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Abstrakt 

Cílem této práce je provést mikroekonomickou analýzu rozhodování ve specifických 

sportovních situacích a tím posoudit racionalitu rozhodovatelů. Jejím účelem je zjistit, 

zda je lidské rozhodování zatížené chybami, a celkově tak přispět k lepšímu pochopení 

rozhodování. Na začátku je vysvětlen význam rozhodování v ekonomii s využitím pojmů 

jako homo economicus, preference, užitek. Zdůrazněn je význam rozhodnutí ve smyslu 

vytvoření určitého jedinečného stavu. Dále byl uveden teoretický rámec pro strategii 

odvolání brankáře v hokeji za využití teorie očekávaného užitku a modelu situační 

preference rizika. Upozorněno bylo také na problém s použitím předpokladu ceteris 

paribus v reálných situacích a na zanedbání nákladu příležitosti při rozhodování. 

Psychologická vysvětlení se pak uplatnila u fotbalových penalt, kde byl identifikován 

sklon k akci a také sklon k preferenci pravé strany. Zejména sklon k akci, vycházející 

z teorie norem, se může uplatnit i mimo sportovní rozhodování. Na konci je dále 

pozorován vliv pravidel, jejich případná nespravedlnost a z toho pramenící změny 

v rozhodování. Jako problém byl také identifikován střet ekonomické a etické motivace, 

což lze zřejmě převést i na nesportovní rozhodování. 

 

Klíčová slova psychologie volby, racionalita, etika ve sportu 

 

Abstract 

The aim of this study is to carry out a microeconomic analysis of decision-making in 

specific sport situations and by that determine rationality of decision-makers. The 

objective is to discover, whether human decisions can be erroneous and in general 

contribute to better understanding of human decision-making process. The importance of 

decision-making in economics is described in the beginning throughout the use of terms 

such as homo economicus, preferences, and utility. The meaning of decision is 

emphasized in a sense of creating certain unique state. Next, a theoretical framework for 

pulling the goaltender in hockey was introduced using the expected utility theory and the 

model of situational risk preference. A problem with the ceteris paribus assumption in 

real-world situations was pointed out as well as the neglect of opportunity cost in 

decisions. Psychological explanations proved to be useful concerning football penalties, 

where the action bias and the right-oriented bias were identified. The action bias based 

on the norm theory can be particularly used also outside the sport decision-making field. 

The influence of rules was observed at last, possible injustice within the rules and the 

resulting changes in decision-making process. The conflict between economic and ethical 

incentives was also identified as a problem, which is obviously possible to transfer to 

non-sports decision-making. 

 

Keywords  psychology of choice, rationality, ethics in sports  
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1 ÚVOD 

1.1 Ekonomie jako společenská věda 

Čím se vlastně ekonomie zabývá? Je ekonomie vědou o rozhodování? Pokusme se 

na začátek zodpovědět tyto metaotázky ekonomie. Samotné slovo je původem z řečtiny 

(oikonomia – oikos a nomos, správa domácnosti) a jeho význam naznačuje, kdo že bude 

tím hlavním aktérem – člověk. Od samého počátku, kdy se ekonomie (nebo dříve ještě 

politická ekonomie) jako společenská věda oddělila od filozofie, byl vždy ústřední 

postavou člověk. Z používaných definic ekonomie (ano, není k dispozici jedna „správná“ 

definice) lze vyčíst, že jde o nauku o ekonomice (tedy hospodářství), o využívání 

vzácných zdrojů, ale (hlavně) také o lidském chování.  

 

Alfred Marshall (1890): “Economics is a study of man in the ordinary business of life. It enquires 

how he gets his income and how he uses it. Thus, it is on the one side, the study of wealth and on 

the other and more important side, a part of the study of man.” 

Lionel Robbins (1932): “Economics is a science which studies human behaviour as a relationship 

between ends and scarce means which have alternative uses.” 

 

I kdybychom se omezili jen na onu výše uvedenou definici o využívání vzácných 

zdrojů, tyto zdroje jsou využívány k výrobě (nikoliv nutně k tovární výrobě, jak spojení 

zdroje–výroba vybízí) a mají alternativní využití, implicitně nám do hry musí vstupovat 

i lidský faktor. Kdo zdroje drží, komu budou zdroje poskytnuty a za co, k čemu se použijí 

a jak vybrat alternativu, ke které se užijí? To jsou všechno otázky, ve kterých má hlavní 

slovo člověk.  

 

Lze namítnout, že důležitou roli zde hraje například i institucionální rámec a člověk sám zde moc 

velké pole působnosti nemá. Na druhou stranu lze takovou situaci interpretovat tak, že jsou pouze 

jiné vstupní podmínky a člověk pak volí akce s přihlédnutím k danému nastavení pravidel. Stále je 

tak hlavním aktérem on, neboť daná pravidla interpretuje a rozhoduje se, zda/jak se jimi bude řídit.  

 

Určující jsou zde interakce mezi lidmi, jejich chování – akce, které provedou. 

A jaké akce to jsou? Právě to je obsahem jejich rozhodnutí. 
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1.2 Ekonomie a rozhodování 

Pokud budeme brát ekonomii obecně jako vědu o člověku a jeho chování, otevře se 

nám možnost čerpat užitečné znalosti z mnoha jiných (společenskovědních) oborů. Je 

důležité si uvědomit, že reálný svět jaksi neprobíhá nespojitě po jednotlivých oborech 

a kde končí psychologie, tam teprve může začít ekonomie. Svět je takový, jaký je se vším 

všudy, a pouze my se můžeme při jeho studiu omezovat na jednotlivé spolu 

(ne)související obory, když jej nedokážeme pojmout v celé jeho komplexitě. Příkladem 

jsou psychologie, sociologie či marketing. To jsou všechno obory, které musí nutně 

ovlivňovat i ekonomii (stejně tak naopak), protože ve středu jejich zájmu je člověk. Pokud 

ekonomii zajímá chování lidí na základě ekonomických motivací, musí ji zajímat jejich 

rozhodování. Člověk se chová tak (volí akci takovou), jak chce. To je důležitá součást 

standardního ekonomického modelu-ideálu homo economicus, člověk ekonomický, tedy 

že je člověk racionální (řídí se rozumem), chová se podle toho a snaží se hrát ve svůj 

prospěch (maximalizovat svůj užitek, ať už to je cokoliv). Nakolik je jedincovo jednání 

racionální, řídí se skutečně jen vlastním zájmem, je možné, že člověk dělá (systematické) 

chyby v rozhodování? Navíc lze zavést podobný axiom pro rozhodování jako v sociální 

psychologii pro komunikaci (nelze nekomunikovat 
1

 ), a sice že se nelze nerozhodovat. 

Alespoň ve svobodné společnosti.  

 

Ovšem i v nesvobodné společnosti, byť může jít o rozhodování na jiné (nižší) úrovni. Stále se lze 

rozhodnout, jaké činy bude člověk konat, jak bude (či nebude) v dané společnosti žít. 

 

Svoboda volby patří jistě mezi základní svobody, tím spíše pro ekonomii. 

Rozhodování je zkrátka součástí našeho každodenního života. Odhalování chyb a vůbec 

lepší porozumění tomuto procesu by tak mělo být v zájmu každého racionálního 

rozhodovatele. 

 

Mělo by být? Pokud si jedinec uvědomí chyby a lépe porozumí vlastnímu rozhodování, tak může 

příště dosahovat lepších výsledků. Přinese ale tato investice do vlastního vzdělání dostatečné zisky, 

aby se vyplatila? Navíc výsledky takového studia jsou nejisté. Nebo jsou dokonce neurčité? Máme 

tu co do činění s rizikem, či nejistotou? A pokud to má být v zájmu racionálního rozhodovatele, pak 

asi nebude racionální, pokud dělá chyby v rozhodování. Tato práce by měla pomoci vypořádat se 

s takovýmito otázkami. 

                                                 
1  Patří k základním axiomům lidské komunikace. Citováno podle českého psychologa PhDr. Slavomila 

Hubálka z úvodní přednášky k předmětu Sociálně-psychologické aspekty marketingové komunikace  

(UK, FSV, Katedra marketingové komunikace a public relations) ze dne 27. 2. 2013. 
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1.2.1 Racionalita 

Podívejme se blíže na již zmíněné paradigma homo economicus. To předkládá sadu 

axiomů, které má racionální rozhodovatel splňovat (a o lidech předpokládá, že takovými 

rozhodovateli jsou). Jsou to: (a) maximalizace vlastního užitku, (b) úplnost preferencí, 

(c) nesaturovanost preferencí, (d) tranzitivita preferencí, (e) konvexita preferencí a  

(f) spojitost preferencí.2 

 

Preferencí se rozumí vztah uspořádání mezi dvěma prvky podle užitku.3 Prvkem 

zde může být jak konkrétní věc, tak i abstraktní pojmenování pro nějaký stav (např. bude 

pršet). Užitkem se rozumí lákavost, atraktivita, zkrátka něco, co nám přinese nějakou 

hodnotu (protože si toho ceníme). Výše uvedené nároky jsou tedy kladeny v neoklasické 

ekonomii na člověka jakožto racionálního rozhodovatele. Přesto tyto axiomy lze kriticky 

nahlížet, rozporovat a podávat důkazy o jejich neplatnosti. 

 

Například vztah maximalizace vlastního užitku a altruismu, případně jde jen o vlastní zájem? 
4 Dále 

preference nemusejí být ani úplné, ani tranzitivní.5 Nesaturovanost preferencí a naproti tomu 

rozhodování podle „méně je více“. Dokonce přímo samotné preference lze uměle vytvořit, jak 

ukázal experiment psychologa Dana Arielyho s recitací poezie.6 Za to měli lidé buď platit, nebo 

dostat zaplaceno (za účast na veřejné recitaci poezie), a tak byla vytvořena buď kladná, nebo záporná 

hodnota. Případně můžeme uvažovat i modely, které s preferencemi vůbec nepracují, jako je člověk 

psychologický (psychological man), který spíše než preference vlastní sadu mentálních procesů, 

které používá při rozhodování na základě daného kontextu.7 

 

O tom, že takovýto popis ne zcela odpovídá realitě a že se lidé rozhodují 

neracionálně, se můžeme dozvědět z mnoha experimentů na pomezí psychologie a 

ekonomie. Pravděpodobně nejznámějším zástupcem v této oblasti je izraelský psycholog 

Daniel Kahneman, nositel Nobelovy ceny za ekonomii (jako psycholog) pro rok 2002 za 

                                                 
2  Hlaváček, Jiří, et al. Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím.  

Praha: Karolinum, 1999, 207 s. ISBN 80-718-4856-5. (s. 66–67) 
3  Skořepa, Michal. Rozhodování jednotlivce: teorie a skutečnost. Obecná část.  

Praha: Karolinum, 2005, 155 s. ISBN 80-246-0960-6. (s. 30) 
4  Sen, Amartya. Etika a ekonomie. Přel. J. Štefková.  

Praha: Vyšehrad, 2002, 119 s. ISBN 80-702-1549-6. (s. 26) 
5  Hansson, Sven Ove a Till Grüne-Yanoff. Preferences. The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Winter 2012 Edition) [online]. <http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/preferences/> 
6  Turning the Tables: FDR, Tom Sawyer, and me. Danariely.com [online]. 2012-05-08  

[vid. 2014-05-10]. <http://danariely.com/2012/05/08/turning-the-tables-fdr-tom-sawyer-and-me/> 
7  Individual Rationality as a Useful Approximation. Stanford.edu [online]. [vid. 2014-05-10]. 

<http://www.stanford.edu/~alroth/rational.html> (původní studie z roku 1993) 
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výzkum v oblasti lidského rozhodování za rizika (spíše než za nejistoty, jak je oficiálně 

uvedeno;8 z hlediska rozhodování jde o podstatný rozdíl, který bude vysvětlen dále). 

 

1.2.2 Užitek 

Důležitým pojmem je již několikrát zmíněný užitek. Abstraktní pojmenování entity, 

kterou jedinec vyjadřuje, nakolik si něčeho cení. Cení (jako cena, cenit) napovídá 

souvislost s penězi. Skutečně lze o užitku uvažovat jako o cenovce, která se přilepí ke 

všemu, o čem jedinec uvažuje jako o alternativě v případě, kdy se rozhoduje a uskutečňuje 

tak volbu dle svých preferencí. Problém je v tom, že při uvažování (což je nedílná součást 

rozhodování, právě zde člověk uplatňuje svou inteligenci) je nutné o všem přemýšlet 

pouze v jedné dané jednotce užitku, aby bylo možné sestavit preference. Problém je tedy 

převod na společnou psychologickou jednotku. Hlavním znakem užitku je totiž to, že se 

jedná o psychologickou hodnotu.9 Je to pocit. Užitek potom můžeme převádět na určitý 

peněžní ekvivalent a podle toho pak také fungovat všude tam, kde vstupují do hry peníze. 

Takový převod může činit nemalé problémy zvláště u nemateriálních hodnot. 

 

Dalším problémem je fakt, že není jeden univerzální užitek (a to ani pro jednoho 

daného jedince). Můžeme rozlišovat očekávaný užitek, právě prožívaný užitek a 

pamatovaný užitek. Ideálně by tyto užitky byly totožné, existují mezi nimi ale rozdíly. 

Rozpor mezi prožívaným a pamatovaným užitkem lze doložit například experimentem 

Ruce v chladné vodě,10 kdy se hodnocení účastníků dalo charakterizovat pravidlem 

vrchol–konec (peak–end) – záleželo na nejsilnějším momentu (nejnepříjemnějším, tedy 

nejstudenější voda) a na závěrečné fázi. I když jedna skupina „trpěla“ objektivně více (po 

stejném průběhu jako druhá skupina byl ještě přidán úsek s teplejší, byť stále studenou 

vodou), nakonec vykazovala lepší hodnocení. Důležitějším pro rozhodování je ale rozpor 

mezi očekávaným užitkem a poté skutečně prožívaným. 

 

                                                 
8  “for having integrated insights from psychological research into economic science,  

especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty” 

 The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002.  

Nobelprize.org [online]. 2002 [vid. 2014-05-10]. <http://www.nobelprize.org/ 

nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2002/> 
9  Prize Lecture by Daniel Kahneman. Nobelprize.org [online]. 2002-12-08 [vid. 2014-05-10]. 

<http://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=531> (čas 13:01) 
10  Kahneman, Daniel, et al. When more pain is preferred to less: Adding a better end. Psychological 

science, 4(6), s. 401–405. Citováno podle: Skořepa, Michal. Rozhodování jednotlivce: teorie  

a skutečnost. Speciální část. Praha: Karolinum, 2008, 161 s. ISBN 978-802-4614-922. (s. 62–63) 
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Očekávaný užitek se totiž používá právě při rozhodování. Člověk využívá své 

představy o tom, jaké to bude, pokud zvolí určitou akci. Například vlastní emoce lze takto 

těžko odhadovat. Příkladem nechť je očekávaný užitek plynoucí z radosti z výhry loterie. 

Taková radost trvá kratší dobu, než si člověk myslí.11 Člověk si rychle zvyká na nový 

status quo a emoce plynoucí ze změny jsou tudíž krátkodobé. 

 

1.3 Ekonomie a sport 

Ekonomie je velmi užitečná věda. Její poznatky může totiž kdokoliv uplatnit 

v běžném životě. Nejstručněji by se taková ekonomie všedního dne dala chápat jako 

prosté porovnání nákladů a výnosů (a rozhodování se podle toho). Příkladem může být 

právě sport. Speciálně přímo účastníci hry. Máme tu různé hráče, ti mají rozdílné 

(ekonomické) motivy, často se uplatňuje skupinová dynamika, rozhodování přichází ve 

stresu (nedostatek času, nepříznivý výsledek, nesoulad s očekáváním apod.). Rozhodují 

se v rámci určitého systému – jak takové rozhodování ovlivňují pravidla či etické normy? 

Přestože takové rozhodování nemusí mít nutně peněžní povahu, neznamená to, že zde 

ekonomie nemá co říct. Můžeme abstrahovat na jednotnou úroveň a místo peněz použít 

neurčitý užitek, tedy něco, co aktéři oceňují, byť nemusí jít o peníze. Takovýmto 

způsobem pak můžeme nahlížet na sportovní zápasy, kde jde o vítězství.12 Jakým 

způsobem se aktéři chovají (rozhodují) na začátku při vyrovnaném stavu a jak na konci, 

prohrávají-li. Je jejich jednání skutečně ekonomicky opodstatněné? Volí správnou 

taktiku, neukazují náhodou empirická data opak? Jak potom takové neekonomické 

chování změnit? Je namístě studovat soupeře a připravovat se na něj? Cílem zde není 

vyčerpávající analýza sportu, ale představení specifických herních situací, kde může 

ekonomická analýza významně pomoci k racionálnímu rozhodování. V neposlední řadě 

také budou také diskutována (sportovní) pravidla a etické normy, které mají významný 

vliv na rozhodování a jsou důležité pro vysvětlení určitých jevů, jako je například doping 

či naopak fair-play. 

                                                 
11  Založeno na experimentech v oblasti hédonického předpovídání (affective forecasting),  

příklady v přednášce amerického psychologa Daniela Gilberta: Dan Gilbert:  

The surprising science of happiness. In: TED [online]. 2004-02 [vid. 2014-05-10]. 

<http://www.ted.com/talks/dan_gilbert_asks_why_are_we_happy> 
12  O co vlastně ve sportu jde, je poněkud složitější otázka. Pro analýzu budeme uvažovat,  

že to je skutečně vítězství. Na konci této práce se k vítězství jako cíli ještě dostaneme. 
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2 ROZHODOVÁNÍ VE SPORTU 

Ať už je člověk racionální, či nikoliv, ať umí počítat v jednotkách užitku, či ne, 

přesto nějak funguje a nějakým způsobem se rozhoduje. Přiblížení člověka jako 

racionálního rozhodovatele nemusí nutně znamenat, že ovládá matematiku, má velkou 

mozkovou kapacitu a neustále provádí v hlavě složité výpočty. Stačí, že se rozhoduje a 

jedná jako by tyto výpočty prováděl a dané znalosti měl, čímž argumentoval americký 

ekonom Milton Friedman (nobelista za ekonomii 1976) v příkladu s profesionálním 

hráčem kulečníku.13 Ten přestože pravděpodobně není fyzik a nezná přesně zákony 

newtonské fyziky, rozhoduje se a provádí akce (hraje) jako by je znal. Podle Friedmana 

tedy nemáme soudit ekonomické modely podle realističnosti předpokladů, nýbrž podle 

kvality předpovědí. Stejně tak můžeme analyzovat chování sportovních aktérů ve 

vybraných herních situacích – záleží na předvedené hře. Pouze pokud ta bude poukazovat 

na neoptimální řešení, budeme se více věnovat racionálnímu základu jejich uvažování, 

neboť je to právě lidská inteligence, která by měla zaručit optimální rozhodnutí. 

 

Rozhodování ve sportu navíc zřejmě probíhá za přítomnosti omezených zdrojů. 

Klasický příkladem obecné omezenosti zdrojů je čas, neboť ten plyne, nelze ho 

(po)zastavit (a využít ho k odložené spotřebě), tudíž může být považován za zdroj 

nejcennější. Ve sportu je tento efekt ještě umocněn známým schématem hry, které je často 

založeno na omezeném hracím času (a to nejen explicitně pravidly, ale i vzhledem 

k výkonu ostatních – například v běhu). Čas (a jeho vzácnost) by tedy měl hrát důležitou 

roli v rozhodování, zároveň však není jediným omezujícím aspektem. Za další omezení 

lze považovat například počet dostupných hráčů, který má tým během zápasu k dispozici. 

V konečném důsledku je celým souborem omezení každý jednotlivý hráč, záleží na jeho 

fyzických a psychických schopnostech. Tak jako fyzické předpoklady lze trénovat a lze 

usuzovat, že hra (zápas) nemůže sloužit k tréninku jako spíše k uplatnění (natrénovaných) 

dovedností, stejně tak můžeme přemýšlet o kognitivních schopnostech daného jedince. 

Nikoliv nutně že by se měly trénovat stejně jako fyzické, ale spíše jde o uvědomění si, 

jak se tyto schopnosti ve hře využívají. Na myšlení je zkrátka zapotřebí čas. Čas ve hře 

nemusí být omezen jen celkovou délkou, ale i v jednotlivých úsecích hry, kdy jinak může 

docházet ze strany hráče ke zdržování. 

 

                                                 
13  Frank, Robert H. Microeconomics and behavior. 7. vyd.  

Boston: McGraw-Hill Irwin, 2008, 610 s. ISBN 00-733-7573-X. (s. 5–6) 
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To může být běžný přestupek proti pravidlům hry. Můžeme si představit situaci, kdy by takové 

pravidlo neexistovalo například ve fotbalu. Bylo by snadné se potom jít vždy poradit (se spoluhráči, 

s trenérem). Ovšem za předpokladu, že takováto prodleva nemůže „uškodit“ (tedy nemá žádné 

náklady), ale to nemusí být pravda. Také pro diváky by takové prodlevy nebyly atraktivní, což dále 

souvisí se sportovními hodnotami a s tím, pro koho se vlastně hra hraje. 

 

Pokud není dostatek času k učinění rozhodnutí v dané situaci, lze se domnívat, že 

takto učiněná rozhodnutí nemusejí být optimální.14 Tento předpoklad je jednou z motivací 

ke studiu takových situací s výhledem na určení výhodnějších strategií než běžně 

používaných. Navíc můžeme uvést další psychologické efekty ovlivňujících rozhodnutí. 

Na příkladech experimentů lze ukázat vliv emocí na rozhodování i rozpor mezi vlastním 

očekávaným chováním ve stavu psychického vzrušení a poté skutečným chováním.15 

Emoce jsou ve sportu známým fenoménem, a tak je třeba tyto vlivy neopomíjet. 

 

2.1 Náklady–výnosy 

Analýza nákladů a výnosů je základním nástrojem ekonomické analýzy. Stojí tak 

v podstatě za každým naším rozhodnutím, kdy zvažujeme více alternativ. Jak již bylo 

řečeno, pro výběr alternativy je určující užitek. Ten dostaneme právě po provedení 

analýzy nákladů a výnosů – zde již zmíněný problém s převodem na danou jednotku 

užitku. Tato analýza však přichází s dalším problémem. Záleží na tom, jak daleko 

dokážeme dovést naši úvahu o budoucích důsledcích daného rozhodnutí. Samotným 

rozhodnutím se a následným zachováním se podle toho vytváříme unikátní realitu. 

Následný stav světa je jedinečný a nelze se již vrátit zpět, i kdyby bylo technicky možné 

si to „ještě rozmyslet“ a zvolit jinou alternativu.  

 

Proč tomu tak je? Jde tu opět o čas. Nejprve byla zvolena jedna možnost, poté teprve jiná možnost, 

byť krátké době. Čili toto „opravené“ rozhodnutí už přichází v jinou dobu, opět v jiném stavu světa. 

Mimo jiné taky může vysílat signály pro ostatní např. o jedincově nerozhodnosti, či pro 

rozhodovatele samotného o uvědomění si změny rozhodnutí, tedy další myšlenky, o kterou je jeho 

mysl zkušenější, a příště se tak můžeme rozhodovat i s vědomím této minulé zkušenosti. 

                                                 
14  Na druhou stranu právě rychlost rozhodnutí může být zdrojem výhody, a tedy optimality rozhodnutí 

(například bleskové šachy). Cílem ve hře je tedy vybrat to nejlepší možné řešení s přihlédnutím ke 

všem okolnostem, tedy i času. Pokud si bude rozhodovatel vědom dále diskutovaných determinant,  

část rozhodování pak vlastně provede předem a za stejný čas může učinit lepší rozhodnutí. 
15  The Influence of Arousal. In: YouTube [online]. 2008-06-25 [vid. 2014-05-10].  

Kanál uživatele FuquaSchOfBusiness (Duke University – The Fuqua School of Business). 

<http://www.youtube.com/watch?v=MuTP1XJWKmA> 
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Vzhledem k jedinečnosti takto nově nastalých podmínek lze uvažovat tak, že 

jakékoliv další rozhodnutí už patří pouze do této verze reality a každou tuto realitu tak 

musíme uvažovat zvlášť. Zkrátka na začátku je rozhodování mezi dvěma alternativami A 

a B, zvolena je možnost A. Poté nastane další rozhodování mezi alternativami C a D. 

Předpokládejme, že druhé rozhodování nastane tak jako tak (nezávisle na první volbě 

mezi A a B). Nynější rozhodování mezi C a D (uvažování o těchto alternativách) může 

být naprosto rozdílné podle zvolené varianty A / B. Dokonce i když by byla zvolena stejná 

varianta, například C, pak C | A (volba C za předpokladu dřívější volby A) může 

představovat více či méně odlišnou realitu od C | B.  

 

Konkrétní příklad ze sportu. Tenista je u sítě připraven zahrát úder volej, jeho soupeř se náhodou 

nachází také blízko sítě, čímž vykrývá ze svého pohledu větší plochu, kam může první tenista zahrát 

(za cenu blízkosti k protihráči, takže bude mít ceteris paribus méně času na reakci).  

 

V tomto případě máme předpokladem ceteris paribus na mysli pouze variabilní vzdálenost 

od sítě za jinak naprosto totožných podmínek. Daný hráč má více času na reakci, pokud je 

dále od sítě, než pokud je k ní blíž. Míč k němu jednoduše letí déle. Lze rozporovat, že to 

záleží na tom, jak rychlý míč druhý hráč zahraje. Ale i rychlost míče je součástí ceteris 

paribus předpokladu, tedy jde nám o jeden, danou rychlostí zahraný míč. Jediný další 

předpoklad, který nebyl explicitně vyřčen, je požadavek smysluplnosti. Abychom mohli 

mluvit o času na reakci, implicitně tím předpokládáme, že byl zahrán regulérní úder (tedy je 

na co reagovat) a také že by míč doletěl až do předpokládané delší vzdálenosti od sítě. 

 

První tenista se rozhoduje zahrát do volného nekrytého prostoru (alternativa A; trefí-li, nejspíš daný 

míč vyhraje, ale musí trefit přesně), nebo zahrát na tělo protihráče (alternativa B; trefit nebude tak 

složité, protihráč je blízko a zabírá značný úhel z hlediska úderu, ale patří k fair-play trefovat se 

takto zblízka do soupeře? 
16

 ). Jako následné rozhodování, které nastane bez ohledu na volbu A / B, 

můžeme zvolit podat (alternativa C), či nepodat (alternativa D) ruku soupeři po zápasu. Je snadné si 

rozmyslet, že tato volba bude ovlivněna jak původní volbou A / B, tak i nastalý stav po určité shodné 

volbě (například C) bude rozdílný podle volby původní. 

 

Za takovýchto podmínek, kdy první rozhodnutí ovlivní všechna další, a tedy 

znamená celkově jiný stav, může být s analýzou nákladů a výnosů značný problém.  

 

Tento postřeh o ovlivnění všech následujících rozhodnutí je velmi důležitý. V reálném světě totiž 

nic jako ceteris paribus neexistuje. Ceteris paribus je předpoklad modelu. Pokud však nastane určitý 

                                                 
16  Fenomén fair-play bude ještě dále diskutován v poslední části této práce. 
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stav světa, potom tvrzení o alternativním stavu světa (ceteris paribus, pouze s jediným dřívějším 

rozdílným rozhodnutím, tedy i jednáním, jiným stavem) je pouze domněnkou. Takový stav nenastal 

a z dříve diskutovaného plyne, že všechna další rozhodnutí byla ovlivněna skutečně nastalým stavem 

světa. Právě ve sportu pak můžeme být svědky tvrzení, která v tomto ohledu postrádají smysl. 

„Kdyby předtím dali gól, mohli se teď radovat z vítězství.“ Jenže onen gól nepadl, takže další 

rozhodování probíhalo za uvědomění si skutečného skóre. Naproti tomu nelze předpokládat, že za 

jiného stavu by hra probíhala stejně, už jen kvůli tomu, že po gólu nastává jiná herní situace (např. 

ve fotbalu po gólu rozehrání ze středu hřiště, na rozdíl od odkopu od brány či jiné herní situace 

v případě nevstřelení gólu). 

 

V konečném důsledku by tak rozhodovatel měl pro své rozhodnutí uvažovat i 

všechny možné (a hlavně na nejistých faktorech závislé) následky do budoucna. Takové 

rozhodnutí je nejen velmi složité, ale je závislé na nejistých okolnostech (nejistých ve 

smyslu neurčitých), tedy prakticky neproveditelné. Z povahy nejistoty plyne, že nelze 

racionálně kalkulovat s různými alternativami, takové kalkulace jsou pouhými 

nepodloženými domněnkami. 

 

Lze namítat, že vlastně veškeré uvažování při rozhodování je ve formě domněnek. Je však důležité 

uvědomit si zásadní rozdíl mezi rizikem a nejistotou (risk / uncertainty). Tento rozdíl poprvé šířeji 

diskutoval americký ekonom Frank Hyneman Knight ve své práci Risk, Uncertainty and Profit 

(1921). V obou případech dochází k náhodným výsledkům, ale rozdíl je v tom, že pro riziko platí 

pravděpodobnostní rozdělení, které je známé (například pro hod mincí binomické rozdělení). To 

však neplatí pro nejistotu, kde takové rozdělení neznáme (a nevíme, zda nějaké určité existuje). 

Riziko si lze přiblížit jako situaci, kterou lze (racionálně) ocenit. Jako například šance na tažení 

určité dvojice karet z balíčku. V dlouhém období lze díky zřejmému rozdělení vydělat, pokud je 

dané ocenění (například v podobě sázkového kurzu) v nesouladu s tímto rozdělením. 

 

Problém nejistoty lze však posunout na další úroveň otázkou po původu. Existuje vůbec něco jako 

nejistota, nebo jde pouze o takovou složitost interakcí, kterou člověk (zatím) nedokáže pojmout? 

Jinými slovy, pokud by byly dostupné všechny relevantní informace a člověk by je dovedl zpracovat, 

šlo by převést nejistotu na riziko (či jistotu)? Takto lze uvažovat například o počasí s fenomény, 

jako je tzv. efekt motýlího křídla (butterfly effect), kdy zdánlivě nevýznamná událost na počátku 

může ovlivnit celý systém způsobem nesrovnatelným vzhledem k rozsahu původní událostí. Tedy 

jde o to, zda je nejistota jaksi inherentně obsažená v daném jevu. Podobně se můžeme ptát, zda 

vůbec existuje riziko. Ani hod mincí nemusíme považovat za náhodný. Je ovlivněn známými 

fyzikálními zákony, přesto je to proces, který nedokážeme popsat a změřit takovým způsobem, 

abychom ho reálně mohli brát jako nenáhodný. 
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2.2 Specifické situace 

Nyní se již podíváme na skutečné rozhodovací situace ve sportu. Pro pochopení 

ekonomických motivací se bude dále předpokládat základní znalost způsobu hry v hokeji 

a fotbalu. Rozebírané situace budou postupně následující: 1) odvolání brankáře v hokeji, 

2) vzetí oddechového času (například v hokeji), 3) zahrání penalty ve fotbalu. Každá 

z těchto situací představuje určité rozhodnutí – odvolat / neodvolat brankáře, vzít / nevzít 

oddechový čas, jak zahrát penaltu. Toto rozhodnutí je činěno s přihlédnutím ke 

sledovanému cíli. Již dříve jsme předpokládali, že tímto cílem je vítězství. Vítězství lze 

považovat za globální cíl, kterého se ovšem dosahuje postupně přes lokální cíle. Takovým 

lokálním cílem může být například vstřelení gólu a teprve postupně vstřelováním gólů 

dosáhnout vítězství. Tedy přestože jsou rozhodnutí činěna s cílem dosáhnout vítězství, 

pro samotné rozhodování (uvažování) se zaměříme speciálně na daný lokální cíl. 

 

2.2.1 Odvolání brankáře 

Strategie odvolání brankáře se v hokeji používá, když daný tým prohrává a snaží se 

vstřelit gól. Obecně se nemusí jednat o situaci, kdy tým prohrává, neboť mu může jít 

například o konečný rozdíl ve skóre (což může být kritérium, podle kterého se určí pořadí 

týmů při rovnosti bodů). Jasným sledovaným cílem je zde vstřelení gólu. Tato strategie 

spočívá v tom, že místo střídajícího brankáře jde hrát jiný hráč do pole, čímž by se mělo 

dosáhnout zvýšené šance na vstřelení gólu. Můžeme tedy ukázat mikroekonomický 

základ této taktiky. 

 

Naivní teorie by vedla směrem, že pokud se touto strategií zvýší šance 

(pravděpodobnost), že daný tým opravdu vstřelí branku, potom by taková strategie měla 

být zvolena. Podle této argumentace by to však mělo být výhodné vždy (za jakéhokoli 

stavu skóre), pokud se ceteris paribus zvýší pravděpodobnost vstřelení branky. Problém 

je, že ceteris paribus zde neplatí – odvolání vlastního brankáře totiž nejenže zvýší šance 

vlastního týmu na vstřelení gólu (nutná podmínka 
17 volby této strategie), ale také se 

změní pravděpodobnost obdržení gólu. Spolu se zvýšením šance na vstřelení gólu se zvýší 

šance na obdržení gólu, tedy že se naopak prosadí soupeř. Tento fakt je tedy nutno vzít 

                                                 
17  Jde o nutnou podmínku za předpokladu intuitivně očekávané změny v pravděpodobnosti, tedy 

například že se nesníží pravděpodobnost vstřelení gólu soupeřem (do nyní prázdné branky). 
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v úvahu. Pokud bychom nyní měli upravit naši původní naivní teorii, musíme počítat i 

s touto druhou změnou pravděpodobnosti, která má však opačný efekt – zvyšuje 

pravděpodobnost nepříznivého výsledku. Nyní bychom tedy měli použít strategii 

odvolání brankáře, pokud zvýšení pravděpodobnosti vstřelení gólu převýší zvýšení 

pravděpodobnosti obdržení gólu. Jinak řečeno pokud tato strategie znamená kladnou 

(příznivou) změnu v očekávané hodnotě změny gólového rozdílu skóre. Čistě z hlediska 

nákladů a výnosů musí výnosy (kladná změna pravděpodobnosti vstřelení gólu) převýšit 

náklady (kladná změna pravděpodobnosti obdržení gólu). Tímto způsobem jsme se však 

stále nevypořádali s původní námitkou. Sice jsme přidali do našich kalkulací další 

položku (náklad v analýze nákladů a výnosů), stále nám však plyne obecný výsledek 
18 – 

ano / ne (volit / nevolit tuto strategii) bez ohledu na další aktuální charakteristiky zápasu, 

jako je stav skóre nebo čas do konce utkání. Přesto jsme svědky uplatňování této strategie 

právě ve specifické situaci na konci zápasu a nikoli běžně během utkání. 

 

Zde můžeme vidět reálné rozhodování na základě očekávaného užitku, tedy užitku 

plynoucího z očekávané hodnoty, nikoliv pouze na této očekávané hodnotě. Na tuto 

skutečnost poukázal již v roce 1738 švýcarský matematik a fyzik Daniel Bernoulli na 

příkladu známého tzv. Petrohradského paradoxu.19 Statisticky lze ukázat, že strategie 

odvolání brankáře má zápornou očekávanou hodnotu změny gólového rozdílu skóre,20 

tedy že zvýšení pravděpodobnosti obdržení gólu je svou velikostí větší než zvýšení 

pravděpodobnosti vstřelení gólu, což odpovídá intuitivní představě, že přidání jednoho 

hráče navíc místo brankáře nepomůže vstřelení gólu tolik, jako „pomůže“ obdržení gólu 

prázdná branka po odvolaném brankáři. Podle naší předešlé teorie by tedy byla ultimátní 

odpověď ne a tato strategie by neměla být volena. Proč ji tedy vídáme, i když se statisticky 

častěji prosadí soupeř a tato taktika tak nesplní svůj účel? Odpověď najdeme právě 

aplikací teorie očekávaného užitku (expected utility theory) a připomenutím si známých 

sportovních frází (byť ne nutně pravdivých, jak si ukážeme později) „teď už nemají co 

ztratit“ či „je jedno, jestli prohrají o jeden, nebo o dva góly“. 

 

                                                 
18  Za předpokladu neměnnosti daných pravděpodobností. Tyto pravděpodobnosti můžeme  

definovat například jako pravděpodobnost vstřelení gólu během následujících 5 minut  

utkání, z čehož je již patrné, že na konci zápasu se budou tyto pravděpodobnosti měnit  

(ceteris paribus zmenšovat – méně času). 
19  Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím. (s. 106) 
20  Plyne z rozdílné změny míry skórování pro dané týmy (uvedeno dále). 
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Pro konkrétnější představu mějme hokejový zápas, kde jeden tým prohrává o jeden 

gól. Tento tým nás bude v analýze zajímat. Užitek budeme reprezentovat užitkovou 

funkcí, která danému výsledku (gólové skóre zápasu) přiřadí určitý počet bodů (podle 

kanadsko-americké NHL 
21 je to prohra/remíza/výhra v základní hrací době za 0/1/2 body 

do ligové tabulky, v případě remízy dále následuje prodloužení až nájezdy o další 1 bod). 

Namísto pravděpodobnosti vstřelení/obdržení branky zavedeme míru skórování jako 

průměrný počet vstřelených/obdržených branek za danou časovou jednotku (jednotkou 

tedy například góly za minutu). Jako aproximaci lze použít, že vstřelení gólu dává užitek 

roven užitku, pokud zápas s takovýmto novým skončí. Z čehož plyne, že tato aproximace 

je tím přesnější, čím blíže je konec utkání, kdy i za neměnné míry skórování zbývá stále 

méně času, takže celková pravděpodobnost skórování z toho odvozená se taktéž snižuje. 

Naopak vstřelení branky na začátku utkání nelze přiřadit užitek odpovídající stejnému 

výslednému skóre, neboť lze předpokládat (s přihlédnutím k míře skórování) další 

vstřelené branky. 

 

Nyní si již můžeme ukázat, že taktika odvolání brankáře může být ve světle teorie 

očekávaného užitku skutečně výhodná. Podle předpokladu tým našeho zájmu prohrává 

o jeden gól. Tedy užitek plynoucí z takového skóre (za výše zmíněného předpokladu 

vhodnosti této aproximace) je roven nule, stejně jako užitek po případném dalším 

obdrženém gólu – rozdíl skóre pro bodový zisk nehraje roli, jde pouze o rozlišení 

výhra/remíza/prohra (odpovídá výše citovaným frázím). Naproti tomu jediná změna 

v užitku se stane v případě vstřelení gólu, čímž se dostaneme na remízu a užitek z toho 

plynoucí. Nyní se tedy naopak může zdát, že určující je opět pouze zvýšení míry 

skórování týmu, který prohrává, pokud si odvolá brankáře. Zde si však musíme uvědomit, 

že i tým, který prohrává, má co ztratit obdržením gólu. Neplatí tedy, že „teď už nemají 

co ztratit“. Po obdržení branky totiž vstřelení gólu ztrácí užitek. Do doby, kdy tým 

prohrával o jeden gól, přináší vstřelený gól užitek remízy, na rozdíl od situace, kdy po 

obdržení branky tým prohrává již o dva góly. To je konečně důvod, proč je případné 

uplatňování této taktiky výhodné jen na konci zápasu – v dlouhém období přináší více 

obdržených než vstřelených gólů oproti tomuto poměru v situaci s brankářem. V krátkém 

období, kdy je cílem vstřelit jen jeden gól dříve 
22 než soupeř, se naopak může vyplatit.  

                                                 
21  NHL = National Hockey League (Národní hokejová liga) 
22  Nutno poznamenat, že vstřelení branky dříve než se prosadí soupeř, není obecně nutným  

ani postačujícím kritériem pro požadovaný výsledek. V naší modelové situaci však ano. 



 

13 

 

V našem případě jde o rozhodování odvolat/neodvolat brankáře za stavu prohrávání 

o jeden gól. Při neodvolání brankáře a předpokladu vstřelení ještě jedné branky do konce 

zápasu je pravděpodobnost vstřelení branky naším prohrávajícím týmem zhruba stejně 

velká jako pro obdržení gólu (na základě podobné míry skórování). Tato 

pravděpodobnost však závisí na předpokladu vstřelení branky, jenže čím méně je času do 

konce utkání, tím také klesá pravděpodobnost pravdivosti tohoto předpokladu, tedy 

vstřelení branky.23 Druhá alternativa (odvolání brankáře) tyto pravděpodobnosti pozmění. 

Míra skórování se změní pro obě strany, více však pro tým hrající proti brance bez 

brankáře.24 Šance za předpokladu vstřelení gólu, že týmem, který tento gól vstřelí, bude 

náš prohrávající tým, je nyní menší (řekněme 30 % 
25

 ), ale v kombinaci se zvýšenou 

obecnou mírou skórování (tento ukazatel se zvýšil pro oba soupeře) lze v konečném 

součtu dostat absolutně vyšší počet zápasů, kdy došlo ke skórování a zároveň to byl gól 

týmu, který prohrával, než v případě neužití této strategie. Strategie odvolání brankáře 

tedy odpovídá modelu situační preference rizika.26 

 

Doposud jsme pouze nastavili teoretický rámec využívání této strategie odvolání 

brankáře. Nyní se můžeme podívat na skutečná data a odvodit z nich patřičné uplatňování 

této strategie. V zápasu se totiž nejen rozhoduje, zda takovou strategii použít, a pokud 

ano, pak také kdy. Jako proměnné nám vystupují pravděpodobnosti vstřelení/obdržení 

gólu (případně dále používaná míra skórování) a podle jejich namodelování lze tuto 

strategii uplatňovat. Jelikož tyto veličiny hrají zásadní roli pro určení výhodné strategie, 

je nutné se ještě zaměřit na jejich odvození. Pokud si jako výběrový soubor zvolíme 

odehrané zápasy za jednu kompletní hokejovou sezónu v dané lize, musíme se rozhodnout 

kterak dané veličiny získat. Čelíme zde klasickému ekonomickému problému, kdy 

rozdíly mezi alternativami jsou vždy jedním směrem k lepšímu a druhým k horšímu 

(trade-off). Můžeme pro další analýzu používat obecnou míru skórování pro tým hrající 

                                                 
23  Pokud uvažujeme míru skórování nezávislou na čase, tedy například, že neplatí, že čím více  

se blíží konec utkání, tím více se prohrávající tým „snaží“ a zvyšuje tak svou míru skórování. 
24  Zvětšení 2,67× pro tým s odvolaným brankářem a 7,83× pro druhý tým. Hodnoty vypočteny  

z daného vzorku, navíc předpoklad stejné výchozí míry skórování pro oba týmy  

(dále i pro rozdílné míry dle celkového počtu vstřelených gólů v sezóně).  

Podle: Erkut, Erhan. Note: More on Morrison and Wheat's “Pulling the Goalie Revisited”.  

Interfaces. 1987, 17(5), s. 121–123. <http://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/inte.17.5.121> 
25  Thomas, Andrew C. Inter-arrival Times of Goals in Ice Hockey. Journal of Quantitative Analysis 

in Sports. 2007, 3(3), 15 s. <http://www.acthomas.ca/papers/act-jqas-3-3.pdf> (s. 4) 
26  Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím. (s. 106–109) 
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danou soutěž. Tuto míru však můžeme také odvodit jako více specializovanou, například 

pro týmy hrající doma. Případně odvodit pro každý tým zvlášť. Takto získáme 

specifičtější ukazatele, na druhou stranu jsou však odvozeny z menšího počtu dat 

(například zápasů jednoho týmu je v dané sezóně méně než všech zápasů), a tak jsou 

méně vypovídající – méně poodhalují skutečné pravděpodobnostní rozdělení.  

 

Stejně jako při házení mincí dostaneme metodou maximální věrohodnosti (maximum likelihood) 

přesnější odhad skutečné pravděpodobnosti, pokud máme jako základ větší množství dat (zde 

výsledků hodů danou mincí). Triviálně pokud máme jako vzorek jeden hod, dospěli bychom 

k závěru, že jako nejpravděpodobnější je pravděpodobnost daného výsledku 100 %, naproti tomu 

více pokusů s různými výsledky blíže určí skutečnou pravděpodobnost (podle zákona velkých čísel). 

 

Podívejme se tedy na doposud nejrozsáhlejší studii věnující se tomuto tématu – 

Strategie odvolání brankáře v hokeji (Strategies for Pulling the Goalie in Hockey).27 Tato 

studie používá simulaci her na základě zápasů NHL ze sezóny 2007/2008. Takto lze 

nasimulovat zápasy v různém čase utkání, za různého skóre i za různého počtu hráčů na 

ledě. Zkoumá se tak například obvyklý přístup, který cituje jednoho dnes již bývalého 

kouče NHL Andy Murrayho, že „když prohráváte o dva góly, odvoláte brankáře zhruba 

dvě minuty před koncem,28 když o jeden, pak koukáte, až bude zbývat jedna minuta“. Na 

základě simulace bylo pro různé strategie určeno, která je nejvýhodnější, tedy která vede 

k nejvyššímu průměrnému zisku bodů. Ukázalo se hned několik zajímavých věcí. Na 

situacích, kdy tým prohrával o 1 gól a zbývaly 3 minuty do konce a prohrávání o 2 góly 

při zbývajících 6 minutách, se ukázalo, že současné strategie nejsou optimální. Strategie 

odvolání brankáře by měla být volena mnohem agresivněji. Když zbývá minuta a půl do 

konce, už je zkrátka pozdě a ani odvolání brankáře nepomůže (tolik, jako by pomohla jiná 

strategie), pokud tým prohrává o 2 góly. Stejně tak pokud zbývají 3 minuty a tým 

prohrává o 1 gól, už v tu chvíli by měl odvolat brankáře. Dokonce i složitější strategie se 

uplatnily. Při prohrávání o 2 góly a 6 minutách do konce se jako nejlepší ukázala strategie, 

která po případném vstřeleném gólu vrátí brankáře a znovu ho odvolá, až když zbývají 

poslední 3 minuty.  

 

  

                                                 
27  Beaudoin, David a Tim B. Swartz. Strategies for Pulling the Goalie in Hockey.  

The American Statistician. 2010, 64(3), s. 197–204. <http://people.stat.sfu.ca/~tim/papers/goalie.pdf> 
28  Dále je uváděno, že současná strategie je při prohrávání o dva góly odvolat, když zbývá minuta a půl. 
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K těmto závěrům je třeba poznamenat několik věcí. Odvození míry skórování již 

bylo diskutováno výše. Dalším možným problematickým aspektem je celková 

kvantitativní analýza. K odvolání brankáře totiž dochází za specifických kvalitativních 

podmínek. Například je obecně snaha sáhnout k užití této strategie ve chvíli, kdy je daný 

tým v držení puku či se dokonce usadil v útočné třetině, což je v hokeji důležité vzhledem 

k pravidlu o postavení mimo hru (offside), což samozřejmě později ovlivní odvozené míry 

skórování. Používání takto odvozených veličin v simulaci, kde se arbitrárně nastaví čas, 

kdy dojde k odvolání brankáře, pak neodpovídá skutečnosti. Na druhou stranu vzhledem 

k dříve diskutovanému vlivu ubývajícího času (tedy „nutností“ zvýšit své šance na 

skórování odvoláním brankáře) lze dané doporučení upravit na odvolání brankáře, 

jakmile to bude možné (vhodné). 

 

Zde můžeme vidět další z řady ekonomických kompromisů (trade-offs) – čekání na vhodnější 

okamžik odvolání brankáře na jedné straně snižuje šanci na obdržení gólu (ceteris paribus vhodnější 

ve chvíli, kdy je daný tým v držení kotouče, než když má puk soupeř), ale na druhou stranu s tímto 

čekáním stále ubývá čas, a tedy i šance na vstřelení gólu. Ceteris paribus opět neplatí – ve 

skutečnosti volba mezi: A) držením puku a méně času, B) nedržením puku, ale více času. Navíc kdy 

dojde ke změně držení puku, je nejisté, což dále ztěžuje rozhodování. 

 

Odvolání brankáře však může přinést i další efekty, které nebyly dosud zahrnuty do 

analýzy. Výše uvedená studie odhalila, že hrou bez brankáře se také zvyšuje šance, že 

druhý tým bude faulovat, a vznikne tak možnost přesilové hry. To je další přínos této 

strategie, který nemusí být plně zahrnován do kalkulací, zda použít tuto taktiku. Odpovídá 

to však dříve diskutované formě uvážení následků rozhodnutí. To bychom měli dovést co 

možná nejdále – tedy kromě přímých efektů brát v potaz i možný vliv na věci, se kterými 

dané rozhodnutí zdánlivě nesouvisí. Jenže ono souvisí se vším, takové rozhodnutí totiž 

vytváří unikátní stav světa, jak už bylo rozebíráno dříve. 

 

Tento stav světa souvisí s tím, že hráči hrají s vědomím daného rozhodnutí. Cílem této taktiky tak 

nemusí být přímo zvýšit svou útočnou sílu (šanci na vstřelení gólu s větším počtem hráčů v poli), 

ale pouze to, aby si soupeř uvědomil, že hraje proti této taktice. S tímto vědomím pak můžou změnit 

svou hru – nikoliv kvůli přímému nebezpečí od dalšího hráče, ale už jen kvůli tomu, že takové 

nebezpečí se může s touto taktikou vyskytnout. Příkladem budiž finálový zápas české florbalové 

extraligy (nejvyšší soutěže) v sezóně 2013/2014 mezi Tatranem Střešovice a Vítkovicemi. Vítkovice 

používaly osobní obranu a Tatran využil ke konci utkání odvolání brankáře pouze k tomu, aby tuto 
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obranu překonal.29 Vítkovice se v očekávání nebezpečí stáhly do obrany, Tatran se tím dostal do 

útoku a brankáře opět vrátili do brány, aniž by předtím fakticky využili dalšího hráče v poli. 

 

Poslední poznámkou k této taktice budiž poukázání na nejen ekonomické uvažování. Pokud tým 

odvolá brankáře ve chvíli, kdy se tato taktika stane efektivní (ať už domněle, či reálně), tím spíš by 

měl tuto strategii použít, pokud prohrává o více gólů (tedy za stejný čas musí rázem vstřelit více 

gólů). V zápasech se však můžeme setkat s tím, že když tato strategie „nevychází“ a tým naopak 

ještě obdrží další gól(y), pak se brankář vrátí zpět do branky a zápas se už jen „dohrává“. Upuštění 

od této strategie však není ekonomické, bez ní se šance na dorovnání skóre ještě zmenší. Naopak se 

ale zvýší šance na „důstojné“ dohrání zápasu, tedy přece jen zájem na tom, o kolik gólů tým prohraje. 

Tuto neekonomickou motivaci v podobě sportovní hrdosti je tedy také nutné uvažovat. 

 

2.2.2 Time-out 

Oddechový čas neboli time-out s předchozím tématem odvolávání brankářů 

poměrně úzce souvisí. Budeme se zabývat speciálně případem, kdy si oddechový čas 

vyžádá ke konci zápasu tým, který opět prohrává o jeden gól (znovu například hokej), čili 

stejná situace jako minule. Tyto strategie mají za daných podmínek přinést stejný 

výsledek – vstřelení gólu. Ukážeme si, že o oddechovém času je potřeba uvažovat jinak 

než o odvolání brankáře. Opět budeme do kalkulací zahrnovat změny pravděpodobností 

na vstřelení/obdržení branky, ale předně si musíme uvědomit zásadní rozdíl v použití 

těchto strategií. Při time-outu nezáleží na tom, který tým si ho vybere, na rozdíl od situace 

s odvoláním brankáře. Zde je jedno, který tým je tím, kdo uplatňuje tuto strategii, 

výsledek je úplně stejný, jako kdyby tomu bylo obráceně – hra je přerušena na určitou 

dobu danou pravidly (v hokejové NHL je to 30 sekund 
30

 ) a hráči obou týmů mohou tento 

čas využít ke shromáždění na střídačce (obvykle za účelem týmové porady a odpočinku). 

Dalším důležitým poznatkem je, že odvolání brankáře ceteris paribus nezvýší šance 

druhého týmu na ubránění skóre, tedy neinkasování branky a konečné vítězství 

(respektive prohra týmu uplatňujícího tuto strategii), zkrátka odvolání brankáře nemá 

přímý vliv na obranné schopnosti druhého týmu – oproti tomu time-out může mít na 

obranné schopnosti týmu bránícího vítězné skóre stejný vliv, jako má na útočné 

schopnosti týmu, který potřebuje vstřelit gól. To plyne z výše uvedené povahy time-outu. 

                                                 
29  Florbal: Superfinále 2014 – muži. Ceskatelevize.cz [online]. 2014-04-13 [vid. 2014-05-11]. 

<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10128663078-florbal/214471291112102- 

tatran-omlux-stresovice-1-sc-woow-vitkovice> (čas utkání 43:25) 
30  Official Rules – Rule 87: Time-outs. NHL.com [online]. 2013-01-21 [vid. 2014-05-11]. 

<http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=26510> (oficiální pravidla 2012/2013) 
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Zde je potřeba učinit několik poznámek. Nezvýší šance druhého týmu na ubránění skóre je míněno 

jako přímý vliv odvolání brankáře jako herního aktu v porovnání s oddechovým časem, kdy může 

být tento čas využit jedním týmem k vytvoření útočných plánů stejně jako druhým týmem 

k vytvoření těch obranných. Jinak samozřejmě odvolání brankáře má vliv (v reálu opět bez ceteris 

paribus předpokladu) na ubránění skóre neboli neobdržení branky, tedy vstřelení branky 

prohrávajícím týmem – tento efekt je základem celé předcházející kapitoly o odvolávání brankářů. 

 

Dále je zdůrazněn přímý vliv. Lze však uvažovat i nepřímý vliv. Odvolání brankáře může přinést do 

druhého týmu odlišný způsob hry, odlišné uvažování (mindset), pouze na základě uvědomění si 

použití této strategie soupeřem. Tento vliv byl i s uvedeným příkladem diskutován na konci 

předchozí kapitoly. 

 

Pojďme se nyní zaměřit na uvedený konkrétní příklad týmu prohrávajícího o jeden 

gól, který si bere oddechový čas, jehož ultimátním cílem je vstřelení gólu. Zvýšení šance 

na vstřelení gólu se prostřednictvím oddechového času předpokládá dvěma způsoby: 

jednak je to rozmyšlení způsobu hry po zbytek zápasu (případně přímo nějaké herní 

situace, například přesilové hry) a za druhé odpočinek (nabrání sil, „vydechnutí“) hráčů. 

Je třeba si však uvědomit oboustranný účinek oddechového času, je to prostě čas navíc, 

který mohou využít oba týmy. Pokud se zamyslíme nad účinkem oddechového času, jako 

času věnovanému odpočinku, může být tento čas stejně tak věnován odpočinku i hráči 

druhého týmu. Opět můžeme použít modelovou ceteris paribus situaci a srovnat 

s realitou. Lze předpokládat, že je pro tým ceteris paribus lepší mít více odpočaté hráče 

v porovnání s fyzickým stavem těchto hráčů vzhledem k tempu zápasu na konci, kdy se 

navíc také používá taktika „nasadit do hry to nejlepší“, neboli častější nasazování 

nejlepších hráčů, u nichž je největší šance na vstřelení gólu. 

 

Samozřejmě délka pauzy má na toto uvážení vliv. Byla-li by příliš dlouhá, skutečně by to nemuselo 

mít pozitivní vliv, tedy například přílišné vychladnutí (a s tím riziko zranění). Opačně zase příliš 

krátká pauza může mít efekt zanedbatelný. Ovšem nemusí jít jen o fyzický odpočinek. Existuje 

teorie vztahu nabuzení a výkonu (arousal–performance relationship), která udává ideální míru 

herního stresu pro výsledný výkon, kde daná míra je nižší pro složitější úkony.31 K tomu by se také 

mělo přihlížet pro hodnocení vlivu oddechového času na „zklidnění“ hráčů. 

 

                                                 
31  Reilly, Thomas, ed. Science and Soccer.  

London: Spon, 1996, 392 s. ISBN 02-034-7478-3. (s. 279) 
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V reálné situaci ovšem nejedná o výměnu více unavených hráčů za méně unavené. 

Jedná se o dosažení stavu menší únavy po proběhnutí daného oddechového času. Musí 

se analyzovat a započíst efekt tohoto času. Hlavním efektem mimo ceteris paribus model, 

je právě možnost využití tohoto času druhým týmem. Pokud má být hlavním cílem 

oddechového času pomoc vlastním hráčům, aby si oddechli a nabrali sílu k následujícímu 

útoku, mohlo by se zdát, že volba time-outu je vždy rozumným řešením – alespoň za výše 

uvedeného předpokladu, že je lepší mít více odpočaté hráče a že tento stav se po time-

outu skutečně dostaví. Problémem však je, že za předpokladu dostavení se takového stavu 

není žádný důvod předpokládat, že by se stejný efekt neprojevil i u soupeře. Pokud si toto 

uvědomíme, nejedná se již o rozhodování mezi více/méně unavenými vlastními hráči, ale 

mezi více unavenými hráči vlastního i soupeřova týmu, nebo méně unavenými hráči obou 

týmů. Dospějeme k závěru, že nyní již nemůžeme říct, že by taktika oddechového času 

byla vždy dobrým řešením, pokud jde o využití tohoto času k oddechu hráčů. 

 

Tuto analýzu lze převést na známý mikroekonomický jev v lidském rozhodování 

zvaný zanedbání nákladu příležitosti (opportunity cost neglect). Jedná se o projev 

neracionálního rozhodování, kdy zanedbání určitého specifického nákladu znamená ve 

výsledné analýze nákladů a výnosů lepší výsledek, a tedy možnou konečnou preferenci 

takového jednání (pokud se jedná o rozhodnutí ano/ne). Náklad příležitosti můžeme 

definovat jako ocenění nejatraktivnější alternativy k danému rozhodnutí. Klasickým 

příkladem je používání vlastní půdy jako výrobního faktoru. Jelikož je ve vlastnictví 

daného rozhodovatele, nemá s tím spojené žádné náklady – pokud je výroba s tímto 

výrobním faktorem zisková, volí takovou alternativu. Náklad příležitosti zde znamená, 

jak jinak nejlépe by tuto půdu mohl využít, například by ji mohl pronajímat. Tento nájem 

je pak třeba porovnat s celkovým ziskem z výroby (případně započíst právě jako náklad 

příležitosti a sledovat, zda je výsledkem stále ještě zisk). V naší rozhodovací situaci 

s oddechovým časem je nákladem příležitosti právě hra proti neodpočinutému soupeři. 

Při volbě oddechového času se o takovouto příležitost přichází (soupeř si také odpočine), 

a tak je třeba tento efekt započíst do analýzy jako náklad příležitosti. 

 

Ovšem nejde zde jen o to, aby výsledný efekt byl příhodnější pro tým vybírající si time-out ve 

smyslu objemu odpočinku. Jde o to, aby měl potom tým větší šanci na skórování. Potom jde o vztah 

úrovně vyčerpání obrany jednoho týmu a útoku druhého týmu. Tato šance může být rozdílná, pokud 

proti sobě hraje „odpočinutí“ hráči (na stejné úrovni), oproti situaci, kdy jsou hráči obou týmů 

(zhruba stejně) „unavení“. Lze také mít za to, že oddechový čas má pouze dočasný efekt. Ovšem 
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zde je opět třeba uvažovat dané situace relativně – sice mohou být hráči krátce po oddechovém času 

unavení stejně jako předtím, ale zároveň nebýt time-outu, mohli by na tom být v tento čas ještě hůř. 

 

Zaměřme se nyní na druhý faktor, který má pomoci týmu ke vstřelení branky 

prostřednictvím oddechového času. Tímto faktorem je týmová porada, která se může 

skládat jak z promyšlení způsobu hry po zbytek zápasu, tak i pouze k určení hry během 

bezprostředně následující situace. To může obsahovat i vyjasnění situace, jakým 

způsobem dojde k případnému odvolání brankáře, například v jakém čase či za jaké herní 

situace (v hokeji tedy například okamžitě po vhazování / tým v držení puku / hra 

v útočném pásmu). Pokud jde o určení strategie do konce zápasu, je také nutné brát 

v potaz běžná zápasová střídání, během kterých lze tuto strategii také určit. Stále tu jde 

o vzácnost času během hry a jeho případné kompetitivně lepší využití během 

oddechového času. Zde se otevírá prostor pro rozmyšlení způsobu zahrání specifické 

herní situace. Lze se domnívat, že oddechový čas může být v takové situaci skutečně lépe 

využit týmem snažícím se vstřelit branku – například se nabízí možnost zahrání některé 

z nacvičených situací, ale nedostatek času vede k nedůkladnému posouzení těchto variant, 

právě zde se potom hodí čas na poradu. Naproti tomu obrana se v takovou chvíli 

dostatečně vylepšit nedá, vychází z určitého standardního rozestavení a stále se musí 

potýkat se zřejmým problémem, že pouze reaguje na hru soupeře.32  

 

Dále lze argumentovat složitostí prováděných úkonů a dříve uvedeným vztahem 

výkonu a nabuzení. Obranná činnost se ve vypjatých chvílích omezuje na nejjednodušší 

herní prvky („odpálení“ míče), zatímco útočná snaha stále vyžaduje jistou míru kreativity 

a přemýšlení, zahrání specifickým způsobem, snahu o překvapení. To všechno činí 

následující útočnou hru náročnější a implikuje větší přínos z případného zklidnění hráčů 

během oddechového času (za předpokladu vysoké hladiny vypětí). Ukázkový příklad 

úspěšného využití této taktiky byl k vidění ve florbalovém zápasu finálové série české 

florbalové extraligy v sezóně 2009/2010 – 4. zápas mezi Vítkovicemi a Tatranem 

Střešovice, kdy se Tatranu (který musel tento zápas vyhrát, jinak by mistrovský titul 

získaly Vítkovice) podařilo po vybrání oddechového času zahrát vybranou nacvičenou 

situaci a dát vítězný gól 27 sekund před koncem utkání.33 

                                                 
32  Plyne z informační asymetrie. Jedni hráči tvoří hru a druzí pouze reagují (případně můžou předvídat). 
33  Florbal. Ceskatelevize.cz [online]. 2010-04-11 [vid. 2014-05-11].  

<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10128663078-florbal/410232400031005- 

1-sc-woow-vitkovice-tatran-stresovice> (čas utkání 59:33) 
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Nakonec se však opět musíme zastavit u komplexního zanalyzování využití 

oddechového času. V podstatě byly předešlé možnosti využití time-outu rozebrány opět 

ceteris paribus – jak to vypadá, pokud je čas využit pouze k odpočinku, nebo jak vypadá, 

pokud je využit k poradě. Správně tedy musíme tyto úvahy skloubit a brát v úvahu 

všechna možná využití oddechového času. Podle toho bychom se tedy měli rozhodovat i 

v případě vzetí time-outu k rozmyšlení zahrání určité herní situace. Přestože můžeme 

tento čas využít vzhledem k zahrání dané situace lépe než bránící se soupeř, který poradou 

v tomto ohledu tolik nezíská, stále je tu ještě prostý efekt proběhlého času a dříve 

diskutovaného odpočinutí. V této situaci už se jedná opět o více komplexní rozhodnutí – 

více času na výběr varianty, ale zároveň s tím útočení proti odpočinuté obraně (což je zde 

bráno jako nevýhoda, to ale samozřejmě závisí na předpokladu toho, že odpočinek během 

oddechového času skutečně pomůže následnému výkonu). Stejně tak stojí za úvahu 

případné rozmyšlení celkového způsobu hry pro určité vývoje zápasu před samotným 

utkáním. Za předpokladu, že by oddechový čas pomohl svým efektem odpočinku více 

týmu bránícího vítězné skóre, a přesto by byl zvolen k poradě o celkovém herním stylu, 

bylo by možné tento negativní efekt eliminovat předzápasovou přípravou na takovouto 

změnu (podle různých schémat vývoje zápasu) a poté v zápasu nevybráním oddechového 

času. Tato technika by se samozřejmě těžce uplatňovala pro předzápasové určení způsobu 

zahrání různých herních situací, protože stále platí časová nedostatečnost během hry a 

navíc takových možností je velmi mnoho (například: pokud je do konce zápasu méně než 

5 minut a rozehrává se z tohoto místa během přesilové hry, zahrajeme toto). 

 

Doposud jsme se zabývali úzce specifikovanou situací, kdy si oddechový čas bere 

ke konci zápasu prohrávající tým (na příkladu hokejový či florbalový), a pokusili jsme se 

najít příčiny tohoto rozhodnutí analyzováním procesu rozhodování, které může být 

zatíženo chybami (jako je zanedbání nákladu příležitosti). Přestože se tím netvrdí, že 

takové rozhodnutí je špatné, ukážeme si na konci další kapitoly, že za volbou 

oddechového času v takové situaci mohou být další zkreslení (biases) v lidském 

rozhodování, kvůli kterým se takové rozhodnutí může skutečně stát objektivně špatným. 

Naproti tomu i v hokeji či florbalu jsou další situace, na něž nelze vztáhnout pouze 

předešlou analýzu, neboť jsou ovlivněny odlišnými situačními charakteristikami. 

Například jsme se nevěnovali možnosti, kdy si oddechový čas ve stejné situaci vezme 

druhý tým, tedy ten, který prozatím vítězí (patrně z důvodu velkého tlaku soupeře, zde 
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bychom se opět museli zastavit u efektivity oddechového času pro uplatnění určité 

obranné taktiky). Případně když se tak stane nikoliv ke konci zápasu, ale na začátku, kdy 

tým inkasuje hned několik gólů. Zde lze vzít v úvahu i čistě psychologický vliv 

oddechového času jako symbolického gesta – i kdyby se před zápasem připravila 

případná reakce na takový stav, time-out by nesl i symbolické zdůraznění závažnosti 

situace (navíc obvykle se nepřipravuje na situaci „hned zkraje zápasu budeme prohrávat“ 

už jen z demotivujícího hlediska). 

 

Také se můžeme podívat do jiných sportů a najít důkazy o tom, že používaná 

strategie vybírání oddechového času je někde sice výhodná, jinde ale také nevýhodná 

(tedy použití time-outu je neracionální). Příkladem nevýhodného používání je strategie 

používaná v americkém fotbalu v NFL 
34 zvaná zmrazení kopajícího (icing the kicker).  

Ta spočívá v tom, že těsně před kopem si tým, proti jehož bráně se kope, zažádá 

o oddechový čas. Účelem je samozřejmě znervóznit daného hráče, který bude kopat, a 

snížit tak šance na obdržení gólu. Jednoduchá statistika úspěšnosti kopů rozdělená podle 

toho, zda byl předtím vybrán oddechový čas, ukáže, zda tato taktika funguje. Na vzorku 

kopů v posledních 2 minutách základní hrací doby či prodloužení z let 2000–2010 se tato 

taktika ukázala jako nevýhodná – bez time-outu úspěšnost 77,3 % (počet kopů n = 488) 

oproti 79,7 % (n = 197) po time-outu.35 

 

 Nad výslednou statistikou bychom se však mohli pozastavit, i když by byl výsledný efekt 

v předpokládaném směru (předpokládaném alespoň podle týmů uplatňujících tuto strategii), tedy že 

by úspěšnost po time-outu byla nižší. Souvisí to opět s náklady příležitosti. Tým má totiž obvykle 

pouze jednu možnost vzít si oddechový čas, a tak je pro rozhodnutí důležité uvědomit si příležitost, 

o jakou bychom tímto přišli – příležitost vzít si oddechový čas v dalším průběhu hry. Započítáním 

takového nákladu by mohla vyjít nevýhodnost oddechového času pro tento účel. Problémem je však 

určení hodnoty této příležitosti. I kdyby danému týmu přineslo více užitku vzít si time-out před 

určitou jinou herní situací (například protože má nacvičené různé herní signály – způsoby zahrání, 

diskutováno dříve), je nejisté, zda taková situace v dalším průběhu zápasu přijde. Stejným způsobem 

lze tento náklad příležitosti vzít v úvahu i v předešlé analýze. 

 

  

                                                 
34  NFL = National Football League (Národní fotbalová liga, USA) 
35  When Icing the Kicker Can Backfire. WSJ.com [online]. 2010-09-22 [vid. 2014-05-11]. 

<http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704129204575506112194098670> 
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Odlišným příkladem je vybírání oddechového času v basketbalu. Zde je navíc 

umožněn větší počet oddechových časů za jeden zápas (dle pravidel FIBA celkově až 10 

během základní hrací doby 
36

 ), tedy každý zápas může obsahovat několik takových 

situací. Pozitivní účinek je doložen na základě analýzy vzorku 60 zápasů španělské 

basketbalové ligy v sezóně 2009/2010, kde se skutečně ukázalo, že tým vybírající si 

oddechový čas je po něm střelecky (bodově) úspěšnější oproti předcházejícímu času a 

také že druhý tým si naopak pohorší.37 Tato analýza však může podléhat známému 

statistickému jevu regrese k průměru (regression toward the mean), kterou v ekonomii 

v oblasti lidského rozhodování zviditelnil již dříve zmíněný izraelský psycholog Daniel 

Kahneman. 

 

Ten použil znalost tohoto jevu, když učil letecké instruktory Izraelského vojenského letectva, že 

pochvala je lepší než trestání jako podpora učení leteckých dovedností.38 Na to jeden z instruktorů 

namítl, že ve skutečnosti je to přesně obráceně – kolikrát už pochválil mladé kadety za správné 

provedení určitého manévru, ale když to zkusí znovu, udělají to hůř. Na druhou stranu křičel, když 

to udělali špatně, a příště se jim dařilo lépe. To mohla být dost dobře pravda, nicméně z toho nelze 

odvozovat, že je to právě díky pochvale či vynadání instruktorem. Může to být totiž pouhý statistický 

efekt, kdy pravděpodobnost výskytu extrémního výsledku (výborné provedení / velmi špatné 

provedení) je jednoduše nižší než pro průměrný výsledek, a je tak pravděpodobnější (bez ohledu na 

předcházející výsledek), že další výsledek bude spíše průměrný než extrémní. 

 

Bez ohledu na předcházející výsledek je charakteristické právě pro náhodný jev. Nastalý 

výsledek totiž žádným způsobem nezávisí na předešlých výsledcích. Opomíjení této 

vlastnosti stojí za efektem zvaným hráčův klam (gambler's fallacy). Například když v ruletě 

padne několikrát za sebou červená, hráč může mít klamný pocit, že pravděpodobnost má 

jakýsi „dluh“ a je nyní pravděpodobnější, že padne černá. Pravděpodobnost černé je ale stále 

stejná jako pravděpodobnost červené bez ohledu na dosavadní sérii.  

 

  

                                                 
36  FIBA = Fédération Internationale de Basket-ball (Mezinárodní basketbalová federace) 

 Pravidla umožňují vzít si 2/3/1 oddechové časy v 1. půli / 2. půli / případném nastavení.  

Podle: Official Basketball Rules 2014. FIBA.com [online]. 2014-04-24 [vid. 2014-05-11]. 

<http://www.fiba.com/downloads/rules/2014/officialbasketballrules2014_draft7_24apr2014.pdf> 
37  Sampaio, Jaime, et al. Brief exploration of short and mid-term timeout effects on basketball scoring 

according to situational variables. European Journal of Sport Science. 2013, 13(1), s. 25–30. 
38  Daniel Kahneman – Biographical. Nobelprize.org [online]. 2002 [vid. 2014-05-11]. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2002/kahneman-bio.html> 
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Pokud si tým vybere oddechový čas ve chvíli, kdy se mu extrémně nedaří, může být 

následující relativní zlepšení i díky pouhé regresi k průměru, a nikoliv díky oddechovému 

času. Stejně tak naopak po význačně pozitivním bodovém průběhu a následném 

zhoršením. Tento efekt by tak měl být sledován a analyzován pokud možno paralelně 

s obdobnými situacemi (kdy se jednomu týmu nadprůměrně daří vzhledem k danému 

utkání), kdy ale není vybrán oddechový čas (ať už z takového rozhodnutí či kvůli 

vyčerpání možných time-outů). Teprve taková analýza by přinesla lépe izolovaný efekt 

samotného oddechového času. 

 

Ve sportu se však také často zmiňován fenomén sportovního momentu (sports momentum), kdy 

dosavadní hra může ovlivnit následující vývoj (například „vítězná vlna“). Z hlediska regrese 

k průměru je tento jev důležitý, protože může měnit pravděpodobnosti. Pravděpodobnostní rozdělení 

skórování v zápasu by se tak mohlo měnit způsobem, který by měl opačný efekt než regrese 

k průměru. Pokud se danému týmu daří, lze o něm tvrdit, že je na „vítězné vlně“? To by znamenalo, 

že tedy namísto původně pravděpodobnější varianty, že dále se mu bude dařit relativně méně 

(regrese k průměru), by se mohlo stát, že je naopak pravděpodobnější, že se mu bude dále dařit 

nadprůměrně. Záleží tedy na tom, nakolik se poté skutečně jedná o náhodný proces a zda náhodou 

nelze z minulých výsledků odvozovat výsledky budoucí. Dosavadní výzkum v této oblasti není 

úplně jednoznačný,39 ale v určitých oblastech je efekt momentu vyvrácen, jako například právě 

v basketbalu při analýze sérií úspěšných hodů (hot hand).40 Na druhou stranu ve sportovním 

prostředí převládá silné přesvědčení o skutečné existenci momentu oproti tomu, co lze dokázat 

daty.41 Izraelský psycholog Amos Tversky (mimochodem dlouholetý spolupracovník Daniela 

Kahnemana), který stál na počátku výzkumu v oblasti existence momentu, k tomu jednou řekl: „Vedl 

jsem na toto téma na tisíc pří. Všechny jsem je vyhrál, a nikoho jsem nepřesvědčil.“ 42 

 

                                                 
39  Například: Crust, Lee a Mark Nesti. A review of psychological momentum in sports: 

Why qualitative research is needed. Athletic Insight. 2006, 8(1), 15 s. 

 Luiselli, James K. a Derek D. Reed. Behavioral sport psychology: evidence-based approaches 

to performance enhancement. New York: Springer, 2011, 272 s. ISBN 14-614-0069-4. (s. 158) 

 <http://www.athleticinsight.com/Vol8Iss1/MomentumPDF.pdf> 
40  Gilovich, Thomas, et al. The hot hand in basketball: On the misperception of random sequences. 

Cognitive Psychology. 1985, 17(3), s. 295–314. <http://psych.cornell.edu/sites/default/files/ 

Gilo.Vallone.Tversky.pdf> 
41  “There is a much stronger belief in momentum than is warranted by what we see in the data.” 

Citováno podle amerického ekonoma Tobiase Moscowitze (autor dále uvedené knihy Scorecasting): 

Is Momentum a Myth?. Freakonomics.com [online]. 2011-11-20 [vid. 2014-05-12]. 

<http://freakonomics.com/2011/11/20/football-freakonomics-is-momentum-a-myth-2/> 
42  “I’ve been in a thousand arguments over this topic. I’ve won them all, and I’ve convinced no one.” 

 Podle: Moskowitz, Tobias J. a L. Jon Wertheim. Scorecasting: The Hidden Influences Behind  

How Sports Are Played and Games Are Won. New York: Crown Archetype, 2011, 278 s.  

ISBN 978-030-7591-791. (závěr kapitoly The Myth of the Hot Hand) 
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2.2.3 Penalty 

Konečně se dostáváme k nejpopulárnějšímu sportu na světě – fotbalu.43 Obecně ve 

sportu jsou hráči více než jinde motivováni chovat se racionálně.44 Důvodem je velká 

konkurence, k prosazení je navíc potřebný dlouholetý trénink, na vrcholové úrovni pak 

mohou rozhodovat i nepatrná zlepšení. Pokud existují taková možná zlepšení, pak by 

měla být odhalována a využita hráči právě na této úrovni, kde je obzvláště zájem získat 

tím výhodu nad ostatními. Ve fotbalu je tato motivace umocněna značnými finančními 

prémiemi. Dalšími důvodem je všeobecná popularita, která je vidět na pozornosti médií – 

cena selhání roste s tím, že se daná událost stává všeobecně známou a veřejnou.45 

Nakonec je to také existence sportovních statistik, ze kterých lze odvozovat úspěšnost 

použití různých strategií. Jak jsou na tom fotbalisté při penaltách, uvidíme dále. 

 

„Pokud je ve fotbalu nějaká věc, ke které mají ekonomové co říct, pak jsou to právě 

penalty. Penalty jsou často odsuzovány jako loterie, naproti tomu ekonomové řeknou 

oběma – střelci i brankáři –, co přesně mají udělat.“ 46 Zahrávání penalt je totiž ukázkový 

příklad z teorie her (game theory), která také patří k ekonomii. Teorie her se zabývá 

situacemi, kdy výsledek závisí nejen na vlastním rozhodnutí, ale i na rozhodnutí dalšího 

hráče, tedy optimální vlastní rozhodnutí závisí na rozhodnutí druhého. Hráči jsou zde dva 

– střelec a brankář – a výsledek (zda padne gól) závisí nejen na tom, kam střelec kopne, 

ale samozřejmě i na tom, co udělá brankář, například na jakou stranu skočí. Zahrávání 

fotbalové penalty je tedy příklad takové hry. Konkrétně se jedná o nekooperativní hru 

s nulovým součtem (non-cooperative, zero-sum). Hráči hrají proti sobě a úspěch jednoho 

znamená neúspěch druhého. 

 

Kterak je teorie her na pozadí zahrávání penalt, popsal v příběhu Nejdelší penalta na světě (El penal 

más largo del mundo) argentinský novinář a spisovatel Osvaldo Soriano. Tato penalta se odehrála 

v Argentině v roce 1958, kdy rozhodčí odpískal pokutový kop těsně před koncem zápasu, ale 

rozzlobený hráč ho kvůli tomu insultoval, a tak byl zápas předčasně ukončen. Ligová komise poté 

                                                 
43  Samozřejmě záleží na tom, co pro nás znamená nejpopulárnější. Podle sledovanosti je to fotbal:  

The World's Most Popular Sport is Soccer / Football. Topendsports.com [online].  

[vid. 2014-05-13]. <http://www.topendsports.com/world/lists/popular-sport/> 
44  Berri, David J. a Martin B. Schmidt. Stumbling on wins: two economists expose the pitfalls  

on the road to victory in professional sports. Upper Saddle River, N.J.: FT Press, 2010, 237 s.  

ISBN 01-323-5778-X. (s. 3) 
45  Stumbling on wins. (s. 3) 
46  Kuper, Simon a Stefan Szymanski. Soccernomics: why England loses, why Germany and Brazil win, 

and why the U.S., Japan, Australia, Turkey and even India are destined to become the kings of the 

world's most popular sport. New York: Nation Books, 2009, 328 s. ISBN 978-156-8584-256. (s. 114) 
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rozhodla, že se posledních 20 sekund hry (prakticky pouze ona penalta) dohraje další týden. Byl to 

tak týden k připravení strategie.  Brankář věděl, že střelec proti němu kope doprava. Ale ten ví, že 

to o něm brankář ví. Ale brankář zase ví, že on ví, že to ví… 

 

Jakou strategii má tedy střelec (potažmo brankář) volit? Teorie her předkládá dvě 

základní možné strategie – ryzí strategii nebo smíšenou (někdy též pravděpodobnostní) 

strategii (pure strategy, mixed strategy). Ryzí strategie zde však nejsou vhodné.47 Pokud 

by hráč stále střílel na jednu stranu (ryzí strategie – vždy daná strana), brankář (či jeho 

analytický tým 
48

 ) může takovou strategii lehce odhalit a tomu uzpůsobit vlastní strategii. 

Ovšem ani složitější ryzí strategie nemusí dobře fungovat. Například střídaní stran – jedna 

penalta kopnutá doleva, další doprava, pak doleva atd. Taková strategie lze také odhalit a 

podle ní předvídat následující způsob zahrání penalty. Střelci by se měli právě snažit o to, 

aby jejich penalty nešlo předvídat, tedy aby nemělo dobrý smysl odvozovat z minulých 

penalt. Tedy aby umístění jejich střel bylo náhodné. Tento prvek je právě charakteristický 

pro smíšené strategie – volí se z několika ryzích strategií, kterým je však určena určitá 

pravděpodobnost a na základě této pravděpodobnosti dojde k náhodnému výběru nějaké 

strategie. 

 

Zde je tedy důležitý prvek náhodnosti. Střelci musejí umět vytvořit náhodnou řadu rozhodnutí. 

Nahodilost je závažný jev, stojí jako základ kvantové teorie ve fyzice a potýká se s ní například 

umělá inteligence (jak vygenerovat náhodný jev – například číslo z intervalu –, když v informatice 

je každý výsledek jednoznačně determinován vstupními podmínkami?). Zda člověk může fungovat 

jako generátor náhodných jevů, je diskutabilní.49 Na druhou stranu člověk si nemusí být vědom toho, 

jak dospěl k náhodnému výběru určité alternativy, ale záleží pouze na výsledcích, které lze dále 

analyzovat. K tomu je však třeba dodat, že jsou známy určité charakteristické chyby v lidském 

uvažování o náhodnosti. Například uvažování o náhodnosti spíše jako o změně. To bylo ilustrováno 

na experimentu amerického psychologa Alphonse Chapanise z roku 1953, kde bylo úkolem napsat 

sérii náhodných číslic – ukázala se snaha číslice měnit a vyhnout se opakování, tedy neschopnost 

vytvořit skutečně náhodnou řadu.50  

 

                                                 
47  Soccernomics. (s. 127) 
48  Anderson, Chris a David Sally. The numbers game: why corners should be taken short, teams are only 

as good as their worst players, and changing managers doesn't change much. London: Viking, 2013, 

328 s. ISBN 978-067-0922-246. (kapitola Football for Sceptics, jako příklad uveden anglický 

fotbalový klub Chelsea F.C.) 
49  Například: Persaud, Navindra. Humans can consciously generate random number sequences: 

A possible test for artificial intelligence. Medical hypotheses. 2005, 65(2), s. 211–214. 

 Figurska, Małgorzata, et al. Humans cannot consciously generate random numbers sequences: 

Polemic study. Medical hypotheses. 2008, 70(1), s. 182–185. 
50  Chapanis, Alphonse. Random-number guessing behavior. American Psychologist. 1953,  

8(332), s. 275–284. Citováno podle: Scorecasting. (kapitola The Myth of the Hot Hand) 
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To by mohlo sloužit k vypozorování pseudonáhodného zahrávání penalt. Hráč chce střílet 

náhodně, ale může v zájmu „větší náhodnosti“ sklouzávat k volbě strategie jiné než předešlé. 

 

Náhodné umisťování střel samozřejmě nemusí znamenat rovnoměrné rozdělení 

vlevo/vpravo (případně doprostřed). Hlavní je vliv náhodnosti. I když hráč střílí více na 

nějakou stranu, hlavní je nepředvídatelnost toho, že vystřelí jinam. Analýzou úspěšnosti 

střelby lze vypočítat vhodnou strategii, kdy například hráč má jednu stranu „oblíbenější“ 

a má tam také větší úspěšnost, bude v konečné smíšené strategii přiřčena vyšší 

pravděpodobnost volby této strategie (střelby do této strany). Baskický ekonom Ignacio 

Palacios-Huerta dospěl analýzou 1417 penalt z období 1995–2000 k určení těchto 

smíšených strategií, tedy takové strategií, kde se maximalizuje očekávaná hodnota 

(maximální gólový průměr na penaltu).51 A skutečně se ukázalo, v 95 % případů nešlo 

používanou strategii statisticky odlišit od nejlepší možné smíšené strategie (pro daného 

hráče). Výběr smíšených strategií v reálném prostředí fotbalových penalt podpořila už i 

dřívější studie na toto téma (empirický důkaz o používání smíšených strategií v reálném 

prostředí) od skupiny ekonomů z roku 2002.52 

 

Penalty mají význam právě jakožto reálná aplikace používání smíšených strategií, 

tyto strategie se totiž převážně testují formou laboratorních experimentů.53 Konečně ještě 

zbývá odpovědět na otázku, zda jsou skutečně fotbalisté schopni vytvořit sérii 

nezávislých náhodných rozhodnutí, kam střelu umístit. Fakt, že průměrná četnost 

umísťování střel odpovídá optimálnímu schématu, ještě neznamená, že tyto střely byly 

průběžně náhodně střílené. Avšak i toto bylo potvrzeno výše zmíněnou studií Ignacia 

Huerty, který k tomu dodává, že „je to poprvé, kdy bylo prokázáno, že jedinci vykazují 

statisticky signifikantní sériovou nezávislost ve strategické hře v reálném prostředí“.54 

 

K tomu ještě zbývá dodat, že tato náhodnost skutečně nemusí být vědomá. Známý francouzský 

fotbalista Franck Ribéry, exekutor penalt za svůj tým Bayern Mnichov i francouzský národní tým, 

tak zřejmě opravdu činí nevědomě a sám neví, kam danou penaltu vystřelí.55 

                                                 
51  Palacios-Huerta, Ignacio. Professionals play minimax. The Review of Economic Studies.  

2003, 70(2), s. 395–415. <http://www.palacios-huerta.com/docs/professionals.pdf> 
52  Chiappori, Pierre-André, et al. Testing mixed-strategy equilibria when players are heterogeneous: 

the case of penalty kicks in soccer. American Economic Review. 2002, s. 1138–1151. 

<http://pricetheory.uchicago.edu/levitt/Papers/ChiapporiGrosecloseLevitt2002.pdf> 
53  Testing mixed-strategy equilibria when players are heterogeneous. (s. 1) 
54  “This evidence represents the first time that individuals have been found to display statistically 

significant serial independence in a strategic game in natural setting.” 

Podle: Professionals play minimax. (s. 16) 
55  Soccernomics. (s. 131) 
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Na druhou stranu, teorie her pomáhá určit obecně optimální strategii, tedy tu, která přinese průměrně 

nejlepší výsledek, a je tedy nejlepší v dlouhém období. Taková strategie však nepomůže s jednou 

určitou penaltou, které je střelec či brankář vystaven. Ve chvíli, kdy brankář „musí“ chytit penaltu, 

aby měl tým ještě jeho tým pomyslně „šanci“, může se uchýlit k podobné strategii, jako byla dříve 

diskutovaná preference rizika. Je to strategie, která není výhodná v dlouhém období (protože 

očekáváná hodnota není maximalizována), avšak může být preferována právě z hlediska užitku 

(šance „mít ještě o co hrát“). Příkladem může být třeba brankářem (náhodná) volba strany, kam se 

vrhne, ale jelikož chce zvýšit svoje šance, že pokud tam míč poletí, tak ho chytí, udělá krok do dané 

strany a poté teprve skočí (a dostane se tak blíže k tyči, kam by jinak už nedosáhl). Tento krok mu 

sice může pomoci v danou chvíli, ale dlouhodobě by taková taktika mohla být opět vypozorována a 

využita proti němu (udělá onen první krok a hráč ví, že má střílet na druhou stranu). 

 

Pojďme se nyní dále zaměřit na pozici brankáře při chytání penalt. Všeobecné 

očekávání je, že penalta skončí gólem, což potvrzuje jak omílané tvrzení, že „penalta se 

dá jen špatně kopnout“, tak statistika úspěšnosti.56 To staví střelce a brankáře do odlišných 

pozic – zatímco střelec může akorát zklamat při neproměnění, brankář může naopak 

překvapit chycením. Brankář se tedy snaží uspět (chytit a překvapit), zatímco střelec se 

snaží vyhnout neúspěchu (překvapení v podobě neproměnění). Tato snaha je navíc pro 

brankáře umocněna ve výše uvedené situaci, kdy „musí“ chytit. Na vliv těchto efektů se 

zaměřila nizozemská psycholožka Marieke Roskes (spolu s dalšími autory) 

zanalyzováním všech penaltových rozstřelů z let 1982–2010 na Světových šampionátech 

FIFA57 ve své studii z roku 2011.58 Zkoumán byl vliv v psychologii známého vztahu mezi 

pozitivní motivací (approach motivation), kde je cílem zažít pozitivní výsledek, a sklonu 

k preferenci pravé strany (right-oriented bias), což vychází z převládajícího zapojení levé 

mozkové hemisféry.59 V dané studii se skutečně ukázalo, že brankáři se v určitých 

situacích skutečně častěji vrhali na pravou stranu – v daných situacích ve více než 70 % 

případů (oproti původní vyrovnané bilanci).60 Těmito situacemi byly stavy, kdy daný tým 

prohrával, a tedy brankář měl zvýšenou motivaci chytit penaltu, což se zde předpokládá, 

že vytváří daný vztah. Při rovnoměrném rozdělení umístění střel (tak tomu bylo v dané 

studii) je takový sklon evidentně neefektivní a umožňuje větší počet vstřelených gólů. 

                                                 
56  Studie Professionals play minimax uvádí úspěšnost 80,1 % na vzorku 1417 penalt. (s. 6) 
57  FIFA = Fédération Internationale de Football Association (Mezinárodní fotbalová asociace) 
58  Roskes, Marieke, et al. The right side? Under time pressure, approach motivation  

leads to right-oriented bias. Psychological science. 2011, 22(11), s. 1403–1407. 
59  Moss, Simon. Approach and avoidance motivation. Psych-it.com.au [online]. 2008-10-18  

[vid. 2014-05-12]. <http://www.psych-it.com.au/psychlopedia/article.asp?id=60> 
60  Pozor ale na závěr učiněný na základě malého vzorku. Celkový počet sledovaných penalt je 204, 

ovšem jen 24 z nich odpovídá dané situaci. Výsledné procento pak vychází z poměru 17 / 7. 
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Když podle této teorie platí preference pravé strany pro brankáře, proč neplatí obdobně také pro 

střelce? Zaprvé střelci mají opačnou motivaci, chtějí se vyhnout neúspěchu. Jde o opačný druh 

motivace – negativní motivace (avoidance motivation), jejíž vazba na opačnou preferenci levého 

směru není podle Roskesové natolik jasně zdokumentována.61 Dalším důvodem má podle ní být 

fakt, že střelci nejsou pod takovou časovou tísní (time pressure),62 což také podporuje projev tohoto 

vztahu (doloženo na vlastním experimentu v té samé studii). To ovšem není pravda, střelec má 

z povahy věci stejný čas na rozmyšlení akce jako brankář. Přesto můžeme uvažovat o tom, že právě 

v situaci, kdy brankář „musí“ chytit penaltu, se ve své snaze situaci pečlivě promyslet a neudělat 

ukvapené rozhodnutí sám přivede do časové tísně a rozhodne se skutečně až na poslední chvíli. 

 

Dále se můžeme ptát, co toto zjištění udělá se zahráváním penalt v inkriminovaných situacích. 

Protože znalost této studie uvádí promýšlení taktiky do klasického dilematu teorie her – navíc 

nezáleží na tom, kdyby se například ukázalo, že žádný takový efekt ve skutečnosti neexistuje, jde 

prostě o informaci, která se použije v rozhodování. Brankář může pod vlivem této informace – ve 

snaze nedělat tuto chybu – naopak významným způsobem preferovat opačnou stranu a pravou zcela 

opomíjet. Případně kalkulovat s touto znalostí u střelce a podle toho očekávat, že tam bude střílet. 

Ten ale sám může tušit o brankáři, že si toto myslí… 

 

Ve výše uvedené studii bylo kromě sledovaného případu, kdy daný tým prohrával, 

všechno zdánlivě normální – brankáři se vrhali zhruba stejně často na obě strany a pouze 

v mizivém procentu případů zůstali ve středu branky (pokud rozlišujeme situace 

vlevo/střed/vpravo).63 Co ale ukáže jednoduchá statistika směru, kam střelci ve 

skutečnosti míří? Na vzorku 286 penalt ze studie izraelského psychologa a sociologa 

Michaela Bar-Eliho z roku 2007 
64 jsou výsledky následující: zatímco 28,7 % penalt míří 

do středu brány, pouze v 6,3 % případů volí brankáři zůstat ve středu.65 Podle dále 

rozebírané úspěšnosti zákroků vzhledem ke zvolené straně se dále postuluje, že takové 

chování brankářů není optimální, tedy že volí zůstat ve středu brány méně často, než by 

bylo nejvýhodnější.66  

                                                 
61  The right side? Under time pressure approach motivation leads to right-oriented bias.  

In: YouTube [online]. 2013-01-24 [vid. 2014-05-12]. Kanál uživatele bolifantje (Marieke Roskes). 

<http://www.youtube.com/watch?v=abMBZ9f_wlE> (čas 6:02) 
62  The right side?. In: YouTube. (čas 6:11) 
63  Ve sledované situaci nebyl dokonce ani jeden výskyt rozhodnutí brankáře zůstat stát.  

Žádný brankář si to v takové situaci „nedovolil“, jak uvidíme následně. 
64  Bar-Eli, Michael, et al. Action bias among elite soccer goalkeepers: The case of penalty kicks.  

Journal of Economic Psychology. 2007, 28(5), s. 606–621. <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/ 

4477/1/mpra_paper_4477.pdf> 
65  Naproti tomu Huertova studie (na větším vzorku) uvádí poměr 7,5 % / 1,7 %. To je značný rozdíl,  

pro danou analýzu navíc zásadní. Je tak třeba se ptát, co přesně má znamenat střed brány. 
66  Dokonce je střed považován za optimální strategii pro brankáře, protože na daném vzorku tam 

brankáři vykazovali největší pravděpodobnost chycení penalty. To ale nebere v úvahu relativní  

četnost střel mířících do středu. Navíc optimální nemůže být ryzí strategie (diskutováno dříve). 



 

29 

Navrženým vysvětlením se opět dostáváme k Danielu Kahnemanovi. Ten v roce 

1982 spolu s Amosem Tverskym zjistil, že lidé mají po negativních výsledcích horší 

pocity, pokud takový výsledek pramenil z akce spíše než neakce, což je základem 

známého sklonu neudělat nic (omission bias).67 Vysvětlit tento se jev se Kahneman 

pokusil ve své teorii norem (norm theory) z roku 1986.68 Špatné výsledky jsou 

pociťovány hůře, pokud si lze snadno představit, že by nastal lepší výsledek. Dále se má 

za to, že je pro člověka snadnější si představit, že by něco býval neudělal, než že by býval 

provedl nějakou akci. To ale platí pro situace, kdy je normou neakce. Zde je ovšem norma 

opačná (v téměř 94 % případů brankáři skáčou) – normou je nikoliv neakce (zůstat stát), 

nýbrž akce (skočit). Člověk si lépe představí, že mohl udělat něco, co je normou, než něco 

jiného. Výsledkem této převrácené normy je tedy naopak potřeba akce (action bias).69 

 

Ve výsledku to intuitivně odpovídá interpretaci, kdy si brankář, který dostane gól 

po skoku do (opačné) strany, může říct: „Snažil jsem se, jak to jen šlo, ale bohužel…“ 

Oproti tomu obdržený gól po neakci, kdy brankář pouze zůstane na místě, může vypadat, 

jako že se ani nepokusil penaltu chytit. Případně si může snadněji představit (protože je 

to norma), že se alespoň na nějakou stranu vrhnul, a měl tedy šanci. Ve výše uvedené 

studii se dotazníkovým šetřením mezi brankáři skutečně potvrdilo, že při obdržení gólu 

jsou s volbou neakce (zůstat stát) spojeny horší pocity. 

 

Vraťme se nyní naposledy k předešlé situaci vybírání oddechového času. Jeho 

vybírání v popisované situaci (ke konci zápasu tým prohrává o gól) může být odvozeno 

podobně jako tendence brankářů skákat do stran při penaltách. Normou je zde opět akce – 

vybrat si v takové situaci oddechový čas. Podobně se můžeme ptát, jak by byla 

pociťována konečná prohra našeho týmu bez dalšího vstřeleného gólu. Jak by se lišilo 

vnímání, pokud byl vybrán oddechový čas a pokud ne. Byl-li vybrán (a stejně to nevedlo 

k vyrovnání), může to být opět interpretováno jako „zkusili jsme všechno“. Oproti tomu 

při konečném neúspěchu bez vybraného oddechového času si lze snadno představit, že si 

šlo vzít „alespoň ten time-out“, a cítit se hůř, že tahle možnost nebyla využita. 

 

                                                 
67  Kahneman, Daniel a Amos Tversky. The psychology of preferences. Scientific American. 1982. 
68  Kahneman, Daniel a Dale T. Miller. Norm theory: Comparing reality to its alternatives.  

Psychological review. 1986, 93(2), s. 136–153. 
69  Vysvětlení navržené ve studii Action bias among elite soccer goalkeepers. 
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3 ZÁVĚR 

3.1 Omezení pravidly 

Dosavadní rozborem situací jsme se snažili odhalit možné chyby v rozhodování. 

Cílem je potom se takovýchto chyb vyvarovat dosahovat pokud možno optimálních 

rozhodnutí. Co ale představuje toto optimální rozhodnutí? Podle neoklasického 

imperativu homo economicus je to maximalizace vlastního užitku. Snažíme se 

rozhodnout tak, aby nám to přineslo co největší užitek. Toto rozhodnutí činíme 

s přihlédnutím k množině možných řešení dané situace. Tato množina byla doposud 

omezena zejména technickými omezeními. Například kvalitou dostupných hráčů, tedy 

konkrétně kopací technikou střelce penalty ve fotbalu či fyzickou zdatností hokejisty 

nasazeného na led při závěrečné hře bez brankáře. Omezení však mohou mít i podobu 

institucionální 
70 – ve sportu se zaměříme zejména na přesně vymezená pravidla hry a 

nepsané normy fair-play.71 Ovšem pokud zde řešíme maximalizační úlohu (úloha 

vázaného extrému na dané omezené množině), můžeme se dostat k optimálnímu řešení 

ležícímu na samé hranici přípustné množiny, tedy i na hraně pravidel. To se může zdát 

jako velmi sporný moment celé neoklasické mikroekonomie.72 Navíc pokud za daná 

pravidla bereme i morální omezení, může to představovat problém i z etického hlediska. 

 

Pravidla dávají sportovní hře rámec, který danou hru definuje. Pro pravidla je také 

důležitý smysl spravedlnosti – pokud někdo hraje proti pravidlům, je za to potrestán. 

K tomu má co říct obor právo a ekonomie (law and economics). Například základním 

požadavkem na trest je, aby po něm byl „pachatel“ hůře, než kdyby přestupek vůbec 

nespáchal.73 Pokud se ovšem podíváme na taktické fauly 
74 ve fotbalu, tato podmínka není 

splněna. Za takovým faulem je jednoduchý „beckerovský“ kalkul nákladů a výnosů. 

Problémem tak mohou být nedostatečné sankce, případně obecně neodpovídající sankce. 

 

                                                 
70  Instituce = jakékoliv omezení, které utváří ekonomické chování lidí (množina pravidel ovládající 

jednání – pravidel formálních i neformálních). Podle: Mlčoch, Lubomír. Institucionální ekonomie. 

2. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 189 s. ISBN 80-246-1029-9. (s. 29) 
71  Ovšem i ty se mohou promítnout do psaných regulí. Například simulování (v NHL pravidlo Diving). 
72  Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím. (s. 9, 75, 158) 
73  Dušek, Libor. Některé neefektivnosti ve fotbalových pravidlech z pohledu ekonomie kriminality. 2010. 

<http://home.cerge-ei.cz/ldusek/leblog/201007_fotbal.pdf> (původně publikováno na dnes již 

zaniklém blogu LEblog.cz věnujícímu se právu a ekonomii s příspěvky od akademiků) 
74  Například faulovat soupeře při rychlém protiútoku. Jelikož se tím akce zbrzdí, obrana se může 

zformovat a již se nejedná o (nebezpečný) rychlý protiútok. Takový faul tedy může být výhodný, 

zvláště pokud sankce nerozlišuje, za jakých podmínek k faulu došlo. 



 

31 

Například problém fotbalové penalty – sankce se může zdát extrémní. Navíc jde o skokové zvýšení 

sankce, kdekoliv vně „šestnáctky“ se po faulu rozehrává z daného místa, ale po faulu uvnitř 

následuje sankce, která znamená s vysokou pravděpodobností (okolo 80 %, již dříve zmíněno) gól. 

To může do hry přinést poněkud zvláštní motivace. Například sklon k filmování u hráčů útočícího 

týmu. Zatímco jinde na hřišti by se takového chování mohli zdržet, vzhledem k případnému zisku 

dostávají v penaltovém území zvýšenou motivaci. Kvůli extrémnosti trestu se může opačně projevit 

i motivace opravit verdikt sudího ve vlastní „neprospěch“ (spíše než když chybuje v méně významné 

situaci).75 Ovšem i rozhodování rozhodčích se mění. Ti mohou vyžadovat vyšší „důkazní břemeno“, 

aby byli ochotni písknout faul, za který by měla následovat sankce v podobě penalty.76 V rámci 

svého smyslu pro spravedlnost pak nepískají zákroky, které by jinak pískali. 

 

Ovšem i když jsou sankce nastaveny způsobem, který lze pokládat za 

neodpovídající, stále tomu lze uzpůsobit rozhodování a hrát podle těchto pravidel. 

Problém je „pouze“ v tom, že taková pravidla jsou vnímána jako nespravedlivá. Pokud je 

tedy například ve florbalu trest za přestupek technického rázu (například více zahnutá 

čepel florbalové hole) vyloučení do konce utkání, může se to zdát jako neadekvátní (hráč 

tím nemusí získat žádnou značnou výhodu). Efektem však bude pouze to, že při vědomí 

tohoto pravidla se tomu bude věnovat zvláštní pozornost – bude tomu uzpůsobena hra. 

 

Tak by to mělo být alespoň teoreticky – pokud za to hrozí významný trest, hráč by na to měl 

pamatovat a ve hře se podle toho rozhodovat (snažit se vyvarovat takovému chování spíše, než 

kdyby bylo postiženo adekvátně, tedy menším trestem). Na příkladu fotbalové Ligy mistrů 
77 však 

můžeme vidět, že takové přizpůsobení nemusí nastat. Hráč se zde může vykartovat 
78 a přijít tím 

o důležitý zápas. Takovým zápasem může být i finále. Když se tak stalo, bylo toto pravidlo 

kritizováno 
79 – finále potažmo přichází o souboj těch nejlepších hráčů a samotní hráči přicházejí 

                                                 
75  Takové situace jsou pak ceněny právě kvůli tomu, o jak velkou příležitost se tím daný hráč/tým 

připraví ve jménu fair-play. Například: Fair Play Hero Hunt Rejects Penalty. In: YouTube [online]. 

2014-03-09 [vid. 2014-05-12]. Kanál uživatele bundesliga (Bundesliga). 

<http://www.youtube.com/watch?v=6TPjx1DMaEw> 
76  Andreoni, James. Reasonable doubt and the optimal magnitude of fines: should the penalty 

fit the crime?. The RAND Journal of Economics. 1991, s. 385–395. Citováno podle:  

Některé neefektivnosti ve fotbalových pravidlech z pohledu ekonomie kriminality. 
77  UEFA Champions League. Soutěž pro nejlepší fotbalové kluby evropských lig.  

Pořádá UEFA = Union of European Football Associations (Evropská fotbalová asociace) 
78  Tj. zákaz startu v dalším soutěžním utkání. Uděluje se po vyloučení v utkání (červená karta) nebo  

po opakovaném obdržení žluté karty v zápasech (v součtu po prvních třech a dále po každých dvou). 

Podle: Regulations of the UEFA Champions League, 2013/14 competition. UEFA.org [online].  

2013-04-30 [vid. 2014-05-12]. <http://www.uefa.org/multimediafiles/download/regulations/ 

competitions/regulations/01/94/62/34/1946234_download.pdf> (odkaz na <http://www.uefa.org/ 

documentlibrary/regulations/>) 
79  Například: Uefa stands by yellow cards rules for Champions League. BBC.com [online].  

2012-05-02 [vid. 2014-05-12]. <http://www.bbc.com/sport/0/football/17924587>  

Xabi Alonso Slams UEFA Rule After Earning Suspension for Champions League Final. 

Bleacherreport.com [online]. 2014-04-29 [vid. 2014-05-12]. <http://bleacherreport.com/ 

articles/2045834-xabi-alonso-suspended-for-champions-league-final-after-yellow-card> 
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o ten „největší“ zápas (tedy neadekvátní trest za žlutou kartu v předešlém zápasu). Jenže o tomto 

pravidlu všichni dopředu vědí. Pokud je pro hráče například ono finále natolik významné, pak by 

měl změnit svoji hru a hrát takovým způsobem, aby žlutou kartu nedostal (je-li v ohrožení 

vykartování). Kritizován by pak měl být spíše způsob hry, který by vzniknul za takovéhoto 

neadekvátního pravidla – hráči by se například báli chodit do soubojů, obránci by raději neprováděli 

skluzy apod. Fotbal by mohl ztratit na atraktivitě, už by to nebyl fotbal. To se ovšem neděje, a tak 

lze mít za to, že hráči nejsou schopni svou hru plně přizpůsobit tomu, jaké tresty jim hrozí. 

 

Hráčovo rozhodování ovlivňuje i smysl pro fair-play, nebo též sportovní chování 

(sportsmanship). To patří ke sportovnímu ideálu (modelu dokonalosti) a souvisí 

s hodnotami, které jsou sportem sledovány.80 S tímto ideálem jsou hráči konfrontováni 

při svém rozhodování. Pro pochopení je důležité vědět, co je cílem sportovního snažení – 

vítězství.81  

 

Ovšem ani tato motivace nemusí být zaručena. Jde hlavně o turnajová schémata, kdy se nejdříve 

hraje ve skupinách a poté podle umístění následuje vyřazovací část. V takovém případě lze 

s výsledky kalkulovat – buď se jen šetřit a nehrát naplno podle možností (zajištěný postup), nebo 

dokonce snaha prohrát (a narazit poté na „slabšího“ soupeře). Motivace zvítězit je však stále 

přítomna v podobě norem sportovního chování, kam patří snažit se vyhrát (bez ohledu na důsledky). 

To lze považovat za střet ekonomických a etických motivací. Na letní olympiádě v roce 2012 tímto 

způsobem došlo k diskvalifikaci v badmintonu, za „nevynaložení plného úsilí zvítězit“,82 tedy za hru 

v rozporu s olympijským ideálem. 

 

Ovšem záleží na tom, na co se přikládá důraz – jak se vítězství dosáhlo, nebo zda. 

Ve chvíli, kdy je hlavní (ekonomický) zájem upřen na výsledky, dostávají hráči obzvláště 

motivaci potlačit možné omezující vlivy sportovního chování. Dalším faktorem je 

přítomnost rozhodčího. Ten se při hře stává „strážcem“ spravedlnosti, dbá na to, aby hra 

probíhala podle pravidel. Hráči jsou pak vystaveni dilematu, zda oni sami mají vystupovat 

dle vlastního smyslu pro fair-play, nebo nechat rozhodnutí jen na rozhodčím (i za cenu 

mylných rozhodnutí či hry mimo fair-play). 

 

                                                 
80  Tyto hodnoty a motivace z nich plynoucí pak musejí být uváženy ve světle ekonomických  

motivací (jak maximalizovat svou šanci na vstřelení gólu, potažmo vítězství).  

Více o sportovních hodnotách: Martínková, Irena. Instrumentality and values in sport.  

Praha: Karolinum, 2013, 148 s. ISBN 978-80-246-2288-0. (s. 14–20) 
81  Sport je z definice založen na soutěžení (competition). Z toho vycházející cíl zvítězit je  

potom určující pro snažení hráčů. Pokud by byl tento cíl odstraněn, už to není sport.  

Podle: Instrumentality and values in sport. (s. 14, 86–87) 
82  “not using one's best efforts to win” 

Podle: Olympics badminton: Eight women disqualified from doubles. BBC.com [online].  

2012-08-01 [vid. 2014-05-12]. <http://www.bbc.com/sport/0/olympics/19072677> 
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Například v NHL je pravidly vymezeno, jak postupovat v případě zranění hráče. Hra má pokračovat, 

pokud je v držení puku soupeř, ale na druhou stranu může být zastavena okamžitě, pokud jde o vážné 

zranění.83 Ovšem jak ve hře poznat, že jde o vážné zranění? Toto rozlišení navíc činí rozhodčí, 

a nikoliv hráči. I kdyby hráči raději přestali hrát, pravidla (a potažmo rozhodčí) je můžou přivést do 

situace, kdy musí dělat morální ústupky ve jménu sportu. Takto například pokračovala hra v NHL 

poté, co jeden hráč obdržel úder kolenem do hlavy,84 a následně navíc padl gól.85 Je to sportovní? 

 

Nakonec jde také o samotný smysl hry. Má se hrát podle toho, jak je hra myšlena, 

nebo podle toho, co umožňují pravidla? Snaha udělat hru jednotnou pomocí přesných 

pravidel 
86 může nakonec pomoci interpretaci „co není zakázáno, je dovoleno“, což je 

někdy také označováno jako opak sportovního chování (gamesmanship). Hra v tomto 

smyslu nemusí být tedy mimo pravidla, ale je to stále ta hra? Záleží potom na každém, 

nakolik se nechá omezit vlastní morálkou při honbě za vítězstvím. 

 

3.2 Sport a ekonomie 

Člověk a jeho morálka tak přinášejí do sportovního rozhodování další determinanty. 

Ovšem nejenom do sportovního. Stejně jako se můžeme ptát, proč se hráč zachová 

nesportovně, ptáme se tím mimo jiné také po obecném vztahu člověka k nečestnosti 

(například podvádění). A to je také důvod, proč je tato analýza přínosná. Cílem této práce 

je nejenom lépe pochopit rozhodování ve sportu, ale spolu s tím lépe porozumět člověku 

a jeho každodenním rozhodnutím. Ukázali jsme si, že i ve sportu může docházet 

k zanedbání nákladu příležitosti. Podle toho je také důležité vnímat každé rozhodnutí jako 

něco, co vytvoří jedinečný stav světa, a podle toho uvažovat dané rozhodnutí – nezávisle 

a se všemi následky. Zdánlivě nevýhodná situační preference rizika může být ve světle 

užitku skutečně vhodným prostředkem. Potřeba akce může mít daleko širší dopady než 

jen na chytání fotbalových penalt. Například vláda může ekonomicky intervenovat, 

pokud se hospodářsky nedaří. Kdyby nic neudělala, byla by kritizována, že se ani 

nepokusila nic udělat, i kdyby byla neakce ve skutečnosti lepším řešením. 

                                                 
83  Official Rules - Rule 8: Injured Players. NHL.com [online]. 2013-01-21 [vid. 2014-05-12]. 

<http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=26284> (oficiální pravidla 2012/2013) 
84  Blues score four goals in third period to bury Oilers. NHL.com [online].  

2014-03-14 [vid. 2014-05-12]. <http://www.nhl.com/gamecenter/en/recap?id=2013020993> 
85  Highlights | Blues 6, Oilers 2. NHL.com [online]. 2014-03-13 [vid. 2014-05-12]. 

<http://video.nhl.com/videocenter/console?id=575286> (čas 2:12) 
86  Unifikovat hru má smysl minimálně pro zachování hranice daného sportu. Nejde totiž  

jen o rovné podmínky. Například pokud by se hrál fotbal s pěti hráči na každé straně,  

stále lze říct, že oba týmy jsou na tom stejně, přesto je to ale takto jiný sport. 
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K tomu všemu jsme se dostali skrze původní motivaci otázkou proč. Proč se 

v hokeji odvolávají brankáři? Proč fotbaloví brankáři při penaltách skáčou do stran? Je to 

ekonomicky výhodné? Ekonomie nám řekne, zda je dané řešení správné (optimální, 

efektivní). Může se ukázat, že ne. Pokud potom chceme takové rozhodnutí upravit, 

musíme nejprve porozumět tomu, proč vůbec k takovým špatným rozhodnutím dochází. 

Právě v tom nám pomůže kombinace ekonomie a psychologie. Nakonec také fakt, že je 

něco normální (běžné), neznamená, že je to správné – ovšem zde může správné znamenat 

jak ekonomicky efektivní, tak eticky správné. Proto je dobré podle toho analýzu rozšířit 

a vždy se ptát po hlubších souvislostech. 

 

Cílem vědy totiž není dávat jednoduché odpovědi, nýbrž jít po pravdě. 


