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Abstrakt 

 

Název práce: Analýza individuálního herního výkonu krajního ofenzivního hráče ve  

fotbale  

Cíl práce: Cílem této práce je zanalyzovat individuální herní výkony krajních  

ofenzivních hráčů v 1. a 3. české fotbalové lize a porovnat jejich výsledky.  

Metody řešení: Analýzu budeme provádět pomocí námi poskytnutých videozáznamů  

se zaměřením na krajní ofenzivní hráče. Získaná data následně rozebereme a 

porovnáme.  

Výsledky práce: V této práci jsme zjistili četnost a úspěšnost vybraných herních 

činností krajních ofenzivních hráčů v 1. a 3. české fotbalové lize. Ukázalo se, ţe hráči 1. 

ligy byli sice ve většině případů úspěšnější, ale výsledný procentuální rozdíl nebyl aţ 

tak výrazný. Četnost jednotlivých herních činností byla také rozdílná, více se do hry 

zapojovali hráči 1. ligy. Střelba byla jedinou herní činností, kde obě výkonnostní 

kategorie dosáhly stejných výsledků. 

Klíčová slova: Fotbal, kvantitativní analýza, individuální herní výkon, individuální 

herní činnosti, komparace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: Analysis of individual game performance of the wingers in football 

Objective: The aim of this work is analyze the gaming performance of the  

wingers in the first and third czech football league and compare their  

results.  

Methods: The analysis will be performed by using the videostreams with focus  

on wingers. Than we analyze and compare the data. 

Results: We found out the frequency and success of selected gaming activities of 

wingers in the first and third czech football league. Althougt players from the first 

league were more successful in most cases, the resulting percentage difference was not so 

significant. The frequency of individual gaming activities were also different, players from the 

first league involved in the game much more. Shooting was the only gaming activities where 

both performance categories achieved the same results. 

Keywords: Football, quantitative analysis, individual game performance, individual 

game activities, comparison. 
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1 ÚVOD 

Fotbalu jsem se začal aktivně věnovat uţ od svých šesti let a postupem času jsem si 

k tomuto sportu vybudoval pevný vztah. Během své kariéry jsem prošel mnoha 

výkonnostními kategoriemi. Měl jsem moţnost si zahrát nejvyšší ţákovské soutěţe, 

v dospělém fotbale jsem pak nakoukl do České fotbalové ligy. Během studia na FTVS 

jsem se také začal trénovat malé fotbalisty v přípravce.  

 Při výběru tématu bakalářské práce jsem dlouho nepřemýšlel a vybral si analýzu 

individuálního herního výkonu krajního ofenzivního hráče. Vzhledem k tomu, ţe jsem 

ještě v nedávné době působil v 3. nejvyšší domácí soutěţi právě na postu krajního 

záloţníka, analýza jednotlivých herních činností jednotlivce a následná komparace 

s fotbalisty z 1. ligy mě nesmírně zajímala a byl jsem velice zvědavý, jakých výsledků v 

této práci dosáhneme.  

 K analýze jsme tedy vybrali čtyři hráče ze Synot ligy a čtyři hráče České 

fotbalové ligy. Snaţili jsme se vybírat krajní ofenzivní záloţníky z týmů, které patřily 

do horní poloviny tabulky a v daných zápasech byly většinou papírovým favoritem. 

Mezi oběma soutěţemi by měl být jasně znát výkonnostní rozdíl, proto jsme očekávali 

vyšší úspěšnost u vybraných herních činností u skupiny hráčů Synot ligy neţ u hráčů 

České fotbalové ligy.  

 K získávání dat jsme vyuţili pořízení videozáznamu na kameru, která poskytuje 

objektivní pohled k sledované problematice. Pro detailní rozbor jsme si mohli fáze 

zápasu s inkriminovanými momenty, kdy u sledovaného hráče docházelo k provádění 

některé z herních činností, několikrát zastavit, přetočit a přehrát znovu. Výsledky jsme 

zaznamenávali do předem připravených archů a následně prostřednictvím tabulek jsme 

uvedli úspěšnosti jednotlivých sledovaných herních činností. Výsledky by nám měly 

ukázat podrobný přehled o činnosti krajního ofenzivního záloţníka během zápasu a 

následně umoţnit porovnání sledovaných jevů mezi jednotlivými výkonnostními 

kategoriemi. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Fotbal jako společenský fenomén 

Moderní fotbal se stal významným fenoménem nejen ve sportovním a 

obchodním, i celospolečenském ţivotě a to v globálním, skutečně celosvětovém 

měřítku. V současné době dosáhla profesionalizace a komercionalizace nejvyšší úrovně 

v dějinách fotbalu a má tendenci dále růst. Do fotbalu však vstupují nejen pozitivní a 

negativní vlivy, ale také moderní technologie a jejich vyuţití je stále masovější a 

všestrannější. Z mnoha důvodů je nutné budovat nové sportovní kapacity, stadióny, 

plochy s moderním a kvalitním umělým povrchem, na kterých by nejen probíhala 

kvalitní příprava fotbalistů, ale také by plnily funkce volnočasových center pro mládeţ a 

rekreační sportovce (Buzek & Procházka, 1999).  

 

2.1.2 Charakteristika fotbalu 

  Fotbal lze charakterizovat jako sportovní hru brankového typu, realizovanou v 

utkání dvou druţstev prostřednictvím pohybové aktivity hráčů fotbalu, kteří se 

přizpůsobují podmínkám, jeţ jsou proměnlivé. Jednotlivé sloţky výkonu jsou 

zajišťovány individuálním výkonem jednotlivce, skupiny a celého kolektivu. (Buzek a 

Procházka, 1999). 

  

2.1.3 Aktuální trendy dynamického vývoje 

 Z uplynulého mistrovství světa v Brazílii byly vypozorovány následující 

tendence dynamického vývoje (Melendés et. al., 2014): 

  

Útočný fotbal 

Mistrovství světa 2014 v Brazílii potvrdilo některé, ne-li všechny, z trendů, které 

byly pozorovány jiţ na Konfederačním poháru konaném rovněţ v Brazílii o rok dříve. 

Turnaj snesl měřítko nejvyšší úrovně a prakticky kaţdý z 32 zúčastněných týmů se 

prezentoval útočným pojetím hry. S počtem 171 gólů se tento turnaj vyrovnal Francii 

1998, ačkoliv zde několik zápasů skončilo bez branek, jednalo se většinou o kvalitní a 

divácky atraktivní podívané. Tento trend nutil týmy hrát odváţně a udělat vše pro 

výhru, spíše neţ se zaměřil na to, aby nic neztratil. Snaha co nejvíce se tlačit na 
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soupeřovu polovinu a případně jít i do rizika bylo důleţitější neţ hra se zabezpečenou 

obranou. Výsledkem byl útočný a zábavný fotbal během celého turnaje. Tato tendence a 

filosofie je velice positivní a perspektivní pro budoucí vývoj fotbalu po celém světě. 

Síla, tempo, soustředěnost, klid a vyrovnanost byly významné rysy hry na mistrovství. 

Rychlost, technická dovednost a pohyblivost, stejně tak jako krátké přihrávky, silná 

týmová morálka a schopnost hrát jako jeden celek, byly klíčové faktory úspěchu. 

Tempo hry bylo impozantní – Brazílie 2014 bylo jedním z, ne-li vůbec nejrychlejším 

mistrovství m světa, které bylo kdy odehráno. Nároky na fyzickou zdatnost byly 

opravdu velmi vysoké. Kromě šikovnosti, rychlosti a pohyblivosti musí být hráči také 

všestranně silní, aby splňovali poţadavky soutěţí na této úrovni. Na turnaji hrály 

rozhodující roly protiútoky, ačkoliv fyzický a vysokointenzivní styl kombinačního 

fotbalu posledních let je stále dominantní. 

 

Přechodová fáze klíčem k úspěchu 

Přechodová fáze hry je a klíčovým faktorem moderního fotbalu. Její provedení 

můţe často rozhodnout o tom, jestli daný tým bude v zápase úspěšný či nikoliv. Existují 

různé metody, jak dosáhnout co nejvyšší efektivity, nicméně zvolená metoda vţdy 

závisí na hráčích, které má trenér k dispozici a taktice celého týmu. Nejběţnějším 

způsobem je, kdyţ hráč co nejrychleji běţí s míčem na soupeřovu polovinu hřiště, se 

spoluhráči si vymění dvě nebo tři rychlé přihrávky a společně překonávají obranný blok 

soupeřových hráčů. Jiný způsob rychlého překonání obrany je poslat dlouhý míč 

směrem k útočným hráčům za soupeřovu obranu. Zvláště v úvodních fázích turnaje 

padlo nesčetně gólů z rychlého protiútoku po vydařené přechodové fázi. Tento způsob 

slavil úspěch 25 krát v zápasech ve skupině (celkově padlo 136 gólů v této části 

turnaje). Týmy z Jiţní Ameriky (především Chile, Kolumbie) a také z Afriky (Nigérie, 

Ghana, Alţírsko) zaměstnávaly obrany soupeře rychlými protiútoky zvláště často.  

 

Flexibilita herního systému 

Flexibilita jako vlastnost herního systému byla dalším klíčovým faktorem, který 

odděloval úspěch od neúspěchu. Hráči během hry museli střídat hráčské posty 

v závislosti na herní situaci. Základní rozestavení týmu se mohlo zcela změnit s pokyny 

nově příchozího hráče na hřiště, ale tým stále uplatňoval stejný herní systém. Aby se 

stal tento krok úspěšným, střídající hráč musel být schopen se ihned začlenit do 
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taktického rozestavení týmu. Úspěšné týmy měli tendenci mít na lavičce řadu skvělých 

náhradníků, které by trenér mohl pouţít. 

 

Jít do rizika 

Týmy byly ochotny riskovat, aby vyhrávali zápasy. Jejich úsilí a touha vstřelit 

gól byly mnohem významnější neţ zaměření se zabezpečenou obranu. Také bylo 

zjištěno, ţe nejlepší týmy se v některých úsecích hry nebály opustit své původní 

rozestavení. Tyto týmy poté byly více odměněny neţ ty, které se snaţily udrţet své 

herní rozestavení po celý zápas stejné. Protoţe většina, pokud ne všechny týmy, přijala 

tento postoj “jít do rizika“, výsledkem byl útočný a divácky atraktivní fotbal během 

celého turnaje.  

 

Rozdíloví hráči 

Útočníci na tomto turnaji v Brazílii skórovali více gólů neţ na předešlých 

mistrovstvích. Tito hráči rozhodovali zápasy, tvrdě pracovali pro tým a naběhali na 

hřišti opravdu mnoho kilometrů. Toto mistrovství byl turnaj plný očekávání 

výjimečných individuálních výkonů od útočných hráčů jako Messi, Robben, Neymar, 

Rodrigues a Benzema, ale všichni tito hráči také tvrdě pracovali na vlastní polovině 

hřiště a nejprve především plnili potřeby svého týmu. To jsou klíčové tendence 

moderního komplexního fotbalisty.  

 

2.2 Sportovní a herní výkon 

 Sportovní výkon lze charakterizovat jako projev specializovaných schopností 

jedince v uvědomělé činnosti zaměřené na řešení pohybového úkolu, který je vymezen 

pravidly daného sportovního odvětví nebo disciplíny. (Choutka, Dovalil, 1987).  

 Dle Bedřicha (2006) je sportovní výkon jedním ze základních pojmů sportu a 

sportovního tréninku, realizuje se ve specifických pohybových činnostech, které 

charakterizuje dokonalá koordinace provedení, jejímţ základem je komplexní ucelený 

projev řady tělesných a psychických funkcí člověka podpořený výkonovou motivací. 

 Sportovní výkon patří k základním kategoriím sportovního tréninku. Snaha 

dosahovat maximálního sportovního výkonu v dané disciplíně je charakteristickým 

rysem sportu. (Dovalil, 1992).  
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 Předpokládá se, ţe sportovní výkon je ucelený systém, který má vlastní strukturu 

sloţenou z jednotlivých, vzájemně se ovlivňujících, faktorů (obrázek č. 1). Za faktor 

povaţujeme kaţdý prvek, podílející se určitou měrou na úrovni sportovního výkonu 

(Lehnert, Novosad, Neuls, 2001). 

 

Obrázek č. 1. Faktory herního výkonu (Grosser, 1994)  

 

 V roce 1979 zavedl Táborský pojem herní výkon, který je chápán jako 

specifický případ sportovního výkonu, a to v oblasti sportovních her. Je podáván 

v proměnlivých, jedinečných a neopakovatelných podmínkách konkrétního utkání. 

Jedná se tedy o aktuální projev specializovaných předpokladů hráčů (jako výsledek 

adaptace) v herních činnostech zaměřených na řešení herních úkolů v ději utkání. 

Výkon je souborem komponent (Táborský, 2007). 

 To znamená, ţe jde o integrovaný projev mnoha tělesných a psychických funkcí 

hráče (Buzek, 2007). 

2.2.1 Druhy herního výkonu 

 Ve fotbale rozlišujeme individuální herní výkon (IHV) a týmový herní výkon 

(THV). Dle Dobrého a Semiginovského (1988) je individuální herní výkon suma 

herních dovedností realizovaná hráčem v utkání. Projevuje se schopnostmi individuálně 

nebo kolektivně řešit herní situace s vyuţitím kondičních, technických, taktických a 

psychických předpokladů hráče. Jedná se o projev speciálních (herních) dovedností a 
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výkonnostní kapacity hráče. Dovednosti a výkonnostní kapacita se realizují za určitých 

podmínek přes herní výkon.  

 Individuální herní výkon má vţdy formu herních činností jednotlivce, které 

jsou projevem herních dovedností, tj. učením získaných dispozic k účelnému jednání při 

hře. Je limitován individuálními motorickými a psychickými předpoklady a schopností 

je uplatnit ve hře. Herní dovednosti jsou podmíněny bioenergeticky, biomechanicky, 

somaticky, psychicky, deformačními vlivy, poţadavky trenéra apod. (Lehnert, Novosad, 

Neuls, 2001).  

 Individuální herní výkon (IHV) je projevem určitého stupně způsobilosti k 

účasti v utkání, daný určitým souborem předpokladů, determinován určitým souborem 

faktorů (faktorovou strukturou výkonu), které jsou určitým způsobem uspořádány 

v určitých vztazích. Ve svém souhrnu se projevují určitou úrovní výkonu. Znamená to, 

ţe tato herní dovednost (úroveň způsobilosti účastnit se utkání) je postavena na 

komplexu výkonových předpokladů, určujících sloţek (determinant) – pomocí nich 

reaguje hráč na poţadavky a proměnlivý děj utkání (Votík, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2. Komponenty individuálního herního výkonu (Fajfer, 2005) 

  

 V IHV se sportovec projevuje herními dovednostmi, tj. učením získanými 

dispozicemi k účelnému jednání při hře. Hráčův IHV je limitován jeho psychickými a 

motorickými předpoklady a schopnostmi uplatnit je ve hře (Lehnert, Novosad, Neuls, 

2001).  

INDIVIDUÁLNÍ HERNÍ VÝKON 

Bioenergetické 
 

- úroveň způsobilosti 

mobilizovat adekvátní 

bioenergetický systém 

(alaktátový, laktátový, 

aerobní) 

 

 

Biomechanické 
 

- motorické provedení 

herních činností 

- hybný systém a 

kvalita koordinace 

Psychické 
 

- poznávací procesy, 

zvláštní anticipace, 

vnímání, rozhodování 

- regulace a kontrola 

motorického provedení 

herních činností 
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 Lehnert, Novosad, Neuls (2001) člení sloţky individuálního herního výkonu 

následovně: 

A) Herní dovednosti 

 Herní dovednosti lze členit na senzomotorické (učením, tréninkem získané 

dispozice ke správnému, rychlému a účelnému provedení herních činností jednotlivce), 

intelektuální (výběrové, vnímaní, rozhodování) a sociálně interakční (komunikace, 

spolupráce). 

B) Koordinační schopnosti 

 Úroveň koordinačních schopností rozhoduje o úrovni herních činností a o 

vyuţití kondičního potenciálu. Jsou faktorem limitujícím technickou stránku herních 

činností. 

C) Kondiční schopnosti 

 Jsou určovány faktory morfologickými, fyziologickými a biochemickými. 

Mezi kondiční schopnost hráče řadíme rychlostní schopnosti, vytrvalostní schopnosti, 

silové schopnosti a flexibilitu. Znalost podstaty energetického krytí má základní 

význam pro správné zaměření a dávkování zatíţení, pro výběr cvičení apod. 

D) Somatické charakteristiky 

 K základním somatickým činitelům ovlivňujícím výkon u hráčů patří tělesná 

výška a hmotnost. Jsou rozhodující jen u některých hráčských specializací a v některých 

sportovních hrách. 

E) Psychické charakteristiky 

 Psychickou sloţku herního výkonu je nutno chápat jako nejširší spektrum 

psychických charakteristik, které herní činnost ovlivňují. V kaţdém herním projevu a 

herní činnosti hráče se odráţejí jeho morální a volní vlastnosti, postoje, povahové rysy 

(obětavost, rozhodnost, odvaha…). 

  

2.2.2 Diagnostika herního výkonu 

 Fajfer (2005) uvádí, ţe existuje velké mnoţství diagnostických metod 

(technik, postupů). Podle charakteristického znaku získávání údajů rozlišujeme: 

pozorování, pozorování doplněné záznamem, posuzování, testování, experiment, 

dotazovací techniky, dotazník, anamnézu, ústní zkoušku, atd. Výsledky šetření jsou 

diagnostické údaje buď ve formě slovních výpovědí či objektivně pozorovatelné a 

měřitelné údaje, jeţ slouţí jako indikátory, podle nichţ diagnostický jev hodnotíme. 
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Jsou vyjadřovány jednak kvalitativně, jednak kvantitativně. Charakteristickým rysem 

moderního přístupu je snaha o vyuţívání kvantifikace, tj. těch postupů, které jsou 

zaloţeny na měření. 

 Individuální herní výkon jednotlivce a herní výkon druţstva můţeme hodnotit 

na základě údajů získaných pomocí přímého pozorování a posuzování v utkání, ze 

zápisu o utkání, z technického záznamu o utkání, ze stenografu utkání a 

z videozáznamu. (Dobrý, Velenský E., 1980). 

 Pro běţnou diagnózu výkonu druţstva a jednotlivců se pouţívá přímé 

pozorování a posuzování. Díky pozorování zjišťujeme především kvalitu provedení 

systému hry druţstva, dále kvalitu herních kombinací a herních činností jednotlivce, a 

na základě posuzování můţeme sestavit pořadí jednotlivců podle jejich celkové 

výkonnosti (Dobrý, Velenský E., 1980). 

Votík (2005) popsal, co při posuzování individuálního herního výkonu ve fotbale 

sledujeme:  

• Jak se hráč pohybuje po hřišti vzhledem ke své roli.  

• Součinnost, jak spolupracuje, co sleduje (jen míč nebo i spoluhráče a protihráče).  

• Jak vidí soupeře, sleduje protihráče s míčem i bez míče.  

• Zda a jak dovede přihrát, prostor kam směřují přihrávky.  

• Zda a jak dostane míč pod kontrolu (zpracuje míč).  

• Jak dovede vést míč, zastavit se s míčem, obejít protihráče.  

• Odkud a jakým způsobem dovede vystřelit.  

• Co hráč udělá, kdyţ ztratí míč.  

• Specifické, originální způsoby řešení herních situací.  

• Rozhodnost, odvahu, důraz v osobních soubojích.  

• Úspěšnost řešení situací 1:1 (útočných i obranných).  

• Psychickou odolnost.  

• Schopnost předvídat, číst hru.  

• Schopnost orientace v čase a prostoru.  

• Rychlost reakce na změny herní situace.  
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2.2.3 Herní činnosti jednotlivce 

 Herní činnosti jednotlivce jsou obsahem herního výkonu a dělí se na činnosti 

útočné a obranné. Jelikoţ se tato práce zabývá analýzou ofenzivního hráče, tak se 

budeme podrobněji zabývat pouze těmi útočnými. 

 Votík, Zalabák (2011) uvádí, ţe herní činnosti jednotlivce jsou nacvičené 

komplexy pohybových úkolů. Kaţdá herní činnost jednotlivce má svou technickou i 

taktickou stránku a kvalita je ovlivněna úrovní kondiční a psychické připravenosti. 

Technická stránka je podmíněna biomechanickými zákonitostmi a je vnějším projevem 

hráče. Taktická stránka je omezena kvalitou technické stránky a psychických procesů. 

 Jednotlivé reakce hráče se navenek projevují jako herní činnosti jednotlivce 

tak, jak je tento pojem chápán v teorii sportovních her. Většinu herních činností 

jednotlivce lze dále rozdělit na jednotlivé dovednosti, které v celkovém provedení 

navazují na výkon v předcházející dovednosti, coţ ovlivňuje výkon v dovednosti 

následující. Tyto dovednosti, vytvářející herní činnost jednotlivce, nazýváme herními 

dovednostmi a tvoří základní kameny správného provedení (Süss, 2006). 

 Herní činnosti jednotlivce řadíme mezi sportovní činnosti, mající jak 

konkurenční charakter, tak charakter spolupráce, a obsahuje tři základní sloţky – cíl, 

motiv a způsob realizace, přičemţ jsou jimi řešeny situace vzniklé mezi dvěma soupeři, 

které v basketbalu označujeme jako jeden proti jednomu. Cílem těchto situací je získání 

výhody nad soupeřem. Motiv je podnět k činnosti, která je chtěná a dobrovolná. Způsob 

realizace herní činnosti jednotlivce se odvíjí od poznání herní situace. Herní situace je 

souhrn podstatných vztahů mezi faktory, které tvoří nestálé vnější podmínky 

uskutečňování činnosti jednotlivce, skupiny nebo celého druţstva. Herní situace 

zachycuje momentální stav, nebo určitou část utkání, v níţ nedochází k důleţité změně 

vztahů mezi faktory, tedy nedojde ke změně struktury herní situace. Herní situace na 

sebe navazují, přičemţ z kaţdé herní situace můţe vyplynout jeden či více herních 

úkolů, a naopak stejný herní úkol, můţe přetrvávat i při změnách herní situace (Dobrý, 

Velenský, 1980). 

 

Obsah útočných herních činností jednotlivce je u většiny českých autorů velice 

podobný. Votík (2005), Táborský (2007), Buzek (2007), Choutka (1976) uvádí tyto: 

• Hra bez míče (výběr místa)  

• Přihrávání 
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• Zpracování míče  

• Vedení míče  

• Obcházení soupeře  

• Střelba 

 

Hra bez míče (výběr místa) 

 Hra bez míče je neustálý účelný pohyb hráče po hřišti v kaţdé části útočné fáze 

hry. Umoţňuje co nejlépe a nejúčelnější individuální nebo skupinové řešení herních 

úkolů a je předpokladem týmové hry (Nováček, Večeřa, 1995). 

 Výběr místa má tři základní formy: uvolňování, nabíhání, únik. Uvolňováním se 

rozumí odpoutání se od osobně obsazujícího hráče soupeře s cílem získat výhodné 

postavení. Činnost často spojená s klamavými pohyby, uskutečňovaná neočekávaným 

rychlým startem, změnou směru nebo rychlosti. Nabíhání je přímočarý pohyb různé 

intenzity do volného prostoru s cílem získat výhodné postavení. Únik je definován jako 

přímočarý, k soupeřově brance směřující pohyb, spojený s moţností bezprostředního 

ohroţení branky. Obvykle navazuje na uvolnění nebo nabíhání. (Votík, 2005). 

 

Přihrávání 

 Přihrávkou rozumíme záměrné usměrnění míče nohou, hlavou nebo jinou částí 

těla spoluhráči tak, aby jej mohl zpracovat. Za úspěšnou přihrávku zodpovídá 

především hráč přihrávající, který se musí sám rozhodnout o časové vhodnosti i 

způsobu provedení přihrávky (Votík, 2005). 

 Současný fotbal je stále variabilnější a rychlejší a z toho vyplývají stále větší 

nároky na včasnost, přesnost, výšku a optimální rychlost přihrávky. Zvláštní pozornost 

si zaslouţí tzv. finální přihrávka, jejíţ kvalita spolurozhoduje o zakončení útočné fáze 

úspěšnou střelbou (Votík, 2005). 

 

Vedení míče 

 Votík (2005) definuje vedení míče jako plynulý nebo přerušovaný pohyb 

hráče s míčem zvoleným směrem, přičemţ má míč neustále pod kontrolou. Realizována 

je posouváním míče vpřed opakovanými dotyky některou částí nohy. Tradičně se 

rozlišují dva základní způsoby vedení míče – přímým směrem a se změnou směru. 
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 Podle Kollatha (2006) má vedení míče ve fotbale stále významné postavení. 

To platí i přes extrémně se zrychlující tempo této hry a klesající počet kontaktů 

jednotlivce s míčem. V souvislosti s aktuální herní situací a taktickým záměrem 

rozlišujeme tři formy vedení: běh s míčem, drţení míče, klamání a finty. Pod pojmem 

běh s míčem rozumíme pohyb vpřed s míčem různým tempem za účelem překonání 

prostorových vzdáleností, jako např. při zahájení útoku nebo při překonávání středu 

pole s absencí napadajícího obránce. Při běhu s míčem technikou vedení přímým nártem 

či špičkou nohy lze vyvinout vysokou rychlost běhu. Drţení míče je zaměřeno na jeho 

kontrolu bez snahy o získání prostoru. Jeho vyuţití převládá tehdy, pokud má být hra z 

taktických důvodů zpomalena. Klamání a finty mají slouţit k oklamání a odvedení 

pozornosti protihráče. Pouţívá se převáţně tehdy, pokud hráč s míčem usiluje pomocí 

odpovídajících pohybů překonat bránícího hráče. 

 

Zpracování míče 

 Choutka (1970) povaţuje převzetí míče za jednu ze dvou nejdůleţitějších 

herních činností především proto, ţe hráč se prakticky míče zmocňuje, dostává jej pod 

svou kontrolu. Rychlé a bezpečné převzetí míče je spolu s přihrávkou hlavním 

předpokladem účinné útočné hry.  

 Uvádí různé druhy převzetí míče: Tlumení míče chodidlem (přihrávky 

dopadající na zem v prostoru kolem hráče), tlumení míče vnitřní nebo vnější stranou 

nohy (obvykle se provádí, kdyţ chce hráč uniknout soupeři do strany, po naznačení 

pohybu na jednu stranu, vyráţí do opačného směru), staţení míče přímým nártem, 

stehnem, vnitřní nebo vnější stranou nohy (přihrávky dopadající na zem v bezprostřední 

blízkosti hráče), staţení hrudníkem nebo hlavou (Choutka, 1970). 

 

Obcházení soupeře 

 Dle Votíka (2005) rozlišujeme různé způsoby obejití soupeře podle jeho 

postavení. Od soupeře v bočním postavení se odpoutáme změnou rychlosti, změnou 

směru, zašlápnutím nebo různými varianty zaseknutí míče. Soupeře v čelním postavení 

se zbavujeme krátkou kličkou, dlouhou kličkou, prohozením, obhozením nebo 

stahovačkou. Pokud se nacházíme v postavení zády k soupeři, obehrajeme ho rychlým 

obratem s odcloněním (po klamném výpadu nebo překročení míče na opačnou stranu) 

 Táborský (2007) popisuje obcházení soupeře jako výrazný projev individuality 

kaţdého hráče. Volba a realizace techniky obejití soupeře musí být provedena ve 
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správném rytmu s podporou klamných činností, s dynamickým akceleračním 

provedením z klidu nebo v pohybu. Při realizaci této herní činnosti nesmí chybět 

sebevědomí, odvaha, touha překonat soupeře. 

 

Střelba 

 Podle Votíka (2005) je střelba usměrněním míče do branky soupeře tak, aby 

jej brankář nebo další protihráči nemohli zneškodnit. Je faktorem, který rozhoduje nejen 

o úspěšnosti útočné fáze, ale celých utkání. Účinnost střelby závisí na mnoha faktorech 

– zejména však na dokonalém osvojení techniky. Dnešní fotbal je charakteristický tím, 

ţe zakončují nejen hráči útočné řady, ale i středové a obranné. Úspěšnost střelba závisí 

také na momentálním taktickém, kondičním, psychickým rozpoloţením hráčů a 

neposlední řadě i štěstí. Za důleţité se povaţuje schopnost hráčů vypracovat si 

brankovou příleţitost, coţ je podmíněno nejen chováním a jednáním střílejícího hráče, 

ale i účelnou spoluprací ostatním spoluhráčů. Podle způsobu provedení se dělí na 

střelbu nohou (vnitřní stranou nohy, vnitřním nártem, přímým nártem, vnějším nártem, 

patou, špičkou, vnější stranou nohy) a střelbu hlavou. Dále se třídí podle vzdálenosti 

místa střelby od branky, podle úhlu střelby, podle výšky nebo rychlosti letu míče, podle 

rotace míče atd. 

 

2.3 Současné trendy v rozestavení 

 Současnými trendy v rozestavení se zabýval Zezula (2014), který ve své 

podrobné analýze předních evropských lig dospěl k těmto výsledkům:   

V 1 376 započítaných zápasech se představilo celkem 168 klubů z 9 soutěţí. 

Počet zaznamenaných systémů je 16, z toho 3 byly pouţity ve více neţ 100 zápasech, 7 

ve více neţ 25 zápasech. Nejoblíbenějším systémem v top soutěţích Evropy je v 

současnosti 4-2-3-1 (celkem 550 zápasů) s těsným náskokem před 4-3-3 (celkem 421 

zápasů), které přináší v průměru lepší výsledky. Tři nejúspěšnější ligy (španělská, 

anglická a německá) shodně nejvíce vyuţívají systém 4-2-3-1; zatímco však ve 

Španělsku a Anglii je na druhém místě ostré 4-3-3, v Německu je stále více koučů 

drţících se klasického 4-4-2. Asi nepřekvapí, ţe ve všech třech soutěţích dominují 

systémy se čtyřmi obránci a jedním hrotovým útočníkem. Statisticky nejúspěšnější 

rozestavení bude mít tři obránce a dva hrotové útočníky. Nejméně úspěšným systémem 

je 5-3-2. V taktické rozmanitosti jsou nejdále v Itálii a Německu, naopak 
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nejmonotónnější soutěţe mají Nizozemci a Ukrajinci. Nejodváţnějším trenérem Evropy 

je momentálně Marcelo Bielsa, jehoţ 3-3-3-1 (pouţívané v úvodu sezony) je jediným 

systémem, který se ve statistikách objevil pouze u jednoho klubu. 

 

Z uplynulého mistrovství světa v Brazílii byly vypozorovány v oblasti herního systému 

rozestavení následující tendence (Melendés et. al., 2014): 

Prvořadnou taktikou bylo vyuţít hráče na postech, kde budou moci odevzdat co 

nejlepší výkon pro tým. Organizace byla jedním z klíčů úspěchu. Nicméně týmy spíše 

vyuţívali flexibilní herní systémy neţ statické formace. V závislosti na herních situacích 

hráči často měnili během zápasu různé posty, mohli tak co nejlépe vyuţít svůj talent. 

Nejúspěšnější týmy byly dobře organizované a měly efektivní rozestavení, obvykle se 

čtyřmi obránci vzadu. Nicméně, systémy se třemi středními obránci jsou opět na 

vzestupu (např. Chile, Nizozemsko, Uruguay, Mexiko a Kostarika). Obránci ukázali, ţe 

se cítí dobře při hře s míčem a také v situacích jeden na jednoho. Nejlepší týmy také 

hrály s jedním defenzivním hráčem před obranou (namísto dvou jak tomu bylo v Jiţní 

Africe 2010), který tvořil obranný trojúhelník společně se stopery. Dva krajní záloţníci 

pomáhali jak v útoku, tak v obraně. Krajní obránci se pravidelně tlačili dopředu, kde 

poskytovali podporu útoku a vytvářeli moţnosti centrů. Většina týmů hrála se dvěma 

útočníky (ne-li se třemi), těch pár, které hrály s jedním osamoceným hrotovým 

útočníkem z turnaje, brzy vypadly. Hra většinou začínala postupně od obrany, přes 

záloţní řadu aţ k útočníkům. Dlouhé míče směřující na útočníky byly vyuţívány velice 

zřídka (většinou jen kdyţ byl tým unavený, pod tlakem nebo těsně před koncem 

zápasu). Úspěšné týmy nebyly omezeny jen na jednoho kreativního hráče, a místo toho 

nechaly odpovědnost většímu počtu hráčů, kteří ovšem pracovali jako jeden a zároveň 

byli dostatečně kreativní. Týmová práce je nezbytná, stejně tak jako klíčoví hráči, kteří 

tvrdě pracují pro tým. Příkladem můţe být Neymar, Messi, Robben, Kroos či 

Rodríguez, kteří všichni byli rozdíloví hráči schopni rozhodnout zápas ve prospěch 

svého týmu. Celkově bylo zásadní, aby týmové rozestavení bylo v souladu s efektivním 

systémem hry. 

2.3.1 Charakteristika krajního ofenzivního záložníka 

 

Křídelní záloţník neboli křídlo hraje ve fotbale stejnou roli jako středový 

ofenzivní záloţník, s tím rozdílem, ţe útočí převáţně ze strany hřiště. Tato pozice je 
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často vyuţívána u herních systémů rozestavení, jako jsou 4-3-3, 4-2-3-1 a 4-5-1. 

Vzhledem k tomu, ţe křídlo často operuje mezi středem hřiště a ofenzivní linií, bývá 

někdy klasifikováno jako útočník. Fotbalista, který hraje na této pozici, musí být rychlý, 

mít vynikající vedení míče a přesnost přihrávek. Pro moderní křídlo je typická také 

flexibilita, můţe zaútočit jak ze strany, tak i ze středu hřiště, v některých herních 

situacích přebírá tedy i roli útočníka. Příkladem vynikajícího křídla je v dnešní době 

např. Arjen Robben, Neymar, Ángel Di Maria či Eden Hazard. 

Taktické úkoly hráčů středové řady (záloţníků) popsal Kollath (2006). Ve své 

publikaci uvádí, ţe tito hráči mají za úkol především realizovat stanovenou taktiku 

muţstva (drţení míče, zrychlení hry, zaloţení protiútoku). Dále zmiňuje, ţe ve střední 

polovině hřiště dochází k „přechodu“ z obrany do útoku a naopak, s čímţ je nerozlučně 

spojena i úspěšnost hry samotné. Během ofenzivy zapojují hráči středu pole do hry 

útočníky, jsou k dispozici ve „druhé vlně“ a také střílejí na branku. Všechny uvedené 

herní situace vyţadují velmi dobrou kondiční připravenost a technicko-taktickou 

zdatnost. 

   

2.4 Podstata ofenzivního pojetí hry 

Současný elitní fotbal klade enormní nároky na hráče, kteří - jako jednotlivci - 

tvoří základní a nosný prvek pro THV. Plně musíme souhlasit s tím, ţe „pochopení 

výkonu nejúspěšnějších druţstev, spočívá v pochopení výkonu jednotlivých hráčů“. 

Nezbytnou podmínkou kvalitního herního výkonu se tak stává velmi pestrý individuální 

dovednostní potenciál pouţitelný v různě specifických herních situacích, přizpůsobeny 

nejen poţadavkům IHV, ale i poţadavkům rychlé a tvořivé součinnosti. V tomto ohledu 

vzrůstá význam základních individuálních herních dovedností, jako je zaujímání 

vhodného ofenzivního postavení a postoje pro příjem míče, rychlé zpracování míče do 

útočného postoje - „s otevřením se“ ve směru branky soupeře, dynamické vedení míče 

jako spojovací prvek pro následnou činnost (obejití, přihrání, střelbu), přímočaře řešené 

soubojové situace za účelem získání číselné převahy nad soupeřem či uvolnění se pro 

přihrání nebo střelbu. Totéţ platí pro tzv. „průnikoví přihrávání“, které je základem 

vysoce účelné a dynamické součinnosti v mnoha případech ukončené střelbou. V tomto 

ohledu mluvíme o dynamizaci herních dovedností s rychlostně silovým akcentem, 

kterou vysvětlujeme působením komplexního souboru činitelů obsahující jak technické 

a taktické činitele, tak i kondiční a psychologické parametry. V praktické podobě jde o 
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rychlou a účelnou percepci, situační anticipaci, rychlé rozhodování s následným 

pohybovým provedením. Jedná se o spojení mentálních a motorických faktorů, coţ 

znamená, ţe hráči rychle rozpoznávají jak efektivně a účelně vyřešit danou situaci 

(„čtou hru“) a jaké následné efektivní motorické řešení zvolit. Zkušení hráči (po 

dlouholetém a specificky zaměřeném tréninkovém procesu) sledují nejen let a pohyb 

míče, ale zaměřují svoji pozornost na cíl herního úkolu (otočením hlavy ve směru 

budoucího konání), tak aby mohli vhodně vybrat z taktického repertoáru akční 

dovednost, která bude nepředvídatelná a efektivní z pohledu následné činnosti. 

Rozpoznávají nejen situační souvislosti (periferní pozornost), ale i detailní prvky 

(centrální pozornost) jako je např. postavení nohou spoluhráčů či soupeře, které 

rozhodují o tom, jaké bude následovat řešení. K takto účelnému a efektnímu řešení musí 

být hráči mentálně a motoricky vybaveni, cíleně zaměřeným tréninkovým procesem. 

Méně zkušení hráči, s méně rozvinutými předpoklady pro poznání situačních a 

elementárních indikátorů, se budou déle koncentrovat na míč a jeho trajektorii, mají 

méně času posoudit herní situaci v cílené oblasti. Tím dosahují horších výsledků, 

zvláště v periferním a centrálním vidění. Často to vede ke stresové reakci ve sloţité 

herní situaci, jako odkop „na slepo“, či přehlédnutí spoluhráče. V mnoha případech jsou 

i limitováni nedostatečnou technickou způsobilostí či rychlostně silovým potenciálem 

obsaţeným v konkrétní herní dovednosti. Někdy je to i niţší mentální úsilí vloţené do 

herně pohybového provedení (Buzek, 2010). 

 Výše uvedené poznámky dokreslují jen některé, opakovaně se vyskytující 

řešení u našich hráčů i na té nejvyšší úrovni: Ukvapenost v činnostech s míčem ve snaze 

hrát míč rychle dopředu (k brance soupeře), bez moţného posouzení celkové situace. 

Vedení míče s výraznou vizuální kontrolou míče a z toho pramenící neschopnost včas a 

přesně přihrát nebo zastavit se. Často dochází k „zúţení prostoru součinnosti“ nebo 

k „preferenci součinnosti s určitými spoluhráči“ apod. Základní podstata tohoto jevu 

spočívá v tom, ţe hráči nemají dostatečně zvládnuté herní dovednosti. Týká se to jejich 

schopností aktuálně vnímat herní situaci, stejně jako schopností optimálně motoricky 

realizovat danou herní situaci, především pod tlakem soupeře (Buzek, 2010). 

 

2.5 Herní inteligence a tvořivost 

Wein (2005) popisuje herní inteligenci jako kvalitu, která dovolí hráči rychle 

rozlišovat herní situace a adaptovat se na ně v utkání pod tlakem atmosféry utkání. 
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Herní inteligence se stává důleţitým kritériem při hodnocení výkonnostní úrovně 

kaţdého hráče.  

Kaţdá hráčská funkce nebo úkol, který se má vykonat, vyţaduje ve fotbale 

specifický typ inteligence. Inteligence brankáře je zcela jiná neţ středního záloţníka 

nebo útočníka. Problémy, které řeší tito hráči v útoku nebo v obraně, jsou odlišné 

především vzhledem k prostoru - uprostřed hřiště, před brankou. Herní inteligence by se 

měla povaţovat za hnací sílu výkonu hráče. Často je hlavním rozdílem mezi dvěma 

fotbalisty právě úroveň inteligence, projevování v utkání. Inteligence hráče také 

vysvětluje jeho úspěch (Wein, 2005).  

Dosáhnout vysoké úrovně individuálního fotbalového výkonu je moţné, jen 

kdyţ se trvale vyuţívá herní inteligence. Za úplného hráče nemůţe být povaţován ten, 

kdo se tělesně a technicky na úrovni, ale postrádá bystré myšlení nebo inteligenci, ani 

ten, kdo je schopen řešit problémy mentálně, není však schopen přenášet své brilantní 

myšlenky do činnosti, která prospívá jeho týmu. Kaţdý hráč ovládající herní inteligenci 

by měl umět vnímat vývoj utkání a porozumět dění na hřišti; předpokladem splnění 

tohoto úkolu je nezbytná určitá úroveň percepce, znalostí a zkušeností. Musí také umět 

vyuţít minulých zkušeností při konfrontaci s jakoukoli herní situací a nutností zvolit 

vhodné řešení. Měl by také ovládat rychlé realizování zvoleného řešení na odpovídající 

úrovni dovednosti. Kromě neustálého vnímání proměn herních situací dovede také 

inteligentní hráč anticipovat pravděpodobný vývoj utkání díky informacím dříve 

zpracovaným. Anticipace, která je vţdy výsledkem dobré percepce a rozhodnutí, je 

významným nástrojem inteligentních hráčů. Hráčova inteligence je na hřišti nejmocnější 

silou (Wein, 2005).  

 

Charakteristické znaky výkonu inteligentního hráče:  

- obvykle vybere v kratším čase to nejlepší řešení,  

- hledá na hřišti nejlepší řešení problému tím, ţe stanoví priority všech různých 

alternativ s ohledem na současně přítomné rizikové faktory,  

- v kterémkoli okamţiku utkání ví, jakou rychlost má udělit míči a jak ovlivnit 

rytmus výkonu svého muţstva,  
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- nikdy nepropadne nadměrnému spěchu. Kontroluje zrakem celý prostor kolem 

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

otevřeného prostoru,  

- vyniká, protoţe se dovede adaptovat na stále se měnící situace v utkání, na 

rozhodčího, spoluhráče, soupeře, hřiště a počasí,  

- ví, kdy a kam přihrát nebo kdy je lepší si nechat míč pod kontrolou,  

- má dobrý zrakový odhad a cit pro prostor,  

- nevidí věci komplikovaně, jenom vynikající hráč můţe hrát jednoduše.,  

- ví, co udělá s míčem ještě dříve, neţ jej dostane pod kontrolou,  

- vyuţívá svou tvořivost ve prospěch spoluhráčů a druţstva,  

- ví, jak usměrnit své tempo v průběhu utkání, 

 

2.5 Výzkumy v oblasti hodnocení herního výkonu hráče fotbalu 

 Do této kapitoly jsme vybrali bakalářskou práci Bc. Tomáše Kabeláka (2014), 

který se zabýval komparací individuálního herního výkonu středního středového hráče 

ve výkonnostních kategoriích 1. liga a 2. liga, dále pak bakalářskou práci Bc. Marka 

Vašáka (2012), který se zabýval analýzou čtyř středních středových ofenzivních hráčů 

ve výkonnostní kategorii 3. liga, a konečně diplomovou práci Mgr. Martina Hamady 

(2013), který analyzoval rovněţ individuální herní výkon právě jednoho konkrétního 

středního středového hráče v útočné fázi hry ve výkonnostní kategorii 2. liga. Ačkoliv je 

našim tématem analýza krajního ofenzivního středového hráče, pro potřeby této práce 

poslouţí i data z analýz středních středových hráčů. Sledované jevy u vybraných hráčů 

byly v těchto závěrečných pracích stejné či velice podobné. Jednalo se především o 

zjištění četnosti a úspěšnosti přihrávek, zpracování míče, obcházení soupeře a střelby.  

Bc. Tomáš Kabelák došel k následujícím výsledkům:  

Celková procentuální úspěšnost herní činnosti jednotlivce - přihrávka činila u 

hráčů z 1. ligy 83,83 %, u hráčů z 2. ligy 78,52 %. Nejvyšší procentuální rozdíl mezi 

hráči z 1. a 2. ligy byl v ukazateli „průniková přihrávka“ (1. liga 100% - 2. liga 63,6 %). 

Finálních přihrávek bylo zaznamenáno více u hráčů z 2. ligy.  
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U herní činnosti převzetí míče zaznamenali hráči z 1. ligy celkovou úspěšnost 

94,12%, zatímco hráči z 2. ligy 92,52%. Tato herní činnost byla ještě rozdělena na 

zpracování míče do stoje/pohybu a zda byl daný hráč pod tlakem/bez tlaku. Převzetí 

míče pod tlakem soupeře bylo úspěšnější u hráčů 2. ligy (do pohybu 86,7%, do stoje 

100%) neţ u hráčů 1. ligy (do pohybu 85%, do stoje 83,3%). Převzetí míče bez tlaku 

soupeře bylo naopak úspěšnější u hráčů 1. ligy - zde byla dokonce dosaţena 100% 

úspěšnost. Hráči z 2. ligy přijímali míč bez tlaku soupeře také s vysokou úspěšností – do 

pohybu 95,7%, do stoje 100%. V celkovém počtu převzetí míče byli hráči z 1. ligy 

aktivnější neţ hráči z 2. ligy. 

Úspěšnost herní činnosti obcházení soupeře byla u obou výkonnostních kategorií 

podobná. Nepatrně lepší výsledky byly pozorovány u hráčů 1. ligy (73,68%), u skupiny 

hráčů z druhé ligy byla úspěšnost menší jen o něco málo přes dvě procenta (71,43%). 

Co se týče střelby, tak ze všech zápasů jediný úspěšný pokus (úspěšný – střela skončí 

gólem nebo hráč alespoň trefí branku) vyprodukoval hráč z druhé ligy. Z celkových 

šesti pokusů tedy byla vypočtena úspěšnost 16,67%. Hráči z 1. ligy vyprodukovali 

celkem 7 střel, ale ţádná nebyla započítána jako úspěšná.  

 

Bc. Marek Vašák analyzoval celkem čtyři utkání, ze kterých získal data uvedená v 

následující tabulce: 

Tabulka č. 1: HČJ pro detailní rozbor – souhrn 

Herní činnosti jednotlivce Celkový počet 
Úspěšný/ 

neúspěšný 

Úspěšný/ 

neúspěšný v % 

Odehrané míče 181 128/53 71% / 29% 

Střelba 5 1/4 20% / 80% 

Aktivní přihrávky 114 78/36 68% / 32% 

Pasivní přihrávky 45 45/0 100% / 0% 

Uvolnění od soupeře pro 

přihrávku 
22 20/2 91% / 9% 

Obcházení soupeře 24 20/4 83% / 17% 

Průnikové přihrávky 19 7/12 37% / 63% 

Přenášení těţiště hry 30 18/12 60% / 40% 

Zpracování míče 115 103/12 90% / 10% 
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Mgr. Martin Hamada ve své analýze hráče druholigového týmu dospěl u jednotlivých 

herních činností k těmto výsledkům: 

Zpracování míče: 91% úspěšné – 9% neúspěšné 

Přihrávka: 79% úspěšné – 21% neúspěšné 

Obcházení soupeře: 53% úspěšné – 47% neúspěšné 

Střely (na branku/mimo branku): 90% úspěšné – 10% neúspěšné 
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3 CÍLE, ÚKOLY, VĚDECKÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Zjistit četnost a úspěšnost jednotlivých individuálních herních činností krajních 

ofenzivních záloţníků u výkonnostních kategorií Synot liga a Česká fotbalová liga. 

3.2 Úkoly práce 

 

1. Stanovení cílů a hypotéz práce.  

2. Rešerše odborné literatury.  

3. Selekce týmů a příslušných hráčů.  

4. Vytvoření videozáznamu vybraných hráčů.  

5. Sestavení záznamového archu a sběr dat.  

6. Zpracování a analýza dat ze záznamového archu.  

7. Interpretace dat a vyvození závěru.  

 

3.3 Vědecké otázky 

Existují významné rozdíly v četnosti nebo úspěšnosti vybraných individuálních herních 

činností u krajních ofenzivních záloţníků v závislosti na odlišnosti výkonnostní 

kategorie? 

3.4 Hypotézy 

1.  Předpokládáme významně vyšší úspěšnost centrovaných přihrávek ze stran do 

pokutového území u skupiny hráčů ze Synot ligy v porovnání se skupinou hráčů 

z České fotbalové ligy. 

2. Předpokládáme významně vyšší úspěšnost aktivních přihrávek u skupiny hráčů ze 

Synot ligy v porovnání se skupinou hráčů v České fotbalové ligy. 

3. Předpokládáme nevýznamný rozdíl v úspěšnosti obcházení soupeře mezi skupinou 

hráčů ze Synot ligy v porovnání se skupinou hráčů z České fotbalové ligy. 

4. Předpokládáme významně vyšší úspěšnost zpracování míče pod tlakem soupeře u 

skupiny hráčů ze Synot ligy v porovnání se skupinou hráčů z České fotbalové ligy. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Design výzkumu 

Tato práce je řešena jako empiricko-teoretický výzkum deskriptivního charakteru. Jako 

vědecká metoda byla pouţita metoda nepřímého pozorování pomocí videozáznamu. 

V podstatě se jedná o deskriptivní typ studie se snahou zjistit výskyt určitého jevu ve 

sledované populaci nebo popsat určitý stav. 

 4.2 Výzkumný soubor 

Do výzkumného souboru jsou zahrnuti respondenti z první a třetí nejvyšší výkonnostní 

úrovně ČR – Synot ligy a České fotbalové ligy. Ze Synot ligy jsou do výzkumného 

souboru zařazena muţstva Bohemians Praha 1905, AC Sparta Praha, FK Dukla Praha a 

SK Slavia Praha. Z České fotbalové ligy jsou zařazena muţstva Union 2013, Amira 

Praha, Loko Vltavín, FK Slavoj Vyšehrad a SK Převýšov. Z kaţdého týmu je vybrán 

jeden hráč, který je v daném utkání natáčen a poté analyzován. Celkem tedy bude 

výzkumný soubor zahrnovat 8 respondentů. S ohledem na hráčskou funkci obsahuje 

výzkumný soubor pouze krajní ofenzivní hráče. Hráči jsou záměrně vybráni z klubů, 

které se v minulé sezoně umístily v první polovině tabulky. Měl by tak být zajištěn 

předpoklad, ţe výzkumný soubor zahrnuje kvalitní hráče z profesionálních klubů první 

nejvyšší soutěţe a poloprofesionálních ze třetí nejvyšší soutěţe v ČR. 

4.3 Metody sběru dat 

K vlastnímu sběru potřebných dat byla vyuţita metoda nepřímého pozorování pomocí 

videozáznamu. Táborský (1981) povaţuje pozorování za základní empirickou metodu 

jak ohodnotit herní výkon. 

Dle Reichela (2009) se dá vědecké pozorování na rozdíl od "laického" pozorování 

definovat jako technika sběru informací zaloţená na zaměřeném, systematickém a 

organizovaném sledování aspektů, fenoménů, které jsou předmětem zkoumání. 

Záznam četností a úspěšností sledovaných jevů bude probíhat do předem připravených 

záznamových archů, ze kterých budou data následně převedena do počítače 

v tabulkovém formátu. 

K hodnocení herního výkonu jsme vybrali základní charakteristiky hráče a z herních 

činností jednotlivce jsme se rozhodli sledovat následující jevy: 
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a) základní charakteristiky: 

- počet odehraných minut v utkání (celkový počet, dále jen P) 

- celkem kontaktů s míčem (P) 

- drţení míče (čas/zápas) 

- vstřelené branky (P) 

- asistence (P) 

- finální přihrávky (P) 

- předfinální přihrávky (P) 

- střely (P) 

- standartní situace (P)  

 

b) sledované herní činnosti jednotlivce v rámci herního výkonu hráče: 

Přihrávka: 

- přihrávka aktivní (přihrávka hráče směřující dopředu; P, úspěšné/neúspěšné, 

dale jen Ú/N) 

- přihrávka pasivní (přihrávka hráče směřující dozadu: P, Ú/N) 

- přihrávka centrovaná (přihrávka směřující ze strany hřiště do pokutového území; 

P, Ú/N, úspěšná – přihrávka přímo nachází v pokutovém území spoluhráče 

anebo je alespoň o tuto přihrávku sveden souboj; neúspěšná – o míč není sveden 

ţádný souboj a obránce jej odvrací pryč) 

- přihrávka průniková (přihrávka umoţňující spoluhráčovi překonat obránce nebo 

obranný blok; P, Ú/N) 

Obcházení soupeře: 

- úspěšné (hráč překoná soupeře a můţe dále pokračovat s míčem pod kontrolou; 

P) 

- neúspěšné (hráč ztratí míč nebo zvolí pasivní přihrávku; P) 

Zpracování míče: 

- zpracování míče pod tlakem soupeře (soupeř se nachází v okruhu do 3 m od 

hráče a vytváří tlak na míč; P, Ú/N) 
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- zpracování míče bez tlaku soupeře (soupeře se nachází ve vzdálenosti větší neţ 3 

m a nevytváří tlak na míč; P, Ú/N) 

Střelba: 

- úspěšná (směřuje do prostoru branky; P) 

- neúspěšná (nesměřuje do prostoru branky nebo je zblokována protihráčem; P) 

Tabulka č. 2. Záznamový arch 

Datum  

Utkání  

Výsledek  

Základní charakteristiky Počet 

Odehrané minuty v utkání  

Celkem kontaktů s míčem  

Drţení míče (čas/zápas)  

Vstřelené branky  

Asistence  

Finální přihrávky  

Předfinální přihrávky  

Střely  

Standartní situace  

Sledované herní činnosti jednotlivce Počet Úspěšné Neúspěšné Úsp. v % 

Aktivní přihrávka     

Pasivní přihrávka     

Centrovaná přihrávka     

Průniková přihrávka     

Obcházení soupeře     

Zpracování míče pod tlakem soupeře     

Zpracování míče bez tlaku soupeře     

Střelba     
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5 VÝSLEDKY 

 Tato kapitola obsahuje výsledky, kterých bylo během výzkumu dosaţeno. 

Jednotlivé zápasy jsou prezentovány jak textovou formou, tak i grafickým znázorněním. 

U kaţdého utkání jsou zaznamenány základní statistické charakteristiky výkonu hráče, 

dále také detailnější pohled na námi sledované herní činnosti jednotlivce, tedy 

přihrávku, zpracování míče, obcházení soupeře a střelbu. V závěrečné části této kapitoly 

je celkové zhodnocení individuálních herních výkonů a komparace mezi danými 

výkonnostními úrovněmi. 

5.1 Analýza výkonů hráčů v jednotlivých utkáních 

5.1.1 Analýza hráče v zápase AC Sparta Praha – FK Mladá Boleslav 

 V utkání 12. kola Synot ligy byl jasným favoritem domácí tým Sparty Praha. 

Jelikoţ své poslední tři domácí zápasy „Letenští“ vyhráli, předpokládalo se, ţe i tento 

duel pro ně skončí úspěšně. Sledovaným hráčem byl krajní ofenzivní záloţník Sparty 

Praha. Utkání skončilo vítězstvím domácích 1:0. 

Tabulka č. 3. Základní statistické charakteristiky hráče 

Základní charakteristiky Počet 

Odehrané minuty v utkání 88 

Celkem kontaktů s míčem 58 

Drţení míče (čas/zápas) 1:15 

Vstřelené branky 0 

Asistence 0 

Finální přihrávky 0 

Střely 1 

Standartní situace 7 

 

Přihrávka 

 V této herní činnosti byl sledovaný hráč velice aktivní a v porovnání s ostatními 

prvoligovými hráči i celkově nejúspěšnější. Vysoká úspěšnost 80% svědčí především o 

kvalitách hráče, ale je dána také tím, ţe tento hráč jako jediný dosáhl niţší četnosti 

aktivních přihrávek (11) neţli pasivních (19), které jsou samozřejmě obecně jednodušší. 

Důvodem tohoto jevu byl nejspíš celkový herní projev Sparty Praha, který byl zaloţen 
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na kombinační hře s velkým počtem přihrávek a také vysokým procentem drţení míče. 

Soupeřící tým se tedy spíše zaměřoval na defenzivní činnosti a bránil hluboko v bloku 

na vlastní polovině hřiště. Na zhuštěném prostoru se domácím hráčům sloţitě 

kombinovalo, a proto často vyuţívali právě pasivní přihrávky. 

Tabulka č. 4. Statistický rozbor HČJ - Přihrávka 

Přihrávka 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Aktivní přihrávka 11 6 5 54,5% 

Pasivní přihrávka 19 19 0 100% 

Centrovaná přihrávka 5 3 2 60% 

Průniková přihrávka 0 0 0 0% 

Celkem 35 28 7 80% 

 

Zpracování míče 

 Z hlediska četnosti byl v této herní činnosti hráč velice aktivní, ale úspěšnost 

v porovnání s ostatními prvoligovými hráči byla u zpracování míče pod tlakem soupeře 

celkově nejniţší (68,4%). Celkově nejvyšší počet zpracovaných míčů bez tlaku soupeře 

byl opět zapříčiněn defenzivní taktikou soupeře, který se velice sporadicky pouštěl do 

aktivního pressingu a nechával soupeře často bez ataku. 

Tabulka č. 5. Statistický rozbor HČJ – Zpracování míče 

Zpracování míče 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Pod tlakem soupeře 19 13 6 68,4% 

Bez tlaku soupeře 21 21 0 100% 

Celkem 40 34 6 85% 

 

Obcházení soupeře 

Celkem: 2 (0 úspěšných, 2 neúspěšné), Úspěšnost: 0% 

 Do této herní činnosti se hráč příliš nepouštěl. V zápase sice bylo mnoho 

momentů, kdy mohl zkusit podstoupit souboj jeden na jednoho, ale spíše tyto situace 

řešil zaseknutím míče a zpětnou přihrávkou.  
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Střelba 

Celkem: 1 (1 úspěšná, 0 neúspěšných), Úspěšnost: 100% 

 Hráč zaznamenal jeden úspěšný střelecký pokus, kdyţ se dostal v pokutovém 

území k odraţenému míči. Následná doráţka ale gólem neskončila. Jinak se hráč 

pohyboval spíše u postranní lajny hřiště a ke střelbě se nedostal. 

 

5.1.1 Analýza hráče v zápase FK Dukla Praha – SK Slavia Praha 

Toto utkání dvou praţských celků ze středu tabulky nemělo ţádného velkého 

favorita. Vzhledem k aktuální formě bylo ale přece jen menším favoritem druţstvo 

domácích, které si z posledních třech ligových zápasů připsalo na své konto sedm bodů. 

Sledovaným hráčem byl v tomto případě krajní ofenzivní záloţník Dukly Praha. Utkání 

skončilo remízou 2:2. 

Tabulka č. 6. Základní statistické charakteristiky hráče 

Základní charakteristiky Počet 

Odehrané minuty v utkání 81 

Celkem kontaktů s míčem 65 

Drţení míče (čas/zápas) 1:41 

Vstřelené branky 0 

Asistence 0 

Finální přihrávky 2 

Střely 3 

Standartní situace 9 

 

Přihrávka 

 Tento hráč patřil k těm nejkvalitnějším, které jsme měli moţnost sledovat. Ve 

všech aspektech této herní činnosti dosahoval výborných výsledků. Na rozdíl od jiných 

sledovaných hráčů, byl především velice kreativní a své spoluhráče zásoboval i 

průnikovými přihrávkami, ze kterých se následně dostávali do šancí. Tento hráč se 

nevyskytoval během zápasu pouze v křídelních prostorech, ale často si sbíhal i do středu 
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hřiště, odkud také adresoval většinu ze svých průnikových přihrávek. Celá záloţní řada 

se snaţila o kombinační fotbal, coţ se projevilo na celkově vysoké četnosti přihrávek. 

Tabulka č. 7. Statistický rozbor HČJ - Přihrávka 

Přihrávka 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Aktivní přihrávka 16 9 7 56% 

Pasivní přihrávka 10 9 1 90% 

Centrovaná přihrávka 4 2 2 50% 

Průniková přihrávka 7 5 2 71,4% 

Celkem 37 25 12 67,6% 

 

Zpracování míče 

 V této herní činnosti hráč opět patřil mezi nejúspěšnější. Z celkového počtu 22 

zpracovaných míčů pod tlakem soupeře hned 17 z nich dokázal úspěšně uhrát, coţ 

dokazuje jeho velkou kvalitu a technickou vybavenost. Pod tlakem soupeře musel hráč 

řešit situace především v prvním poločase utkání, kdy se hrálo ve vysokém tempu a oba 

celky aktivně napadali po celém hřišti. V tomto poločase také padly všechny čtyři góly 

utkání. Po změně stran byla aktivnější Dukla. Slavia se zatáhla na vlastní polovinu 

hřiště a přestala s aktivním napadáním, coţ bylo právě příčinou vyššího počtu 

zpracovaných míčů bez tlaku soupeře. 

Tabulka č. 8. Statistický rozbor HČJ – Zpracování míče 

Zpracování míče 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Pod tlakem soupeře 22 17 5 77,3% 

Bez tlaku soupeře 18 18 0 100% 

Celkem 40 35 5 87,5% 

 

Obcházení soupeře 

Celkem: 3 (2 úspěšné, 1 neúspěšná), Úspěšnost: 66,7% 

 V této herní činnosti hráč příliš aktivní nebyl. Nicméně kdyţ uţ se rozhodl 

podstoupit souboj jeden na jednoho, tak ve dvou ze třech případů byl úspěšný. Spíše ale 
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v těchto situacích volil přihrávku a hostující obranu se pokoušel překonat společně se 

spoluhráči kombinačně. 

 

Střelba 

Celkem: 3 (2 úspěšné, 1 neúspěšná), Úspěšnost: 66,7% 

 S celkovými třemi pokusy byl tento hráč nejpilnějším střelcem ze všech 

sledovaných hráčů. Vzhledem k tomu, ţe operoval na velkém prostoru, vyskytoval se 

často jak v blízkosti, tak i v samotném pokutovém území, odkud je nejčastěji 

ohroţována soupeřova branka. Jeho dva střelecké pokusy brankář vyrazil na roh, jedna 

střela skončila nad brankou. 

 

5.1.1 Analýza hráče v zápase SK Slavia Praha – FC Hradec Králové 

 V zápase 15. kola Synot ligy na sebe narazila druţstva praţské Slavie a 

východočeského Hradce Králové. Hostující tým neproţíval zrovna povedený půlrok a 

s pouhými sedmi body se krčil na posledním místě tabulky. Z uplynulých osmi zápasů 

si navíc tento tým připsal pouhý jeden bod. I proto byl tedy velkým favoritem tohoto 

utkání domácí tým z Edenu. Sledovaným hráčem byl krajní ofenzivní záloţník Slavie 

Praha. Utkání skončilo remízou 1:1. 

Tabulka č. 9. Základní statistické charakteristiky hráče 

Základní charakteristiky Počet 

Odehrané minuty v utkání 64 

Celkem kontaktů s míčem 39 

Drţení míče (čas/zápas) 0:53 

Vstřelené branky 0 

Asistence 1 

Finální přihrávky 1 

Střely 0 

Standartní situace 5 
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Přihrávka 

 Vzhledem k tomu, ţe sledovaný hráč odehrál v zápase pouze 64 minut, jeho 

celkový počet přihrávek je o něco menší neţli u ostatních prvoligových hráčů. Co se 

týče úspěšnosti aktivních a pasivních přihrávek, tento hráč dosahoval průměrných 

hodnot. Jeho velkou zbraní byla výbušnost a rychlost, díky nimţ se často dostával za 

obránce a z krajních prostorů se snaţil spoluhráče zásobovat centrovanými míči. 

S celkovým počtem 7 (3 úspěšné, 4 neúspěšné) centrovaných přihrávek se stal 

nejaktivnějším hráčem s této herní činnosti. Po jednom z jeho centrů dokonce padl i 

vyrovnávací gól Slavie. 

Tabulka č. 10. Statistický rozbor HČJ - Přihrávka 

Přihrávka 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Aktivní přihrávka 13 7 6 53,8% 

Pasivní přihrávka 11 10 1 90,9% 

Centrovaná přihrávka 7 3 4 42,9% 

Průniková přihrávka 0 0 0 0% 

Celkem 31 20 11 64,5% 

 

Zpracování míče 

 S celkovou úspěšností 88% dosáhl nejlepšího výsledku v porovnání se všemi 

ostatními hráči. Pouhá tři zkaţená zpracování míče pod tlakem soupeře jsou důkazem 

jeho výborné technické vybavenosti.   

Tabulka č. 11. Statistický rozbor HČJ – Zpracování míče 

Zpracování míče 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Pod tlakem soupeře 14 11 3 78,6% 

Bez tlaku soupeře 11 11 0 100% 

Celkem 25 22 3 88% 
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Obcházení soupeře 

Celkem: 6 (6 úspěšných, 0 neúspěšných), Úspěšnost: 100% 

 V této herní činnosti hráč doslova dominoval. Podstoupil celkem šest soubojů 

jeden na jednoho a ze všech vyšel vítězně. Příčinou byla jednak jeho dobrá technická 

vybavenost, schopnost zrychlení na prvních třech krocích a kvalitní vedení míče 

v rychlosti, v neposlední řadě také hrála roli menší obratnost soupeřova krajního 

obránce. Důsledkem bylo, ţe se tento hráč často uvolňoval v krajních prostorech hřiště, 

odkud se snaţil hledat centrovanými míči do pokutového území některého ze svých 

spoluhráčů.  

Střelba 

Celkem: 0, Úspěšnost: 0% 

 Hráč se po většinu zápasu pohyboval u postranní lajny hřiště a do prostorů, které 

jsou na dostřel soupeřovi branky, se příliš nedostával. 

5.1.1 Analýza hráče v zápase Bohemians Praha 1905 – FC Zbrojovka Brno 

 Souboj 14. kola Synot ligy mezi praţskými Bohemians a brněnskou Zbrojovkou 

velkého favorita neměl. Oba celky z posledních tří zápasů nevytěţily ani bod, a tak se 

očekávala bitva o kaţdý metr hřiště v Ďolíčku. Sledovaným hráčem byl krajní ofenzivní 

záloţník Bohemians Praha. Utkání skončilo remízou 0:0. 

Tabulka č. 12. Základní statistické charakteristiky hráče 

Základní charakteristiky Počet 

Odehrané minuty v utkání 90 

Celkem kontaktů s míčem 45 

Drţení míče (čas/zápas) 0:51 

Vstřelené branky 0 

Asistence 0 

Finální přihrávky 0 

Střely 0 

Standartní situace 2 
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Přihrávka 

 Toto utkání celkově moc atraktivity nenabídlo, bylo spíše bojovnějšího 

charakteru s velkým počtem nakopávaných míčů, osobních soubojů a také nepřesností. 

Důsledkem toho bylo, ţe sledovaný hráč, který odehrál celých 90 minut, měl nejniţší 

četnost přihrávek v porovnání s ostatními prvoligovými hráči. Dvakrát se také pokoušel 

o průnikovou přihrávku mezi obránce, ale pokaţdé neúspěšně. 

Tabulka č. 13. Statistický rozbor HČJ - Přihrávka 

Přihrávka 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Aktivní přihrávka 17 9 8 52,9% 

Pasivní přihrávka 9 8 1 88,9% 

Centrovaná přihrávka 2 1 1 50% 

Průniková přihrávka 2 0 2 0% 

Celkem 30 18 12 60% 

 

Zpracování míče 

 V této herní činnosti měl hráč nejniţší celkovou úspěšnost (81,8%) v porovnání 

s ostatními prvoligovými hráči. Dokonce jako jediný si špatně zpracoval míč, i kdyţ 

nebyl pod tlakem soupeře. 

Tabulka č. 14. Statistický rozbor HČJ – Zpracování míče 

Zpracování míče 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Pod tlakem soupeře 18 13 5 72,2 

Bez tlaku soupeře 15 14 1 93,3 

Celkem 33 27 6 81,8% 

 

Obcházení soupeře 

Celkem: 4 (1 úspěšná, 3 neúspěšné), Úspěšnost: 25% 

 V této herní činnosti patřil spíše k těm aktivnějším hráčům, nicméně ze čtyř 

pokusů byl úspěšný pouze jednou. Všechny své pokusy o překonání obránce v situaci 

jeden na jednoho uskutečnil v krajních prostorách poblíţ pokutového území soupeřovy 



41 

 

branky, kde následná ztráta míče neměla aţ tak fatální následky a neznamenala hrozbu 

pro obranu svého týmu. 

 

Střelba 

Celkem: 1 (0 úspěšných, 1 neúspěšná), Úspěšnost: 0% 

 Do střely se tento hráč dostal pouze jednou, kdyţ se k němu odrazil míč po 

rohovém kopu. Z hranice pokutového území však střílel nad branku soupeře.  

 

5.1.1 Analýza hráče v zápase SK Převýšov – Jiskra Domažlice 

 Utkání 13. kola České fotbalové ligy mezi domácím Převýšovem a 

západočeskou Jiskrou Domaţlice mělo favorita spíše v podobě hostujícího celku. Ten 

v dosavadním průběhu sezóny padl pouze jednou, a díky tomu úřadoval na druhém 

místě tabulky. Domácí ale z posledních tří zápasů vytěţili hned osm bodů a jejich forma 

nasvědčovala tomu, ţe by se mohlo jednat o vyrovnané utkání. Sledovaným hráčem byl 

krajní ofenzivní záloţník Převýšova. Utkání skončilo vítězstvím domácích 2:1. 

Tabulka č. 15. Základní statistické charakteristiky hráče 

Základní charakteristiky Počet 

Odehrané minuty v utkání 90 

Celkem kontaktů s míčem 33 

Drţení míče (čas/zápas) 0:51 

Vstřelené branky 0 

Asistence 0 

Finální přihrávky 0 

Střely 2 

Standartní situace 1 

 

Přihrávka 

 Utkání přineslo velice kvalitní výkony od obou druţstev. Ačkoliv se hrálo na 

hřišti v Převýšově, které svými rozměry kombinační hře moc nenahrává, byl k vidění 

útočný a divácky atraktivní fotbal. Střed hřiště byl sice plný osobních soubojů, ale hráči 
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vcelku rychle přenášeli těţiště hry z jedné strany na druhou, a tak vznikaly na krajích 

volné prostory, které právě křídelní záloţníci vyuţívali. Navíc byli velice často 

podporováni krajními obránci, se kterými mohli následně kombinovat. Námi sledovaný 

hráč v utkání prokázal velkou kvalitu a dobrou technickou vybavenost, byl silný na míči 

a zkazil velice malý počet přihrávek (pouze 2). Druţstvo Převýšova se snaţilo o rychlý 

přechod dopředu, a co nejrychleji se chtělo dostat k soupeřově brance, coţ bylo také 

příčinou malého počtu pasivních přihrávek. S celkovou úspěšností 88,9% byl tento hráč 

vůbec nejúspěšnější ze všech sledovaných hráčů. 

Tabulka č. 16. Statistický rozbor HČJ - Přihrávka 

Přihrávka 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Aktivní přihrávka 14 12 2 85,7% 

Pasivní přihrávka 3 3 0 100% 

Centrovaná přihrávka 1 1 0 100% 

Průniková přihrávka 0 0 0 0% 

Celkem 18 16 2 88,9% 

 

Zpracování míče 

 V této herní činnosti byl sledovaný hráč rovněţ velice úspěšný. Vysoké číslo u 

počtu zpracování míče bez tlaku soupeře bylo zapříčiněné tím, ţe domácí středopolaři 

efektivně přenášeli hru a hostující obrana se tak nestíhala rychle přesouvat a tím 

nevytvářela dostatečný tlak na míč. 

Tabulka č. 17. Statistický rozbor HČJ – Zpracování míče 

Zpracování míče 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Pod tlakem soupeře 13 9 4 69,2% 

Bez tlaku soupeře 15 15 0 100% 

Celkem 28 24 4 85,7% 
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Obcházení soupeře 

Celkem: 4 (1 úspěšný, 3 neúspěšné), Úspěšnost: 25%  

 Jak ukazuje celková úspěšnost (25%), tak tato herní činnost nebyla silnou 

stránkou sledovaného hráče. Ačkoliv se nebál podstoupit souboj jeden na jednoho, 

úspěšný byl pouze v jednom případě.   

 

Střelba 

Celkem: 2 (2 úspěšné, 0 neúspěšných), Úspěšnost: 100% 

 Ke střelbě se dostal celkem dvakrát a pokaţdé se mu povedlo trefit soupeřovu 

branku. V určitých fázích utkání se tento hráč stahoval i do středu hřiště, odkud poté i 

ohrozil hostujícího brankáře.  

 

5.1.1 Analýza hráče v zápase Loko Vltavín – SK Viktorie Jirny 

 V tomto utkání se představilo domácí druţstvo Loko Vltavín a hostující Viktorie 

Jirny. Vzhledem k postavení obou celků v tabulce byl mírným favoritem celek z Jiren. 

Nicméně Vltavín je na svém hřišti vţdy velmi silný, a tak se čekal spíše vyrovnaný 

zápas. Sledovaným hráčem byl krajní ofenzivní záloţník Loko Vltavín. Utkání skončilo 

0:0, v penaltovém rozstřelu byl úspěšnější tým hostí. 

Tabulka č. 18. Základní statistické charakteristiky hráče 

Základní charakteristiky Počet 

Odehrané minuty v utkání 90 

Celkem kontaktů s míčem 34 

Drţení míče (čas/zápas) 0:41 

Vstřelené branky 0 

Asistence 0 

Finální přihrávky 1 

Střely 0 

Standartní situace 1 
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Přihrávka 

 Tento zápas byl především velkou bitvou o kaţdý metr hřiště a příliš 

kombinačních akcí nepřinesl. Oba celky hrály jednoduchý fotbal zaloţený především na 

nakopávaných míčích směrem na silné útočníky. Záloţní řady se do hry příliš 

nedostávaly, a kdyţ uţ se naskytla nějaká moţnost konstruktivního útoku, tak většinou 

skončila nepřesností. Nicméně úspěšnost aktivních přihrávek pouhých 27% je 

nejhorším výsledkem ze všech sledovaných hráčů. Hráč vyprodukoval spoustu 

přihrávek pouze dopředu do volného prostoru, které nemohly najít správného adresáta a 

většinou skončily odkopem soupeřových obránců. De facto jediným světlým 

momentem sledovaného hráče byl centr do pokutového území, po kterém měl jeho 

spoluhráč velkou šanci dát gól. 

Tabulka č. 19. Statistický rozbor HČJ - Přihrávka 

Přihrávka 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Aktivní přihrávka 11 3 8 27,3% 

Pasivní přihrávka 4 4 0 100% 

Centrovaná přihrávka 1 1 0 100% 

Průniková přihrávka 2 1 1 50% 

Celkem 18 9 9 50% 

 

Zpracování míče 

 Vzhledem k charakteru utkání musel hráč většinu zpracovávaných míčů uhrát 

pod tlakem soupeře. S úspěšností 70,8% se ale řadí spíše k podprůměrným hráčům. 

Tabulka č. 20. Statistický rozbor HČJ – Zpracování míče 

Zpracování míče 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Pod tlakem soupeře 18 11 7 61,1% 

Bez tlaku soupeře 6 6 0 100% 

Celkem 24 17 7 70,8% 
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Obcházení soupeře 

Celkem: 0, Úspěšnost: 0 

 Do této herní činnosti se hráč vůbec nepouštěl, situace řešil spíše jednoduchou 

pasivní přihrávkou nebo posunutím na útočníky. 

 

Střelba 

Celkem: 0, Úspěšnost: 0 

 Do střelby se tento hráč také nedostal. Tento zápas přinesl celkově nízký počet 

střeleckých pokusů od obou týmů. 

 

5.1.1 Analýza hráče v zápase FK Admira Praha – FK Slavoj Vyšehrad 

 V utkání 16. kola České fotbalové ligy na sebe narazily dva praţské týmy FK 

Admira Praha a FK Slavoj Vyšehrad. Ačkoliv měl být domácím týmem v tomto případě 

celek praţské Admiry, z důvodu neregulérnosti hrací plochy měl moţnost výhody 

vlastního hřiště právě vyšehradský Slavoj, kam bylo trochu překvapivě utkání den 

předem přesunuto. Nejen kvůli tomuto faktu, ale i vzhledem k postavení obou celků 

v tabulce, byl Vyšehrad favoritem. Sledovaným hráčem byl krajní ofenzivní záloţník 

Vyšehradu Praha. Utkání skončilo poráţkou Admiry Praha poměrem 3:5. 

Tabulka č. 21. Základní statistické charakteristiky hráče 

Základní charakteristiky Počet 

Odehrané minuty v utkání 90 

Celkem kontaktů s míčem 36 

Drţení míče (čas/zápas) 0:49 

Vstřelené branky 0 

Asistence 2 

Finální přihrávky 2 

Střely 2 

Standartní situace 3 
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Přihrávka 

 V tomto utkání se hrál otevřený útočný fotbal, jehoţ důkazem je i celkově osm 

vstřelených branek. Sledovaný hráč se snaţil pohybovat na velkém prostoru a často se 

stahoval i do středu hřiště. Několikrát za zápas si také vyměnil pozici s krajním 

obráncem. Bylo vidět velká sehranost těchto dvou hráčů a oba pracovali velmi 

flexibilně. Pokud tento hráč dostal na útočné polovině hřiště více prostoru, skoro vţdy 

to znamenalo velké nebezpečí pro soupeřovu branku. Svými průnikovými přihrávkami 

vybízel útočníky k zakončení, dvě z nich dokonce skončily gólem. Ačkoliv celková 

úspěšnost přihrávek (53,8%) je spíše podprůměrným výsledkem, hodnotil bych hráčův 

individuální výkon v této herní činnosti velice pozitivně. Většinu herních situací se 

snaţil řešit konstruktivně a často volil kreativní a vtipná řešení přihrávek. 

Tabulka č. 22. Statistický rozbor HČJ - Přihrávka 

Přihrávka 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Aktivní přihrávka 16 7 9 43,8% 

Pasivní přihrávka 5 5 0 100% 

Centrovaná přihrávka 2 0 2 0% 

Průniková přihrávka 3 2 1 66,7% 

Celkem 26 14 12 53,8% 

 

Zpracování míče 

 Vzhledem k tomu, ţe bylo utkání hráno na hřišti s relativně menšími rozměry, 

hráči museli řešit většinou tuto herní činnost pod tlakem soupeře. Sledovanému hráči se 

tato činnost příliš nedařila a skoro polovina jeho pokusů skončila neúspěšně. Celková 

úspěšnost 62,5% je nejhorším výsledkem ze všech sledovaných hráčů.  

Tabulka č. 23. Statistický rozbor HČJ – Zpracování míče 

Zpracování míče 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Pod tlakem soupeře 20 11 9 55% 

Bez tlaku soupeře 4 4 0 100% 

Celkem 24 15 9 62,5% 
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Obcházení soupeře 

Celkem: 4 (2 úspěšné, 2 neúspěšné), Úspěšnost: 50%  

V této herní činnosti byl hráč velice aktivní. V soubojích jeden na jednoho se 

snaţil především uplatňovat svou rychlost a výbušnost. V obou úspěšných případech se 

poté snaţil centrovat míč do pokutového území. Ţádná akce ale přímým ohroţením 

soupeřovy branky neskončila.  

 

Střelba 

Celkem: 2 (1 úspěšná, 1 neúspěšná), Úspěšnost: 50% 

 Tento hráč vyprodukoval v kaţdém poločase jeden střelecký pokus, kdyţ jednou 

jeho obrovskou šanci vyrazil brankář a podruhé skončila střela nad bankou. Zápas byl 

na střelecké pokusy velmi bohatý. Sledovaný hráč se mohl pokusit o střelbu i vícekrát, 

ale v kritických okamţicích volil spíše přihrávku. 

5.1.1 Analýza hráče v zápase SK Union 2013 – FK Králův Dvůr 

 13. kolo České fotbalové ligy nabídlo souboj nováčka soutěţe SK Union 2013 a 

fotbalistů z Králova Dvora. Na hřišti v Novém Bydţově se setkaly týmy ze sousedních 

míst v tabulce, a tak se dalo očekávat vyrovnané utkání. Mírným favoritem bylo ale 

muţstvo Unionu, kterému se před domácími diváky velmi daří. Sledovaným hráčem byl 

krajní ofenzivní záloţník SK Union 2013. Utkání skončilo 0:1. 

Tabulka č. 24. Základní statistické charakteristiky hráče 

Základní charakteristiky Počet 

Odehrané minuty v utkání 90 

Celkem kontaktů s míčem 47 

Drţení míče (čas/zápas) 0:58 

Vstřelené branky 0 

Asistence 0 

Finální přihrávky 2 

Střely 1 

Standartní situace 9 
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Přihrávka 

 V tomto zápase se více dařilo kombinovat hostujícímu druţstvu, domácí se 

snaţili hru co nejvíce zjednodušovat, a tak byl k vidění velký počet nakopávaných míčů 

od obrany. Tento hráč ale jistou kvalitu prokázal a s celkovou úspěšností 66,7% se řadí 

k lepšímu průměru všech sledovaných hráčů. Převáţnou většinu času zápasu se 

pohyboval u postranní lajny, odkud se snaţil i centrovat do pokutového území (3). 

Tabulka č. 25. Statistický rozbor HČJ - Přihrávka 

Přihrávka 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Aktivní přihrávka 13 6 7 46,2% 

Pasivní přihrávka 10 10 0 100% 

Centrovaná přihrávka 3 1 2 33,3% 

Průniková přihrávka 1 1 0 100% 

Celkem 27 18 9 66,7% 

 

Zpracování míče 

 Tento hráč prokázal velice dobré pokrytí míče. V případech, kdy se mu úplně 

nepovedl první dotek, tak velice dobře pouţil své tělo a míč poté ještě úspěšně uhrál. 

S celkovou úspěšností 85,7% je v této herní činnosti nejúspěšnějším třetiligovým 

hráčem. 

Tabulka č. 26. Statistický rozbor HČJ – Zpracování míče 

Zpracování míče 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Pod tlakem soupeře 17 13 4 76,5% 

Bez tlaku soupeře 11 11 0 100% 

Celkem 28 24 4 85,7% 

 

Obcházení soupeře 

Celkem: 2 (1 úspěšný, 1 neúspěšný), Úspěšnost: 50% 

 V této herní činnosti byl hráč spíše pasivní, raději volil zaseknutí míče a pasivní 

zpětnou přihrávkou. 
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Střelba 

Celkem: 1 (0 úspěšných, 1 neúspěšná), Úspěšnost: 0% 

 K zakončení se sledovaný hráč dostal pouze jednou, kdyţ po centrovaném míči 

od spoluhráče hlavičkoval nad branku. Domácí se v tomto utkání velice těţko dostávali 

k zakončení, počet střeleckých pokusů celého týmu byl tedy velice nízký. 
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5.2 Celkové výsledky hráčů Synot ligy a České fotbalové ligy a jejich vzájemné 

porovnání 

Tato kapitola obsahuje prostřednictvím textu a tabulek celkové zhodnocení obou 

výkonnostních kategorií s jejich následnou komparací.  

Přihrávka 

 Z tabulek 3 a 4 je patrný rozdíl především v četnosti přihrávek. V úspěšnosti se 

hráči z ČFL de facto vyrovnali hráčům ze Synot ligy. Velký rozdíl byl v četnosti 

pasivních přihrávek, kde si ovšem hráči ze Synot ligy připsali i tři nezdařené pokusy.  

Centrovaných přihrávek vyprodukovali opět více hráči ze Synot ligy, zároveň byli také i 

úspěšnější. 

Tabulka č. 27. Statistický rozbor HČJ – Přihrávka u všech sledovaných hráčů Synot 

ligy 

Přihrávka 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Aktivní přihrávka 57 31 26 54,4% 

Pasivní přihrávka 49 46 3 93,9% 

Centrovaná přihrávka 18 9 9 50% 

Průniková přihrávka 9 5 4 55,6% 

Celkem 133 92 41 69,2% 

 

Tabulka č. 28. Statistický rozbor HČJ – Přihrávka u všech sledovaných hráčů ČFL  

Přihrávka 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Aktivní přihrávka 54 28 26 51,9% 

Pasivní přihrávka 22 22 0 100% 

Centrovaná přihrávka 7 3 4 42,9% 

Průniková přihrávka 6 4 2 66,7% 

Celkem 89 57 32 64% 
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Zpracování míče 

 Z tabulek 3 a 4 je patrný rozdíl v celkové úspěšnosti, která je o 8,6% lepší ve 

prospěch hráčů Synot ligy. Nebýt jednoho nezdařeného pokusu o zpracování míče bez 

tlaku soupeře, tak by celková úspěšnost korespondovala s úspěšností zpracování míče 

pod tlakem soupeře. 

Tabulka č. 29. Statistický rozbor HČJ – Zpracování míče u všech sledovaných hráčů 

Synot ligy 

Zpracování míče 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Pod tlakem soupeře 73 54 19 74% 

Bez tlaku soupeře 65 64 1 98,5% 

Celkem 138 118 20 85,5% 

Tabulka č. 30. Statistický rozbor HČJ – Zpracování míče u všech sledovaných hráčů 

ČFL 

Zpracování míče 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Pod tlakem soupeře 68 44 24 64,7% 

Bez tlaku soupeře 36 36 0 100% 

Celkem 104 80 24 76,9% 

 

Obcházení soupeře 

 Jak ukazují tabulky 3a 4, tak v této herní činnosti byli aktivnější a zároveň i 

úspěšnější hráči ze Synot ligy. 

Tabulka č. 31. Statistický rozbor HČJ – Obcházení soupeře u všech sledovaných hráčů 

Synot ligy 

Obcházení soupeře 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Celkem 15 9 6 60% 

 

Tabulka č. 32. Statistický rozbor HČJ – Obcházení soupeře u všech sledovaných hráčů 

ČFL 

Obcházení soupeře 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Celkem 10 4 6 40% 
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Střelba 

 Dle tabulek 3 a 4 jsou jednotlivé četnosti a úspěšnosti u obou výkonnostních 

kategorií zcela totoţné. 

Tabulka 33. Statistický rozbor HČJ – Střelba u všech sledovaných hráčů Synot ligy 

Střelba 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Celkem 5 3 2 60% 

 

Tabulka 34. Statistický rozbor HČJ – Střelba u všech sledovaných hráčů ČFL 

Střelba 
Celkový 

počet 
Úspěšné Neúspěšné 

Úspěšnost 

v % 

Celkem 5 3 2 60% 
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6 DISKUSE 

Celkem jsme v této analýze sledovali osm krajních ofenzivních záloţníků, kteří nám 

poskytli potřebná data k vypracování této bakalářské práce. Jednotlivé individuální 

herní výkony nám jednak prokázaly určitou kvalitu hráčů a také se jistou měrou 

podílely na celkovém týmovém výkonu celého muţstva. Samozřejmě, ţe někteří z hráčů 

ovlivnili tento výkon více, myslím v dobrém slova smyslu, a patřili k ústředním osobám 

zápasu, někteří naopak zaostali za svým očekáváním a jejich herní výkon byl spíše 

podprůměrný. Z jevů, které měly nejvyšší četnost v našem sledování, to byly herní 

činnosti přihrávka a zpracování míče – tedy dvě nejdůleţitější a nejfrekventovanější 

činnosti krajního záloţníka.  

Z dosaţených výsledků mě u skupiny hráčů Synot ligy velice překvapila 

relativně nízká celková úspěšnost přihrávek, která nakonec nedosáhla ani hranice 70%, 

coţ znamená, ţe de facto kaţdou třetí (čtvrtou) přihrávku tito hráči pokazili. Přitom 

kdyţ se podíváme na analýzu středních záloţníků Kabeláka (2014) nebo Hamady 

(2013), tak celková úspěšnost přihrávek u sledovaných hráčů byla v prvním případě 

83,83% a v druhém případě 79%, coţ jsou znatelně lepší výsledky. Příčinou je nejspíše 

lepší technická vybavenost hráčů středu pole, kteří mají míč častěji na svých kopačkách 

a mají i vyšší četnost této herní činnosti. Pro krajní ofenzivní hráče jsou také 

charakteristické centrované přihrávky ze stran směrem do pokutového území, které jsou 

na provedení sloţitější a hráči u nich nemají tak velkou úspěšnost jako u jednoduchých 

aktivních či pasivních přihrávek. Přesto si myslím, ţe celková úspěšnost námi 

sledovaných hráčů ze Synot ligy nekoresponduje s tím, ţe jsou to profesionální hráči 

těch nejlepších klubů naší nejvyšší soutěţe, a měla by být podstatně vyšší.  

Dále jsem nečekal aţ tak velký rozdíl v četnosti pasivních přihrávek obou 

výkonnostních kategorií. Hráči Synot ligy vyprodukovali více neţ dvakrát tolik 

pasivních přihrávek neţ hráči ČFL. Vysvětluji si to tím, ţe hráči naší nejvyšší soutěţe si 

více tzv. „váţí míče“ a raději volí bezpečnou pasivní přihrávku dozadu, neţ aby 

riskovali případnou ztrátu míče. Typickým příkladem tohoto jevu byl krajní ofenzivní 

záloţník Sparty Praha, který ve sledovaném zápase měl poměr aktivních a pasivních 

přihrávek 11:19. Hráči třetí ligy jsou v tomto ohledu o něco odváţnější a snaţí se volit 

spíše přímočařejší řešení aktivní přihrávkou dopředu, častokrát i za cenu ztráty míče. 

Důsledkem toho bylo, ţe charakter hry této soutěţe nebyl tak plynulý, hráči leckdy 
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nebyli schopni si mezi sebou vyměnit tři a více přihrávek a docházelo také k častému 

přerušování hry. Hráči Sparty Praha či Dukly Praha naopak dokázali kombinovat i delší 

časový úsek, několikrát se i stalo, ţe se dokonce ze soupeřovy poloviny hřiště 

prokombinovali aţ ke své vlastní brance.  

 U herní činnosti střelba mě příjemně překvapila úspěšnost, která byla u obou 

soutěţí zcela totoţná, a to 60%. Ačkoliv ţádný ze sledovaných hráčů nedal gól, tak 

z celkových deseti střel hned šest mířilo mezi tyče. Kdyţ se podíváme na výsledky 

analýz Kabeláka (2014), Hamady (2013) a Vašáka (2012), tak zjistíme, ţe vzhledem 

k poměrně nízké četnosti této herní činnosti, je rozptyl celkové úspěšnosti značný 

(nejniţší – 16,67%, nejvyšší – 90%), a proto musíme brát dosaţené výsledky raději 

s rezervou.  

 Dále se podrobněji zaměříme na jednotlivé hypotézy, které jsme si pro tuto 

práci stanovili. U kaţdé z nich se pokusíme vysvětlit dosaţené výsledky sledovaných 

hráčů. 

1.   Předpokládáme významně vyšší úspěšnost centrovaných přihrávek ze stran do 

pokutového území u skupiny hráčů ze Synot ligy v porovnání se skupinou hráčů 

z České fotbalové ligy. 

Hypotéza nebyla potvrzena. 

 Především u hráčů České fotbalové ligy mě zklamala nízká četnost této herní 

činnosti. Čekal bych, ţe se hráči budou více dostávat do postranních prostorů kolem 

pokutového území, ale jak jsem viděl, tak ve většině zápasů této výkonnostní úrovně se 

hra odehrávala spíše mezi oběma „vápny“, nejčastěji kolem středového kruhu. Hráči 

Synot ligy centrovali celkem 18x s úspěšností 50%, hráči České fotbalové ligy měli 

pouhých sedm pokusů o centr a jejich úspěšnost byla 42,9%. Vzhledem k četnosti této 

herní činnosti nepovaţuji tento rozdíl za nějak výrazný. 

2. Předpokládáme významně vyšší úspěšnost aktivních přihrávek u skupiny hráčů ze 

Synot ligy v porovnání se skupinou hráčů v České fotbalové ligy. 

Hypotéza nebyla potvrzena. 



55 

 

 Úspěšnost aktivních přihrávek u hráčů ze Synot ligy byla dalším velkým 

zklamáním dosaţených výsledků. Hodnota 54,4% je opravdu nízká. Můţeme říci, ţe 

téměř kaţdá druhá přihrávka byla neúspěšná. Krajní záloţníci ČFL měli u aktivních 

přihrávek úspěšnost horší jen o pár procent, a to 51,9%. Vašák (2012) ve své práci došel 

k výsledkům podstatně lepším, kdyţ čtyři sledovaní střední záloţníci České fotbalové 

ligy aktivně přihrávali s úspěšností 68%. Tento poměrně velký rozdíl je rozhodně 

k zamyšlení. Buď mohli být námi sledovaní krajní ofenzivní záloţníci podstatně 

limitováni technickou vybaveností anebo mohli volit v kritických herních situacích 

špatná řešení.  

3. Předpokládáme nevýznamný rozdíl v úspěšnosti obcházení soupeře mezi skupinou 

hráčů ze Synot ligy v porovnání se skupinou hráčů z České fotbalové ligy. 

Hypotéza nebyla potvrzena 

 Tato hypotéza nebyla potvrzena především díky tomu, ţe sledovaný hráč Slavie 

Praha dosáhl v této herní činnosti při celkově nejvyšší četnosti 6 pokusů obdivuhodné 

úspěšnosti 100%. Nebýt tohoto mimořádného individuálního herního výkonu, myslím, 

ţe by se celková úspěšnost hráčů Synot ligy nevyšplhala na 60%, ale pohybovala by se 

spíše někde kolem hranice 40%, jak tomu je i u hráčů ČFL. 

4. Předpokládáme významně vyšší úspěšnost zpracování míče pod tlakem soupeře u 

skupiny hráčů ze Synot ligy v porovnání se skupinou hráčů z České fotbalové ligy. 

Hypotéza byla potvrzena. 

 Hráči Synot ligy prokázali větší kvalitu v práci s míčem pod tlakem soupeře. Při 

celkově vysoké a také podobné četnosti této herní činnosti dokázali zpracovat míč 

s úspěšností 74%, kdeţto hráči z ČFL dosáhli hodnoty 64,7%. Rozdíl 9,3% povaţuji 

v tomto případě za výrazný. 
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7 ZÁVĚR 

V této práci jsme se zabývali analýzou krajního ofenzivního záloţníka ve fotbale. Cílem 

bylo zjistit četnost a úspěšnost jednotlivých individuálních herních činností jednotlivce. 

Sestavili jsme si proto seznam sledovaných jevů, které jsme povaţovali u hráče na této 

pozici za významné. Jednalo se především o přihrávku a zpracování míče. Dosaţené 

výsledky jsme poté porovnávali v rámci dvou výkonnostních kategorií, a to české 

nejvyšší soutěţe Synot ligy a třetí nejvyšší soutěţe České fotbalové ligy. Sledovaného 

hráče jsme se vţdy snaţili vybrat z týmu, který byl v zápase favoritem nebo byl alespoň 

v tabulce lépe postavený. K získávání dat jsme vyuţili pořízení videozáznamu na 

kameru, která poskytuje objektivní pohled k sledované problematice. Následně jsme 

pořízené záběry převedli do počítače, kde jsme se mohli všechny důleţité fáze zápasu 

několikrát zastavit, přetočit a přehrát znovu. Vyuţili jsme metodu tzv. nepřímého 

pozorování.  

 Co se týče dosaţených výsledků, tak mě jednotlivé individuální výkony 

především u hráčů naší nejvyšší soutěţe spíše zklamaly. Důkazem toho je i to, ţe se 

nepotvrdily hned tři hypotézy. Vzhledem k tomu, ţe jsou to hráči, kteří na svých 

postech patří ke špičce ligy, čekal bych podstatně vyšší úspěšnost přihrávek. U hráčů 

České fotbalové ligy bych mě zase překvapila nízká četnost centrovaných přihrávek a 

obcházení soupeře. V určitých chvílích se mi zdálo, jakoby hráčů scházelo sebevědomí 

se pustit do nějaké odváţnější akce a raději volili snadné přihrávky. 

 Nicméně jsem velice rád, ţe jsem mohl prostřednictvím této práce proniknout k 

analýze individuálních herních výkonů fotbalistů naší nejvyšší úrovně a dosaţené 

výsledky mi ukázaly leccos zajímavého.  
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