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Abstrakt 

Název práce: Úspěšnost vybraných herních činností v utkání u hráčské funkce – útočník ve 

fotbale s ohledem na rozdílnou výkonnostní soutěž. 

Cíl práce: Zjištění četnosti a úspěšnosti vybraných individuálních herních činností útočného 

charakteru u hráčské funkce útočník ve fotbalu s ohledem na rozdílnou výkonnostní úroveň 

soutěže. 

Metody řešení: Pro analýzu byla zvolena metoda nepřímého pozorování pomocí videozá-

znamu. Analyzovány byly vybrané zápasy z 2. a 3. nejvyšší české fotbalové soutěže.  

Výsledky práce: Vyšší úspěšnost v herních činnostech „přihrávka“ a „převzetí míče útoční-

ka“ jsme zaznamenali u hráčů v 2. nejvyšší soutěži v porovnání s hráči ve 3. nejvyšší soutěži. 

Naopak v herní činnosti „držení míče“ a v „počtu doteků“ byli jednoznačně aktivnější hráči 

Benešova. Zřejmě největší rozdíl jsme zaznamenali v herní činnosti „hlavičkové souboje“, ve 

prospěch hráče z 2. ligy. Velmi nízký počet jsme zaznamenali v herní činnosti „obcházení 

soupeře“ a to v obou soutěžích. 

Klíčová slova: Fotbal, útočník, individuální herní výkon, herní činnosti jednotlivce, procen-

tuální úspěšnost, četnost, nepřímá metoda pozorování. 

  



Abstract 

Title of the thesis: The success of selected gaming activities in a match for the player 

function – forward in football with a view the differing performance on competition. 

Objective of the thesis: Finding the frequency and success of selected individual acti-

ons offensive game character with gaming functions forward in football with a view to a dif-

ferent performance level of the competition. 

Solving methods: For the analysis, the chosen method of indirect observation by video. 

Analyzed were selected games from the 2nd and 3rd highest Czech football league. 

Results: Greater success in gaming activities " pass " and " taking the ball forward" was 

recorded for players in the 2nd highest competition, in comparison with players in the 3rd top 

competition. Conversely, in gaming activities " possession " and " the number of touches " 

were clearly more active players Benesov. Probably the biggest diference, we saw in game 

activities " headers fight " in favor of the players from the second league. Very low numbers 

we have seen in gaming activities " circumvention rival" in both competitions. 

Key words: Soccer, forward, individual game performance, game activities, the percen-

tage success rate, frequency, method of indirect observation. 
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Úvod 

V bakalářské práci se zabývám úspěšností herních činností jednotlivce ve funkci útoč-

níka ve fotbale. Útočníka jsem si vybral z důvodu, že hráč je na hřišti proto, aby rozhodoval 

utkání, buď tím, že gól dá, nebo proto, že gól připraví. V současném fotbale mají útočníci čím 

dál těžší úlohu, jelikož je hra svázaná strategií a taktikou, a proto se většina týmů na soupeře 

kvalitně připravuje. Pokud je v týmu kvalitní útočník, tak obrana soupeře mu nesmí nechat ani 

kousek prostoru. Z tohoto důvodu útočníci musí být natolik kreativní, aby si poradili 

i s dotěrnou obranou soupeře. Každý útočník musí být technicky založený a rychlý, důležitý 

je instinkt a správný výběr místa, kde útočník má ve vápně soupeře stát, aby se k němu dostal 

míč a mohl pohotově zakončit.  

V práci porovnávám útočníka 2. Fotbalové národní ligy (FNL) a 3. České fotbalové ligy 

(ČFL). Z druhé ligy jsem si vybral tým Žižkova, kde i současně působím a tým z třetí ligy je 

Benešov, kde jsem též působil, a proto jsem chtěl zjistit, jak velký rozdíl je v herní činnosti 

útočníka mezi těmito týmy. Pro analýzu jsem použil záznamy, které jsou z domácích zápasů 

z prvního, šestého, desátého a čtrnáctého kola.  

Potřebná data k analýze jsem získal ze sledování záznamů zápasů, kde jsem shlédl celý 

zápas, při kterém jsem musel v některých situacích i zpětně přehrát záznam, aby byli výsledky 

zcela správné. Z počátku jsem zapisoval herní činnosti jednotlivce do záznamového archu 

a poté jsem je přenášel do tabulkového programu (microsoft excel), kde jsem následně vypo-

čítal procentuální úspěšnost a četnost herních činností každého hráče v utkání. Dále jsem se-

četl výsledky čtyř zápasů z druhé ligy, které jsem porovnal se součtem čtyř zápasů třetí ligy. 

Pro větší přehlednost jsou výsledky zaznamenány v grafech, kde můžeme shlédnout jak pro-

centuální úspěšnost herních činností, tak i četnost daných herních činností. 

Očekávám větší procentuální úspěšnost ve většině herních činností jednotlivce útočníka 

Žižkova, který by jako hráč 2. ligy měl mít větší kvalitu v individuálních herních činnostech 

než Útočník Benešova, na druhou stranu útočník ve 2. lize bude čelit mnohem lepším bráni-

cím hráčům, než útočník ve 3. lize, a proto může i útočník v nižší soutěži mít lepší statistiky 

než hráč, který hraje vyšší soutěž. 
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1. Teoretická část 

1.1 Fotbalová technika 

„Technika ve fotbale je souhrnem všech pohybů, které slouží k vyřešení určitého herní-

ho úkolu při dodržování pravidel.“ (Kollath, 2006) 

Buzek a kol. (2007) popisuje techniku, jako vnější projev senzomotoriky. Je účelný 

způsob řešení herního úkolu, realizovaný na základě předpokladů hráče, v souladu 

s možnostmi, biomechanickými zákonitostmi i platnými pravidly. V technice se musí projevit 

účelnost a ekonomičnost. 

V technice se projevují všechny individuální vlastnosti hráče (osobnost, somatotyp, ner-

vový typ), které vytvářejí příslušný styl pro každého hráče. Herním styl můžeme rozumět jako 

účelné a ekonomické provedení techniky, přizpůsobené zvláštnostem jedince. 

Znaky efektivní techniky hráče: 

 dobrá svalová koordinace, 

 rytmizace fázového členění pohybu a citlivá modifikace tohoto rytmu, 

 dynamická rovnováha, 

 schopnost upravovat pohyb v detailech, 

 optimální silový potenciál jednotlivých segmentů těla a načítání silových účinků, 

 přizpůsobivost – vzhledem k somatickým a funkčním předpokladům. 

Podle Bauera (2006) je technika hry prvotní a jednou z nejdůležitějších podmínek vý-

konu během zápasu. V moderním fotbalu musí hráč zvládat techniku spojenou s rychlostí 

a kondicí. 

Fotbalová technika dopomáhá ke zlepšení herních činností jednotlivce zejména při ob-

cházení soupeře, střelbě, zpracování míče a dalších individuálních herních činností.  

Podle Franka (2006) tréninku techniky a taktiky by klubech měli věnovat dostatek času, 

a to buď formou tréninku techniky „staré školy“ nebo zábavným způsobem prostřednictvím 

různých herních forem a cvičení. Perfektní zvládnutí techniky míče je pro všechny nesmírně 

obtížné, a proto přesnost herních akcí může být ovlivněna nedostatečnou úrovní práce s mí-

čem. 
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1.1.1 Význam fotbalové techniky 

Ve fotbale hraje technika velmi důležitou roli, zejména v atraktivitě týmové hry mají 

techničtí hráči, tedy jednotlivci, kteří se vyznačují nadprůměrným citem pro míč. Využití 

technických schopností ve prospěch celého družstva je základem úspěšné hry. 

V dnešní době je nesporné, že prochází neustálým vývojem. S přibývajícími nároky na 

hru tělem, rychlost a taktickou rozmanitost jsou kladeny neustále vyšší požadavky na techni-

ku.  

Během tréninku je nutné klást důraz nejen na zdokonalování naučeného, ale především 

na osvojování nových technik. Důležitý předpoklad je talent jako vrozené nadání pro práci 

s míčem. Nesmíme zapomenout na to, že i talentování hráči musí pravidelně trénovat. Ele-

gantní vedení míče, zdánlivě lehké překonání soupeře nebo tvrdá a umístěná střela na branku 

nejsou doménou jen talentovaných hráčů, ale i těch pilně trénujících. (Kollath, 2006) 

 

1.1.2 Nácvik a herní trénink fotbalové techniky 

Trénink techniky můžeme rozdělit do tří skupin. Mladší žáci 6-10 let (základ techniky), 

starší žáci 10-14 let (rozvoj techniky) a dorostenci a dospělí 14-18 let a starší (výkonnost-

vyvážený poměr techniky a kondice).  

Nejlepší předpoklady ke zvládnutí technické stránky v jednotlivých sportech jsou 

v mladším školním věku (6-10 let). Sportovci v mládežnických kategoriích by měli mít 

k dispozici velkou škálu průpravných a herních cvičení ke zlepšení fotbalové techniky. 

Zvládnutí základních herních činností, jako je zpracování míče, dribling, střelba na branku, 

přihrávka, je třeba věnovat mnoho pozornosti formou rozmanitých cvičení.  

V období od 10 do 14 let stojí v popředí především další rozvoj fotbalové techniky. Za-

tímco v předpubertální fázi (10-12 let) jsou předpoklady pro rozvoj technické stránky herních 

činností prakticky ideální, je nutné v pubertální fázi (12-14 let) počítat se zhoršenou schop-

ností učení mladých fotbalistů. Obecně však trénink v mládežnických kategoriích je hodně 

zaměřen na speciální fotbalová cvičení. Typickým znakem v tomto věku je individuální růst 

a rozdílná biologická vyzrálost. V jedné věkové kategorii se pak setkáváme s mladými fotba-

listy na různém stupni vývoje a výkonnosti, což vyžaduje zvýšenou pozornost trenéra. 

Výkonnostní trénink začíná ve druhé pubertální fázi (asi 14-17 let u chlapců 13-16 let u 

dívek). Tréninkový obsah je vyvážený, kdy v tréninku je poměr fotbalové kondice a techniky. 
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Zejména u mladších a starších dorostenců se fotbalová technika výrazně rozvíjí, a to 

v souvislosti s nárůstem síly a rychlosti. Tyto schopnosti vedou k lepšímu využití a stabilizaci 

provádění technické stránky herních činností. Úkolem trenéra je soustředěnost na motorické 

chyby, které se mohou objevit a později se jen velmi těžko odstraňují. Pro maximální spor-

tovní výkon musí být hráč schopen využít svou individuální fotbalovou techniku v různých 

situacích. (Kollath, 2006) 

 

1.1.3 Metodika tréninku fotbalové techniky 

Dle Kollatha (2006) pro zlepšení speciální fotbalové techniky v tréninku je nutné dodr-

žovat následující podmínky: 

 vysoký stupeň pozornosti a koncentrace jak ze strany hráčů, tak trenéra, 

 příslušná cvičení nesmějí být prováděna při únavě, pro nácvik je ideální za-

řazení bezprostředně po všeobecném rozcvičení s míčem, 

 trenér by měl používat jasné a jednoduché pokyny, přizpůsobené věkové 

kategorii trénovaných hráčů (děti, mládež, dospělí), 

 praktická ukázka nacvičovaných technických prvků musí být přesná a ná-

zorná, zároveň jsou cíleně rozvíjeny pozorovací schopnosti sportovců, 

 důležitá je také názorná ukázka chybného průběhu pohybů, odstranění 

chyb by mělo v každém případě probíhat za aktivní účasti hráčů. 

Často jsou opomíjeny prostředky ke zvýšení motivace učení, jako je pochvala a výtka 

nebo výzva k vlastní iniciativě. Volba příslušných tréninkových prostředků během nácviků 

musí být vždy přizpůsobena věkové kategorii fotbalistů. Následuje trénink zaměřený na roz-

voj fotbalové techniky. Trenér musí velmi často z důvodu rozdílného stupně vyzrálosti hráčů 

aplikovat odpovídající formy nácviku. 

Stabilitu fotbalové techniky lze zjistit v rámci výkonnostního tréninku, a to např. změ-

nou vnějších tréninkových podmínek: 

 na nezvyklém povrchu (umělá tráva, škvárové hřiště namísto trav-

naté plochy), 

 za špatných podmínek hrací plochy (nerovnosti, extrémně tvrdý ne-

bo měkký povrch, chybějící čáry na hrací ploše), 

 na specifické ploše (krátké, široké, úzké nebo dlouhé hřiště), 
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 za špatných povětrnostních podmínek (déšť, špatná viditelnost, sil-

ný vítr, vysoké teploty), 

 za nečekaných tréninkových podmínek (delší trénink, větší objem 

nebo intenzita tréninku), 

 s neobvyklým míčem (extrémně velký nebo malý, těžký nebo leh-

ký, tvrdý nebo měkký míč – vše v rámci pravidel pro fotbalový 

míč). 

Výše uvedené extrémní podmínky vedou k upevnění fotbalové techniky pouze tehdy, 

pokud hráč ovládal vlastní techniku na solidní úrovni již dřív. 

 

1.2 Fotbalová taktika 

Podmínkou dobrého výkonu při hře je taktika. Cílem fotbalové taktiky je vstřelit co nej-

více gólů a zároveň zabránit protivníkovi v jejich střelení a tímto způsobem zvítězit. Taktická 

příprava musí brát v úvahu několik faktorů: 

 vlastní výkonnost hráče, 

 schopnosti protivníka, 

 taktický plán protivníka, 

 stav hry, 

 momentální situace na hřišti, 

 počasí, stav povrchu a velikost hřiště atd. 

Aby mohl hráč správně takticky řešit dané situace v zápase, musí mít přehled o dění na 

hřišti a musí umět odhadnout vývoj hry a podle toho rychle reagovat na situaci a správě ji 

vyřešit. (Bauer, 2006) 

Všechny akce v průběhu fotbalového utkání musí být zaměřeny na jeden cíl a to je 

úspěch družstva, které může být dosaženou vzájemnou souhrou všech hráčů. Proto je nutné 

sladit aktivity jednotlivých hráčů. Pod pojmem taktika rozumíme plánovanou taktiku, která 

má jasný cíl – za daných podmínek dosáhnout co nejlepšího výsledku. Ve všech týmových 

hrách je zřejmé, že úspěšná taktika závisí na propojení individuální a týmové spolupráce.  
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Základní rozdělení fotbalové taktiky: 

 taktika jednotlivce, 

 skupinová taktika, 

 týmová taktika. 

Hlavním cílem ve fotbale je vstřelit branku soupeři a zabránit vstřelení branky do vlast-

ní sítě. Tento cíl také předurčuje rozdělení taktiky úkolu mezi jednotlivé hráče, skupiny hráčů 

nebo celé družstvo v příslušné herní situaci. V této souvislosti mluvíme o útočné taktice 

a obranné taktice. (Kollath, 2006) 

 

1.2.1 Taktika jednotlivce 

Dle Kollatha (2006) taktika jednotlivce se zabývá herními prostředky, které hráči 

v určitých situacích využívají. Tyto herní aktivity jsou významné nejen jako individuální ak-

ce, ale hrají svoji úlohu i v souvislosti s taktikou skupiny nebo celého družstva. Týkají se 

brankáře, libera, hráčů obranné, útočné a středové řady. 

 

1.2.2 Taktika útočné hry 

Hráči jako útočníci v přední linii musí řešit řadu ofenzivních taktických úkolů. Přitom 

útočníci nesmí zapomenout na to, že když obrana protivníka získá míč, stávají se prvními 

obránci vlastního mužstva. Každý útočník má za úkol hlídat si, kdy ve správný čas atakovat 

hráče soupeře. Útočnici soustředí svojí hru buď na křídla, nebo před soupeřovu bránu, a proto 

dělíme na útok po křídle a útok středem. Cílem útoku po křídle je odlákat obranu soupeře od 

brány a zajistit tak volný prostor pro ofenzivní hráče, v kterém mohou zakončit. Způsob ve-

dení útoku středem je mnohem obtížnější, protože obránci jsou blízko sebe a zajišťují se na-

vzájem. (Bauer, 2006) 

 

1.2.3 Skupinová taktika 

Dle Kollatha (2006) skupinová taktika zahrnuje řešení situací, na kterých se podílí více 

hráčů. Do této skupiny patří hráči z obranné, středové a útočné řady. Taktické řešení herních 

situací může probíhat jak uvnitř těchto skupin, tak mezi nimi navzájem. Hlavním cílem je 

získat taktickou výhodu v dané situaci, a to pomocí předem dohodnutých kombinací. 
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Do skupinové taktiky patří klamavé pohyby a uvolnění, centrované míče, narážečky a 

předání míče. 

 

1.2.4 Týmová taktika 

Týmová taktika je soubor veškerých individuálních a skupinových akcí na hřišti. Jejich 

sloučením tak vzniká hra 11:11. Týmová taktika představuje součinnost všech hráčů v obran-

né a útočné fázi, která je zaměřená na vstřelení branky a zároveň na zabránění vstřelení. To, 

kterou taktickou alternativu zvolíme, závisí na následujících rámcových podmínkách: na mo-

mentálním výkonnostním stavu vlastního družstva, na momentálním výkonnostním stavu 

družstva soupeře, na pořadí v tabulce, na specifičnosti utkání (přátelské, mistrovské, poháro-

vé), na místě utkání (doma, na hřišti soupeře), na momentálním skóre a vnějších podmínkách 

(velikost, druh a stav povrchu hřiště), na počasí (horko, zima, déšť, vítr). Základem týmové 

taktiky jsou útočné a obranné herní systémy uplatňované v příslušné fázi hry. (Kollath, 2006) 

 

1.3 Herní systémy 

Podle Bauera (2006) herní systém přiděluje v zápase každému hráči pozici, prostor 

a úlohu. Každý herní systém není stejně vhodný pro každé mužstvo. Moderní herní systémy 

jsou navrhované tak, aby vždy byla velmi silně bráněna vlastní branka. Současně však musí 

obránci podporovat vedení útoku. V současné době se používají zejména herní systémy: 

 4:3:3 

 4:4:2 

 3:5:2 

 3:4:3 

Votík (2005) popisuje systém hry, jako způsob organizace hry družstva, která je uplat-

ňovaná v rámci a v podmínkách určitého rozestavení hráčů. Všechny systémy jsou charakteri-

zovány vzájemnou dělbou činností a organizací součinnosti mezi jednotlivými hráči i řadami, 

která vyplývá hráčských rolí v určitém systému. Děje se tak v podmínkách daných rozestave-

ním hráčů a limitovaných individuálními i týmovými dispozičními faktory a situačními fakto-

ry působícími v průběhu utkání. 
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Dle Votíka (2003) „rozestavení hráčů ve zvoleném systému neznamená, že družstvo bu-

de uplatňovat útočné nebo obranné pojetí. Na tuto skutečnost zapomínají ti trenéři, kteří se 

mylně domnívají, že například systém 4 – 3 – 3 oproti systému 4 – 4 – 2 s sebou automaticky 

přináší větší aktivitu hráčů v útočné fázi a tím i zvýšení počtu vstřelených branek.“ 

Herní systémy v posledních letech neměli vliv na počet branek v posledních letech ve 

vyspělých evropských soutěžích. 

Podle Kollatha (2006) herní systém slouží k tomu, aby mohla být každému hráči 

v družstvu přidělená určitá role. Rozestavení hráčů na hřišti při začátku utkání se později roz-

padá a každý hráč se snaží plnit úkoly, které má v systému přiděleny. Každému týmu vyhovu-

je odlišný systém hry. Základem rozestavení týmu jsou technicko-taktické schopnosti jednot-

livých hráčů.  

Od začátku vývoje novodobého fotbalu v polovině 19. Století v Anglii až do 60-70 let 

20. století byl spojován a ztotožňován termín systém hry družstva se základním rozestavením 

hráčů, protože základní rozestavení bylo v historickém vývoji fotbalu nejvýznamnějším krité-

riem dělení systému hry družstva. 

Pro další vývoj vztahů mezi těmito pojmy bylo rozhodující, že při hodnocení systémů 

hry družstva se začala více zdůrazňovat organizace činnosti v obranné a útočné fázi hry nad 

formou (rozestavení hráčů). Příčinou změny pohledu na kritéria byl vlastní vývoj fotbalu, kdy 

docházelo a stále dochází k prohlubování organizace hry, je zvýrazňována variabilita a dyna-

mičnost obsahu činnosti v její útočné a obranné fázi. Proto základní rozestavení hráčů a úkoly 

hráčů na konkrétních místech, které v minulosti měly dominantní význam, změnily výrazně 

svůj charakter. Dynamicky chápané systémy hry nejsou v současné době terminologicky zto-

tožňovány s názvem rozestavení hráčů.  

Dříve se hovořilo o systému klasickém, to je rozestavení 1:2:3:5 nebo systému 2:4:2 

apod. V současnosti pod pojmem systém hry družstva rozumíme systémy útočné a obranné. 

(Votík, 2005) 

Od počátku moderního fotbalu dochází k vytváření nových herních systémů, což výraz-

ně ovlivnily také četné změny pravidel. Současné herní pojetí je založeno na zajištění prostoru 

před brankou soupeře. Pokud tým získá míč, jsou útočící hráči podporováni zálohou a částeč-

ně i postupujícími obránci. (Kollath, 2006) 
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1.3.1 Herní systémy útočné 

Podle Votíka (2005) útočná fáze hry začíná tím, kdy tým získá míč od soupeře. Konec 

útočné fáze, označuje Votík moment, kdy tým míč ztratí. Základem účinné útočné hry je spo-

lupráce všech hráčů družstva, která se projevuje v útočných herních kombinacích, jejichž zá-

kladem jsou co nejlépe osvojené útočné herní činnosti jednotlivce jak po stránce technické, 

tak taktické. Součinnost jedné nebo různých řad v útočné fázi hry je realizována střídáním 

různých typů útoků. Podle způsobu zakládání, vedení a zakončení útočné fáze rozlišujeme tři 

útočné herní systémy. 

„Variabilita uplatňovaných útočných herních systémů a časté změny rytmu hry závisí na 

způsobu a organizace obranné hry soupeře a na dispozicích hráčů vlastního týmu.“ 

 systém postupného útoku 

Postupný útok popsal Táborský a kol. (2007) a to tak, že je vytvářen návaznou herní 

součinností z hloubky hřiště větším počtem hráčů s kontrolovanou mezihrou, s cílem překonat 

obranu soupeře. Důležitá je dobrá kontrola míče, ale i reorganizace pozic hráčů s přenášením 

těžiště hry s cílem narušit obrannou formaci soupeře. Žádoucí je dosažení přečíslení v herních 

prostorech po kombinačních řešeních, tak po soubojových situacích v různém početním po-

měru hráčů. 

„Postupný útok přechází na útočné polovině v poziční systém nátlakové hry, která pro-

bíhá pod prostorovým a časovým tlakem soupeře. Je velmi technicky i takticky obtížná a fyzic-

ky velmi náročná, vzhledem k vysoké koncentraci hráčů na malém prostoru. Vyžaduje se vy-

soká útočná aktivita většího počtu hráčů, směřující k vynucení chybovosti soupeře v obraně.“ 

(Táborský a kol., 2007) 

 systém rychlého protiútoku 

Votík (2005) popisuje rychlý protiútok následovně: „založen na co nejrychlejším pro-

niknutí k soupeřově brance (na 2-3 přihrávky) do jeho nezorganizované obrany. Základem je 

rychlost, jednoduchost, přímočarost, využívá se momentu překvapení. Rozhodující je jak kva-

lita psychických procesů – čtení hry, herní myšlení, předvídání, tak motoriky – technická úro-

veň, rychlost startovní a lokomoční, kondiční připravenost.“ 

Úspěšnost této strategie je podmíněna vhodnými typy hráčů schopných rychle se rozho-

dovat a realizovat svoje rozhodnutí.  



Teoretická část 

10 

Tento herní systém se využívá zejména proti soupeři, který má ofenzivnější pojetí hry, 

jeho útočné akce jsou prováděny ve velkém počtu hráčů a následně se uvolňuje prostor v je-

jich středové a obranné řadě. Konstruktivní odebrání míče s rychlým přechodem vpřed umož-

ňuje využít volného prostoru na obranné polovině soupeře. Rychlý protiútok může být veden 

celoplošně s šířkovým doplňováním spoluhráči nebo veden užším pásmem, individuálně nebo 

v kombinaci hráčů. (Táborský a kol. 2007) 

 systém kombinovaného útoku 

Podle Táborského a kol. (2007) systém kombinovaného útoku je útočnou strategií druž-

stva proti soudržné a situačně pohyblivé obraně soupeře. Využívá postupného útoku a rychlé-

ho protiútoku s nečekanou změnou rytmu hry. 

Jedna z možností kombinovaného útoku je zahájení útočné fáze pozičně vedeným úto-

kem s přechodem na rychlý protiútok nebo rychle vedený útok na útočnou polovinu soupeře, 

který přechází do kombinační hry postupného útoku vynucenou jednak nedostatečnou způso-

bilostí rychle zakončit útok nebo rychlou reorganizaci soupeře v obraně. 

 

1.4 Herní kombinace 

Podle Táborského a kol. (2007) základem koordinovaného týmového herního výkonu je 

součinnost menších skupin hráčů, vyjádřena vzájemnou spoluprácí. Záměrnost skupinové 

součinnosti je dána potřebou myšlenkové a pohybové empatie participujících hráčů v daném 

herním úkolu. 

Herní kombinace je záměrná spolupráce dvou a více hráčů podřízené jejich vzájemné 

a vědomé, časově i prostorově sladěné spolupráci při řešení společného herního úkolu. Řešení 

herního úkolu může být uskutečněno jednou kombinací, ale často obsahuje více kombinací 

probíhajících současně nebo v návaznosti. 

Herní kombinace mohou být děleny: 

 podle počtu zúčastněných hráčů, 

 podle hráčských rolí, 

 podle prostoru, kde se uskutečňují, 

 podle fáze hry, 

 podle obsahu činnosti zúčastněných hráčů. 
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Herní kombinace dělíme na útočné a obranné. (Votík, 2005) 

 

1.4.1 Herní kombinace útočné 

Votík (2005) rozlišuje podle obsahu činnosti tři základní kombinace: 

 založená na přihrávce, 

 založená na přihrávce a nabíhání (takzvaná narážečka), 

 založené na výměně místa. 

Kombinace založené na přihrávce jsou základem týmové součinnosti a podílejí se na 

plynulosti a rytmu hry. Především jejich překvapivost, účelnost, rychlost a včasnost rozhoduje 

o úspěšnosti týmového výkonu. „Přihrávky vpřed – kolmé, šikmé a diagonální – na nabíhají-

cího spoluhráče do volného prostoru umožňují zrychlení útočné akce a tím i překonání obra-

ny. Finální přihrávky jsou vyvrcholením účinné spolupráce a jsou bezprostředně spojené se 

střelbou. Strategickou úlohu hrají i situačně přípravné přihrávky umožňující kontrolu nad 

herní situací, utajit herní záměr, prodloužit kontinuitu útočné činnosti, připravit změnu rytmu 

hry a překvapit soupeře. Pro překvapivý efekt mají značný význam tzv. skryté přihrávky utaje-

né do posledního možného okamžiku řešení herní situace. Tzv. zpožděné přihrávky dezorientu-

jí obranu a staví hráče před rozhodnutí atakovat soupeře s míčem či věnovat více pozornosti 

jeho nabíhajícím spoluhráčům. Přihrávky průnikové jsou vedeny za linii nebo do týlu obrany 

a vedou k rychlému vytváření střeleckých situací.“ (Táborský a kol. 2007) 

Kombinace založené na přihrávce a nabíhání spočívají v na sebe navazujících přihráv-

kách, které zrychlují a umožňují kontrolovat míč na malém prostoru. Jde v podstatě o efektiv-

ní výpomoc spoluhráči s míčem, který je pod tlakem soupeře (Táborský a kol., 2007) 

„Cílem těchto kombinací je uvolnit se z osobní obrany soupeře, vytvořit si prostor a po-

zici pro střelbu nebo přihrávku. Uplatňují se po celém hřišti, ale především ve zhuštěném pro-

storu před nebo v pokutovém území. Jejich uplatnění může dojít k přečíslení útočících hráčů 

nad bránícími a jejich použití je často výhodné v situacích 2:1, 2:2, 2:3.“ (Votík, 2005) 

Kombinace založené na výměně místa mají podstatu na současné výměně herních pro-

storů hráčů. K výměně míst může dojít křižováním, přebíháním a přenecháním míče s cloně-

ním. Situační směr kombinace je tedy řízen pohybem hráče s míčem a uvolněným herním 

prostorem. Součinnost je limitována přesností a včasností přihrávek. Na podobném principu 

jsou postaveny způsoby spolupráce bez míče. (Táborský a kol., 2007) 
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1.5 Herní výkon 

Choutka, Dovalil (1991) „popisují sportovní výkon jako aktuální projev specializova-

ných schopností sportovce v uvědomělé činnosti zaměřené na řešení pohybového úkolu, který 

je vymezen pravidly daného sportovního odvětví, resp. disciplíny.“ 

Důležitý pojem je herní výkonnost, kterou chápeme jako schopnost sportovce podávat 

daný sportovní výkon opakovaně v delším časovém úseku na poměrně stabilní úrovni. 

Sportovní výkon je výsledkem projevu výkonnostního rozvoje sportovce, a proto jsou 

v něm obsaženy: 

 vrozené dispozice, které mají povahu vloh, nadání či talentu, 

 vlivy přírodního a sociálního prostředí, které podmiňují vývoj jedince a jeho 

vrozených dispozic, 

 vliv tréninkového procesu, který představuje dlouhodobé a cílevědomé působení 

tréninkového a soutěžního zatížení rozčleněného do příslušných etap. 

Bedřich (2006) popisuje sportovní výkon jako jeden ze základních pojmů sportu a spor-

tovního tréninku, realizuje se ve specifických pohybových činnostech, které charakterizuje 

precizní koordinace provedení, jejímž základem je komplexní ucelený projev řady tělesných a 

psychických funkcí člověka podpořený výkonovou motivací. 

Podle Kollatha (2006) herní výkon podmiňují tyto faktory: 

 technika, 

 taktika, 

 kondice, 

 psychika. 

Ve fotbale rozlišujeme dva druhy herního výkonu:  

 individuální herní výkon (IHV), 

 týmový herní výkon (THV). 

 

1.5.1 Charakteristika individuálního herního výkonu 

Podle Votíka (2003) IHV tvoří základ týmového herního výkonu a jeho zkvalitnění se 

projeví změnou kvality v THV. Zlepšení IHV můžeme dosáhnout v tréninkovém procesu, při 
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kterém bude klást důraz na zlepšení herních dovedností. Herní dovednosti (zpracovat míč, 

vystřelit, obejít soupeře atd.) jsou učením získané dispozice k účelnému jednání ve hře. 

Při posuzování individuálního herního výkonu 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 míče pod kontrolu, 

 jak dovede vést míče zastavit se s míčem, obejít protihráče, 

 odkud a jakým způsobem dovede vystřelit, 

 co hráč udělá, když ztratí míč, 

 specifické, originální způsoby řešení herních situací, 

 rozhodnost, odvahu, důraz v osobních soubojích, 

 úspěšnost řešení situací 1:1, 

 psychickou odolnost, 

 schopnost předvídat, číst hru, 

 schopnost orientace v čase a prostoru, 

 rychlost reakce na změny herní situace atd. 

Buzek a kol. (2007) popisují IHV jako projev určitého stupně způsobilosti k účasti 

v utkání, daný určitým souborem předpokladů, determinován určitým souborem faktorů, které 

jsou určitým způsobem uspořádány v určitých vztazích. 

To znamená, že herní dovednost je postavena na komplexu výkonových předpokladů, 

určujících determinantů, pomocí nic reaguje hráč na požadavky a proměnlivý děj utkání. 

Mezi určující předpoklady, které umožňují hráči rozvíjet IHV i rozvíjet způsobilost po-

dílet se na THV patří determinanty biomechanické, psychické a bioenergetické. 

 

1.5.2 Analýza IHV v utkání 

Podle (Fajfera, 2005) existuje velké množství diagnostických metod (technik, postupů). 

Získávání údajů můžeme rozlišovat podle základního charakteristického znaku: pozorování, 

pozorování doplněné záznamem, posuzování, testování, experiment, dotazovací techniky, 

dotazník, anamnézu, ústní zkoušku a jiné. Podle výsledků těchto šetření získáme údaje, podle 
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kterých hodnotíme. Jsou vyjadřovány jednak kvalitativně, jednak kvantitativně. Charakteris-

tickým rysem moderního přístupu je snaha o využití kvantifikace (postupy založené na měře-

ní). 

IHV a THV můžeme hodnotit na základě získaných údajů: pomocí přímého pozorování 

a posuzování v zápase, ze zápisu o utkání, z technického záznamu o utkání a z videozáznamu. 

(Dobrý, Velenský E., 1980).  

Pro běžnou diagnózu výkonu družstva a jednotlivců se používá přímé pozorování a po-

suzování. Pomocí pozorování zjišťujeme zejména kvalitu provedení systému hry družstva, 

dále kvalitu herních kombinací a herních činností jednotlivce, a na základě posuzování mů-

žeme sestavit pořadí jednotlivců podle jejich celkové výkonnosti (Dobrý, Velenský E., 1980). 

 

1.5.3 Charakteristika týmového herního výkonu 

Dle (Buzka a kol., 2007) tým představuje jedinečnou sociální skupinu, vytvořenou pro 

střetávání s odlišnými, ale zároveň podobnými skupinami v zápase. Dá se charakterizovat 

zejména společnými cíli, které jsou spojené s činností skupiny, určitým stupněm vzájemné 

znalosti a tím vytvoření sítě interpersonálních vztahů, dále existencí společných norem a hod-

not regulujících chování hráčů uvnitř týmu a vytvoření systémových pozic a rolí, umožňující 

organizaci i dynamiku chování týmu. 

 Votík (2005) popisuje  THV tak, že je podmíněn individuálními herními výkony všech 

členů týmu. THV má sociálně-psychologický rozměr, kdy finální výkon je závislý na dyna-

mice vztahů, sociální soudržnosti, úrovni komunikace a motivaci hráčů. Další určující faktor 

THV je míra spolupráce a kvalita součinnosti hráčů při realizaci herních činností. 

Při posuzování týmového herního výkonu družstva sledujeme: 

 v jakém rozestavení družstvo hraje, 

 jaké systémy hry uplatňuje v útočné, obranné fázi hry, 

 řešení standardních situací, signály atd., 

 jak hráči využívají celou hrací plochu, 

 plynulost hry, 

 jak dlouho družstvo udrží míč pod svou kontrolou, kde a jak ztratí míč, 

 zda se všichni hráči podílejí na útoku, stejně zda všichni brání, 

 jak se hráči chovají, jednají, když družstvo ztratí míč, když získá míč, 
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 zda a jak ohrozí branku soupeře. 

Na úrovni profesionálního fotbalu bychom měli věnovat stejně času oběma druhům 

herního výkonu. U amatérů se klade více důraz na týmový herní výkon. 

 

1.6 Herní činnost jednotlivce 

Votík, Zalabák (2011) popisují herní činnost jednotlivce jako nacvičené komplexy po-

hybových úkolů. Každá herní činnost jednotlivce má svou technickou i taktickou stránku 

a kvalita je ovlivněna úrovní kondiční a psychické připravenosti. Technická stránka je podmí-

něna biomechanickými zákonitostmi a je vnějším projevem hráče. Taktická stránka je omeze-

na kvalitou technické stránky a psychických procesů. 

Podle Votíka (2003) herní činností jednotlivce jsou nacvičené komplexy pohybových 

úkolů. Každá HČJ má technickou a taktickou stránku a jejich kvalita je mimo jiné ovlivněna 

kondiční a psychickou připraveností. Technická stránka je vnějším projevem fotbalisty, pod-

míněným biomechanickými zákonitostmi. 

HČJ dělíme na útočné a obranné. 

Mezi útočné patří:  

 hra bez míče (výběr místa), 

 přihrávání, 

 zpracování míče, 

 vedení míče, 

 obcházení soupeře, 

 střelba. 

Mezi obranné patří:  

 obsazování hráče s míčem, 

 obsazování hráče bez míče, 

 obsazování prostoru, 

 odebírání míče. 
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1.6.1 Útočné herní činnosti jednotlivce 

Večeřa (1995) popisuje herní činnosti jednotlivce jako uvědomělý, racionálně nacvičený 

komplex pohybových úkonů, kterými fotbalista řeší herní situaci. Technickou stránkou HČJ 

rozumí vnější projev fotbalisty, pohybovou zručnost, racionální způsob provedení daného 

počtu herních činností spojených do určitého komplexu a realizovaných v závislosti na tech-

nické vyspělosti fotbalisty, na kvalitě soupeře a na podmínkách, za kterých probíhá herní situ-

ace. Pod taktickou stránkou chápe myšlenkové řešení a výběr nejoptimálnějšího způsobu ře-

šení herní situace ve vztahu k podmínkám a průběhu hry. 

 hra bez míče, 

Hra bez míče je charakteristická neustálým pohybem hráče po hřišti v útočné fázi hry. 

Tato herní činnost umožňuje co nejlepší a nejúčelnější individuální nebo skupinové řešení 

herních úkolů. Hru bez míče ovlivňuje vzdálenost hráče od míče, vzdálenost od vlastní nebo 

soupeřovy branky, postavení vzhledem ke spoluhráčům a hráčům soupeře a nevyhnutelnost 

účasti na dané akci. 

Hra bez míče vyžaduje: 

 vysokou úroveň kondiční připravenosti, 

 schopnost rychlé a přesné orientace v prostoru a čase, 

 správné zhodnocení herních situací, 

 předvídání vývoje herních situací, 

 dokonalé porozumění a součinnost se spoluhráči, 

 vysokou úroveň volní aktivity, 

 uplatnění klamavých pohybů. 

Výběr prostoru musí být veden jak do šířky, tak do hloubky hřiště. Je kombinací růz-

ných lokomočních pohybů (chůze, klus, cval, běh, sprint, změna směru a rychlosti, zastavení, 

start apod.). Výběr místa má tři základní formy, mezi které patří uvolňování, nabíhání a únik. 

Uvolňování – snaha odpoutat se od osobně bránícího hráče s cílem získat výhodné po-

stavení pro pokračování akce. Je spojeno s klamavými pohyby, neočekávaným rychlým star-

tem, změnou směru nebo rychlosti pohybu. 

Nabíhání – jedná se o přímočarý pohyb různých intenzit do volného prostoru s cílem 

získat výhodné postavení.  
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Únik – obvykle navazuje na uvolnění nebo nabíhání, je to přímočarý pohyb směřující 

k soupeřově brance spojený s bezprostředním ohrožením branky. 

 přihrávání, 

Schopnost přihrát míč z prvního doteku ve správný moment na určité místo považuje 

Wein (2004) jako velmi důležitou útočnou hrozbu pro soupeře, obzvláště pak v limitujícím 

prostředí a čase. Hra na jeden dotek vytváří prostory, často překvapí soupeře a může vést k 

vytvoření příležitosti a k následnému zakončení. Přihrávka by měla být používaná častěji než 

vedení míče a to z důvodu šetření energie. Říká, že přihrávka je duší fotbalu. Přihrávající hráč 

by měl být schopen přihrát míč přesně tam, kam si příjemce přihrávky žádá. Dobrá přihrávka 

je charakterizována: přesností směru, precizností načasování, rychlostí a ukrytím směru a nut-

ností (občas hráči přihrávají bez jediného důvodu). 

Podle Choutky (1970) se na přihrávce podílejí dva hráči současně, a to hráč přihrávající 

a hráč, který přihrávku přijímá. Větší odpovědnost za přihrávku má vždy přihrávající hráč, 

neboť na základě ocenění situace vybírá vhodný způsob řešení i odpovídající způsob přihráv-

ky a přihrávku realizuje. 

Dle Votíka (2005) je přihrávka charakteristická záměrným usměrněním míče nohou, 

hlavou nebo jinou částí těla spoluhráči tak, aby mohl pokračovat v akci. Kvalita přihrávek je 

podmínkou vzájemné spolupráce hráčů, při které musí hráč kvalitně míč zpracovat či převzat 

do stoje nebo pohybu a dále může hráč přihrát spoluhráči. Hlavní odpovědnost za kvalitu pro-

vedení celé akce má hráč, který provádí přihrávku spoluhráči. Současný fotbal je rychlejší 

a rychlejší, a proto bere větší nároky na včasnost, přesnost, výšku a optimální rychlost při-

hrávky. Přihrávky můžeme dělit na aktivní a pasivní, z čehož aktivní jsou přihrávky, které 

směřují směrem k brance soupeře, jedná se zejména o průnikové přihrávky, finální a pasivní 

přihrávky které směřují směrem k vlastní brance, tudíž směrem dozadu.  

 zpracování míče, 

Zpracování míče je jedno z nejdůležitějších IHČ, protože hráč se zpracováním zmocňu-

je míče a dostává ho pod kontrolu. Čím rychleji hráč zpracuje míč, tím více času má další 

provedení akce. Je to činnost náročná na kvalitu a rychlost vnímání a rozhodování. Velmi 

důležité je, aby hráč věděl už před zpracováním míče o následujícím způsobu řešení herní 

situace. V současném fotbalu se vyžaduje zejména o zpracování míče v pohybu pod tlakem 

soupeře a často se jedná o usměrnění míče prvním dotykem do předpokládaného směru pohy-

bu. Je více způsobů jak zpracovat míč, záleží na tom, jestli míče se pohybuje po zemi nebo 
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zpracováváme míč ze vzduchu, podle toho můžeme zpracovávat míč jak nohou (vnější, vnitř-

ní nárt), tak hlavou hrudníkem, stehnem. Zpracování míče je závislé přítomností soupeře či 

nepřítomností soupeře z hlediska časového tlaku a z toho důvodu může hráč převzít míč do 

pohybu nebo do stoje. 

 vedení míče, 

Psotta a kol. (2006) říkají, že souhrnná doba činnosti hráče s míčem v průběhu utkání 

představuje pouze 1 – 3 minuty. Z časového hlediska je dominantní herní činnost vedení míče 

včetně obcházení soupeře. 

Štuller (1977) popisuje vedení míče jako jednu z velmi důležitých útočných činností, 

která je účelná, když je prováděna správně, ve správný moment. V zápase je vedení míče vět-

šinou spojeno s dalšími činnostmi (zpracování míče, střelba a přihrávání). Proto je kvalita 

vedení míče důležitá pro další zmíněné útočné herní činnosti jednotlivce. Vedení míče je vel-

mi spjato s herní činností obcházení soupeře. Nejlepší hráči zakládají obcházení soupeře na 

momentu překvapení a rychlosti provedení kličky. 

Je charakteristické plynulým nebo přerušovaným pohybem hráče s míčem zvoleným 

směrem, přičemž má míč neustále pod kontrolou. Rozlišujeme vedení míče přímým směrem 

a se změnou směru. Je úzká spojitost vedení míče s obcházením soupeře. Náhlou změnou 

směru, rychlosti nebo směru i rychlosti při vedení míče dochází v současném fotbalu velice 

často k obejití protihráče. Při vedení míče je velmi důležitý kvalitní krytí míče, před hráčem 

soupeře. Míč můžeme vést vnitřní stranou nohy, vnější stranou nohy a přímým nártem. 

 obcházení soupeře, 

Podle Oldřicha, Buzka a Navary (1972) je obcházení soupeře herní činností, která může 

výrazně ovlivnit průběh a vývoj hry, při které hráč získává výhodnější postavení pro svoji 

další činnost. Nesmí však vést k individuální hře, nýbrž k jejímu racionálnímu využití v rámci 

týmového řešení dané herní situace. Obcházení soupeře se využívá nejvíce při přechodu do 

útoku a zakončování, kdy je obcházení nejúčinnější ale zároveň nejobtížnější.  

Je jednou z limitujících herních činností v útočné fázi hry. Úspěšnost řešení útočných 

soubojů je jeden z rozhodujících faktorů, jestli bude útočící hráč efektivní při vedení míče 

a zakončení. Obejitím rozumíme překonání protihráče buď v bočném, čelném postavení nebo 

zády k soupeři s následným rychlým otočením. Významně se uplatňuje schopnost využít kla-

mavých pohybů v rychlosti pohybu. Čím větší rychlost hráč má, tím větší pravděpodobnost je, 

že hráč bude úspěšný v této HČJ. 
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Bangsbo a Peitersen (2004) říkají, že hlavním účelem pro obejití soupeře nemusí být 

prosadit se jeden na jednoho, ale může být také obcházení účelně použito pro získání soupe-

řovi pozornosti a tím vytvoření volného prostoru pro spoluhráče v týmu. 

 střelba, 

Zakončení útoku střelbou patří mezi nejobtížnější herní činnosti jednotlivce, neboť hráč 

střílí zpravidla v situacích, kdy je soupeřem nejvíce bráněn. Střelba je vyvrcholením útočné 

fáze a rozhoduje o výsledku utkání. 

Střelbu ovlivňují zejména tyto faktory: 

 četnost, 

 způsob provedení, 

 prostor, 

 úspěšnost a účinnost 

 útočné systémy 

 hráčská funkce 

 prostředí, 

Základním pravidlem efektivního nácviku je, že střelbu je nutné nacvičovat v herních 

situacích, ve kterých dochází v utkání. (Bokša a Mendlík, 1989) 

Je nejdůležitější faktor, který rozhoduje nejen úspěšnost hráče v utkání, ale zejména 

rozhoduje celé utkání. Při střelbě je nedůležitější dostat míč do branky soupeře v rámci pravi-

del fotbalu. Technická stránka střelby má být co nejvíce zautomatizována, stabilizována, ale 

na druhé straně současně velice přizpůsobivá, proměnlivá a pružná s ohledem na specifika 

každé herní situace. Důležité je taktické myšlení, které se projevuje schopností rychle vnímat, 

zpracovávat informace, které jsou rozhodující pro správně řešení herní situace.  

Vlastní střelba je podmíněna dispozičními a situačními faktory: 

 dispoziční – předvídání soupeře, schopnost orientace v čase a prostoru, ale i psy-

chické vlastnosti jako odvahu, odolnost, rozhodnost atd. 

 situační – střelbu ovlivňují klimatické podmínky, kvalita soupeřových hráčů, 

průběh soutěže či utkání, způsob rozhodování atd. 

Účinnost střelby závisí na dokonalém zvládání techniky střelby a to pokud možno všemi 

hráči týmu. Hlavní dělení střelby je na způsob provedení nohou nebo hlavou. Je důležité vě-

novat této HČJ spoustu času v tréninkových jednotkách. (Votík, 2005) 
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1.6.2 Obranné herní činnosti jednotlivce 

Hlavním cílem obranných činností jednotlivce je odebrat soupeři míč a nedovolit mu 

rozvinout jeho útočnou akci a znemožnit ohrozit branku. Obranná činnost je povinností kaž-

dého hráče. 

 obsazování hráče s míčem, 

Velmi důležitá obranná činnost, kdy hráč s míčem musí být velmi těsně dostoupen, pro-

tože je přímým a bezprostředním ohrožením pro bránicí mužstvo. Míra těsnosti závisí na kon-

krétních podmínkách herní situace. Bránicí hráč musí být aktivní a neustále se staví na spojni-

ci mezi protihráče s míčem a středem vlastní branky s cílem donutit soupeře ke zpomalení 

pohybu a vytlačit ho do strany hřiště. 

Základní požadavky jsou: 

 zabránit soupeři projít obranou, 

 zabránit přihrávce (aktivní – směrem k brance), 

 zabránit střelbě 

 připravit situaci pro odebírání míče. 

Z hlediska postavení jsou dva způsoby bránění a to v čelném postavení, kdy má bránicí 

hráč soupeře před sebou a v bočném postavení, kdy bránicí hráč běží mezi vlastní brankou a 

soupeřem. 

Tyto základní způsoby obsazování se ve hře vyskytují ve vzájemné kombinaci, bránící 

hráč musí nejen volit optimální postavení, ale musí být schopen rychlé práce dolních konče-

tin, vyvarovat se při pohybu stranou jejich překřížení a očima sledovat především míč, ne 

nohy soupeře. 

 obsazování hráče bez míče, 

Význam této obranné herní činnosti narůstá při ztrátě míče, čili v přechodu z útočné do 

obranné fáze. Povinností každého hráče je obsadit v souladu se zvolenou týmovou taktikou 

odpovídajícím způsobem určeného soupeře, většinou hráče, ke kterému byl v okamžiku ztráty 

míče nejblíže. Protihráči by měli být správným způsobem obsazováni na části nebo celém 

hřišti nepřetržitě. Cílem této obranné herní činnosti je zabránit nebo alespoň znesnadnit obsa-

zovanému hráči účinně spolupracovat se spoluhráčem s míčem a připravit výhodnou situaci 

pro odebírání míče a případně míč následně odebrat. 
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 obsazování prostoru, 

Je jedním ze základů obranné hry týmu, které je vhodné do té doby, dokud soupeř není 

v přímém ohrožení branky. Obsazování prostoru vyžaduje od bránícího hráče schopnost před-

vídat vývoj herní situace a intuici pro řešení herní situace. Hráč musí vyhodnotit, kdy je 

vhodné ukončit obsazování prostoru a přejít na osobní bránění. Bránicí hráč musí být aktivní, 

aby donutil útočícího hráče k chybě. K zdokonalování této obranné činnosti dochází ziskem 

herních zkušeností v utkání.  

 odebírání míče, 

Je finální obrannou činností jednotlivce. „Cílem obranné činnosti je získat kontrolu nad 

míčem. Základním předpokladem pro odebírání míče je odpovídající řešení předcházejících 

nebo současně probíhajících obranných činností – obsazování prostoru, obsazování hráče bez 

míče a především obsazování hráče s míčem.“ Ne vždy je optimální situace k odebrání míče, 

proto se musí obránce snažit aktivní hrou dostat soupeře do situace, která mu usnadní odebrá-

ní míče. Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného odebírání míče je znalost soupeře, 

vědět co soupeř udělá („číst hru soupeře“), anticipovat jeho činnost usnadní získání míče pod 

kontrolu a zahájení rychlého přechodu z obranné fáze do útočné. Současný fotbal se zaměřuje 

na zdokonalování konstruktivního odebírání míčů a to i v situacích s větší složitostí a v pod-

mínkách nedostatku času a prostoru. 

Míč lze odebrat v těchto momentech: 

 dříve než se ho zmocní soupeř – nejúčelnější a také nejčastější způsob řešení, 

důležitý je správný výběr místa, předvídání a odhad správného okamžiku jeho 

realizace. 

 odebírání míče v průběhu jeho zpracování – důležitá je včasnost zákroku a jeho 

energičnost s uplatněním povolené hry tělem. 

 odebírání míče po jeho zpracování – důležité je načasovat vhodný moment 

k odebrání míče, vlastní aktivitou donutit soupeře ke změně záměru či k chybě. 

(Votík, 2005) 
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1.7 Charakteristika útočníka 

Hlavním úkolem každého útočníka je střílet branky a připravovat brankové situace pro 

spoluhráče. Toho lze dosáhnout buď individuální akcí, nebo ve spolupráci s ostatními ofen-

zivními hráči. 

Funkce útočníka klade větší nároky na vykonávání běžeckých sprintů. Průměrně je po-

čet sprintů vykonaných útočníky za utkání o 40 – 45 % vyšší než u středových hráčů a o 15 – 

60 % vyšší než u obránců. Naopak útočníci s obránci stráví více času ve stoji a chůzi než stře-

doví hráči, kteří jsou po celé utkání spíše v poklusu. (Psotta a kol., 2006) 

Útočníci na vyšší fotbalové úrovni musí zvládat technické dovednosti, jako jsou např. 

kličky, obcházení soupeře, zpracování a přihrávání míče, rychlé vedení míče, střelba na bránu 

oběma nohama i hlavou z malých i velkých vzdáleností. Důležitá je pro každého útočníka 

rychlost a obratnost, kterou musí aktivně trénovat. 

„Častou změnou postavení přispívá útočník k nejistotě obrany protivníka a podporuje 

tak vznik brankových příležitostí. Mezi tyto aktivity patří např. nabíhání do strany, změna 

těžiště hry a nabíhání do středu pole. Takto vzniklý volný prostor potom mohou využít spolu-

hráči. Obranně-taktické úkoly útočících hráčů zahrnují atakování soupeře během zakládání a 

vedení útoku.“ (Kollath, 2006) 

Útočníci se většinou musí prosazovat proti početní převaze obránců, jestliže se nejedná 

o protiútok. Proto to musí být specializování hráči, kteří perfektně ovládají následující doved-

nosti: 

 střelba na bránu nohama i hlavou, 

 vedení míče a zakončení, 

 výměna pozic v podélném i příčném směru, 

 všechny druhy kombinační hry. 

Beswick (2010) popisuje útočníkovu roli a jeho úkoly takto: 

 napadání, tlak na míč, 

 ochota převzít míč, 

 odolnost v souboji, 

 nutit se do zakončení a zakončovat, 

 udržet míč „vysoko“ a umožnit spoluhráčům dostoupit do prostoru, 

 zapojit spoluhráče do hry přihrávkou, 
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 využít technické schopnosti, 

 získávat výhodu na obránci překvapivým pohybem, 

 výběr místa, 

 vytvářet prostor a situace pro spoluhráče. 

 

1.7.1 Současná charakteristika útočníka 

V současném pojetí fotbalu můžeme dělit útočníka takto:  

 fyzický, často hrající úplně na hrotu 

Jeho přednosti jsou síla (osobní souboje, hlavičky) 

 technický, často hrající staženě, za vysunutým útočníkem (systém hry 4-4-2) 

Jeho přednosti jsou rychlost, technika. 

O tom jakého útočníka tým postaví, rozhoduje spousta faktorů, mezi nimi může být tak-

tika, systém hry, forma útočníka atd. 

Většinou při systému na jednoho útočníka se hraje na fyzického, při hře na dva útočníky 

se hraje na jednoho fyzického a druhého technického a při hře na tři útočníky je uprostřed 

útočník fyzický a na stranách útočníci techničtí.  
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2. Vědecké otázky, cíl a hypotézy 

2.1 Vědecké otázky 

Jaká je úspěšnost vybraných individuálních herních činností útočného charakteru z po-

hledu hráčské funkce útočník ve fotbalu? 

Existují rozdíly v četnosti a úspěšnosti vybraných individuálních herních činností 

z pohledu hráčské funkce útočník z  hlediska odlišné výkonnostní soutěže? 

 

2.2 Cíl práce 

Zjištění četnosti a úspěšnosti vybraných individuálních herních činností útočného cha-

rakteru u hráčské funkce útočník ve fotbalu s ohledem na rozdílnou výkonnostní úroveň sou-

těže. 

 

2.3 Hypotézy 

H1 Předpokládáme významně vyšší úspěšnost přihrávky pod tlakem soupeře u hráčů 

z 2. ligy v porovnání s hráči z 3. České fotbalové ligy. 

H2  Předpokládáme významně vyšší úspěšnost při převzetí míče pod tlakem soupeře do 

pohybu prvním dotykem u hráčů z 2. ligy v porovnání s hráči z 3. České fotbalové ligy. 

H3   Předpokládáme významně vyšší četnost převzetí míče bez tlaku soupeře do pohybu 

prvním dotykem u hráčů z 2. ligy v porovnání s hráči z 3. České fotbalové ligy. 

H4   Předpokládáme významně vyšší úspěšnost při obcházení soupeře v čelném posta-

vení u hráčů z 2. ligy v porovnání s hráči z 3. České fotbalové ligy. 

H5     Předpokládáme významně delší dobu držení míče u hráčů 3. České fotbalové ligy 

v porovnání s hráči 2. ligy.  
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3. Metodologie výzkumu 

3.1 Design výzkumu 

Práce je vedena jako empiricko-teoretický výzkum deskriptivního charakteru. Jako vě-

decká metoda bude použita metoda pozorování. 

 

3.2 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor zahrnuje dospělé hráče z 2. fotbalové ligy a 3. České fotbalové ligy 

v ČR (druhá a třetí nejvyšší výkonnostní soutěž). Vybrané výkonnostní úrovně by měly odrá-

žet možné rozdíly profesionálního a amatérského fotbalu v ČR v dospělé kategorii (druhá 

nejvyšší profesionální soutěž a nejvyšší amatérská soutěž v ČR). Ve výzkumném souboru 

bude celkem 8 hráčů (4 hráči z 2. ligy a 4 hráči z 3 České fotbalové ligy). Každý hráč byl sle-

dován a hodnocen ve čtyřech mistrovských utkáních (zápasy byly sledované na domácím 

hřišti), tj. celkově 16 pozorování (videozáznamů). Do výzkumného souboru byli záměrně 

vybráni hráči zastávající hráčskou funkci útočník. 

 

3.3 Metody a způsob sběru dat 

Metoda nepřímého pozorování pomocí videozáznamu byla použita pro záznam sledo-

vých jevů. Celkem bude shlédnuto a analyzováno 16 utkání. Videozáznamy byly zapůjčeny 

z archivu týmu FK Viktoria Žižkov a SK Benešov. Po dobu celého utkání byl vždy snímán 

pouze jeden vybraný hráč, což zajistilo minimalizaci ztráty dat, která je uváděna jako jedna 

z negativních stránek pozorování pomocí videozáznamu. Při zpětném přehrávání videozá-

znamu byly sledované jevy zaznamenávány do předem připraveného záznamového archu a 

následně tříděny a sumarizovány v excelovém programu v PC. 

Mezi sledované jevy se v této studii řadí vybrané herní činnosti jednotlivce útočného 

charakteru. 

Zjišťované základní charakteristiky: 

 počet odehraných minut 

 počet vstřelených branek 

 počet finálních přihrávek do zakončení 
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Zjištění četnosti (Č) a/nebo úspěšnosti (Ú) sledovaných herních činností v rámci her-

ního výkonu hráče: 

Přihrávka: 

 přihrávka pod tlakem soupeře aktivní/pasivní (Č/Ú) 

 přihrávka bez tlaku soupeře aktivní/pasivní (Č/Ú) 

 průnikové přihrávky na útočníky nebo záložníky (Č/Ú) 

 centr do pokutového území soupeře (Č/Ú) 

Převzetí míče 

 převzetí míče pod tlakem soupeře do pohybu prvním dotykem (Ú – má v držení 

míč a pokračuje v akci, N – ztráta míče či přerušení hry bez faulu) (Č/Ú) 

 převzetí míče pod tlakem soupeře do stoje prvním dotykem (Ú – má v držení míč a 

pokračuje v akci, N – ztráta míče či přerušení hry bez faulu) (Č/Ú) 

 převzetí míče bez tlaku soupeře do pohybu prvním dotykem (Ú – má v držení míč 

a pokračuje v akci, N – ztráta míče či přerušení hry bez faulu) (Č/Ú) 

 převzetí míče bez tlaku soupeře do stoje prvním dotykem (Ú – má v držení míč a 

pokračuje v akci, N – ztráta míče či přerušení hry bez faulu) (Č/Ú) 

 převzetí míče v zóně 1 (obranná polovina hřiště), v zóně 2 (útočná polovina hřiště 

mimo pokutové území), v zóně 3 (pokutové území soupeře) (Č) 

Vedení míče 

 do 5 metrů (Č) 

 5 – 15 metrů (Č) 

 Nad 15 metrů (Č) 

Obcházení soupeře 

 obcházení soupeře (úspěšný – obejde soupeře a má míč pod kontrolou, neúspěšný 

– ztráta míče nebo následná pasivní přihrávka) (Č/Ú) 

 obcházení soupeře pouze v čelném postavení (úspěšný – obejde soupeře a má míč 

pod kontrolou, neúspěšný – ztráta míče nebo následná pasivní přihrávka) (Č/Ú) 

Střelba 
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 střelba (úspěšná – gól nebo trefí branku, neúspěšná – netrefí branku nebo zabloko-

vaná střela) (Č/Ú) 

Souboje hlavou 

 Vyhranné (úspěšná – zisk míče, neúspěšná – ztráta míče) (Č/Ú) 

 Prohranné (úspěšná – zisk míče, neúspěšná – ztráta míče) (Č/Ú) 

Držení míče 

 držení míče (sekundy/zápas) 

 průměrný počet dotyků při kontaktu s míčem (počet) 

 

Vysvětlivky: 

Tlak soupeře – soupeř je v okruhu do cca 5 metrů od hráče s míčem 

Bez tlaku soupeře – soupeř je od hráče s míčem vzdálen více jak 5 metrů 

Aktivní přihrávka – přihrávka směrem k soupeřově brance 

Pasivní přihrávka – přihrávka směrem k vlastní brance 

Ú – úspěšný 

N – neúspěšný 

Pozn.: Rozehrávání standardních situací nebude započítáváno do hodnocených jevů. 

 

3.4 Statické zpracování dat 

Procentuální podíl, četnost, aritmetický průměr a směrodatná odchylka byly použity, ja-

ko základní statistické charakteristiky. Zjištěné výsledky jsou ve výsledkové části práce inter-

pretovány formou tabelární a grafickou.  

 

 



Praktická část 

28 

4. Praktická část 

V praktické části se zabývám výsledky individuálních herních činností útočníka, které 

jsem získal z domácích zápasů FK Viktorie Žižkov a  domácích zápasů SK Benešov. Tyto 

dva týmy jsem si vybral z důvodu svého předchozího působení jako aktivní hráč, a proto mě 

zajímalo, jaký je rozdíl mezi těmito týmy v roli útočníka. Z počátku rozebírám HČJ v jednot-

livých zápasech FK Viktorie Žižkov a poté zápasy SK Benešov, které si zaznamenávám, a 

poté přenáším do tabulkového programu, kde vypočítám procentuální úspěšnost a četnost 

HČJ. Nakonec sečtu čtyři zápasy 2. FNL herních činností jednotlivce a porovnávám statistiky 

útočníka Žižkova s výsledky čtyř zápasu 3. FNL herních činností s útočníky Benešova. Pro 

lepší přehled zanesu výsledky do grafů.  

 

4.1 Celková analýza IHV hráčů ve 2. a 3. lize a jejich porovnání 

V této části bakalářské se věnuji celkové analýze útočníka  Viktorie Žižkov a útočníky 

Benešova. Nejdříve sjednotíme výsledky všech čtyř zápasů HČJ z 2. FNL, a poté sjednotíme 

výsledky čtyř zápasů ČFL. Nakonec výsledky mezi sebou porovnáme a pro přehlednější zjiš-

tění výsledky převedeme do grafů. 

 

4.1.1 Výsledky HČJ ve 4. zápasech 2. FNL a 3. ČFL 

Herní činnost – přihrávka 

Jak můžeme vidět v tabulce 1, tak hráč Žižkova měl celkový počet přihrávek ve čtyřech 

utkáních osmdesát-čtyři oproti šedesáti-osmi přihrávek útočníků Benešova, které vidíme 

v tabulce 2. Celková úspěšnost hráče Žižkova je 89, 29 % oproti 75 % úspěšnosti útočníků 

Benešova. Největší rozdíl ve statistikách je při přihrávce pod tlakem aktivní, kdy hráč 2. ligy 

má úspěšnost 75 % a hráč 3. ligy má úspěšnost 55, 56 %. Velký rozdíl můžeme vidět ještě 

v průnikových přihrávkách a centrech do pokutového území, kdy hráč 2. ligy má výrazně vyš-

ší procentuální úspěšnost. Jediná vyrovnaná procentuální úspěšnost je při přihrávce bez tlaku 

pasivní, kdy má hráč 2. ligy 100 %, stejně jako hráč 3. ligy. V žádné herní činnosti (přihráv-

ka) není hráč 3. ligy na tom lépe než hráč 2. ligy. Pro lepší přehled můžeme vidět v grafu 1 a 

2 (HČJ – přihrávka). 

 



Praktická část 

29 

Tabulka 1. Statistické vyjádření HČJ (přihrávka) 4. zápasů 2. ligy 

přihrávka celkový počet  úspěšná neúspěšná procentuální úspěšnost 

Celkem 84 75 9 89,29% 

pod tlakem - aktivní 24 18 6 75% 

pod tlakem - pasivní 20 19 1 95% 

bez tlaku - aktivní 12 11 1 91,67% 

bez tlaku - pasivní 18 18 0 100% 

průnikové přihrávky 8 8 0 100% 

centr do pokutového území 2 1 1 50% 

 

Tabulka 2. Statistické vyjádření HČJ (přihrávka) 4. zápasů 3. ligy 

přihrávka celkový počet  úspěšná neúspěšná procentuální úspěšnost 

Celkem 68 51 17 75% 

pod tlakem - aktivní 18 10 8 55,56% 

pod tlakem - pasivní 16 14 2 87,50% 

bez tlaku - aktivní 12 10 2 83,33% 

bez tlaku - pasivní 11 11 0 100% 

průnikové přihrávky 6 5 1 83,33% 

centr do pokutového území 5 1 4 20% 

 

Graf 1. Porovnání procentuální úspěšnosti HČJ (přihrávka) 2. a 3. Ligy 
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Graf 2. Porovnání četnosti HČJ (přihrávka) 2. a 3. ligy 
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převzetích míče je hráč 2. ligy na tom lépe. Pro lepší přehled můžeme vidět v grafech 3 a 4 

(HČJ – převzetí míče). 

 

Tabulka 3. Statistické vyjádření HČJ (převzetí míče) 4. zápasů 2. ligy 

převzetí míče Celkový počet úspěšné neúspěšné procentuální úspěšnost 

celkem 45 38 7 84,44% 

pod tlakem do pohybu 23 17 6 73,91% 

pod tlakem do stoje 9 8 1 88,89% 
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bez tlaku do stoje 3 3 0 100% 
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Tabulka 4. Statistické vyjádření HČJ (převzetí míče) 4. zápasů 3. ligy  

převzetí míče celkový počet úspěšné neúspěšné procentuální úspěšnost 

celkem 66 52 14 78,79% 

pod tlakem do pohybu 35 26 9 74,29% 

pod tlakem do stoje 18 14 4 77,78% 

bez tlaku do pohybu 9 8 1 88,89% 

bez tlaku do stoje 4 4 0 100% 

 

Graf 3. Porovnání procentuální úspěšnosti HČJ (převzetí míče) 2. a 3. ligy  

 

 

Graf 4. Porovnání četnosti HČJ (převzetí míče) 2. a 3. Ligy 
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Převzetí míče v zónách 

V tabulce 5 a 6 můžeme vidět, v jakých zónách hráči nejvíce přebírali míč. Vidíme, že 

hráč 2. ligy má méně převzetí ve všech zónách než hráč 3. ligy. Nejvíce převzetí míče mají 

hráči 2 i 3. ligy na útočné polovině soupeře, což se dalo předpokládat při sledování útočníka. 

Pro větší přehled se můžeme podívat do grafu 5 (převzetí míče v zónách). 

 

Tabulka 5. Převzetí míče v zónách ve 4. zápasech 2. ligy 

 

 

 

Tabulka 6. Převzetí míče v zónách ve 4. zápasech 3. ligy  

zóna 1 – obranná  7 

zóna 2 – útočná  46 

zóna 3 – pokutové území 12 

 

Graf 5. Porovnání četnosti v převzetí míče v zónách 2. a 3. ligy 
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Vedení míče v metrech 

Jednoznačně můžeme říct podle tabulky 7 a 8, že hráči nejvíce mají vedení míče do 5 

metrů. Velký rozdíl je ve vedení míče mezi 5 – 15 metry, kdy hráč 3. ligy má vedení míče 

o deset více než hráč 2. ligy. Ve statistice vedení míče nad 15 metrů má opět více vedení hráč 

3. ligy, který má osm vedení oproti pouhým dvěma vedením hráče 2. ligy. Pro větší přehled 

v četnosti této činnosti se můžeme podívat na graf 6 (počet vedení míče v metrech). 

 

Tabulka 7. Počet vedení míče ve 4. zápasech 2. ligy 

do 5 metrů 29 

5 - 15 metrů 13 

nad 15 metrů 2 

 

Tabulka 8. Počet vedení míče ve 4. zápasech 3. ligy 

do 5 metrů 34 

5 - 15 metrů 23 

nad 15 metrů 8 

 

Graf 6. Počet vedení míče v metrech 2. a 3. ligy 
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Herní činnost – obcházení soupeře  

Ve srovnání hráče 2. ligy a 3. ligy v této herní činnosti je minimální rozdíl. Hráč 2. li-

gy se pokusil celkem sedmkrát obejít soupeře a jeho úspěšnost činila 71, 43 % oproti 75 % 

hráči ve 3. lize. Jak můžeme vidět v tabulce 9, hráč 2. ligy se ani jednou nepokusil obejít sou-

peře čelně, za to hráč 3. ligy, jak můžeme vidět v tabulce 10, se pokusil obejít soupeře čelně 

dvakrát a z toho byl maximálně úspěšný. Pro větší přehled lze nahlédnout do grafu 7 a 8 (HČJ 

– obcházení soupeře). 

 

Tabulka 9. Statistické vyjádření HČJ (obcházení soupeře) 4. zápasů 2. ligy 

obcházení soupeře celkový počet úspěšné neúspěšné procentuální úspěšnost 

celkem 7 5 2 71,43% 

obcházení soupeře 7 5 2 71,43% 

pouze v čelném postavení 0 - - - 

 

Tabulka 10. Statistické vyjádření HČJ (obcházení soupeře) 4. zápasů 3. ligy 

obcházení soupeře celkový počet úspěšné neúspěšné procentuální úspěšnost 

celkem 12 9 3 75% 

obcházení soupeře 10 7 3 70% 

pouze v čelném postavení 2 2 0 100% 

 

Graf 7. Porovnání procentuální úspěšnosti HČJ (obcházení soupeře) 2. a 3. ligy 
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Graf 8. Porovnání četnosti HČJ (obcházení soupeře) 2. a 3. ligy 

 

 

Herní činnost – střelba  

V této herní činnosti byl více úspěšný hráč 2. ligy, kdy celkově vystřelil na branku 

patnáctkrát, a z toho měl osm úspěšných pokusů, jak můžeme vidět v tabulce 11. Hráč 3. ligy 

měl celkově třináct střel, z nich bylo pouze pět úspěšných. Pro lepší přehled můžeme nahléd-

nout do grafu 9 (HČJ – střelba). 

 

Tabulka 11. Statistické vyjádření HČJ (střelba) 4. zápasů 2. ligy 

střelba celkový počet 

celkem 15 

úspěšná 8 

neúspěšná 7 

 

Tabulka 12. Statistické vyjádření HČJ (střelba) 4. zápasů 3. ligy 

střelba celkový počet 

celkem 13 

úspěšná 5 

neúspěšná 8 
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Graf 9. Porovnání četnosti HČJ (střelba) 2. a 3. ligy 

 

 

Herní činnost – souboje hlavou  

V této herní činnosti jednoznačně převyšoval hráč 2. ligy, jak v četnosti, tak v úspěšnos-

ti, kdy hráč z celkových třiceti-sedmi soubojů hlavou vyhrál dvacet-devět a prohrál pouhých 

osm. Hráč 3. ligy má ve statistikách pouhých deset soubojů, z nichž vyhrál pouze dva. Pro 

lepší orientaci lze nahlédnout do grafu 10 a 11 (HČJ – souboje hlavou). 

 

Tabulka 13. Statistické vyjádření HČJ (souboje hlavou) 4. zápasů 2. ligy 

souboje hlavou celkový počet úspěšné neúspěšné procentuální úspěšnost 

celkem 37 21 16 56,76% 

vyhranné 29 17 12 58,62% 

prohranné 8 4 4 50% 

 

Tabulka 14. Statistické vyjádření HČJ (souboje hlavou) 4. zápasů 3. ligy 

souboje hlavou celkový počet úspěšné neúspěšné 
procentuální úspěš-

nost 

celkem 10 2 8 20% 

vyhranné 2 1 1 50% 

prohranné 8 1 7 12,50% 
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Graf 10. Porovnání procentuální úspěšnosti HČJ (souboje hlavou) 2. a 3. ligy 

 

 

Graf 11. Porovnání četnosti HČJ (souboje hlavou) 2. a 3. ligy 

 

 

Herní činnost – držení míče 

V herní činnosti držení míče měl déle míč na svých kopačkách hráč 3. ligy a to 186 
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držení míče hráče 2. ligy je 2,61 sekundy, oproti hráči 3. ligy, který držel míč průměrně 2,99 

sekundy. Větší přehled můžeme zaznamenat v grafu 12 (HČJ – držení míče). 
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Tabulka 15. Statistické vyjádření HČJ (držení míče) 4. zápasů 2. ligy 

držení míče   

Celkem 108 s 

Nejkratší 1 s 

Nejdelší 6 s 

průměr držení 2,61 s 

 

Tabulka 16. Statistické vyjádření HČJ (držení míče) 4. zápasů 3. ligy 

držení míče   

Celkem 186 s 

Nejkratší 1 s 

Nejdelší 8 s 

průměr držení  2,99 s  

 

Graf 12. Porovnání četnosti HČJ (držení míče) 2. a 3. ligy 

 

 

Počet doteků v zápase 

V tabulce 17 a 18 můžeme vidět, že hráč 2. ligy měl výrazně méně doteků než hráč 3. 
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Tabulka 18. Statistické vyjádření počtu doteků ve 4. zápasech 3. ligy 

počet doteků   

celkem 248 

průměrný počet doteků 2,5 

Graf 13. Porovnání četnosti počtu dotyků 2. a 3. ligy 

 

  

0 
100 
200 
300 

celkem průměrný počet 

dotyků 

Žižkov 182 1,7 

Benešov 248 2,5 

Č
et

n
o
st

 

Počet doteků 



Praktická část 

40 

5. Diskuze 

V bakalářské práci jsem se zaměřil na porovnání HČJ s porovnání na různou výkon-

nostní soutěž. Jelikož sám hraju aktivně fotbal a to na pozici útočníka, tak jsem si na rozbor 

vybral tento post. Formou nepřímého pozorování (videozáznamy) jsem analyzoval hráče Žiž-

kova, který hraje druhou ligu a hráče Benešova, který hraje třetí ligu. S těmito dvěma týmy 

mám pozitivní zkušenosti, co by jejich hráč, a proto jsem analyzoval tyto dva kluby, který 

mají v Čechách velkou klubovou historii.  

Z osmi sledovaných domácích zápasů (4 zápasy Žižkova a 4 zápasy Benešova) jsem 

mohl vidět ve všech zápasech dominanci domácího týmu, který byl po většinu zápasu lepší 

a vypracoval si více šancí než hosté, i když po každé tomu závěrečný výsledek neodpovídal.  

V Žižkově jsem mohl sledovat ve všech čtyřech zápasech stejného hrotového útočníka, 

oproti Benešovu, kde se během čtyř zápasů vystřídali tři útočníci. Co mě nejvíc překvapilo, ze 

všech individuálních hodnocení, byla doba držení míče v zápase. Bauer (2006) a Kollath 

(2006) zmiňují, že průměrný čas má hráč na kopačkách míč 1 – 3 minuty, což z osmi zápasů 

se mi potvrdilo pouze jednou a to útočníkovi Benešova, který byl posílen z týmu Dukly Praha, 

který má zkušenosti ze zápasů 1. ligy, a ten držel míč na svých kopačkách přesně jednu minu-

tu. Jinak v průměru to bylo okolo 30 sekund až 50 sekund s výjimkou jednoho zápasu, kdy 

útočník Žižkova držel míč v prvním zápase s Olomoucí pouhých 12 sekund, což je opravdu 

krátká doba. Je pravda, že Olomouc byl jednoznačně nejlepší tým ve druhé lize a jeho obrana 

byla jednoznačně nejpropracovanější, ale i tak aktivita útočníka byla velmi malá. 

Porovnání útočníka Žižkova s útočníkem Benešova můžeme vidět v tabulkách a gra-

fech, že hráč Žižkova byl značně přesnější ve všech variantách přihrávek, jediné kdy se vy-

rovnali útočníci Benešova, bylo v přihrávkách bez tlaku pasivních, kdy byli všichni sledovaní 

hráči 100%. Jinak procentuální úspěšnost převzetí míče pod tlakem do pohybu byla nad 73  

%, což je poměrně kvalitní počin hráčů. Můžeme vidět, že hráči Benešova měli více převzetí 

míče, a proto měli déle i míč v držení a více počtu dotyků než útočník Žižkova. Veliký rozdíl 

byl v soubojích hlavou, kdy se ukázalo, že útočník Žižkova je mnohem silovější, a proto měl 

spoustu hlavičkových soubojů, z kterých bylo velké množství vyhraných, oproti hráčům Be-

nešova, kteří byli spíše techničtí a moc soubojů v utkáních neabsolvovali, a když ano, tak byli 

spíš nezdařené. Ve střelbě měl útočník Žižkova patnáct pokusů, z nichž dal jeden gól, a útoč-

níci Benešova měli ze čtyř zápasů třináct střel, z kterých dali také jeden gól. Další herní čin-

nost, kterou jsem mohl analyzovat, bylo obcházení soupeře. Tuto činnost jsem mohl shlédnout 
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jenom zřídka, a když byla, tak většinou nebyla úspěšná. Z malé aktivity útočníků ve sledova-

ných zápasech, nám v tabulce vyšlo, jak málo se útočníci pokoušel o obcházení soupeře, i 

když to je jeden z nejdůležitějších činitelů pro útočníky ještě se vstřelenými góly. 

Z dosažených výsledků můžeme vidět, jak už bylo zmíněno, že hráči nebyli moc aktiv-

ní, proto jejich četnost nebyla na takové úrovni, na které jsem si to představoval před analý-

zou této práce. Na druhou stranu, když hráči prováděli jednu z nejdůležitějších činností a to je 

přihrávka a převzetí míče, tak se jim poměrně dařilo, jak můžeme vidět v tabulkách a grafech 

v práci.  

V práci jsme si určili pět hypotéz, u kterých jsme předkládali, že by nám mohli vyjít.  

 

Hypotéza 1 – předpokládali jsme významně vyšší úspěšnost přihrávky pod tlakem sou-

peře u hráčů z 2. ligy v porovnání s hráči 3. České fotbalové ligy. 

Tato hypotéza se nám potvrdila, tak jak jsme si představovali, protože úspěšnost přihrá-

vek pod tlakem aktivních během čtyř zápasů u hráče 2. ligy byla 75 % úspěšná a u přihrávek 

pasivních pod tlakem byla 95 %, kdy hráč pokazil pouze jednu přihrávku z dvaceti pokusů. 

Útočníci Benešova měli procentuální úspěšnost přihrávek pod tlakem aktivních ze čtyř zápasů 

pouhých 55, 56 % a u přihrávek pasivních pod tlakem měl hráči 87,50 %, kdy pokazili z šest-

nácti pokusů 2. (Hypotéza 1 potvrzena)  

 

Hypotéza 2 – předpokládali jsme vyšší úspěšnost při převzetí míče pod tlakem soupeře 

do pohybu prvním dotykem u hráčů z 2. ligy v porovnání s hráči z 3. České fotbalové ligy. 

Během sledování herní činnosti převzetí míče pod tlakem soupeře jsme počítali s vyšší 

úspěšností hráče 2. ligy, ale to se nám vyvrátilo, protože útočníci Benešova měli ze čtyř zápa-

sů úspěšnost 74, 29 % při převzetí míče do pohybu pod tlakem soupeře oproti 73, 92 procen-

tům útočníka Žižkova. Výsledky bych přisuzoval i ke kvalitnějšímu dostupování útočníka ve 

druhé lize než ve 3. lize, kdy útočník má více prostoru. (Hypotéza 2 vyvrácena) 

 

Hypotéza 3 – předpokládali jsme významně vyšší četnost převzetí míče bez tlaku sou-

peře do pohybu prvním dotykem u hráčů z 2. ligy v porovnání s hráči z 3. České fotbalové 

ligy. 
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V této hypotéze byli četnost velmi vyrovnaná, i když vyšla podle předpokladů. Útočník 

Žižkova převzal míč bez tlaku soupeře do pohybu v deseti případech, z nichž byl 100 %, 

a útočníci Benešova převzali míč bez tlaku soupeře do pohybu v devíti případech a jejich pro-

centuální úspěšnost byla 88, 89 %. (hypotéza 3 potvrzena) 

 

Hypotéza 4 – předpokládali jsme významně vyšší úspěšnost při obcházení soupeře 

v čelném postavení u hráčů z 2. ligy v porovnání s hráči z 3. České fotbalové ligy. 

Tato hypotéza nám absolutně nevyšla, z toho důvodu, že hráč Žižkova nezkusil během 

čtyř zápasů ani jednou obejít soupeře čelně. Je to zejména z důvodu, že hráč je spíše silový 

a hraje hlavně zády směrem k brance, na druhou stranu je vidět, že hráč nebyl tolik aktivní při 

vedení míče a zároveň se ani nepokusil obejít soupeře čelně. Útočník Benešova se pokusil 

dvakrát obejít soupeře čelně a byl 100 % úspěšný v této herní činnosti. Bylo to v zápase, kdy 

byl hráč posílen z Dukly Praha, a tudíž bylo vidět, že si dovolí tuto herní činnost daleko častě-

ji než ostatní hráči, které jsme mohli sledovat. Velmi mě překvapilo, jak útočníci se málo 

pouští do obcházení soupeře, přitom to je jedna z nejdůležitějších věcí pro hráče typu útoční-

ka. (Hypotéza 4 vyvrácena) 

 

Hypotéza 5 – předpokládali jsme významně delší dobu držení míče u hráčů 3. České 

fotbalové ligy v porovnání s hráči 2. Ligy 

Tuto hypotézu jsme předpokládali z důvodu většího dostupování obránců ve druhé lize 

oproti obráncům ve třetí lize, kdy mají útočící hráči o něco více prostoru pro tvoření hry. Tato 

hypotéza nám vyšla s přehledem, protože útočníci Benešova drželi míč během čtyř zápasu 

dohromady 186 sekund, což jsou tři minuty a šest sekund. V průměru na zápas to vyšlo 46, 5 

sekundy. Útočník Žižkova držel míč na své kopačce 108 sekund během čtyř zápasů, což je 

v průměru na zápas 27 sekund, což je velmi malá doba. Je vidět jak hráči byli málo aktivní, 

protože v literatuře se píše, že hráči drží v průměru míč mezi 1 – 3 minutami. Zároveň je 

pravda, že útočníci mají nejmíň prostoru ze všech hráčů na hřišti pro tuto herní činnost, ale to 

kolik sekund sledovaní hráči drželi míč, je doslova podprůměrný. (Hypotéza 5 potvrzena) 
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Celkově prokázali hráči 2. ligy větší kvalitu v herních činnostech než hráči 3. České ná-

rodní ligy ve sledovaných zápasech, ale zároveň bych očekával daleko větší rozdíl, než ve 

finále byl.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat útočníka z 2. FNL a porovnat herní činnost jednotlivce 

s hráčem 3. ČFL a následně výsledky zaznamenat do microsoft excel, kde jsem vypočítal pro-

centuální úspěšnost v dané herní činnosti a četnost HČJ. Hodnotil jsem útočníky ze zápasů, 

které se hrály na domácím hřišti. Hlavními  důvodem bylo znalost prostředí, a tudíž si hráči 

dovolí více, než na venkovních zápasech. Dalo by se říct, že ve všech domácích zápasech byli 

jak Žižkovští hráči, tak Benešovští hráči dominantní na míči a zároveň si vypracovali mno-

hem více šancí než soupeř. Určili jsme si hypotézy, kde jsme očekávali, že ve většině herních 

činností jednotlivce budu procentuálně úspěšnější hráč 2. ligy. 

Velmi mě překvapilo, jak se útočníci dostávali málo k míči, zejména útočník Žižkova, 

který například v prvním zápase měl držení míče pouze 12 sekund, z čehož v literatuře píše 

Psotta, že průměrné vedení míče je 1 – 3 minuty, což se mi potvrdilo z osmi zápasů pouze 

v jednom případě, kdy hráč držel v průměru během zápasu míč přesně minutu. Na druhou 

stranu se není čemu divit, protože útočníci mají nejméně prostoru na hřišti a většinou jsou 

dostupováni minimálně jedním protihráčem. Jedna z nejdůležitějších věcí pro útočníka je pře-

vzetí míče, v kterém byl lepší jednoznačně útočník druhé ligy. Velmi zajímavý poznatek je 

dále v obcházení soupeře, kdy jenom zřídka kdy jsme mohli vidět tuto herní činnost jednotliv-

ce, přičemž by to mělo být to, co odlišuje útočníka od jiných hráčů.  

Mohl jsem sledovat hodně odlišné typy útočníků, na jedné straně spíše útočník, který 

je soubojový, udrží míč a rychle odevzdá, silný v hlavičkových soubojích a velmi přesný, to 

je útočník Žižkova a pak útočníky Benešova, kteří si nabíhali spíše do volného prostoru, kde 

mohli déle vést míč a rozvést další útočné kombinace. 

Jednoznačně bylo vidět, že útočník Žižkova je daleko vyspělejší, řešil o dost lépe větši-

nu herních situacích oproti útočníkům Benešova, kteří občas ztratili zbytečně míč, nebo daro-

vali špatnou přihrávku míč soupeři. V efektivnosti byl výkon útočníků úplně na stejno, ze čtyř 

zápasů dal útočník Žižkova jeden gól, tak jako útočník Benešova ze čtyř zápasů. Každopádně 

větší dravost v pokutovém území byl na straně útočníka Žižkova, který se snažil více dostávat 

do zakončení jak nohou, tak i hlavou. 

Na závěr bych chtělo dodat, že výkony útočníků mě velmi zklamali. Představoval jsem 

si mnohem větší aktivitu, jak ze strany útočníka Žižkova, tak i od útočníků Benešova. Jediný, 

kdo splnil parametry byl v zápase Benešova s Loko Vltavín útočník Benešova, který v tomto 

zápase měl spoustu finálních přihrávek, centrů, vedení míče atd., což jsem si představoval 



Závěr 

45 

u každého útočníka, kterého budu hodnotit. Na druhou stranu musím říct, že tento útočník byl 

posílen z Dukly Praha, který má spoustu ligových zkušeností a bylo vidět, že v této soutěži (3. 

liga) zcela vyniká. 

Podle tohoto výzkumu jsem dospěl k výsledkům, které mi zjistili, jak úspěšní byli hráči 

v herních činnostech a jakou měli četnost v daných činnostech. Z dosažených výsledků mi 

jednoznačně vyšlo, že hráči měli krátký počet držení míče, a tudíž i poměrně málo počtu do-

tyků, a proto si myslím, že hráči by potřebovali zejména trénovat lepší práci se spoluhráči, 

myšleno v kombinacích, víc se uvolňovat od protihráčů, aby si vypracovali prostor pro příjem 

míče. Připadalo mi, že většina sledovaných útočníků nebyla nebyl moc dobře kondičně při-

pravena, a k tomu bych přirovnal menší aktivitu v zápasech. Zejména ke konci zápasům hrá-

čům velmi docházeli fyzické síly a začalo se to projevovat na HČJ. 

Trenérům bych doporučil, aby v tréninku bylo založeno více cvičení, které jsou řešeny 

v malém prostoru s nedostatkem času, pro rychlejší práci s míčem, kterou můžou hráči pře-

nést do následného utkání. Zejména bych využil intervalové hry na malém prostoru (4x4, 

5x5), kde hráč musí řešit všechny herní situace rychle se snahou co nejrychleji se dostat do 

zakončení. V těchto hrách na malých prostorech využije hráč většinu HČJ (vedení míče, pře-

vzetí míč, obcházení soupeře, střelbu, přihrávku) a zlepšuje zároveň i fyzickou kondici 

s rychlostí. Dále bych do tréninku určitě přidal cvičení, které budou založeny na obcházení 

hráče s následnou střelbou. Důležité je, aby hráči byli při všech cvičení pod časoprostorovým 

tlakem a donutilo je to řešit všechny herní situace co nejrychleji a možno ve správném tech-

nickém provedení. 

Z důvodu doporučené délky práce jsem nezanášel HČJ z každého zápasu, jelikož by 

práce přesahovala doporučený obsah stránek, a tak jsem zanesl to nejdůležitější a to je porov-

nání ze všech zápasů HČJ. 
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