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ABSTRAKT 

 

Název práce:  

Vliv velikosti pohybového zatížení na taktické dovednosti hráče fotbalu. 

 

Cíle práce:  

Diagnostikovat taktickou vyspělost jednotlivců při řešení soutěžní situace během 

fotbalového utkání.  

 

Metody:  

Pro dosažení stanoveného cíle jsme zvolili metodu nepřímého pozorování. Při 

této metodě sledujeme videozáznam fotbalového utkání.  

 

Výsledky:  

 Výsledky naší práce ukazují procentuální rozdíl efektivity pohybové odpovědi 

mezi národním týmem ČR a národním týmem Slovenska. V prvním poločase utkání 

bylo mužstvo ČR efektivnější o 15% než tým Slovenska. V druhém poločase utkání byl 

opět tým ČR o 12% efektivnější v pohybové odpovědi.   

 

Klíčová slova:  

Soutěžní situace, taktické dovednosti, taktická příprava, taktické řešení, 

rozhodování, únava. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title:  

The Influence of the physical load on the tactical skills in soccer. 

 

Objectives:  

Diagnose individuals tactical maturity in dealing with the competitive situation 

during a football game.  

 

Methods:  

 To achieve the objective, we chose the method of indirect observation. In this 

method, we are watching video football game. 

 

Results:  

 The results of our study show the percentage difference between the 

effectiveness of physical responses of the Czech Republic national team and the 

national team of Slovakia. In the first half the match was the team of the Czech 

Republic to 15% more efficient than the team of Slovakia. In the second half the match 

was again the team of the Czech Republic to 12% more effective response in motion. 

 

Keywords:  

The competitive situation, tactical skills, tactical training, tactical solutions, 

deciding, fatigue. 
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1 ÚVOD 

Fotbal patří k nejrozšířenějším sportovním hrám na světě. Vznikl z míčových her, 

které jsou v každé historické etapě v různých obměnách součástí kulturního vývoje 

lidstva. 

  

V Čechách a na Moravě se fotbal začal hrát koncem 19. Století v cyklistických a 

veslařských klubech a také ve studentských kroužcích. První fotbalové utkání u nás se 

hrálo 29. Září 1887 v Roudnici nad Labem. V roce 1891 vznikl Český fotbalový svaz, 

který se k 1.1. 1993 přejmenoval na Českomoravský fotbalový svaz. 

   

Česká fotbalová reprezentace reprezentuje Českou republiku na mezinárodních 

akcích, jako je mistrovství světa nebo Evropy. Navazuje na československou 

reprezentaci, která zanikla rozdělením Československa. 

 

Prvním zápasem samostatné české reprezentace bylo přátelské utkání proti 

domácímu Turecku (výhra ČR 4:1) 

 

Nedílnou součástí kvalitního fotbalového hráče je skvěle zvládnutá taktická 

příprava. Pro tuto práci jsem si vybral taktické dovednosti jako je efektivita pohybové 

odpovědi, kterou dobře znám, protože jsem sedmnáct let působil v několika fotbalových 

klubech na pozici útočníka. Každý hráč se jinak rozhoduje v soutěžních situacích, a 

jestli je jeho řešení správné či špatné se v daný moment z pohledu hráče nedá moc 

dobře zhodnotit, ale z pozice pouhého pozorovatele neboli diváka jsou tyto možnosti 

lépe viditelné.  

 

Současně bych chtěl přispět k přiblížení problematiky týkající se efektivity 

pohybové odpovědi ve fotbale. Jelikož jsem v dostupné literatuře našel velice málo 

informací.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části se budu věnovat odborné teorii a různým teoretickým poznatkům 

taktické přípravy a jejím dílčím částem jako je například charakteristika osobnosti 

sportovce, schopnosti hráče, koncentrace pozornosti, maximální spotřeba kyslíku (VO2 

max.) a soutěžní situace. 

 

2.1 Charakteristika osobnosti sportovce 

Osobnost sportovce chápeme jako jednotku duševních vlastností a psychických 

procesů, stavů, které jsou relativně stálé a typickým způsobem se projevují v každé 

sportovní činnosti (Jansa, 2007).  

 

Osobnost sportovce je chápána jako „produkt“, který se neustále vyvíjí a je ve 

vztahu člověka s prostředím, jako dynamický systém, který je nutný k zajištění životní 

existence v rámci daných podmínek. Zaměřuje se na psychiku osobnosti jako 

všestranný celek, ale i jako celek odlišený jednotlivými komponentami. Struktura a 

dynamika osobnostních vlastností, rysů a procesů je založena zejména na vnitřní 

biologické podstatě člověka a z jisté části i na vrozených individuálních dispozicích 

(vlohách). Osobnost se však tvoří i díky vnějším vlivům – prostředí a společenská 

výchova. 
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Obr. 1: Vztah struktury a dynamiky osobnosti. 

 

 

          Tito činitelé májí největší podíl na tvorbě a hlavně na vývoji osobnosti sportovce. 

Působí současně a společně formují strukturu osobnostního profilu sportovce a jsou 

mezi nimi značné individuální odlišnosti. Tyto odlišnosti jsou tak specifické, že každý 

sportovec představuje osobnost zcela ojedinělou a nenapodobitelnou. Velmi výstižně to 

vyjadřuje obr. 1, který zobrazuje strukturu a dynamiku osobnosti člověka obecně. 

Každý sportovec se vyznačuje konkrétními vlastnostmi a osobnost je pojem jednotící 

právě tyto vlastnosti. Osobnost se ve sportovní činnosti neustále rozvíjí a dotváří a 

současně svým vlivem modifikuje kariéru sportovce. 

 

          Temperament vystihuje dispoziční vlastnosti projevující se vzrušivostí, 

impulzivností, silou, ale i tempem psychických procesů. Určuje hloubku a trvání 

emociálních reakcí (Jansa, 2007). 

 

         Psychologie sportu začleňuje temperament do oblasti dynamiky osobnosti, která 

se formuje tělesnou adaptací na fyzickou zátěž. 
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2.2 Schopnosti sportovce 

Jedna z dalších nezbytných vlastností sportovce jsou jeho schopnosti. Schopnosti 

sportovce také vycházejí z biologického základu člověka. Velký odrazový můstek u této 

vlastnosti jsou vrozené dispozice neboli vlohy. Jedná se o vrozené individuální 

zvláštnosti jedince, které mohou za výhodných podmínek pozitivním vlivem prostředí a 

výchovy podporovat rozvoj těchto schopností. 

 

Schopnosti chápeme jako souhrn psychických, ale i tělesných předpokladů, 

možností člověka, které jsou podstatné k úspěšnému vykonávání pohybových nebo 

sportovních činností (Tomešová, 2007).  

 

U schopností z hlediska vývoje rozeznáváme tyto čtyři druhy. 

 

2.2.1 Senzorické schopnosti:  

Senzorické schopnosti znamenají smyslovou senzibilitu, např. rozlišovací čivost, 

vnímání časoprostoru, jde o specifické pocity, např. vody, sněhu míče, také jde o 

zvýšenou pozornost a koncentraci. Tyto schopnosti lze rozvíjet již v nízkém věku u dětí. 

Opakovaným procvičováním zkvalitňujeme funkci analyzátorů jak ve vztahu 

k vnitřnímu prostředí – např. analýza informací ze svalů do šlach, tak k zevnímu 

prostředí – např. odhad vzdálenosti. Tím zkvalitňujeme zpětnovazební kontrolu pohybu, 

kdy na základě informací z receptorů kontrolujeme polohy a průběh pohybu (Kryštofič, 

2006). 

2.2.2 Senzomotorické schopnosti: 

Tyto schopnosti jsou schopnosti silové, rychlostní, vytrvalostní a koordinační. 

Silová schopnost je komplex schopností překonávat, udržovat nebo brzdit určitý odpor 

pouze činností svalů. Rychlostní schopnost je komplex pohybových schopností 

provádět krátkodobou činnost co nejrychleji, nejvyšší možnou intenzitou. Vytrvalostní 

schopnost je komplex pohybových schopností provádět činnost požadovanou intenzitou 

co nejdéle, odolávat únavě. Koordinační schopnost je komplex pohybových schopností 
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lehce a účelově koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobit je měnícím se podmínkám, 

provádět složitou pohybovou činnost, rychle si osvojit nové pohyby (Dovalil, 1992). 

2.2.3 Intelektuální schopnost: 

Intelektuální schopnost je kvalita, která dovolí hráči rychle rozlišovat herní 

situace a adaptovat se na ně pod tlakem atmosféry utkání.  

2.2.4 Estetické schopnosti: 

  Neboli interpretace či tvořivost. V každém sportu jde o různé schopnosti, které 

se vzájemně prolínají a kombinují pro danou sportovní činnost. Především jde o 

specifické schopnosti, které jsou předpokladem pro sportovní výkon v daném 

sportovním odvětví. Schopnosti a dovednosti jsou úzce spjaty. Schopnosti jsou vrozené 

a dovednosti jsou učením získané dispozice, které jsou nutné pro správné a rychlé 

provádění činnosti (Jansa, 2007). 

´ 

 

2.3 Koncentrace pozornosti 

Koncentrace pozornosti je stav mysli, ve které není rozdíl mezi tím, na co myslíme a 

tím co zrovna děláme. Ve vztahu na sportovní výkon je zapotřebí dodržovat základní 

principy koncentrace. Koncentrace vyžaduje úsilí a přípravu. U zkušených sportovců 

většinou se jedná o profesionální sportovce lze pozorovat skvěle zvládnutou koncentraci 

pozornosti. Oni dokáží pozornost rozdělit na několik dílčích úseků, ale vědomě se 

dokážou v jednom okamžiku soustředit pouze na jednu myšlenku. Sportovec se umí 

zaměřit a soustředit na určitou akci, která je specifická v dané situaci a věnuje jí svou 

pozornost. Sportovcovu pozornost dokáží narušit irelevantní nebo nekontrolovatelné 

podněty (např. diváci, soupeř, únava) a pak dochází ke ztrátě koncentrace sportovce 

(Tomešová, 2007).  

 

Koncentraci nelze nikdy ztratit jen je zaměřena jinam, na podnět, který nesouvisí 

s prováděnou činností. Při provádění sportovního výkonu lze vyčlenit dva druhy 

rušivých podnětů. Vnější rušivý podnět je například zvuk z publika, chování soupeře, 
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různé překážky na trati k dosažení výkonu nebo pouhá změna počasí. Vnitřní rušivý 

podněty mají většinou psychologický charakter, jde většinou o obavy, myšlenky a 

pocity sportovce, například obavy o to, co se stane v budoucnosti („co když spadnu“), 

lítost nebo zlost nad tím co se už stalo, strach z názoru ostatních, pocit nudy či únavy, 

ale i předčasná radost z blížícího se vítězství (Tomešová, 2007). 

 Koncentraci je možné zlepšit a nacvičit k dokonalému zvládnutí dvěma způsoby. 

 

 

2.3.1 Modelovaný trénink 

Modelovaný trénink je proces postupného přizpůsobení se podnětům (situační 

vlivy), které svými psychogenními účinky nepříznivě působí na činnost sportovce, tj. 

pokouší se přiblížit psychologicky tréninkový proces atmosféře vlastní soutěže. 

Sportovec se učí efektivně koncentrovat pomocí simulace reálných zátěžových situací a 

rušivých podnětů, které k nim patří, v tréninku. Vymýšlí postupy zvládání těchto 

situací. Tímto procesem se snaží o snížení pravděpodobné ztráty koncentrace pozornosti 

v důsledku vyrušení jedním z podnětů (Jansa, 2007). 

 

 

2.3.2 Rituály 

Rituály jsou v psychologické přípravě zaměřené hlavně na výrazné zlepšení 

schopnosti sportovce se koncentrovat. Rituály jsou jakési rutinní postupy a přípravné 

akce, které napomáhají sportovci se lépe koncentrovat při provádění sportovního 

výkonu. Časté jsou rituály před soutěží (co sportovec dělá večer nebo ráno před soutěží 

či v šatně…), přímo před začátkem sportovního výkonu (pohyby, myšlenky), po chybě 

(sportovec se snaží zbavit myšlenky na provedenou chybu a znovu koncentrovat 

pozornost na prováděnou činnost) (Jansa, 2007). 
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2.4 Únava 

Uvažuje se, že prvotní příčinou únavy je svalová činnost. Tento jev lze definovat 

jako pokles výkonnosti a neschopnost pokračovat v další práci. Po ukončení zátěže, 

během zotavení však příznaky únavy mizí. U člověka jsou dvě hlavní příčiny únavy. Jde 

buď o únavu vznikající během svalové činnosti, nebo jde o únavu čistě mentální, 

eventuálně může únava vznikat při kombinaci obou (Máček, 2011). 

 

Při pohybovém zatížení dochází ke zvýšeným nárokům na metabolické krytí svalové 

činnosti a v jeho důsledku pak k poruchám (selhávání) metabolických funkcí a 

nervosvalového systému, ovlivňujících kognitivní funkce a pohybové provedení činnosti. 

Dochází k narušování homeostázy způsobené snížením regulační efektivity organismu 

(Meeusen et al., 2006). 

 

Sejersted a Sjøgaard (2000) se proto snažili nalézt jinou příčinu, která způsobuje 

pokles pohybového výkonu po vysoce intenzivní činnosti. Dospěli k závěru, že rozvoj 

únavy je způsoben poruchou svalového membránového potenciálu, resp. poruchou Na+/K+ 

pumpy a následného hromaděním draslíku v intersticiu svalů. Tato hypotéza byla 

podpořena nalezenými hodnotami draslíku (> 11 mmol/l) v intersticiu po maximálním 

pohybovém zatížení (Nielsen et al., 2004). Zvýšená koncentrace draslíku je spojena se 

sníženou produkci svalové síly (Cairns & Dulhunty, 1995). 

 

Tělesná únava ve fotbalu je spojena s postupující dobou trvání utkání a negativně 

postihuje především způsobilost hráče produkovat krátkodobou vysoce intenzivní 

pohybovou činnost anaerobního typu, než schopnost realizovat činnost aerobního typu. 

Hráči jsou schopni ke konci utkání vykonávat spíše činnost v nižších intenzitách, anebo 

vyvinout velmi krátké svalové úsilí (výskok, krátký sprint). Výrazně však klesá schopnost 

realizovat opakovaně vysoce intenzivní pohybovou činnost s krátkými intervaly odpočinku, 

což je potvrzeno významně nižší koncentrací krevního LA v druhé části utkání (Bangsbo, 

Nørregaard, & Thorsøe, 1991). 

 

Schopnost zotavení po akutní krátkodobé vysoce intenzivní činnosti je spojována jak 

s aktuální (krátkodobou, dočasnou) tělesnou únavou, tak také s tzv. kumulativní únavou, 

která se projevuje redukcí celkové lokomoční činnosti prostřednictvím kumulace krevního 
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La po opakované vysoce intenzivní činnosti, což se projevuje nižší překonanou vzdáleností 

ve druhé polovině utkání ve srovnání s první polovinou (Bangsbo, Nørregaard, & Thorsøe, 

1991; Verheijen, 1998). 

 

 

2.5 Soutěžní situace 

Soutěžní situace je konkrétní úsek aktuálního boje v soutěžích, v němž se 

střetávají zájmy osob (konkurujících soupeřů i spolupracujících spoluhráčů), které jsou 

v dané chvíli do situace zapojené. Má složku vnější, která vyplívá z objektivní situace 

v prostoru, času a osob do ní zapojených, a složku vnitřní, která vychází z chápání 

situace jednotlivými osobami v ní zúčastněnými (Perič, 2010).    

 

Tab. 1: Taktika v různých typech sportovních výkonů (Dovalil a kol., 2009). 

Hledisko Typ Popis Příklad 

Typ soupeření Protichůdné 

soupeření 

Soupeři sledují různé 

cíle,vítězství jednoho je 

bezpodmínečně prohrou druhého, 

soupeř je pouze jeden 

Sportovní hry 

Možnosti kontaktu se 

soupeřem 

Cílený Tělesný kontakt se soupeřem, v 

rámci pravidel je možné využít 

tohoto kontaktu ke zlepšení 

vlastního výkonu 

Sportovní hry 

Délka sportovního boje Dlouhodobý Strategický plán je možné během 

sportovního výkonu zcela 

diametrálně změnit 

Fotbal 

Množství partnerů Družstvo Sportovní výkon provádí 

současně několik jedinců, 

většinou proti stejně velkému 

počtu soupeřů 

Fotbal 

 

2.5.1 Taktické myšlení a rozhodování 

Obsahem taktického myšlení jsou složité myšlenkové procesy. Cílem těchto 

procesů je optimální výběr správného řešení v dané HSi. Velký význam v těchto 

procesech taktického myšlení májí osvojené taktické dovednosti a zkušenosti. Taktické 

myšlení je tak účinné jak dobře dokáže hráč využít právě tyto dovednosti a zkušenosti. 
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Úplný základ pro účinné taktické myšlení je hráčova paměť a její schopnost 

zapamatování, uchování a vybavování si již nacvičených herních odpovědí v HSi. Vliv 

paměti se projevuje již při analýze HSi, ale hlavně při výběru optimální pohybové 

odpovědi (Štilec a kol., 1989). 

 

Rozhodování patří mezi specifickou množinu vyšších kognitivních funkcí, čili 

funkcí exekutivních, zajišťujících samostatné a účelné jednání a zákonitě tak postihuje 

veškeré chování. Slouží k tomu, aby byl člověk schopen plánovat běžné každodenní 

činnosti, rozhodovat se, adaptovat se na své fyzické a sociální prostředí (Preiss a kol., 

1998). 

 

Rozhodování je definováno jako volba pohybové odpovědi při řešení herní 

úlohy. Úspěšnost taktického rozhodnutí je spojována s herní inteligencí, kterou 

chápeme jako celkovou analýzu HSi na základě logického resp. operativního myšlení. S 

počtem herních úkolů, které se mnohdy vyskytují současně, se mění i množství 

potenciálních řešení, resp. pohybových odpovědí v HSi. V situaci, kdy má hráč v držení 

míč, vykonává manipulační činnost s míčem a neustále se rozhoduje o volbě pohybové 

odpovědi např., zda v danou chvíli přihraje spoluhráči, nebo jestli vhodnější s míčem 

driblovat, příp. jaký způsob obcházení zvolit apod. Dokonce i hráči, kteří nemají v 

držení míč, se rozhodují o volbě pohybové odpovědi a realizují různé dovednosti v 

rámci lokomočních činností bez míče, jako jsou např. obsazování prostoru, obsazování 

hráče s míčem apod (Abernethy, Wood, & Parks, 1999). 

 

(Stejskal, 1998) definuje senzorickou složku jako schopnost uskutečnit pohyb v 

co nejkratším čase tzn. v časovém intervalu podnět – volní reakce. Magill (1998) 

dodává, že úspěšná realizace herního úkolu spočívá nejen na reakčním čase, 

„synonymem je reakční rychlost, reakčně rychlostní schopnost, čas reakce a reakční 

schopnost (Měkota & Blahuš, 1983). Indikátorem senzorické složky je doba reakce 

(DR), která je podle Schmidta (1991) a Süsse (2006) ukazatelem rychlosti a efektivnosti 

rozhodování. 
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Indikátorem motorické složky je akční pohybová rychlost (movement time) a je 

výsledkem rychlosti svalové kontrakce a aktivace nervosvalového systému a výrazně se 

liší od reakční rychlosti (Magill, 2003; Měkota & Novosad, 2005). Synonymem je akční 

rychlost, pohybový čas, realizační rychlost, čas pohybové odpovědi (response time), 

realizačně rychlostní schopnost (Měkota & Blahuš, 1983) nebo podle Schmidta (1991) a 

Süsse (2006) motorický, resp. pohybový program. Akční pohybová rychlost je 

definována jako schopnost provést pohybový akt v nejkratším čase, který je měřen od 

započetí pohybu (Magill, 2003; Měkota & Novosad, 2005). 

 

Bressan (2000) a Erickson (2007) uvádějí, že spojením doby reakce a akční 

pohybové rychlosti vzniká tzv. vizuálně motorická odpověď (visual-motor response 

time) (VMO).  

 

Odborníci představili vybranou skupinu lidi, kteří vyčnívají nad svými 

vrstevníky pro dokonalost, s jakou dosahují výsledků na vysoké úrovni. Tyto znalosti 

jsou úzce spjaty s možností složitého rozhodování. Rozhodování je proces, který se 

vyskytuje ve složitých HSi, úroveň dovednosti hráče se rozhodnout závisí na taktické 

přípravě kdy se hráč v rychlosti utkání i pod tlakem musí rozhodnout pro správnou  

pohybovou odpověď v HSi. Vzhledem k tomu, že rozhodování je základním prvkem při 

dosahování vysokých výkonů ve sportu, je důležité mu v taktické přípravě věnovat 

dostatek času. 

 

Získávání odborných znalostí v oblasti sportovních her závisí do značné míry na 

schopnosti dělat rozhodnutí, které zvyšuje nevyzpytatelnost. V tomto ohledu proces 

rozhodování ovlivňuje také pozornost, očekávání a paměť (Afonso. 2012). 
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2.5.2 Úloha pozornosti v rozhodování 

Ovládání pozornosti může být ovlivněné díky podnětům. Většina smyslových 

receptorů má tendenci přizpůsobit se na pravidelné podněty, ale současně přidělování 

více pozornosti novým a nečekaným podnětům znamená, že probíhající akce může být 

provedena špatně z důvodu vnímání nových a relevantních informací o situaci. 

Přidělování pozornosti je zaměřeno na irelevantní podněty nebo distraktory (necílový 

podnět stěžující vyhledávání). Tudíž ve fotbale je důležité, aby hráči byli schopni 

koncentrovat pozornost jen na cílený podnět a nevěnovali pozornost distraktorům, i 

když musí stále udržovat určitý prostor pro detekci nečekaných, ale relevantních 

ukazatelů neboli podnětů.  

 

Rozhodování a rozhodnutí musí být provedeno i v nepřítomnosti úplné 

informace o situaci. Teoreticky by výkon ve sportu, zvláště ve sportovních hrách, měl 

prospěch z použití předvídání o strategii soupeře zvláště ve velmi rychlých situacích. 

Předvídání těchto strategií je možné, když hráč rozpozná adekvátní relevantní ukazatele, 

které poskytují hráči informace o situaci. Nicméně předvídání vede k mnoha úspěchům 

ale i k mnoha neúspěchům při řešení soutěžní situace. 

 

Ve studii Savelsbergh et al., 2005 provedené s fotbalovými brankáři, kdy měli 

možnost pomocí videozáznamu pozorovat strategii hráčů kopající pokutové kopy. Poté 

měli tito brankáři možnost těmto konkrétním hráčům penaltový rozstřel chytit. 

Výsledek byl, že úspěšnější brankáři byli ti, co nepředvídali směr, ale počkali si na 

pohyb míče. Z tohoto důvodu a v tomto případě bylo očekávání a předvídavost špatná 

volba. 

 

2.5.3 Fáze soutěžní situace 

Každá soutěžní situace má svůj vlastní průběh, který je posloupně rozdělen na 

jednotlivé části děje. Podle taktické připravenosti hráče a jeho znalostí taktického 

jednání začne volba účinného postupu při řešení soutěžní situace. Z tohoto hlediska lze 

rozlišovat celkem tři fáze soutěžní situace, které se mohou v praxi dělit na dalších sedm. 
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 Vnímání a analýza situace (fáze senzorická) 

Tato fáze se zabývá pochopením znaků vzniklé situace. Orientace v prostoru 

a vnímání herní situace. Jde o vnímání míče, o vnímání spoluhráčů, protihráčů, 

herních prostorů a pevných objektu (území, branek). Samozřejmě jde i o vnímání 

vlastních pohybů hráče (rozlišení poloh, svalového úsilí). Hráč tyto informace 

zpracovává, třídí a vytváří si celkový obraz situace. 

 

o Vznik situace 

o Rozpoznání situace   

 

 Myšlenkové řešení úkolu (fáze centrální)  

V této fázi probíhá hlavní část řešení soutěžní situace a to výběr optimálního 

řešení na základě zjištěných informací o dané situaci. Získané a filtrované informace 

si hráč ukládá do krátkodobé i dlouhodobé paměti. Podvědomí hráče je plné 

posbíraných informací z tréninku a předchozích zápasů, tudíž si hráč může vybavit 

možná řešení dané soutěžní situace. 

 

o Rozbor situace 

o Návrh řešení 

o Výběr řešení 

 

 Realizace vybraného řešení (fáze motorická)  

Tato fáze je zaměřena na průběh a realizaci vlastního pohybového řešení 

soutěžní situace a je následováno zpětnou vazbou, tj. informací o výsledku – 

úspěšném či neúspěšném řešení dané soutěžní situace (Perič., 2010). 
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o Realizace řešení 

o Zpětná vazba 

 

 

2.5.4 Řešení soutěžní situace 

Základní rámec řešení soutěžní situace nám udává zvolená strategie. Určuje nám 

pravidla pro rozhodování v průběhu soutěže. Jejich používání záleží na tom, jak jsou 

jednotlivá řešení nacvičena z tréninku a předchozích zápasů a na kolik je v nich míry 

neurčitosti (tj. nakolik nejsou dopředu připravena). Proto můžeme rozeznávat tři 

základní způsoby řešení soutěžních situací. 

 Algoritmizace 

Jde o standartní situaci, kdy hráč vybírá z mnoha řešení předem 

nacvičených variant. Tyto varianty jsou zakládány na tom, že v konkrétní 

situaci nastává jedna z možností řešení jak v nich pokračovat.  

 Vzorce 

Všichni vědí, co mají v dané situaci dělat. Hráč, i ostatní členové 

týmu v dané situaci postupují podle předem nacvičeného vzorce. Je 

přesně daný postup jak se v té situaci mají všichni chovat. Ve fotbalu jde 

například o přímý volný kop, rohový kop a nepřímí volný kop. U těchto 

vzorců je nejdůležitější jejich důkladný nácvik a dokonalé zvládnutí 

techniky. 

 

 Improvizace 

Jde o to, že řešení situace se nachází až v dané konfliktní situaci, 

není předem stanovené. Je to okamžité řešení, velmi důležitým faktorem 

je zde tvořivost hráče, týmu (technická kreativita) sportovce. Tyto tři 

možnosti se mohou navzájem prolínat a doplňovat (Perič, 2010). 
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2.5.5 Herní inteligence 

Je to kvalita, která dovolí hráči rychle rozlišovat herní situace a jednat v nich 

pod tlakem atmosféry utkání. Herní inteligence se stává důležitým hlediskem při 

hodnocení výkonnostní úrovně každého hráče. 

 

Vysoké úrovně individuálního fotbalového výkonu je možné dosáhnout, jen 

když se trvale využívá herní inteligence. Hráč, který je tělesně a technicky na vysoké 

úrovni nemůže být považován za hotového hráče fotbalu, když mu chybí racionální 

myšlení při řešení problémů ve hře. A ani hráč, který mentálně dokáže řešit tyto situace 

na výbornou, ale není schopen je přenést do praxe, která by prospěla jeho týmu. 

 

Bohužel, rozvíjet herní inteligenci je pro velké množství trenérů nadlidský úkol. 

Nejsou žádné prameny ani literatura na toto téma a jen hrstka trenérů je připravena 

změnit svůj trenérský styl, proto je důležité, aby trenér přestal rozhodovat za hráče a 

nechal je myslet samostatně. Hráči by si tak vytvořili vlastní možnosti řešení situace a 

ne jak tomu bylo doteď, kdy trenér trénink co trénink, zápas co zápas jim dával příkazy 

a instrukce jak mají dané situace řešit. 

 

Rozvinout herní inteligenci každého fotbalisty znamená naučit ho: 

 

 Jak vnímat vývoj utkání a rozumět dění na hřišti, předpokladem splnění 

tohoto úkolu je nezbytná určitá úroveň percepce, znalostí a zkušeností 

 

 Jak využívat minulých zkušeností při konfrontaci s jakoukoli herní situací a 

nutností zvolit vhodné řešení. 

 

 Jak rychle realizovat zvolené řešení na odpovídající úrovni dovednosti. Jak 

se projevuje fotbalistova inteligence na hřišti? 

 

 Obvykle vybere v kratším čase to nejlepší řešení. 
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 Jeho pozornost se nesnižuje ani po vyřešení situace. 

 

 Nikdy nepropadne nadměrnému spěchu. Pociťuje bezpečí a sebedůvěru, 

když se mu něco mimořádného povede kdekoli na hřišti. Kontroluje zrakem 

celý prostor kolem sebe a plně využívá jak omezeného, tak otevřeného 

prostoru. 

 

 Vyniká, protože se dokáže adaptovat na stále se měnící situace v utkání, na 

rozhodčího, spoluhráče, soupeře, hřiště a počasí. 

 

 Ví, co udělá s míčem ještě dříve, než jej dostane pod kontrolu. 

 

 Ví, kdy a kam přihrát nebo kdy je lepší si nechat míč pod kontrolou. 

 

 Využívá svou tvořivost ve prospěch spoluhráčů a družstva. 

 

 Ví, jak se uplatnit v utkání, zvláště když je bez míče. Stále je k dispozici 

svým spoluhráčům, kterým nabízí možná řešení mnoha situací vznikajících 

v průběhu utkání (Dobrý, 2005). 
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3  CÍL, HYPOTÉZY A ÚKOLY  

3.1 Cíl práce 

 Zjistit efektivitu pohybové odpovědi jednotlivých respondentů v průběhu utkání 

v závislosti na pohybovém zatížení indikované prvním a druhým poločasem. 

 

Dílčí cíl 

 Zjistit a porovnat efektivitu pohybové odpovědi vybraných týmů v prvním a 

druhém poločase. 

 

 

3.2 Hypotézy 

H1: Předpokládáme, že národní tým ČR dosáhne vyšší efektivity v pohybové odpovědi 

v prvním poločase než tým Slovenska. 

 

H2: Předpokládáme, že národní tým ČR dosáhne vyšší efektivity v pohybové odpovědi 

v druhém poločase než tým Slovenska. 

 

H3: Předpokládáme, že národní tým ČR dosáhne vyšší efektivity v pohybové odpovědi 

v prvním poločase v porovnání s druhým poločasem. 

 

H4: Předpokládáme, že národní tým Slovenska dosáhne vyšší efektivity v pohybové 

odpovědi v prvním poločase v porovnání s druhým poločasem. 

 

 

3.3 Úkoly práce 

1) Rešerše literatury 

2) Stanovit cíle a hypotézy 

3) Výběr výzkumného souboru 
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4) Sběr dat 

5) Zpracování dat 

6) Diskuze ke zjištěným výsledkům 

7) Závěr 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

4.1 Popis typu studie 

Studie v této práci se zabývá zjištěním efektivity pohybové odpovědi jednotlivých 

respondentů v průběhu utkání v závislosti na pohybovém zatížení indikované prvním a 

druhým poločasem. Psotta (2003) uvádí, že systematické pozorování pohybové aktivity 

je deskriptivním výzkumem a jednou z metod hodnocení lidského pohybu. V naší studii 

se jedná o nepřímé (zprostředkované) pozorování. 

 

Nepřímé pozorování prostřednictvím videozáznamu je široce použitelná metoda, 

předmětem pozorování může být hráč nebo celé mužstvo (Psotta, 2003). Tato metoda 

má pro kvalitu získaných údajů své výhody i nevýhody. Jako výhodu nepřímého 

pozorování z videozáznamu, vidí v umožnění hodnocení bez časového stresu a jiných 

rušivých faktorů prostředí, navíc s možností opakovaného pozorování stejných 

sekvencí. Další výhodou je zabránění poklesu pozornosti a únavy na kognitivní výkon 

pozorovatele. Nevýhodou nepřímého pozorování z videozáznamů je, že nemůžeme 

zachytit pohyb a činnosti všech hráčů na celé ploše v daném okamžiku a je tak možné 

částečné zkreslení. 

 

 

4.2 Popis pozorovaného souboru  

Výzkumný soubor 

 

 Pozorovaným souborem byli vybraní hráči v kategorii U18 týmů českého a 

slovenského fotbalového výběru, kteří odehráli vzájemný zápas na mezinárodním 

turnaji Václava Ježka. 

 Pro zjištění efektivity pohybové odpovědi byli vybráni hráči z obou týmů, plnící 

v týmu následující vybrané hráčské funkce: 

 

 Střední obránce (SO-1) 
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 Střední obránce (SO-2) 

 Krajní obránce pravý (KO-P) 

 Krajní obránce levý (KO-L) 

 Střední středový hráč ofenzivní (SSH-O) 

 Střední středový hráč defenzivní (SSH-D) 

 Krajní středový hráč pravý (KSH-P) 

 Krajní středový hráč levý (KSH-L) 

 Pravý útočník (PÚ) 

 Levý útočník (LÚ) 

 

 

4.3 Organizace a zpracování dat 

V této části jsou popsány metody organizace a zpracování dat získaných pomocí 

kvantitativních a kvalitativních metod. 

 

 

4.3.1 Zaznamenávaná data 

Zaznamenávaná data jsou z herních situací: 

 Přihrávka 

 Střela na branku (pouze mezi tyče) 

 Vedení míče 

 Maximálně dvě hlavičky po sobě 

 Získání či ztráta míče 

 

Nezaznamenávají se data z herních situací 

 Autové vhazování  

 Přímé kopy 

 Nepřímé kopy 

 Rohové kopy 

 Penaltový rozstřel 

 Míč rozhodčího 
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 Činnost brankáře 

 Odražené míče 

 

  

4.3.2 Hodnocení efektivity pohybové odpovědi 

Počet úspěšné/neúspěšné pohybové odpovědi každého z testovaných 

objektů českého mužstva v prvním a druhém poločasu na vlastní i soupeřově 

polovině hrací plochy. 

 

 Úspěšná pohybová odpověď je hodnocena jedním bodem. 

 Neúspěšná pohybová odpověď je hodnocena jedním bodem. 

 

 

Počet úspěšné/neúspěšné pohybové odpovědi každého z testovaných 

objektů slovenského mužstva v prvním a druhém poločasu na vlastní i soupeřově 

polovině hrací plochy. 

 

 Úspěšná pohybová odpověď je hodnocena jedním bodem. 

 Neúspěšná pohybová odpověď je hodnocena jedním bodem. 

 

Pro ověření hypotéz 1,2,3 a 4 poslouží zjištěný počet bodů spěšné a neúspěšné 

pohybové odpovědi z videozáznamu zápasu a pozorování jednotlivých testovaných 

objektů. Získaný počet bodů bude zprůměrován a bude dán do procentuálního poměru. 
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Pro záznam efektivity pohybové odpovědi u respondentů byl vytvořen a následně 

použit kategorizační arch.  

ČR SLOVENSKO 

TO I.  poločas II. poločas TO I.  poločas II. poločas 

ÚP-VP   ÚP-

VP 

  

ÚP-SP   ÚP-

SP 

  

NP-VP   NP-

VP 

  

NP-SP   NP-

SP 

  

 

 

Údaje zaznamenané u všech deseti testovaných objektů (TO) z českého týmu U18 a 

všech deseti TO ze slovenského týmu U18 jsou ze vzájemného zápasu na mezinárodním 

turnaji Václava Ježka, který se konal 23.9. 2014. Česká republika zvítězila v tomto 

zápase 2:0. Během zápasu byly naměřeny základní údaje o tomto zápase fotbalovou 

asociací. 

 

 

Tab. 2: Naměřená data ze zápasu 

 

Česká republika U18    2 – 0    Slovenská republika U18 

59% Procento držení míče 41% 

78% Průniky 68% 

11 Klíčové průniky 7 

12 (6) Střely na branku 15 (5) 

3 Volné kopy 8 

18 Protiútoky 25 

9 Fauly 14 

5 Rohové kopy 4 
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Z tabulky č. 2 můžeme vyčíst, že česká republika má více ze hry, protože 59% 

držení míče ukazuje na lepší kombinační hru českého výběru. Slovenský výběr hrál na 

protiútoky a také více fauloval. Jediná pozitivní statistika pro slovenský výběr jsou 

střely na branku. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Výsledek efektivity pohybové odpovědi u jednotlivých hráčských 

funkcí 

 Data získaná od TO. České a Slovenské republiky 

 

 

Tab. 3: Naměřené hodnoty TO1. 

Česká republika Slovenská republika 

TO1-SO1 I.  poločas II. poločas TO1-SO1 I.  poločas II. poločas 

ÚP-VP 10 12 ÚP-VP 3 6 

ÚP-SP 3 2 ÚP-SP 0 0 

NP-VP 6 5 NP-VP 3 4 

NP-SP 2 1 NP-SP 2 0 

Legenda: ÚP-VP: úspěšné provedení na vlastní polovině, ÚP-SP: úspěšné provedení na soupeřově 

polovině, NP-VP: neúspěšné provedení na vlastní polovině, NP-SP: neúspěšné provedení na soupeřově 

polovině). 

 

 

Tab. 4: Naměřené hodnoty TO2. 

Česká republika Slovenská republika 

TO2-SO2 I.  poločas II. poločas TO2-SO2 I.  poločas II. poločas 

ÚP-VP 22 27 ÚP-VP 5 0 

ÚP-SP 0 1 ÚP-SP 0 2 

NP-VP 8 8 NP-VP 7 4 

NP-SP 2 0 NP-SP 0 1 
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Tab. 5: Naměřené hodnoty TO3. 

Česká republika Slovenská republika 

TO3-KOP I.  poločas II. poločas TO3-KOP I.  poločas II. poločas 

ÚP-VP 31 27 ÚP-VP 3 4 

ÚP-SP 2 6 ÚP-SP 4 5 

NP-VP 7 7 NP-VP 1 5 

NP-SP 1 2 NP-SP 1 0 

 

 

Tab.6: Naměřené hodnoty TO4. 

Česká republika Slovenská republika 

TO4-KOL I.  poločas II. poločas TO4-KOL I.  poločas II. poločas 

ÚP-VP 21 26 ÚP-VP 8 4 

ÚP-SP 4 1 ÚP-SP 0 1 

NP-VP 7 10 NP-VP 6 1 

NP-SP 1 0 NP-SP 0 1 

 

 

Tab. 7: Naměřené hodnoty TO5. 

Česká republika Slovenská republika 

TO5-SSH-O I.  poločas II. poločas TO5-SSH-O I.  poločas II. poločas 

ÚP-VP 4 8 ÚP-VP 3 0 

ÚP-SP 8 10 ÚP-SP 9 12 

NP-VP 3 4 NP-VP 5 0 

NP-SP 9 3 NP-SP 8 4 
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Tab. 8: Naměřené hodnoty TO6. 

Česká republika Slovenská republika 

TO6-SSH-D I.  poločas II. poločas TO6-SSH-D I.  poločas II. poločas 

ÚP-VP 7 13 ÚP-VP 9 5 

ÚP-SP 11 13 ÚP-SP 5 7 

NP-VP 5 3 NP-VP 6 2 

NP-SP 8 5 NP-SP 3 7 

 

 

Tab. 9: Naměřené hodnoty TO7. 

Česká republika Slovenská republika 

TO7-KSH-P I.  poločas II. poločas TO7-KSH-P I.  poločas II. poločas 

ÚP-VP 7 2 ÚP-VP 3 0 

ÚP-SP 3 7 ÚP-SP 6 16 

NP-VP 5 5 NP-VP 0 1 

NP-SP 4 3 NP-SP 5 10 

 

 

Tab. 10: Naměřené hodnoty TO8. 

Česká republika Slovenská republika 

TO8-KSH-L I.  poločas II. poločas TO8-KSH-L I.  poločas II. poločas 

ÚP-VP 4 5 ÚP-VP 2 1 

ÚP-SP 7 4 ÚP-SP 5 3 

NP-VP 2 4 NP-VP 2 0 

NP-SP 2 2 NP-SP 10 7 
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Tab. 11: Naměřené hodnoty TO9. 

Česká republika Slovenská republika 

TO9-PÚ I.  poločas II. poločas TO9-PÚ I.  poločas II. poločas 

ÚP-VP 0 2 ÚP-VP 0 0 

ÚP-SP 3 8 ÚP-SP 5 13 

NP-VP 0 0 NP-VP 0 0 

NP-SP 6 3 NP-SP 10 11 

 

Tab. 12: Naměřené hodnoty TO10. 

Česká republika Slovenská republika 

TO10-LÚ I.  poločas II. poločas TO10-LÚ I.  poločas II. poločas 

ÚP-VP 0 1 ÚP-VP 0 0 

ÚP-SP 8 3 ÚP-SP 5 4 

NP-VP 0 1 NP-VP 0 0 

NP-SP 7 7 NP-SP 6 8 

 

 

 Hodnoty naměřené mezi jednotlivými TO Česka a Slovenska byly následně 

sečteny do výsledného obrazu za první poločas utkání, druhý poločas utkání, celý zápas 

a jednotlivé poločasy mezi sebou, které jsou uvedeny v tabulce číslo 13. 
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Tab. 13:Jednotlivé součty pohybových odpovědí. 

 

Česká republika U18 

 

I. poločas 

 

II. poločas 

 

Celé utkání 

Úspěšné a 

neúspěšné 

provedení celkem 

ÚP-VP 106 123 229  

333 
ÚP-SP 49 55 104 

NP-VP 43 57 100  

168 

NP-SP 42 26 68 

 

Slovenská rep. U18 

 

I. poločas 

 

II. poločas 

 

Celý zápas 

Úspěšné a 

neúspěšné 

provedení celkem 

ÚP-VP 36 20 56  

158 
ÚP-SP 39 63 102 

NP-VP 30 17 47  

141 

NP-SP 45 49 94 

 

 

Obr. 4: Procentuální poměr efektivity pohybové odpovědi za první poločas. 

65% vs. 35%   /   50% vs. 50% 

Česká republika U18 Slovenská republika U18 
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Obr. 5: Procentuální poměr efektivity pohybové odpovědi za druhý poločas. 

 

Obr. 6: Procentuální poměr efektivity pohybové odpovědi ČR za I. a II. poločas. 

 

 

68% vs. 32%   /  56% vs. 44% 

Česká republika U18 Slovenská republika U18 

65% vs. 35%   /  68% vs. 32% 

Česká republika U18 I. poločas Česká republika U18 II. poločas 

 



37 

 

Obr. 7: Procentuální poměr efektivity pohybové odpovědi Slovenské republiky za I. a II. 

poločas. 

 

  

50% vs. 50%   /  56% vs. 44% 

Slovenská republika U18 I. poločas Slovenská republika U18 II. poločas 
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6 DISKUZE 

Cílem této práce bylo zjistit velikost efektivity pohybové odpovědi fotbalové 

reprezentace U18 české a slovenské republiky na základě pozorování videozáznamu ze 

vzájemného zápasu, který se konal v rámci mezinárodního turnaje Václava Ježka dne 

23.9. 2014. Český výběr zvítězil nad slovenským mužstvem 2:0. Na základě tohoto 

výsledku byly vytvořeny hypotézy, které v této kapitole zhodnotíme a vyjádříme se 

k nim. Za výhodu považuji, že jsem měl k dispozici detailní videozáznam z tohoto 

zápasu. 

 

 Po celkovém prozkoumání celého zápasu a nasbírání potřebných dat bylo možné 

zhodnotit naše stanovené hypotézy a přinést tak fotbalu objektivní výsledek této práce. 

Nasbíraná data jsou pouze z jednoho konkrétního zápasu a nelze je použít na hodnocení 

jiných zápasů. Ve fotbale platí, i když jsou statistiky nakloněny jednomu z týmů, 

neznamená to automatické vítězství pro tento tým. Hraje se na vstřelené góly a více 

gólů znamená vítězství i pro statisticky horší tým. 

 

 

H1: Předpokládáme, že národní tým ČR dosáhne vyšší efektivity v pohybové odpovědi 

v prvním poločase než tým Slovenska. 

 

Hypotéza H1 byla potvrzena 

 

 Hypotéza číslo 1 se týkala celkové výše efektivity pohybové odpovědi za první 

poločas utkání, v kterém jsme předpokládaly na základě výsledku zápasu, že vyšší 

efektivity dosáhne mužstvo české republiky. Výsledek efektivity pohybové odpovědi za 

první poločas utkání nalezneme na obr. 4 a výsledek byl 65% úspěšné odpovědi pro 

české mužstvo proti 50% úspěšné odpovědi slovenského výběru a 35% neúspěšné 

odpovědi pro české mužstvo proti 50% neúspěšné odpovědi pro slovenský výběr, čímž 

se naše hypotéza potvrdila. 

 

Jde o 15% rozdíl, ale ten rozdíl rozhodnul o výsledku zápasu, protože v prvním 

poločase utkání padly oba góly české republiky. I když nejvíce naměřených úspěšných 
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odpovědí nemají útočníci, jak by se předpokládalo, podle studie Blomqvist et al., 2005 

která se zaměřila na fotbalisty z akademie. Jedním z nejdůležitějších závěrů tohoto 

výzkumu bylo, že hráči dosáhli nejlepších výsledků v rozhodování při útočných 

situacích. V tabulce číslo 11 a 12 můžete pozorovat, že Čeští útočníci mají více 

úspěšných odpovědí než Slovenští útočníci, ale ten rozdíl není tak výrazný jak by se od 

vítězného týmu s vyšším procentem držení míče očekávalo. 

 

Právě naopak, v zadních řadách obrany docházelo k nejvíce úspěšným 

pohybovým odpovědím. Toto zjištění je zřetelné v tabulkách číslo 3,4,5,6 především u 

českého výběru. Tam došlo k výslednému procentuálnímu rozdílu mezi oběma mužstvy 

v prvním poločase utkání. Hlavní podíl podlé mého názoru na to měli SO-1, SO-2, KO-

L, KO-P v českých řadách, protože právě tito hráči nikam s míčem zbrkle nepospíchali, 

ale drželi míč na kopačkách a přesnými přihrávkami mezi sebou a hodně i s brankářem 

přecházeli v postupný útok. Naproti tomu obránci slovenského týmu si moc vzadu 

nenahrávali a snažili se dlouhými nákopy do křídel o rychlé brejky. 

 

 

H2: Předpokládáme, že národní tým ČR dosáhne vyšší efektivity v pohybové odpovědi 

v druhém poločase než tým Slovenska. 

 

Hypotéza H2 byla potvrzena 

 

Tento výsledek může být v souvislosti s prací od Williams & Davids 1995, kde 

bylo prokázáno, že hráči s vysokými herními schopnostmi mají velké znalosti, které jim 

pomáhají ke správnému řešení soutěžní situace. Česká republika i v druhém poločase 

dokázala být efektivnějším týmem než slovenský výběr. Na obrázku číslo 5 je výsledek 

zřejmý opět ve prospěch českého mužstva a to 68% úspěšné odpovědi pro české 

mužstvo proti 56% úspěšné odpovědi slovenského výběru a 32% neúspěšné odpovědi 

pro české mužstvo proti 44% neúspěšné odpovědi pro slovenský výběr, čímž se naše 

hypotéza opět potvrdila. 
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Procentuální rozdíl 12% je sice nižší než v prvním poločase utkání ale stále 

ukazuje na to, že Česká republika byla efektivnějším týmem i ve druhém poločase 

utkání. 

 

Williams & Davids ve své studii tvrdí, že tyto znalosti získané nácvikem 

soutěžních situací při tréninku a praxí v zápasech jsou ty nejlepší zkušenosti nikoli 

zkušenosti z pouhého sledování hry. Vzhledem k rychlé akci na základě neúplných 

informací, jednotlivci musejí učinit závazek mezi rychlostí odezvy pohybové odpovědi 

a přiměřenosti. V této souvislosti se objevuje jako způsob pro vznik rychlé a 

odpovídající odpovědi na požadavky dané situace (McPherson, 2004). 

 

  

H3: Předpokládáme, že národní tým ČR dosáhne vyšší efektivity v pohybové odpovědi 

v prvním poločase v porovnání s druhým poločasem. 

 

Hypotéza H3 nebyla potvrzena 

 

 Třetí hypotéza, kterou jsem si v práci určil, se týkala rozdílu efektivity českého 

mužstva. Chtěl jsem potvrdit, že bude české mužstvo efektivnější v pohybové odpovědi 

za první poločas utkání nežli v druhém poločase utkání. Na obrázku číslo 6 je výsledek 

efektivity českého mužstva v prvním poločase 65% úspěšných odpovědí proti 68% 

úspěšných odpovědí v druhém poločase utkání a 35% neúspěšných odpovědí za první 

poločas utkání a 32% neúspěšných pohybových odpovědí v druhém poločase utkání, 

čímž se naše hypotéza nepotvrdila. 

  

 Naše mužstvo dokázalo být v druhém poločase utkání o 3% efektivnější než 

v prvním poločase utkání.  

 

 Míra poklesu běžecké práce v průběhu utkání je závislá na hráčské funkci a 

soutěžní úrovni hráčů. U hráčů na vyšší soutěžní úrovni se eviduje menší redukce jak 

celkové překonané vzdálenosti, tak vzdálenosti překonané sprinty ve srovnání s hráči 

nižších soutěží. Navíc rozdíl mezi zkrácenou vzdáleností překonanou sprinty a 



41 

 

zkrácenou celkovou vzdáleností v druhém poločase je menší u hráčů na vyšší soutěžní 

úrovni (Psotta, 2006). 

 

 Můj názor je, že když jsme vedli o dva góly z prvního poločasu, nemuseli jsme 

se nikam hnát kupředu, ale slovenské mužstvo zvedlo svoji efektivitu v druhém 

poločase a naše mužstvo na to muselo reagovat, což vedlo ke zvýšení efektivity u 

českého mužstva. 

 

 

H4: Předpokládáme, že národní tým Slovenska dosáhne vyšší efektivity v pohybové 

odpovědi v prvním poločase v porovnání s druhým poločasem. 

 

Hypotéza H4 nebyla potvrzena 

 

 V poslední hypotéze číslo čtyři jsem chtěl potvrdit můj předpoklad, že i 

slovenské mužstvo bude efektivnější v prvním poločase utkání než ve druhém poločase 

utkání. Tento můj předpoklad vychází z nastávající únavy v průběhu utkání, čím déle 

bude hráč či celé mužstvo běhat a hrát fotbal tím bude méně efektivnější.  

  

Výsledkem mého zkoumání na obrázku číslo 7 bylo, že slovenské mužstvo mělo 

v prvním poločase utkání 50% úspěšných pohybových odpovědí proti 56% úspěšných 

pohybových odpovědí v druhém poločase utkání a 50% neúspěšných pohybových 

odpovědí v prvním poločase utkání proti 44% neúspěšných pohybových odpovědí 

v druhém poločase utkání, čímž se naše hypotéza nepotvrdila. 

 

Jak už jsem zmiňoval výše tělesná únava ve fotbalu je spojena s postupující dobou 

trvání utkání a negativně postihuje především způsobilost hráče produkovat krátkodobou 

vysoce intenzivní pohybovou činnost anaerobního typu, než schopnost realizovat činnost 

aerobního typu. Hráči jsou schopni ke konci utkání vykonávat spíše činnost v nižších 

intenzitách, anebo vyvinout velmi krátké svalové úsilí (výskok, krátký sprint). Výrazně 

však klesá schopnost realizovat opakovaně vysoce intenzivní pohybovou činnost s krátkými 

intervaly odpočinku, což je potvrzeno významně nižší koncentrací krevního LA v druhé 

části utkání (Bangsbo, Nørregaard, & Thorsøe, 1991). 
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Nicméně se prokázalo, že mužstvo pod tlakem výsledku v prvním poločase 

utkání se může zlepšit a být efektivnějším týmem než v prvním poločase utkání. Je to 

hodně ovlivněno také psychikou, kdy se hráči v šatně o poločase mezi sebou nebo po 

výkladu trenéra vyburcují (vyhecují) k lepšímu výkonu a lepší efektivitě v druhém 

poločase utkání. 
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7 ZÁVĚR 

Po celkovém srovnání všech naměřených a zpracovaných výsledků lze 

konstatovat, že dvě ze čtyř hypotéz, které jsme si stanovili, se potvrdili. A to hypotézy 

H1, kdy předpokládáme, že české mužstvo dosáhne vyšší efektivity v pohybové 

odpovědi než slovenský výběr v prvním poločase a H2, kdy předpokládáme, že české 

mužstvo dosáhne vyšší efektivity v pohybové odpovědi než slovenský výběr v druhém 

poločase. 

 

A naopak hypotézy H3, kdy předpokládáme, že u českého mužstva bude vyšší 

efektivita v pohybové odpovědi v prvním poločase v porovnání s druhým poločasem a 

H4, kdy předpokládáme, že u slovenského mužstva bude vyšší efektivita v pohybové 

odpovědi v prvním poločase v porovnání s druhým poločasem, se nepotvrdily. 

 

Tato práce byla vypracována na základě nepřímého pozorování videozáznamu 

z daného zápasu. Videozáznam byl důkladně prozkoumán a na základě tohoto 

pozorování nám vzešla potřebná data, která jsme potřebovali pro náš výzkum. Tato 

metoda nepřímého pozorování je velice populární v moderním zkoumání taktických 

dovedností tak i jiných požadavků pro zvýšení efektivity fotbalového mužstva.  

 

Tato práce byla určitě pro moji osobu přínosem, jak z teoretického pohledu, tak i 

z pohledu aktivního hráče fotbalu a jednou i snad pro moji trenérskou činnost. Při 

tvorbě této práce jsem se dozvěděl z literárních pramenů spoustu užitečných informací o 

taktickém jednání a správném rozhodování, pozornosti a únavě, ale o efektivitě a 

vlivech, které ji podněcují či naopak snižují, jsem se toho moc nedozvěděl. Něco málo 

je napsáno v zahraniční literatuře hlavně v odborných článcích. A právě tyto články mi 

pomohli při zpracovávání této práce. Informace, které jsem nasbíral a zpracoval, mi 

třeba napomohou v mém příštím zápase k lepší efektivitě při výkonu. 

 

Doufám, že tato práce bude přínosem pro zlepšení a chápání hráčské činnosti tak i 

činnosti celého mužstva během fotbalového tréninku, mistrovského utkání a také 

přínosem ke zdokonalování taktického myšlení při zápasech. 
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