minutě. Třetí skončilo Německo a čest 

neevropských celků zachraňovala na čtvrtém místě 

Uruguay. (Kolář a Fritz, 2010) 

Jediným týmem, který se nekvalifikoval z elitní desítky 

žebříčku FIFA na šampionát, bylo Chorvatsko. Před 

mistrovstvím se nacházelo na desátém místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 26: Logo MS ve 

fotbale 2010 

 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 
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V následující tabulce uvádím vstupní data pro analýzu: 

Tabulka č. 17: Vstupní data pro MS 2010 

Tým 

MS 

2010 

Žebříček FIFA 

upravený 

Žebříček 

FIFA 

Španělsko 1 2 2 

Nizozemsko 2 4 4 

Německo 3 6 6 

Uruguay 4 13 16 

Argentina 5 7 7 

Brazílie 6 1 1 

Ghana 7 24 32 

Paraguay 8 23 31 

Japonsko 9 28 45 

Chile 10 15 18 

Portugalsko 11 3 3 

USA 12 11 14 

Anglie 13 8 8 

Mexiko 14 14 17 

Jižní Korea 15 29 47 

Slovensko 16 25 34 

Pobřeží slonoviny 17 21 27 

Slovinsko 18 20 25 

Švýcarsko 19 19 24 

JAR 20 31 83 

Austrálie 21 17 20 

Nový Zéland 22 30 78 

Srbsko 23 12 15 

Dánsko 24 26 36 

Řecko 25 10 13 

Itálie 26 5 5 

Nigérie 27 18 21 

Alžírsko 28 22 30 

Francie 29 9 9 

Honduras 30 27 38 

Kamerun 31 16 19 

Severní Korea 32 32 105 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Kolář a Fritz (2010) a Latest FIFA World Ranking Table and 

Charts. FIFARANKING.net  

Absolutně nejhorším týmem v žebříčku FIFA a ne jen na tomto šampionátu, ale i 

v dějinách mistrovství, co funguje žebříček FIFA, byla Severní Korea. Nacházela se až 

na 105. místě před závěrečným turnajem. Na opačném pólu se nacházela Brazílie. 
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Následující graf ukazuje závislost mezi pořadím týmů na MS a jejich postavení 

v žebříčku FIFA pouze mezi kvalifikovanými celky.  

Graf č. 7: Graf regresní analýzy mezi Pořadí MS 2010 a Žebříček FIFA upravený 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Korelační koeficient se nachází na hodnotě 0,422. Opět se jedná o průměrnou závislost 

mezi sledovanými daty. Rovnice regresní přímky je y = 0,4219x + 9,5383. Analýza je 

spolehlivá pro 18% výsledků. Na každé jedno místo pořadí na MS připadá změna 

pořadí v žebříčku FIFA o 0,4219. Průměrná změna jednoho týmu v pořadí mezi 

upraveným žebříčkem FIFA obsahující pouze kvalifikované celky a pořadím na MS je 

7,69 pozice. 

Ani toto mistrovství nebylo ochuzeno o překvapivé výsledky. Jak jsem již řekl, vítězem 

se stali favorizovaní Španělé. Sice nebyli na prvním místě žebříčku FIFA, ale v těsném 

závěsu za Brazílií a jistě patřili do užšího okruhu favoritů, ne-li jako úplně největší 

favorit šampionátu. Na předních příčkách vlastně bylo jediné větší překvapení a to 

čtvrté místo Uruguaye. I když ani Uruguay se svým 16. místem na žebříčku FIFA určitě 

nepatřila mezi outsidery turnaje. To větší překvapení se udála na jiných pozicích. 

Konkrétně africký tým z Ghany, málokdo by si vsadil na jeho postup ze základní 

skupiny, ale specifické podmínky podnebí a částečně i domácí prostředí kontinentu 

udělaly své a Ghana prošla až do čtvrtfinále. Celkově skončila na 7. místě na 
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mistrovství, přitom na žebříčku FIFA se před šampionátem nacházela až na 32. místě. 

Ještě větší odchýlení od regresní přímky předvedlo Japonsko, které se svojí startovací 

pozicí v žebříčku FIFA číslo 28, skončilo na konečném 9. místě na MS. Na druhé straně 

barikády se nacházely celky Itálie a Francie, jistě dva kandidáti minimálně na postup do 

čtvrtfinále. Vždyť i jejich pořadí v žebříčku FIFA tomu plně nasvědčovala. Itálie se 

nacházela na pátém místě a Francie na devátém. Ani jeden z těchto dvou týmů ale 

neprošel základní skupinou a oba týmy se umístily až na 26. v případě Itálie, resp. 29. 

pozici v případě Francie. Naopak mužstvo, které do puntíku „splnilo“, co se od něj 

očekávalo, byla Severní Korea. Jakožto žebříčkově nejslabší celek se umístila na 

posledním místě i na šampionátu. Turnaj se dá rozdělit z hlediska výsledků na tři 

skupiny. V první by byly týmy, které zhruba potvrdily svoji pozici v žebříčku FIFA a 

umístily se na MS velmi podobně. V druhé by byly týmy, které hodně propadly na 

šampionátu a ve třetí naopak týmy, které předčily všechna očekávání. Protože v první 

skupině bychom našli nejvíce mužstev, nabýval výsledný korelační koeficient alespoň 

průměrných hodnot. 

Pro srovnání uvádím graf, který sleduje závislost mezi pořadím na MS a reálným 

pořadím v žebříčku FIFA. 

Graf č. 8: Graf regresní analýzy mezi Pořadí MS 2010 a Žebříček FIFA 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Korelace zde vyšla nepatrné nižší než v analýze závislosti s upraveným žebříčkem FIFA 

obsahující pouze kvalifikované celky, ale jinak jsou hodnoty velmi podobné. Jediný 

větší rozdíl vidím v tom, že na každé jedno místo pořadí na MS připadá změna pořadí 

v žebříčku FIFA o 1,0335. Hlavním důvodem je Severní Korea, jelikož její reálné 

pořadí v žebříčku FIFA bylo v té době 105. místo a od regresní přímky se pohybovala 

ze všech celků jednoznačně nejdále. Větší přehled srovnání závislosti mezi reálným 

žebříčkem FIFA a upraveným uvádím v následující tabulce.  

Tabulka č. 18: Srovnání výsledků pro MS 2010 

  r y R² 

Závislost Pořadí na MS a 

Žebříček FIFA upravený 
0,42 

0,4219x 

+ 9,5383 
0,178 

Závislost Pořadí na MS a 

Žebříček FIFA 
0,4 

1,0335x 

+ 8,9778 
0,16 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.5 Mistrovství světa 2014 Brazílie 

Posledním dosavadním šampionátem a jubilejním 

dvacátým bylo MS v Brazílii. Na turnaj se kvalifikovaly 

všechny týmy, které mistrovství od roku 1930 vyhrály. Na 

všech sedmi předchozích šampionátech, které se 

uskutečnily v Americe, se mistrem světa pokaždé stalo 

jihoamerické mužstvo. Na turnaj se kvalifikovaly 4 celky 

z Asie, 13 z Evropy, 4 ze Střední a Severní Ameriky, 5 

z Afriky a 5 z Jižní Ameriky plus pořádající Brazílie, která 

měla účast jistou. 

Mistrem světa se stal výběr Německa, který ve finále 

zdolal Argentinu až v prodloužení, konkrétně vítězným 

gólem ve 113. minutě. Třetí skončilo Nizozemsko, které porazilo v souboji o bronz 

zklamanou Brazílii 3-0, která jako největší favorit totálně vyhořela v semifinále 

s Německem a odnesla si potupnou porážku 1-7. Skóre Brazílie z posledních dvou 

zápasů činilo 1-10. Zajímavostí je, že poslední tři finále světových šampionátů se nikdy 

nerozhodly po devadesáti minutách a muselo se vždy prodlužovat. (Oneil, 2014) 

Obrázek č. 27: Logo MS ve 

fotbale 2014 

 

Zdroj: FIFA World Cup 

Logos. Sportlogos.net [online] 
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Nejlépe postaveným týmem z žebříčku FIFA, který se nedostal na MS, byla až šestnáctá 

Ukrajina 

V následující tabulce uvádím vstupní data pro analýzu: 

Tabulka č. 19: Vstupní data pro MS 2014 

Tým 

MS 

2014 

Žebříček FIFA 

upravený 

Žebříček 

FIFA 

Německo 1 2 2 

Argentina 2 5 5 

Nizozemsko 3 15 15 

Brazílie 4 3 3 

Kolumbie 5 8 8 

Belgie 6 11 11 

Francie 7 16 17 

Kostarika 8 24 28 

Chile 9 14 14 

Mexiko 10 19 20 

Švýcarsko 11 6 6 

Uruguay 12 7 7 

Řecko 13 12 12 

Alžírsko 14 21 22 

USA 15 13 13 

Nigérie 16 28 44 

Ekvádor 17 23 26 

Portugalsko 18 4 4 

Chorvatsko 19 17 18 

Bosna a Hercegovina 20 20 21 

Pobřeží slonoviny 21 22 23 

Itálie 22 9 9 

Španělsko 23 1 1 

Rusko 24 18 19 

Ghana 25 26 37 

Anglie 26 10 10 

Jižní Korea 27 31 57 

Írán 28 27 43 

Japonsko 29 29 46 

Austrálie 30 32 62 

Honduras 31 25 33 

Kamerun 32 30 56 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Oneil (2014) a Latest FIFA World Ranking Table and Charts. FIFARANKING.net  

Nejhorším týmem kvalifikovaným na MS z hlediska žebříčku FIFA byla na 62. místě 

Austrálie. To dávalo tušit poměrně vyrovnaný šampionát, jelikož žebříčkové rozpětí 

národních týmů nebylo až tak velké jako v některých jiných šampionátech. 
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Následující graf ukazuje závislost mezi pořadím týmů na MS a jejich postavení 

v žebříčku FIFA pouze mezi kvalifikovanými celky.  

Graf č. 9: Graf regresní analýzy mezi Pořadí MS 2014 a Žebříček FIFA upravený 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Již při prvním pohledu na regresní přímku a body okolo je jasně patrné, že korelační 

koeficient byl na tomto šampionátu jednoznačně nejvyšší. Přesně to bylo 0,611, což 

značí výraznou těsnost mezi porovnávanými daty. Od toho se odvíjí i vyšší koeficient 

spolehlivosti, která je 37%. Rovnice regresní přímky vypadá takto y = 0,6107x + 

6,4234. Říká nám, že na každé jedno místo pořadí na MS připadá změna pořadí 

v žebříčku FIFA o 0,6107. Průměrná změna jednoho týmu v pořadí mezi upraveným 

žebříčkem FIFA obsahující pouze kvalifikované celky a pořadím na MS je 6 pozic. 

Mistrovství bylo nejen vyrovnané, ale daly se na něm i predikovat výsledky dle 

žebříčku FIFA. Minimálně to ukazují výsledky v mé práci. Byla prokázána výrazná 

závislost mezi postavením na upraveném žebříčku FIFA obsahující pouze kvalifikované 

celky a pořadím na MS. Na grafu je vidět jak valná většina z 32 bodů, značící jednotlivé 

reprezentace, se nachází poblíž regresní přímky. Samozřejmě jako na každém 

mistrovství i zde byla řada překvapení. Největším překvapením byl brzký konec, již 

v základní skupině, obhájců titulu a jednoho z velkých favoritů, Španělů. Žebříčku před 
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šampionátem vévodili, ale na MS zcela propadli a skončili až na 23. místě celkového 

hodnocení. Pak už snad zbývá pouze zmínit umístění reprezentací Portugalska a Anglie, 

v té době čtvrtých, resp. desátých na žebříčku FIFA. Na závěrečném turnaji skončili 

Portugalci až 18., Anglie byla ještě o osm příček horší. Na druhé straně musím zmínit 

progres týmu z Kostariky, který přijížděl na šampionát s cílem postoupit alespoň ze 

skupiny a nakonec prohrál smolně ve čtvrtfinále na penalty. V žebříčku se Kostarika 

nacházela na 28. místě a na mistrovství skončila celkově osmá. Co se týká těchto 

extrémních rozdílů pořadí na žebříčku FIFA a pořadí na MS je to vlastně téměř vše. 

Naopak 25 týmů zaznamenalo změnu v pořadí na MS oproti upravenému žebříčku 

FIFA menší jak deset. A 19 reprezentací dokonce pět a méně. 

Pro srovnání uvádím graf, který sleduje závislost mezi pořadím na MS a reálným 

pořadím v žebříčku FIFA. 

 Graf č. 10: Graf regresní analýzy mezi Pořadí MS 2014 a Žebříček FIFA 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zde je korelační koeficient ještě o půlbod vyšší a vzájemná závislost už se zde blíží 

k vysokým hodnotám. Spolehlivost je pro 44% výsledků a na každé jedno místo pořadí 

na MS připadá změna pořadí v žebříčku FIFA o 1,2141. Porovnání pro MS 2014 lze 

vidět v následující tabulce. 
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Tabulka č. 20: Srovnání výsledků pro MS 2014 

  r y R² 

Závislost Pořadí na MS a 

Žebříček FIFA upravený 
0,6111 

0,6107x 

+ 6,4234 
0,373 

Závislost Pořadí na MS a 

Žebříček FIFA 
0,663 

1,2141x 

+ 1,5927 
0,4394 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.6 Sumarizace výsledků 

Nejdříve se podívám na srovnání korelačních koeficientů v rámci jednotlivých 

mistrovství. V následující tabulce je přehled. V prvním sloupci se nachází korelace pro 

upravený žebříček FIFA, ve druhém pak pro originální. 

Tabulka č. 21: Srovnání korelačních koeficientů 

  r (upravený žebříček) r (originální žebříček) 

MS 1998 0,391 0,296 

MS 2002 0,313 0,318 

MS 2006 0,419 0,45 

MS 2010 0,422 0,4 

MS 2014 0,6111 0,663 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jasně nejnižší vzájemnou závislost lze vidět na MS 2002. Žebříček FIFA v té době 

procházel řadou změn, a když k tomu připočteme i velmi překvapivé složení souboje o 

třetí místo, důvod je zřejmý. V grafickém vyjádření vypadá graf takto: 

Graf č. 11: Vývoj korelačního koeficientu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Korelační koeficient má až na malé odchylky rostoucí tendenci. To má několik důvodů. 

Jedním z nich je, že žebříček FIFA již má za dobu své existence vypovídající hodnotu. I 

když má stále své nedostatky. Druhým, z mého pohledu podstatnějším je, že můžeme 

slyšet ze všech stran, jak se fotbal se stále více vyrovnává. Ani já s tímto tvrzením 

nebudu polemizovat. Ale jen letmý pohled do přehledu pěti posledních mistrovství dává 

jasný signál, že reprezentace, které se dostávají do pozdních fází turnaje, jsou, až na 

vzácné výjimky, stále ty samé země. V šampionátech, které jsem sledoval, byla velká 

překvapení tři. Již několikrát zmíněný zápas o třetí místo na MS 2002 mezi Koreou a 

Tureckem. A na MS 1998 třetí místo Chorvatska. Jinak se ve valné většině favorizované 

reprezentace dokáží dobře připravit a dokráčí v turnaji daleko. A jedno, dvě překvapení 

na úkor favoritů se musejí logicky udát na každém mistrovství. Ať už v případě 

Španělska v roce 2014 nebo Francie v roce 2002. Ani v jednom z mnou sledovaných 

šampionátů nechyběl ve finále tým, který by nepatřil do širšího okruhu favoritů. 

Domnívám se, že je to hlavní důvod, proč má korelační koeficient rostoucí tendenci i 

přes stále se vyrovnávající fotbalový svět. 

Průměrný korelační koeficient pro posledních pět šampionátů byl v případě upraveného 

žebříčku obsahující pouze kvalifikované týmy na závěrečný turnaj 0,431 a v případě 

originálního 0,426. Čili jen nepatrný rozdíl a je jasně patrné, že v dlouhodobém 

hledisku nehrálo až tak velkou roli, zda byl použit k mé analýze originální žebříček 

FIFA nebo upravený obsahující pouze kvalifikované celky. Jako poslední tabulku 

uvádím průměrnou změnu pozice jednoho týmu mezi upraveným žebříčkem FIFA a 

pořadí na MS. 

Tabulka č. 22: Průměrná změna pořadí 

  

Průměrná změna pozice 

mezi upraveným žebříčkem 

FIFA a pořadí na MS  

MS 1998 8,375 

MS 2002 7,9375 

MS 2006 8,21875 

MS 2010 7,6875 

MS 2014 6 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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V grafickém vyjádření: 

Graf č. 12: Průměrná změna pozice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Průměrná změna pozice má klesající trend, což vlastně odpovídá korelačnímu 

koeficientu, který se naopak zvyšoval. Na posledním šampionátu byl průměrný rozdíl 

šesti pozic mezi upraveným žebříčkem FIFA obsahující pouze kvalifikované celky a 

konečným pořadím na MS. Tento graf potvrzuje, co již bylo vyřčeno. Na posledním 

mistrovství světa měl žebříček FIFA vzhledem ke konečným výsledkům velkou 

vypovídající hodnotu. 
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6 DISKUSE 

Na fotbal je dnes stále větší tlak, aby se celosvětově vyrovnával a tím pádem byl 

zajímavější pro diváky. Organizace FIFA i reprezentace pro to dělají maximum. Stačí 

jen zmínit rozšíření evropského šampionátu ve fotbale z 16 na 24 týmů a tím rozšíření 

počtu zápasů a větší zábavy pro lidi. Úvahy o změně konceptu mistrovství světa nebo 

“zimní“ šampionát v exotickém Kataru jsou dnes již také jasné věci. U reprezentací již 

dnes není žádným překvapením, když zde hraje několik hráčů, kteří pouze získali 

občanství daného státu, ale jejich původ je kilometry daleko od reprezentace kde hrají. 

Tyto případy se nestávají jen ve fotbale, v posledních letech je vidíme téměř v každém 

sportu. 

I u oficiálního žebříčku se snaží FIFA stále nacházet nějaké změny výpočtů, aby byl co 

nejpřesnější. Poslední změny v roce 2006 byly užitečné, avšak stále v některých 

ohledech nedostačující. Vždyť podle žebříčku FIFA se nasazují týmy do výkonnostních 

košů před každým MS a v tomto období kritika většinou nejvíce sílí, jak je nepřesný a 

zbytečný. Stačí zmínit příklad posledního šampionátu. Itálie měla patřit mezi favority, 

ale jelikož se nevešla mezi prvních 7 týmů v žebříčku, měla smůlu a nebyla mezi 

nasazenými celky. FIFA totiž nasazuje první koš a zbylé koše jdou již podle 

regionálního hlediska. Favorité z Itálie, Anglie a Francie museli být až ve čtvrtém koši a 

z výsledků šampionátu je patrné, že kromě Francie se s tím nedokázali moc dobře 

popasovat. Jako osmý tým jde do prvního koše reprezentace pořádající země. Na 

posledním šampionátu to nebyl až tak výrazný problém, jelikož šampionát pořádala 

Brazílie. Obtíže nastaly, když v roce 2010 byla v prvním koši Jihoafrická republika 

jakožto pořadatel. Nebo v roce 2002 Japonsko a Korea, tak už míst do prvního koše 

zbývalo jen šest.  

Z výsledků mé práce bylo jasně patrné, že závislost mezi žebříčkem FIFA a pořadím na 

MS byla kromě posledního šampionátu spíše průměrná. I zde se dá polemizovat, zda-li 

je to způsobeno tím, že na posledním šampionátu bylo jen málo překvapení na úkor 

favoritů nebo jestli je to způsobeno větší vypovídající hodnotou žebříčku. Od každého 

jistě trochu. Jedno je ale jisté. Korelační koeficient by vyšel určitě mnohem vyšší 

v případě, že by se šampionát hrál systémem každý s každým. V současném počtu 32 

účastníků mistrovství je to však nemyslitelné. Šampionát by se musel hrát půl roku, aby 

se všechny zápasy stihly odehrát. Formát, kdy celky, kromě prvních sedmi v žebříčku 
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FIFA (osmý je pořadatel, ten má jistotu prvního koše), nejsou ani řazeny dle 

výkonnostního hlediska ale regionálního, dává tušit, že již před šampionátem je zde 

velký faktor štěstí. Domnívám se, že toto rozdělení je nešťastné a všechny týmy by 

měly být rozřazeny podle výkonnosti. Nebylo by problémem, jak je tomu zvykem 

v Lize mistrů, aby se pak v jedné skupině nevyskytly třeba tři africké celky. Pokud chce 

tým vyhrát šampionát, musí vyhrát vše, říká se. Ale řada týmů často v základní skupině 

nepodává optimální výkony, když přijdou vyřazovací boje, zvedá se výkon některých 

týmů o sto procent. Pak často slýcháme názory jako „tohle je skupina smrti“ nebo 

„v jakékoli jiné skupině by tým určitě uspěl“. Někdy jsou tyto věty poslední co slyšíme, 

než tým odcestuje z dějiště šampionátu … 

Dalším důležitým faktorem je již zmíněné domácí prostředí. Domácí reprezentace se 

často dokáží vybičovat k výborným výkonům a výsledkům. Z tohoto hlediska krátce 

zhodnotím svých pět sledovaných šampionátů. V roce 1998 pořádající Francie získává 

titul. V roce 2002 Korea končí na čtvrtém místě a Japonsko v osmifinále. V roce 2006 

pořádající Německo získává bronzové medaile. V roce 2010 sice JAR nepostupuje ze 

základní skupiny, ale jiné africké týmy využívají specifického podnebí a podmínek a 

překvapují fotbalový svět. V roce 2014 je případ, kdy naopak domácí prostředí možná 

až moc svazovalo ruce. Brazílie byla jasně největším favoritem šampionátu, ale 

v semifinále prohrála potupným debaklem 1:7. Je zde jasně vidět, že domácí prostředí 

může být i kontraproduktivní. 

Mnohokrát jsem již ve své práci zmínil spojení jako vypovídající hodnota žebříčku nebo 

nepřesný žebříček. Není se co divit, že se tyto názory objevují a objevovat budou. 

Pohled na aktuální žebříček FIFA hovoří jasně. Na třetím místě Kolumbie, čtvrtá 

Belgie. Tyto týmy nebyly na světovém šampionátu v případě Kolumbie 16 let a Belgie 

12 let. Objevily se až na posledním šampionátu v roce 2014. A i v té době byly na 

žebříčku dostatečně vysoko, aby se dostaly mezi nasazené celky do prvního koše. 

Belgie nenahrála body ani na evropském šampionátu, jelikož se ho nezúčastnila. Proto 

její postavení bylo založeno pouze na výsledcích přátelských zápasů a úspěšné 

kvalifikaci na poslední světový šampionát. Na mistrovství prošla sice až do čtvrtfinále, 

ale za poslední čtyři roky, pro který se žebříček FIFA počítá, je to její jediný výraznější 

úspěch. U Kolumbie se jedná o velmi podobný případ. 

Dle mého názoru by se žebříček měl jistým směrem upravit a vylepšit. Jednou 

z možností by mohlo být prodloužení doby, za kterou se žebříček počítá. Ze čtyř let 
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rozšíření např. na osm. Důvod je jasný. Mistrovství světa se koná právě jednou za čtyři 

roky, jelikož výsledky na šampionátu mají největší váhu v žebříčku FIFA, tak často 

týmy „žijí“ z úspěšného výsledku právě na šampionátu. Samozřejmě tento příklad platí i 

negativně. Další změnou, která by mohla přispět k větší objektivnosti žebříčku, je 

udělování větších bonusů za kvalifikování se na světový šampionát. Tyto body navíc by 

se samozřejmě mohly udělovat i za účast na kontinentálních mistrovstvích. Avšak zde 

by musel fungovat určitý koeficient, protože nemůže mít stejnou váhu účast na 

evropském šampionátu jako na Mistrovství Asie ve fotbale. Dále se domnívám, že 

bodování přátelských zápasů by se mohlo úplně vypustit. Pak by zde byla nevýhoda pro 

pořádající tým, který kvalifikaci nemusí hrát, ale zde by mohla být výjimka, že v době 

oficiálních termínů kvalifikací by se body za přátelské utkání pořadatelské zemi do 

žebříčku FIFA započítávaly. Zjednodušeně řečeno si myslím, že by se mělo udělovat 

více bodů za výsledky na světových šampionátech. Měla by se jejich důležitost 

promítnout i do žebříčku FIFA. Úplně jiná možnost by byla, kdyby se naopak žebříček 

budoval jako v tenise. Na jeden rok a týmy by ohajovaly body, co získaly v loňském 

roce. Avšak tento model má nedostatky v konání světového šampionátu, který by musel 

být brán na stejné úrovni jako kvalifikace a kontinentální mistrovství.  

Všechny tyto návrhy a názory jsou jen mými osobními názory. Je jasné, že většina 

těchto změn se nikdy nestane. FIFA používá žebříček z velké části jako komerční 

záležitost. Ten nemá vypovídat o kvalitě jednotlivých týmů a seřadit je podle ní. Kdyby 

se týmy účastnily světového šampionátu podle žebříčku FIFA, tak by se jednalo veskrze 

o Mistrovství Evropy a Jižní Ameriky ve fotbale. Afrických týmů by bylo na 

šampionátu pár a ostatní kontinenty jako Austrálie nebo Asie by své reprezentace 

v současné době ani na šampionát nevyslaly. FIFA požaduje různorodost na 

šampionátech. Chce reprezentace z celého světa a i proto se hrají kontinentální 

kvalifikace. Aby celky, které jsou sice na svých kontinentech úspěšné, ale 

v celosvětovém měřítku by téměř neměly šanci se dostat na závěrečný turnaj, tuto šanci 

dostaly. Často ji využijí, a proto pak můžeme vídat na turnajích týmy z druhé padesátky 

světového žebříčku FIFA a někdy i horší.  Nikoho dnes již nepřekvapí, když se některý 

z těchto týmů se dostane až do vyřazovacích bojů závěrečného turnaje. 
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7 ZÁVĚR 

Žebříček FIFA již od svého vzniku měl mnoho odpůrců. Prošel několika pozitivními 

změnami, které vedly k jeho zpřesnění. Stále i v dnešní době se ozývá mnoho názorů na 

jeho další změnu a úpravu, jelikož nemá tu vypovídající hodnotu, co by měl mít. 

Z mého pohledu je zcela zřejmé, že žebříček FIFA nevypovídá o kvalitě jednotlivých 

týmů a drobné změny by potřeboval. Na druhou stranu je tento žebříček založen na 

různorodosti. Některé týmy jsou výš než by měly být, jiné zase naopak. Žebříček 

vyvolává mnohé diskuse a ještě dlouho bude. Nikdy nebude stoprocentně spravedlivý a 

nikdy nebude vyhovovat všem. 

Ve své práci jsem se zabýval závislostí pořadí v žebříčku FIFA na dosažených 

výsledcích na Mistrovství světa ve fotbale. Pro každý sledovaný šampionát byla vždy 

závislost prokázána. Tendence měla rostoucí charakter a na posledním šampionátu byla 

závislost výrazná. Výsledky se téměř nelišily, ať byl ke zjištění závislosti použit 

žebříček FIFA originální nebo jen žebříček FIFA sestavený z týmů, které se na 

šampionát kvalifikovaly.  

V dnešní době, kdy se fotbal stále víc vyrovnává a jak již bylo zmíněno, pochybnosti o 

vypovídající hodnotě žebříčku FIFA jsou terčem častých diskuzí, jsou pro mě tyto 

výsledky jistým překvapením. Na druhou stranu je patrné, že šampionáty vyhrávají stále 

ty samé týmy. Vždyť z dvaceti světových šampionátů známe doposud jen dvanáct 

různých finalistů a pouze osm různých vítězů. Domnívám se, že tendence se nezmění a 

je možné, že ještě dlouho si počkáme na dalšího nového mistra světa. Dle mého názoru, 

by výsledky dosahovaly vyšších hodnot v případě spravedlivějšího systému 

závěrečného turnaje světového šampionátu. Je jasné, že v tak nabitém kalendáři, který 

už teď fotbalisté mají, je vlastně nemyslitelné, aby někdy radikální změna formátu MS 

ve fotbale proběhla a to hlavně z důvodu časového. 

Bude jistě zajímavé sledovat, jak dopadnou další světové šampionáty právě z hlediska 

mé práce. Jestli bude koeficient závislosti stále stoupat. Já se domnívám, že ano. 

Žebříček FIFA s každým dalším rokem získává větší a větší vypovídající hodnotu. 

Nejlepší týmy se dokáží skvěle připravit na vrchol sezony a potvrdit až na výjimky své 

pozice plynoucí právě ze žebříčku FIFA. 
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