UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta tělesné výchovy a sportu

,

,

v

v

"

,

ANALYZA DEFENZIVNI CINNOSTI PRI OBDRZENYCH
,

,

v

BRANKACH NA MISTROVSTVI SVETA 2006 VE FOTBALE

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vypracoval:

Vedoucí práce:

Michal Švejda

PhDr. Mario Buzek, CSc.

V Praze dne 9. dubna 2007

I

ABSTRAKT
Název:
Analýza defenzivní

činnosti při

obdržených brankách na mistrovství

světa

2006 ve fotbale
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Cíle práce:
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2. Kategorizovat

zjištěné příčiny

a tyto poznatky

směřovat

k interpretaci pohybových a

fyziologických nároků na výkon hráčů a jejich implikaci do tréninkového procesu.

Metoda:
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1. Úvod
Tak jako dnešní doba přináší do každodenního života spoustu nových
tornu tak i v oblasti sportu. Zde je nárůst nových
na výsledném projevu sportovce,
poznatků

či

poznatků

případě

v tomto

a stále se zlepšujících nových tendencí

věcí

a postupů je

velice markantní a odráží se

na projevu družstva. Spoustu

můžeme

také vidět u nejpopulárnějšího

sportu - fotbalu.

1. 1. Úvod do vlastního výzkumu
Fotbalové MS je už necelý rok minulostí.
pramenil nízký gólový
šampionátů.

průměr

Poté co pomalu

Přinesl

také defenzivní fotbal, ze kterého

na zápas - druhý nejhorší v celé historii

dozněly

světových

italské oslavy, lze již s chladnou hlavou přistoupit

k hodnocení.

U

špičkového

fotbalu rozhodují sebemenší detaily a také sebemenší chyby. Ale jak už je

známo podle nepsaného pravidla: "chybovat je lidské." Proto se tato diplomová práce
bude

věnovat

analýze chybovosti defenzivy

posledním mistrovství
vstřelenou

světa

brankou nám

připravíme cvičení

před

obdrženou brankou na zatím

konaném v Něrnecku roku 2006. Analýza situací

pomůže

odhalit, jaké chyby mužstva

dělají,

a

před

následně

do tréninkového procesu, které tyto chyby pomohou odstraňovat.

1. 2. Charakteristika současného fotbalu
Fotbal je sportovní, týmová, branková hra a

patří

v naší republice k nejoblíbenějším

sportovním hrám. Na profesionální úrovni je i faktorem ekonomickým a politickým,
může

ale také sloužit jako vhodná forma aktivního

rekreačních

odpočinku

a zábavy v rámci

a rekondičních aktivit.

1. 3. Vývojové tendence fotbalu a současné pojetí hry
Současné

pojetí hry je charakterizováno neustálým zvyšováním

intenzitu herních

činností

v utkání

při současně
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se

zvětšující

požadavků

na objem a

složitosti. Klade velké

tvůrčího

nároky na procesy vnímání,

myšlení, orientaci ve složitých situacích, na

rozhodování. Řešení náročných úkolů je kromě rozvoje duševních schopností závislé i
na

šíři vědomostí

a zkušeností. Z fyziologického hlediska klade fotbal velké nároky na

nervosvalové a humorální (látkové)
řízena.

regulační

systémy, jimiž je pohybová

dějů

pomocí

Votík (2001) popiSUJe tendence, které se na nejvyšší úrovni objevují, lez

stručně

Rozmanitost a variabilita hry vyžaduje vysokou

úroveň

činnost hráče

kontroly

CNS, což vede k rozvoji tvůrčího herního myšlení.

zformulovat do

těchto bodů:

•

zautomatizovaná bezchybná technika

•

akční

•

konstruktivní defenziva

•

agresivní ofenziva

•

tvůrce hry

-konstruktivní typy hráčů

1. 3. 1. Vývojové trendy MS

Zklamáním pro fotbalové
zápasech bylo až
Toto

příliš okatě

upřednostňování

Němečka

příznivce

obrany

z celého

vidno, že

světa

důležitější

nepřekvapilo

je návrat k defenzivnímu trendu. V
než branku

bývalého

vstřelit

je neinkasovat.

reprezentačního hráče

Václava

(2006): Mužstvo musí vycházet ze zabezpečené obrany, navíc soupeři jsou tak

vyrovnaní, že

nemůžou

hrát

"otevřený

fotbal." Je logické, že mužstvo, které nedostane

branku neprohraje.

Defenzivnímu trendu se

přiklání

tvrdí, že žádné mužstvo

neuspělo,

úspěchu je

i

reprezentační

pokud

nemělo

konstruktivní obrana.
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trenér Karel Bruckner (2006), který
dokonalou obrannou

činnost.

Základ

část

2. Teoretická

2. 1. Chybný výkon

Každá

činnost člověka,

určitého

každé

která je

předpokládá

cíle,

činnosti

vědomě či nevědomě zaměřená

již

jako podmínku pro realizaci tohoto cíle

se také s větší

či

takový, který se odchyluje od
k danému cíli

ať

pravděpodobností

menší

předepsané

přímo. Přitom může

těmito

mezi

výkonové normy

určité

či

od

na dosažení
výkony a při

výkony objeví

řešení

vedoucího

vést k vytčenému cíli oklikou nebo s příliš velkými

ztrátami. Velká rozmanitost takových reakcí,
chybného výkonu, tedy jako chyba.

Největší

řešení

-

výkonů

- se

označuje

výskyt má tento jev v oblasti

pojmem

učení, při

osvojování nových forem chování, nových poznatků a psychických vlastností.

Tato práce vychází z toho, že chybná výkon je také nositelem informace, ovšem jen za
určitých

Patří

podmínek.

jejího místa či typu),
cíle

činnosti

k nim odkrytí chyby (detekce), identifikace chyby

udělení

smyslu rozporu mezi tím, co je, a tím, co má být z hlediska

(interpretace chyby) a opravy
Včas

rozporu (korekce).

(určení

činnosti zaměřené

k likvidaci poznaného

identifikovaná a korigovaná chyba výsledek

činnosti

nijak

neohrožuje narozdíl od chyby neodhalené, která skutečně cíle brání (Kulič, 1971)

2. 2. Herní výkon

Odhalení chybovosti

může

sloužit k zlepšení herního výkonu

hráče.

Proto v této

kapitole rozvádíme základní model herního výkonu. Podle Votíka (2001) je výkon hráče
i týmu dán

určitým

souborem

faktorů,

které jej

podmiňují. Rozděluje

tyto faktory do

dvou skupin, a to na dispoziční a situační.

Dispoziční

faktory jsou

kterými rozumíme
řídící činnosti

podmíněny předpoklady

úroveň

každého

hráče

k hernímu výkonu,

jeho pohybových schopností a herních dovedností, kvalitu

CNS, psychických procesů a osobnostní i somatické charakteristiky.
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Situační

faktory jsou dány

vnějšími

podmínkami, ve kterých probíhá herní výkon,

jejich složitostí a proměnlivostí.

Tyto

dvě

skupiny přestavují velké množství různých

ovlivňovat, doplňovat

konečném

i do

určité

faktorů,

míry zastupovat a tak se

které se mohou navzájem
různou měrou

podílet na

herním výkonu.

Ve fotbale rozlišujeme dva základní druhy herního výkonu a to:
o

individuální herní výkon,

o týmový herní výkon,

čili

čili

herní výkon hráče

herní výkon družstva

2. 2. 1. Individuální herní výkon
Votík (2001) charakterizuje individuální herní výkon jako formu herních
jednotlivce, projevujících se více

méně

souvislým

řetězcem

herních

činností

činností

v utkání,

které jsou projevem herních dovedností.

2. 2. 2. Týmový herní výkon
Votík (2001) tvrdí, že týmový herní výkon je sice
výkony všech

členů

regulačnímu působení.

doplňují,

kompenzují a podléhají také vzájemnému

Týmový herní výkon má

finální výkon je závislý na dynamice
motivace hráčů. Další určujícím

sladit svoji vlastní

nejvíce podílet na dosažení

vztahů,

činitelem

součinnosti hráčů při

časoprostorově

individuálními herními

mužstva, ale není jejich pouhým souhrnem. Jednotlivé individuální

herní výkony se navzájem

a kvality

podmíněn

sociálně

- psychologický

kdy

sociální soudržnosti, úrovni komunikace a

týmového herního výkonu je míra spolupráce

realizaci herních

činností,

činnost

spoluhráčů

společného

rozměr,

s činností

což v praxi znamená
a být schopen se co

cíle -vítězství v utkání.

2. 3. Systémy hry
Lucchesi (2001) definuje systém hry jako rozestavení jedenácti
obvykle

znázorněn číselně

a

vyjadřuje počet hráčů

-ll -

v obranné,

hráčů

středové

a

na

hřišti.

Je

útočné řadě.

Za v

současnosti nejefektivnější

a

nejpoužívanější

systémy považuje Lucchesi systémy

4- 4- 2, 4- 3 - 3, 3 -5-2, 4- 3 - 1 - 2 a 4- 5- 1.

Na rozestavení a zvolení systému záleží na typech
pohybových schopnostech a také na kvalitě
zaměříme

Nyní se

popisovány

jako

na dva typy

hráčů,

jejich dovednostech,

soupeře

a jeho herní strategii a systému hry.

systémů (především

jejich defenzivní úlohy), které jsou

základními,

nejefektivnějšími

a

nejpoužívanějšími

systémy

optimálně

záměry

vrcholového fotbalu. Jsou to systémy 4-4-2 a 3-5-2.

2. 3. 1. Systém 4 - 4 - 2
Buzek a Procházka (2003) popisují, že toto rozestavení
Rovnoměrným

moderního pojetí hry.
tvořivý,

a symetrickým rozestavením

plní

hráčů vytvoří

kompaktní a pohyblivý celek s vyváženým omezováním herního prostoru proti

útočné činnosti soupeře. Při
přesně

musíme
vysvětlit

osvojování a zdokonalování jakéhokoliv obranného pojetí,

stanovit úlohu a funkci každého

obsahy herních

činností

hráče uvnitř

této týmové organizace,
včetně

v jednotlivých fázích i úsecích utkání,

specifických přístupů proti konkrétnímu soupeři.
Činnost obranné řady

uspořádání

Vychází ze standardního
obránci

mírně

pohybu

míče,

vysunutými

sevřeném

ve velmi

zóny. Vstoupí-li

vpřed

soupeř

dvěma středními

se

(postavení do oblouku),
a

těsném

přebírají hráče soupeře

nekříží

míč, vytváření

tlaku na

mimo hru.
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krajními
směru

odpovědní

za své

okamžitě

spoluhráčů, kteří zajišťují,

(není-li to nutné

dvěma

se pohybují ve

seskupení. Všichni jsou

realizují taktické strategie (posun

zužování pásma boje o

kteří

s míčem do jejich herního prostoru,

tlak s bezprostřední podporou nejbližších

Koordinovaně

obránci a

na

něj vytvářejí

zdvojují

případně

vzájemné dráhy svého pohybu).

vpřed,

míč či

vzad, stranou... ) za

vystavení

soupeře

účelem

do postavení

Střední obránci

organizátoři

Jsou

v defenzivě,
(vpřed,

pohyby obranné formace
od

hráčů soupeře.

hrotové
soupeře,

při

případech

střední

prostor, iniciují taktické

individuálně přistupují

prostor proti proniknutí

přebírají hráče,

nebo odstupují

soupeře středem,

zajištění (především

na principu vzájemného

vzdušných soubojích),

případně

proti

obsazují

narážečce

zdvojují (v mnoha

i s krajním obráncem). Ve specifických situacích plní jeden z nich,
Při

hru, funkci libera.
přímočarý

vykrývají

vzad, stranou),

střední

Uzavírají

hráče soupeře

pozičně

rychlém protiútoku

soupeře uvolněným středem

pohyb taktickým ustupováním s přípravou na

s míčem nebo

vběhnutí

účinné

přihrávky. Zabraňují soupeři

do

ve

poziční

zpomalují jeho

vyražení na

střeleckých

soupeře

pokusech,

odvracejí finální přihrávky (musí být silní ve vzduchu).

Krajní obránci

Obsazují kteréhokoliv
středopolaře

se na

nebo

soupeře

hřiště (především

křídelního útočníka). Střídají poziční bránění

soupeře, především

strany do

v herním prostoru po stranách

středu hřiště,

v situacích, kdy si

je-li míč na opačné

soupeř

jde pro

straně hřiště

se v jejich blízkosti (koncové hráče, vbíhající

krajní

s rychlým vysouváním

míč.

Odstupují ze slabé

a obsazují protihráče pohybující

středové hráče).

Činnost středové formace

Rozestavení

hráčů

postavení jednoho
Jsou

odpovědni

nabývá
či

různých

dvojice

podob od postavení v lajně,

středních záložníků

až k postavení

přes defenzivnější

hráčů

za pružné udržování kompaktní obrany s obrannou i

Dobrá defenzivní

činnost středových hráčů

improvizovat a není na ní

vytvářen

znamená, že obranná

do

kosočtverce.

útočnou

řada

formací.

nemusí

příliš

velký tlak.

Krajní středoví hráči

Jsou iniciátory agresivního napadání
stranách

hřiště

soupeře

s míčem v presinkových zónách po

i vykrytí obranného prostoru pro udržení jednolitého obranného bloku.

Odstupují ze slabé strany a

zahušťují střed hřiště
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mírným pohybem vzad pro udržení

kompaktnosti a vzájemného
středu hřiště

zajištění. Při

a uzavírají přímý postup

vedení útoku

soupeře středem přesouvají

se do

soupeře středem.

Střední středoví hráči

Střídají

se v defenzivním a ofenzivním postavení (hrají-li vedle sebe) ve
přebírají odpovědnost

podélném pásmu a
úkolech nastává
středový hráč

při

z koncových
postranní

středové řady

rozestavení

plní rozdílné úkoly.

centrálnímu útoku).
hráčů

Vytvářejí

za organizaci obrany.
do

Vytlačují soupeře

hloubky nabíhající hráče

ze

kde

útočný

v jejich

a obranný

do stran (zamezují

středopolařem

a jedním

Zahušťují střed hřiště při těžišti
středu hřiště,

presinkové zóny ve

soupeře

Specifičnost

středu hřiště

obranné trojúhelníky s křídelním

a podílejí se na zdvojování.

čáry, vytvářejí

kosočtverce,

středním

hry u

zdvojují. Obsazují do

na úroveň obranné formace i za ní.

Činnost útočné formace

Obrana obvykle začíná u dvojice útočníků,

kteří

obvykle spolupracují v postavení vedle

sebe, nebo za sebou v kontextu zadání obranného pojetí.

Hrotoví hráči

Jsou

odpovědní

počínají

za narušování výstavby útoku

v rozhodnutích mezi aktivním získáním

soupeře vpřed

-

přesouvají

vykrývání jedné poloviny
synchronním pohybem
nebo

se s pohybem
hřiště

míče

a snaží se

neumožňují soupeři

s krajním záložníkem.

přesunuje mírně

vzad do

nebo zpomalováním pohybu

do stran.

založit útok

Vzdáleněji

středu hřiště,

míče

v jeho zárodku. Takticky si

Vzájemně

vytlačit soupeře

průnikovou přihrávkou. Agresivně útočí

společně

soupeře

do stran. Vzájemným

středem hřiště

(ale ne zbrkle) na

od

míče

v některých

se podporují ve

vedením

soupeře

postavený hrotový

míče

s míčem
hráč

se

případech zahušťuje střed hřiště

i

v dostatečné hloubce, ve speciálních situacích se snaží o vystižení

zpětné přihrávky

brankáři. Při

obranné formace

presinku na

soupeře včetně brankáře.

útočné polovině

atakují nejbližší

hráče

Ve speciálních herních situacích anticipují získání

(individuální vyražení na soupeře, vystižení přihrávky apod.).
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míče

2. 3. 2. Systém 3 - 5 - 2
Buzek a Procházka (2003) popisují toto rozestavení svým
počtem hráčů

v obranné řadě ve

prospěch

posílení

středu hřiště

zranitelné volným prostorem za obrannou linií po celé
tomto rozestavení nalézt vhodné typy
musí obsáhnout velký
obránce,

akční

středového hráče

hráčů

útočnějším

útočné

i

šířce hřiště.

pro funkci krajních

rádius v podélném sektoru

pojetím (menším
rady) jako více
důležité při

Proto je

středových hráčů, kteří

hřiště

a mají kvality

hráčů

a koncového hráče.

Činnost obranné řady

Vychází z uspořádání
sevřeném

ve velmi

tří hráčů

a

v obranné řadě,

těsném

seskupení,

taktické pohyby obranné formace
na principu vzájemného
přebírají hráče,

zajištění,

pozičně

přímočarý

se pohybují ve
vykrývají

směru

střední

pohybu míče

prostor iniciují

vzad, stranou), obsazují hrotové hráče

soupeře

ale i bez obranné rezervy, ve specifických situací

zdvojují a podle herní situace

hráčů soupeře. Při

jeho

(vpřed,

kteří

rychlém protiútoku

individuálně přistupují

nebo odstupují od

soupeře uvolněným středem hřiště,

pohyb pohybem vzad. Jsou dovední ve vzdušných i

zpomalují

přízemních

osobních soubojích.
Činnost středové formace

Rozestavení
odpovědní

hráčů

nabývá

různých

podob s různými úkoly pro obrannou fázi. Jsou

za pružné udržování kompaktní obrany s obrannou i útočnou formací.

Krajní středoví hráči

Striktně

obsazují prostory po stranách

strategie

střídají poziční bránění

zodpovědní

za udržování

po celé délce, podle stanovené herní

s aktivním vysouváním se na

aktivní v situacích 1: 1 při napadaní
Jsou

hřiště

šířky

soupeře

hráče

s míčem. Jsou

v presinkových zónách po stranách

v obranné fázi.

stranu hřiště odstupují a posilují střed hřiště.
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Při přesunu těžiště

hry na

hřiště.

opačnou

Střední středoví hráči

Mají specifické úkoly defenzivního a ofenzivního charakteru,
řadou přebírají odpovědnost

až na

úroveň

"předního

s obrannou

za organizaci obrany. Zamezují centrálnímu útoku

obranné formace i za ní. Vysunutý

štítu - podhrotového

prostor, přesouvá se ve

společně

hráče"

směru míče

a

společně

útočný středový hráč

s koncovými

hráči

soupeře

plní úkoly

vykrývá centrální

a zesiluje střed hřiště.

Činnost útočné formace

Hráči

v zárodku narušují výstavbu útoku, takticky si

počínají

ve vysunutém postavení .

Svá rozhodnutí volí mezi aktivním získáváním

míče

soupeře vpřed.

do stran. Vzájemný synchronním

Přesouvají

pohybem, s podporou
středem hřiště.

se s pohybem

míče

nebo zpomalováním pohybu

útočného středového hráče, znemožňují soupeři

Udržují homogenitu mužstva pohybem

zpět při přechodu

založit útok
z útočné na

obrannou polovinu hřiště.

2. 4. Herní systémy
2. 4. 1. Útočné herní systémy
V souvislosti se zaměřením naší práce považujeme za nezbytné zmínit se několika slovy
o útočné fázi hry.

Dělení útočných systémů:

•

systém postupného útoku

•

systém rychlého protiútoku

•

systém kombinovaného útoku

A) Útočný systém postupného útoku

Je založen na kombinační
dalších útočných
družstvo

činností

splňují

součinnost

všech

hře větších počtu hráčů,

jednotlivce. Tento systém je úspěšný, jestliže jednotliví hráči i

základní požadavky,
hráčů

na použití všech způsobů přihrávek a

např.:

stálý aktivní pohyb bez

spojenou s výměnou

- 16-

hráčských

míče, vědomou

funkcí, neustálé dodržování

homogenity družstva rozestavením o hloubky i
zakončování
vědomé

útoku, zvládnutí více variant

prolínání řad,

změna

šířky

kombinační

při

zakládání, vedení a

hry proti obranným

systémům,

rytmu vedeného útoku.

B) Útočný systém rychlého protiútoku

Systém rychlého protiútoku je založen na snaze co nejrychleji proniknout do obranného
prostoru
soupeř

soupeře

a

zakončit

útok

ve vedení útoku dopustil

střelbou.

určitých

Využívá se v těch fázích utkání, kdy se

chyb, jeho obrana je

otevřená,

není

patřičně

zkonsolidovaná.
C) Útočný systém kombinovaného útoku

Systém kombinovaného útoku je v podstatě spojením postupného útoku a rychlého
protiútoku. Jednotlivé útoky realizované družstvem v průběhu utkání nemají v celém
svém průběhu jen charakter postupného útoku nebo rychlého protiútoku, nýbrž dochází
k nejrůznějším vazbám
útočné

těchto

dvou

systémů.

Tyto vazby se mohou v průběhu jedné

fáze různě střídat a přecházet jedna ve druhou.

2. 4. 2. Obranné herní systémy
V současném fotbalu se
obranné

činnosti

při

organizaci obranné hry všichni

ihned po

organizovanost obrany a

ztrátě míče .

Základem

cílevědomá součinnost

technické, taktické, kondiční i psychické stránce.

Obranné herní systémy dělíme na:
•

systém zónové obrany

•

systém osobní obrany

•

systém kombinované obrany
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všech

hráči

úspěšné

mužstva zapojují do

obranné hry je dobrá

hráčů kvalitně připravených

po

A) Systém zónové obrany

Zónová obrana je založena na
Důležitým

zodpovědnosti

hráče

každého

za

určitý

prostor.

požadavkem je kompaktnost jednání celého týmu, kterého lze dosáhnout

vzájemným

zajišťováním

(Votík, 2001). Tento systém obrany je v profesionálním

fotbale využíván nejvíce.

Zónovou obranu můžeme rozdělit podle stupně aktivity na:
zónovou obranu staženou - orientovanou na vlastní
okamžitě

po

ztrátě míče

polovině,

zaujímají rozestavení podle taktických

kdy

hráči

pokynů

pro

obrannou fáze na vlastní polovině
-

zónovou obranu vysunutou - kdy je cílem vyvinout tlak na
usměrnil

hru do určitého prostoru a následně ho donutit k

soupeře,

tak aby

chybě.

B) Systém osobní obrany

Klasicky pojatý systém osobní obrany, kdy každý
určeného hráče soupeře,

se v

současném

fotbalu

hráč

téměř

družstva

osobně

obsazuje

nevyskytuje. Proto jej v této

práci nebudeme více popisovat.

C) Systém kombinované obrany

Tento obranný systém spoJUJe zásady systému osobní a systému zónové obrany.
Základní varianty systému kombinované obrany jsou dány
bránících

hráčů.

soupeřova

Vznik byl vyvolán nutností co

počtem osobně

nejefektivněji

týmu a zabránit jim ve spolupráci se

spoluhráči

činnostem

a

často

k chybám. V

obranné fáze
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agresivnějším

zónově

obsazovat nejlepší

hráče

i v individuálním

řešení

herních situací (Votík, 2001). Tento systém zvyšuje tlak na
k náročnějším

a

soupeře

pojetí zvyšuje

a nutí ho
úspěšnost

2. 5. Obranné technicko-taktické činnosti
2. 5. 1. Obrana při individuálních technicko-taktických činnostech
Pro

zpřesnění

faktorů

indikátoru chyb

při

kondičních

individuálních technicko-taktických a

vycházíme ze základního modelu.

Základní techniky

- herní pohyblivost -

změny

obranného postavení

změnami směru, případně

vzad stranou i ze

při různých

technikách

běhu vpřed,

s dalšími obratnostními úkoly (obraty,

pády apod.)
- odebírání

míče

- v

čelním, bočném

postavení i v postavení zády

soupeře

(ve stoji i

v pádu)
- spojování

běžeckých

technik s technikou odebírání

situacích (soupeř má míč pod kontrolou,

vběhnutím

míče, především

v soubojových

do přihrávky, předskočením)

Základní taktiky

- pohyb na spojnici
-

vytvářet

tlak na

soupeř-

soupeře

vlastní branka se záměrem vytlačovat útočníka do stran

s míčem pomocí klamných manévrů

do strany, aplikovat poziční hru s cílem zpomalit útočnou
- sledovat jak
uplatňovat

-

ovlivňovat

obrannou

soupeře,

míč,

tak i

dodržovat

vpřed

i vzad,

případně

i

činnost soupeře

přiměřenou

vzdálenost (koncentrace),

taktickou proměnlivost osobního i zónového principu bránění
pohyb
činnost

útočníka,

sledovat jeho

specifickým kvalitám

způsob

soupeře

ovládání

(rychlý

míče

útočník,

a

přizpůsobit

technický,

méně

zdatný apod.)
-

vhodně

se rozhodovat pro odebrání

agresívní útok na

míč)

-

míče při volbě

neútočit unáhleně

načasovat)

- orientovat se v situacích 2:1
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správných technik (rozhodný a

a zbrkle a nefaulovat (anticipovat,

Základní kondiční a psychické aspekty

- všestranný pohybový rozvoj, mrštnost, hbitost, pohotovost
- startovní rychlost z různých poloh, do
činnostech, při změnách

- soubojová síla -

různých

pohybových a obratnostních

pohybu

přiměřená

svalová síla horní

části

trupu, dynamická síla dolních

končetin

- rovnovážná schopnost- stabilita
- odvaha, ochota riskovat
- pozitivní agresivní postoj - chtít získat míč
-

vůle

k výkonu, neústupnost

2. 5. 2. Obrana při skupinových technicko-taktických činnostech
Pro

zpřesnění

faktorů

při

skupinových technicko-taktických a

kondičních

vycházíme ze základního modelu.

Technické

-

indikátoru chyb

běžecké

činnosti

techniky a rychlá práce dolních

končetin (běh vpřed,

vzad, stranou)

při

rychlých přesunech a změnách obranného postavení
- dokonalé ovládání těla (kontrola nad svým tělem) i při manipulaci s míčem (reakce na
různě

pohybující se míč- skákající, letící vzduchem atd.)

- odebírání míče za pohybu, ve stoji i v pádu
- konstruktivní řešení specifických soubojových situací

Taktické činnosti

- zaujímání správného postavení v měnícím se obranném tvaru
-

dobře

rozvinuté kognitivní

přepojováním

- prostorová a

předpoklady

(vnímání, anticipace, koncentrace s

pozornosti, kreativní rozhodování)
časová

orientace z hlediska zaujímání, udržování a reorgamzace

(obnovy) obranného tvaru (v řadě, po diagonále, v trojúhelníku,
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čtverci, kosočtverci)

Tyto

činnosti

od

hráčů

vyžadují:

měnící

- sledovat a hodnotit

se herní situace a tím

přehodnocovat

(spojovací a přizpůsobovací schopnost- obránci blíže k míči obsazují
vzdáleněji

hráči

postavení

odstupují ze svých zón v zájmu

svoje postavení
soupeře těsněji,

pevnějšího

obranného

bloku)
-

vidět větší

herní prostor a upravovat herní postavení vzhledem k pohybu

k postavení

soupeře

s míčem i bez

míče

i postavení svých

míče,

spoluhráčů (orientační

schopnost)
- myslet a konat jednotně se znalostí a pochopení úkolů hráčů bezprostředně napadající
soupeře

s míčem a

kolem míče,
soupeře

úkolů

pro obsazení herního prostoru - tzn.:

zabraňovat průnikovým přihrávkám středem

zhušťovat

prostor

i uzavírat prostor pro pohyb

s míčem středem

- neustále zachovávat těsnou součinnost mezi jednotlivými řadami
řešení

- znát možná

pro

různé

herní situace

(před,

po

straně, uvnitř

i za obranným

blokem)

Kondiční předpoklady

- rychlostí a silová vytrvalost v opakovaných soubojových situacích (startovní a
lokomoční

-

rychlost)

koordinační

i herní obratnost

- anaerobní alaktátové a laktátové kapacity
- aerobní energetický potenciál pro udržení pohybové aktivity po celý zápas

2. 5. 3. Obrana při týmových technicko-taktických činnostech
Pro

zpřesnění

indikátoru chyb

sociálně-psychologických faktorů

při

týmových technicko-taktických,

vycházíme ze základního modelu.
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kondičních

a

Technické činnosti

- dokonalé obranné
zdvojování,

Taktické

- aktivní

činnosti

v dynamickém provedení -

vytlačování soupeře

přebírání

a

zajišťování hráčů,

do stran, vlastní odebrání míče

činnosti

obrana

s pohybem

směrem

k míči,

agresivní

napadání

soupeře

s konstruktivním odebíráním míče
- vzájemná komunikace
obrannými

při

udržování soudržnosti obranného bloku mezi jednotlivými

řadami (při přebírání hráčů, zajišťování,

vystavování

soupeře

do postavení

mimo hru)
- rychlou reakci na změny útočného postavení

soupeře

- rychlou kompaktní a flexibilní organizaci obrany po

ztrátě míče

(i

při

rychlém

protiútoku soupeře)

Na týmovém herním výkonu je též
jednotlivých

hráčů.

Což je

důležitá

nepřetržitá

optimální

úroveň kondičních aspektů

pohybová aktivita po celou dobu utkání

u

při

opakovaných koordinačně náročných rychlostně silových úsecích hry.

Nejen rozvinuté

kondiční

aspekty spojené s taktickými a technickými

činnostmi,

ale

také by měl hráč mít správné sociálně - psychologické schopnosti:

Sociálně

- psychologické schopnosti

- schopnost spolupracovat - kolektivní

cítění

- ctít kolektivní cíl

- týmové myšlení a jednání - mentální rychlost,
hráčů,

odpovědnost

a sounáležitost všech

týmovou atmosféru

- postoj a

přesvědčení

zodpovědnost,

pro týmový výkon, odvahu,

silnou vůli,

trpělivost

ne opatrnost
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sebedůvěru, vnitřní

klid, agresivitu,

2. 5. 4. Obrana standardních situací

Značné

množství statistických
Obecně

výsledek utkání.
nepřímo

údajů

uvádí, že standardní situace

podstatně ovlivňují

vzato 25 - 35 % branek je dosahováno

buď přímo

po standardních situacích. V určitém ohledu platí i vztah -

výkonnostní

úroveň soutěže,

podstatněji ovlivňují

tím

standardní situace

branek (Buzek a Procházka, 2003). Proto se v této kapitole budeme
modelu obrany standardních situací.V současné

době

čím

se preferuje

věnovat

bránění

nebo
vyšší

vstřelení

základnímu

standardních

situaci: organizací kombinované obrany (kombinací zónové a osobní obrany) a
organizací zónové obrany.
Řešení standardních situací v obraně

•

organizace a disciplína

hráčů

-

hráči

znají své role a úlohy,

danou situaci a zaujmou vhodné postavení, reagují na

správně

vyhodnotí

činnost soupeře,

obsazují

kritické prostory.
•

připravenost,

bdělost,

ostražitost,

pohotovost a pomalá reakce - nastává

při

vzniklé

situaci, kde jsou hráči pohotoví a věnují pozornost detailům.
•

přizpůsobivost
(např.

a variabilita - okamžitá reakce

klamné pohyby,

přebíhání hráčů

při

klamných manévrech

soupeře

apod.).

A - Rohové kopy

~

Kombinovaná obrana

Kombinovaná obrana vyžaduje souběžné obsazení důležitých obranných prostor a hráčů
soupeře, bezprostředně

•

zapojených při

Kritické obranné prostory při

zakončování

bránění

útoku.

rohového kupu (viz obr. 1) podle Lochmanna

(2000):
1. prostor přední

části

2. prostor za první
3. prostor před

brankového území

tyčí

středem

a u druhé tyče na brankové čáře
branky na úrovni brankového území

4. prostor před pokutovým územím
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•

Obrázek

č.

1 zakresluje kritické obranné prostory

při

kombinovaném

bránění

rohového

kupu.

•

Osobní obrana a herní úkoly hráčů
hráčů soupeře

Zde dochází k obsazení
vbíhají. V tomto

případě

musí

hráči

v pokutovém úzerrú i

těch, kteří

do

něj

respektovat tyto zásady (Buzek a Procházka,

2003):
1. vycházet z postavení mezi vlastní brankou a soupeřem
(příprava

2. zaujímat aktivní postavení
rozbíhajícího

soupeře,

se

nohou na start, pro napojení se na

nenechat

se

oklamat,

nebýt

opožděn

v soubojových situacích, nenechat se odblokovat, příp . odclonit)
3. být agresivní na rrúč, ale "nefaulovat"
4.

přizpůsobit těsnost
těsněji přistupovat

~

obsazení vzdálenosti od branky (čím blíže k brance, tím
k

soupeři)

Zónová obrana

Organizace zónové obrany vychází z obsazení
úzerrú mezi brankovou
(nejproduktivnější

čárou

a

prostor pro

značkou

nejdůležitějších

prostor v pokutovém

pokutového kopu v šířce brankového úzerrú

zakončování
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rohových

kopů) .

Obvykle jsou

hráči

rozestaveni do dvou obranných

řad

rotaci rrúče do branky a při rotaci

rrúče

podle charakteru zahrávání rohového kopu:

při

od branky .

•

Obrázek

č.

2

znázorňuje

základní model zónového

bránění při

rohovém kopu

rozehrávaném dlouhou přihrávkou.

Obrázek

č.

3 popisuje model zónového

bránění při

krátko."
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rohovém kopu rozehrávaném "na

Ale každý trenér preferuje

různá řešení

hráčů

postavení

v zónovém

bránění

rohových

kopů.

Frekventované chyby zónového i kombinovaného

bránění při

rohovém kopu (Buzek a

Procházka, 2003):
nesprávné obsazení

nejnebezpečnějších

herních

prostorů

v pokutovém území,

nebo jejich opomenutí při organizaci obrany
nedůsledné

osobní obsazování

soupeře při

výchozí postavení, nezachycení

uvolňujících

na míč do volného prostoru,

odclonění

kombinovaném
útočníků

se

míč-

(špatné

vbíhajících z hloubky

obránce útočníkem ve směru letu míče)

nedokonalá prostorová orientace s periferním
pozornosti na

bránění

viděním

ztráta pozornosti na nabíhající

(důsledky

hráče

přesunu

za zády, z hloubky,

chyby v obsazování apod.)
nedostatečně

-

míč

zvládnuté osobní vzdušné souboje (nesprávná reakce na letící

např. podběhnutí míče,

nesprávný odrazový "tajmink"

pozdní/, špatná orientace a koordinace
klamný manévr

soupeře,

jehož

hráče

důsledkem

je

/předčasný

nebo

ve vzduch, pomalá reakce na
předskočení soupeře,

odlákání

apod.)
nízká soubojová agresivita (ztráta mentální koncentrace, opomenutí jít do
souboje, nižší využití síly ve vzduchu)
nedostatečně

míče

(reakce na odražené

nerozhodnost v odebrání
změny

v průběhu

řešení

s následným koncentrovaným tlakem na

míč,

rychlá reorganizace obrany, pohotovost a

v pohybech

míče;schází

hráčů

soubojových situací 1:1, 2:2

pohotová reakce na

soupeře;
při

pozdní vybíhání bloku obrany

akčnost

na blokování

změnu
střelby;

zahrávání rohového kopu

vpřed, případně

letu

míče,

na

nezvládnutí

soupeře

na krátko;

setrvání v pokutovém území po

odvráceném míči, špatná reakce na zpětně zahraný míč

soupeřem

do pokutového

území za obrannou linii
technické nedostatky v herní pohyblivosti
(vysoké nároky na koordinaci dolních
herních

činností

při

změnách

končetin při

herního postavení

pohybu vzad, návaznost

za pohybu vzad, stranou, změny směru z pohybu vzad apod.)
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B - Volné kopy

údajů

Podle statistických

volné kopy vykazují

největší

Proto je nutné, pro snížení jejich produktivity,
Nejčastěji

udělat

vstřelených

v přípravě

brankách.

patřičná opatření.

je branky dosaženo při volném kopu z bezprostřední blízkosti branky.

Volné kopy

~

podíl na

(přímé

i nepřímé) v bezprostřední blízkosti branky

Volné kopy ze strany (viz. obr.

č.

4, obr.

č.

5)

Jejich defenzívu lze řešit jako u rohového kopu zónovou i kombinovanou obranou. Zde
je

důležité

obsadit

nebezpečné

herní prostory a v kombinované ještě eliminovat

nacházející se v bezprostředním ohrožení branky.

•

Obrázek č. 4
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hráče

Obrázek č. 5

Nejčastější

chyby

při

realizaci obrany volných

kopů

ze strany (Buzek a Procházka,

2003):
nevhodná výchozí organizace
koordinace pohybu
útočníkem,

hráče

postavení

s letem

míče

hráčů

v obraně-

důsledkem

je chybná

předskočení

(chybný tajmink),

obránce

odblokování obránce, atd.

pomalá reakce na letící
pohybu

při

soupeře

míč

(pasivní

vyčkávání,

k míči, odehrání vysokého

statická hra obrany, nezachycení

míče

při

až

zemi, chybný tajmink na

prudce letící míč).
neobsazení vbíhajících
nedostatečná šířka
činnosti soupeře

hráčů

z druhé

(příp. třetí)

linie za obranu k druhé

tyči

-

v zabezpečení obrany, špatná reakce na klamné pohybové

(skupinová klamavá

činnost soupeře při

pohybu i

při

klamných

odrazech).
vzdušné souboje - špatný "tajmink" odrazu a letícího

míče,

soubojích, tvrdost, orientace ve vzduchu, vzdušný souboj

stabilita ve vzdušných

"tělo

na tělo", prosazení se

ve vzduchu.
pomalá reorganizace obrany
akcelerace na

útočníka

při

s míčem,

dohrávání akce
nedostatečný

odražený míč).
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soupeřem

(pomalá reakce a

míč,

pomalá reakce na

tlak na

neobsazený prostor na čáře pokutového území (proti

zpětným přihrávkám

a střelbě u

dálky).
nesynchronizovaný pohyb obrany vpřed
hru

(při

při

vystavování soupeře do postavení mimo

opakované zpětné přihrávce za obranu).

taktická nejednotnost (nejistota kdo na

míč,

dávání si přednost, chybí rozhodnost na

míč).

=> Volné kopy přes

střed

pokutového území (viz obr. 6)

Obrázek č. 6

Nejčastější

chyby

při

organizaci obrany volných

kopů

ze

středu

(Buzek a Procházka,

2003):
nedostatečná

pevnost zdi a její kompaktnost v průběhu realizace

vnitřních hráčů

proti

míči,

kopů

rozestoupení se hráčů - vzniká mezera pro

zed"'/; nestejný, nesynchronizovaný výskok, nekoordinovaný odraz;
zdi- špatná anticipace;
podcenění

otáčení

organizace zdi,

míčů, obstřelení
nedostatečná

-

(vyběhnutí

míč

/"hladová

"podstřelení"

se ve zdi- strach z míče).

nedostatečný počet hráčů

ve zdi

(podcenění

rotovaných

zdi).

organizace proti kombinaci na

střed

tlak na míč, absence hráčů blokujících kombinaci i
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branky

(nedostatečný

střelbu přes střed

okamžitý

branky).

bojácnost

při

blokování

míče (otáčení

se bokem, zády, zavírání

očí

činnost

-

bez

zrakové kontroly, vznik nekontrolovaného tečování míče).
nedostatečná

eliminace doprovodných

činností soupeře (clonění, rozšiřování

záměrné tečování míče při přeběhnutí přes střed

přihrávka před střed

finální

branky apod.).

kombinační řešení přes relativně

pozdní reakce na

zdi,

pasivní

útočníky,

signály (krátká

branky, přihrávka za obranu- přes a mimo

zeď)

spojené

se střelbou.
špatná reakce na dohrávání obranných činností, snížená reakce na odražené míče.

Vhazování ze zámezí

Nejčastější

chyby

při

organizaci obrany

při

vhazování ze zámezí (Buzek a Procházka,

2003):
pozdní reakce na rychlé rozehrání
hráče

míče soupeřem

(obvykle vhození na nabíhajícího

za obrannou linii).

neobsazení vhazujícího hráče (jeho zapojení do kombinace s finální přihrávkou).
neúspěšné řešení

1:1, 2:2, 3:3, případně 3:4 v křídelním prostoru.

špatné prostorové a osobní vykrytí pokutového území,
zpětné přihrávky

nedostatečná

reakce na

na pokutové území, prohraný vzdušný souboj, pozdní reakce na

prodloužený míč.

2. 6.

Přehled

Při volbě

specifické literatury

tématu naší diplomové práce jsme v prvé

řadě

kladli

důraz

na aktuálnost,

zajímavost a atraktivitu zkoumané problematiky a hlavně na to aby výsledky naší práce
prakticky mohly obohatit tréninkový proces a byly dobrým vodítkem pro trenéry

při

realizaci jednotlivých tréninkových cvičení.

Hřebík

(2001) uvádí, že 50% až 60% branek padá po využití rychlého protiútoku do

nezformované obrany zakončených do 7 vteřin po získání míče.

Přibližně

30 % padá ze

standardních situací a pouze zbylých 1O % až 20 % z postupného útoku do
zorganizované obrany.
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Podobný názor má i

Lička

postupném útoku, zhruba

uvádějící,

(2001)

čtyři

že pouze jeden gól z deseti padne po
pět,

z deseti ze standardních situací a celých

polovina z protiútoků. Mužstva mají tak propracované obrany, že se nernají
hřišti,

když jsou zformované do svého defenzivního rozložení po

tedy

vlastně,

čím překvapit.

Nachytat se ale snadno dají v momentě, kdy jsou v ofenzivním postavení. Když se tým,
který získá míč, dokáže rychle, během několika vteřin dostat do šance je úspěšný.

Bokša (1989) tvrdí, že v průměru na MS 1974 až MS 1986 a ME 1980 a 1984 padlo
z postupného útoku 69,59% branek a z rychlého protiútoku pouze 30,41 %.
Bruckner (2002) uvádí, že bez týmového výkonu nernůže uspět jedinec a naopak. Čím
víc se preferuje týmový herní výkon, tím více se klade
výkon.

Mimořádní

jedinci a

v utkání. V poslední

době

výjimeční hráči

proto preferuji

důraz

na individuální herní

jsou jedním z předpokladů

hodně

úspěšnosti

taktický nácvik, ale provádíme jen

rámcová herní schémata, základní principy, protože

konečný

prvek je v improvizaci

hráče.

Bruckner (2006) píše o MS 2006: Žádné mužstvo neuspělo, pokud nemělo dokonalou
obrannou
obranných

činnost.
činností,

Základ

úspěchu

je konstruktivní obrana. Existuje spousta forem

totéž platí o použití presinku (jak, kdy, v kterém herním prostoru

atd.)

Podle Fitzela (2001) rozdíly ve výkonnosti jednotlivých
týmového herního výkonu, jehož

úroveň

týmů

se

tvoří hlavně

kvalitou

zvyšuje výkonnost a kvalita jednotlivých

hráčů.

Jozef Vengloš (2006) se

přiklání

k tornu názoru, že vyrovnanost

světového

fotbalu je

velmi výrazná a evidentní. Čím dále tím víc rozhodují tzv. maličkosti a počet
základních chyb jako: ztráty lehkých

míčů

po

neočekávané

základní

fauly v blízkosti pokutového území, opakované chyby rozestavení
situací,

zbytečná vyloučení,

ovládání

hráčů

a

kvalita rozhodování apod.
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trenérů

sebe sama

při

chybě, zbytečné
při

standardních

vypjatých situací,

Ondřej,

Buzek, Navara (1986) popisují jako

intenzivní pohyb
činností

soupeře

bez

míče.

největší nebezpečí

pro bránící družstvo

Proto je jednou z nejdůležitějších obranných

jednotlivce obsazování hráče bez míče, kterou hráči obvykle uplatňují

při přechodu

z útoku do obrany.

-32-

okamžitě

3. Výzkumná

část

3. 1. Cíle a úkoly práce

3. 1. 1. Stanovení problému
Ve fotbalovém
vstřelené

dění

rozhodují v jednotlivých zápasech

nebo obdržené. Na

těchto

především

branky -

ať

již

brankách se podepisují chyby defenzivního

mužstva. V současné fotbalové

kvalitě při špičkové

ofenzivního mužstva, rozhodují

čím

úrovni

hráčů,

jak defenzivního tak

dál více chyby detailnější podstaty.

3. 1. 2. Cíle práce
Tato práce má za cíl vypracovat kvantitativní a kvalitativní analýzu chybovosti
defenzivní práce mužstva. Jelikož vrcholnou fází hry a hlavním cílem hry je
branky, bude se tato analýza defenzivního výkonu
vstřelením

vstřelení

provádět bezprostředně před

branky. Branky, které budou sledovány, jsou z MS ve fotbale 2006

v Německu. Z jednotlivých pochybení obranné práce budou vyvozeny

závěry,

které

budou předloženy jako výstup pro tréninkový proces.

3. 1. 3. Hypotéza
1.

Očekáváme,

že více branek padne po taktických chybách obrany než po

technických chybách jednotlivých hráčů.
2. Domníváme se, že více než 30 % branek padne po chybách

bezprostředně

po

standardních situací.
3.

Předpokládáme,

že indikátory chybovosti mají obecný charakter a mají dopad i

pro nižší výkonnostní úroveň.

- 33-

3. 1. 4. Úkoly práce
Diplomová práce by měla řešit tyto následující úkoly:

»

vytvoření

kategoriálního systému pro pozorování vybraných jevů

» kvantitativní a kvalitativní analýza
» aplikace do praxe - z dosažených

výsledků

vyvodit východiska pro tréninkový

proces

3. 2. Použitá metodika
Jako první fáze mé práce bylo

shromažďování

se k problematice mého tématu.

a studování odborné literatury vztahující

Studoval jsem

různé

analýzy prezentované

v jednotlivých odborných časopisech a diplomových prací.

3. 2. 1. Pozorování
Získávání a

sběr

pořízených

a

informací pro naši práci je založeno na pozorování DVD

sestřihaných

u všech

vstřelených

záznamů

branek na MS ve fotbale 2006

v Německu. K provedení následné kvantitativní a kvalitativní analýzy branek byla
použita metodika vědeckého pozorování.

Dobrý (1999) definuje pozorování jako zvláštní druh selektivního, kontextuálního a
kontrolovaného smyslového vnímání. V diplomové práci bude použita metoda
zprostředkovaného

pozorování- pozorování je prováděno pomocí videozáznamu.

Pozorování je plánovité, metodické sledování založené na

výběrovém

a

soustředěném

vnímání jevů, které jsou z hlediska záměru pozorovatele důležitě (Buzek, 1986).

Psotta (2003) definuje systematické pozorování pohybové aktivity jako deskriptivní
výzkum a jednu z metod hodnocení lidského pohybu. Pozorování je metoda široce
použitelná a jeho předmětem pozorování může být hráč nebo celé mužstvo.
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Samozřejmě

tato metoda nebude zcela objektivní, jelikož na záznamu

zachytit pohyb celého mužstva v daném kritickém okamžiku. Což bude
některých

při

analýze

obranných kombinací velice obtížné. Z důvodu objektivizace je možné

tomto pozorování záznam
pozici

nemůžeme

obránců

několikrát

shlédnout, zpomalit

či

při

v kritickém okamžiku

pozastavit. Jednotlivé herní situace byly zakresleny a také popsány. Data

získané z nepřímého pozorování podrobíme důkladné analýze.

3. 2. 2. Analýzy
Kvantitativní a kvalitativní analýza

Analýza pohybu má dva póly:
- kvantitativní analýza- data získaná měřením
-kvalitativní analýza - systematické pozorování a posouzení kvality pohybových
dovedností s následnou intervencí do

edukačního

procesu s cílem zlepšit

pohybový výkon.

Podle Rendla (2005) musí být každé

měření

validní. To znamená, že se

měří skutečně

to, co se měřit má. Musí být také spolehlivé, tedy jestliže se bude měřit stejná věc, pak
dokud se
analýzy

nezměnila,

dostaneme stejný výsledek. Jako spolehlivou metodu kvantitativní

doporučujeme

určeného

také strukturované pozorování, které se provádí podle

protokolu.

Dále Rendl (2005) popisuje, že kvantitativní výzkum probíhá více
používá spíše deduktivní postupy
předem

přesně

vědecké

metody.

Soustřeďuje

strukturovaně

a

se na popis variability

definovaných proměnných, které vymezují, co budeme pozorovat a zachycovat.

Cílem je testování hypotéz a teorií.

Rendl (2005) cituje ve své knize definici kvalitativního výzkumu metodologa
Creswella: Kvalitativní výzkum je proces hledání

porozumění

založené na

různých

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému.
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Dále Rendl (2005) popisuje, že výhodou kvalitativního
popisu

případů. Nezůstáváme

případů,

proč

jsou přístupy,

příslušné

se daný fenomén objevil. Velkým

pomočí

je získání hloubkového

na jejich povrchu, provádíme podrobnou komparaci

sledujeme jejich vývoj a zkoumáme

informace,

přístupu

nichž navrhujeme teorii

procesy. Poskytuje podrobné

přínosem

nějakého

kvalitativní metodologie

sledovaného fenoménu.

Kvalitativní analýza se skládá ze čtyř hlavních úloh:
1.

příprava

2. pozorování
3. hodnocení a diagnóza
4. intervence (poskytnutí zpětných informací a korekcí)

Kvalitativní analýza je podle Dobrého (1999) definovánajako systematické pozorování
a posouzení kvality pohybové dovednosti s následnou intervencí do

edukačního

procesu

s cílem zlepšit pohybový výkon.

Využijeme metodu komparace, což je podle
zabývá srovnáváním

systémů

dvou

či

Průchy

(1995) druh výzkumu, který se

více zemí (v našem

případě

srovnáváme rozdíly

chybných herních situací s teoretickým modelem).

Observační

analýza

Tento model je podle Psotty (2003)

určen

pro posuzování intermitentní pohybové

aktivity a zatížení v herních pohybových aktivitách a specificky ve sportovních hrách.
Observační

analýza pohybové aktivity

modelu pohybové aktivity v průběhu

umožňuje

času.

Zahrnuje

získat

komplexnější

informace o

observační, záznamně-analytickou

a výpočetní techniku, a příslušné validizační procedury.

3. 3.

Předmět

pozorování

V naší práci jsme se

zaměřili

na herní situace vedoucí k chybě v defenzivě,

konkrétně

na chybné situace defenzivy, ze kterých byla vstřelena branka. V 64 utkání jsme mohli
shlédnout 147 branek, což je průměrně 2,29 branek najeden zápas. Zaznamenával jsem
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jak chybné situace, které vznikly v nepřerušené
protiútokem a

kombinačním

hře

(postupným útokem, rychlým

útokem), tak i chybné situace vzniklé

při

standardních

situacích.

Postupoval jsem tak, že jsem shlédl všechny branka (resp. chybná
těsně před)

jednoho družstva. Všechny brankové situace jsem shlédl

Poprvé jsem záznam pozoroval v reálném
potřetí

čase,

řešení

defenzivy

nejméně třikrát.

tak jak se stal, podruhé zpomaleně. A na

jsem při chybném postupu defenzivy či jednotlivce záznam pozastavil a následně

zapsal na

připravený formulář.

Nevýhodou tohoto pozorování je
hřiště,

záznamy nejsou schopny zachytit celou plochu

proto

pohyb všech hráčů. I přesto se domníváme, že touto metodou

skutečnost,

nemůžeme

nepřímého

že tyto

pozorovat

pozorování je

možné dostatečné přesně provést stanovený výzkum.

3. 4. Kategoriální systém
Podle Rendla (1997) je kategoriální systém je popisný systém kategorií pro
systematickou klasifikaci a
přímo

roztřídění

přičemž silněji, či slaběji

vychází

vlastního zaznamenávání a

třídění

informací,

z nashromážděných dat.

Kategoriální systém jsme

vytvořili

pro

potřebu

informací získaných pozorováním, přičemž jsme při

tvorbě

vycházeli z určité předběžné

představy.

3. 4. 1. Kvantitativní kategorie
Výsledky

nepřímého

pozorování nám poskytly údaje kvantitativního charakteru o

zkoumaných hybných situací, a to
zařazovali

do

těchto

1. herní

četnosti

a o výskytu v prostoru. Chybná řešení jsme

následujících kategorií:

činnost jednotlivce

2. herní kombinace
3.

útočné

herní systémy

4. prostory chybného řešení
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1) Herní činnost jednotlivce

a) obsazování prostoru
Zde jsem zaznamenával chyby, ke kterým došlo

při

špatném vyhodnocení situace

bránícím hráčem, kdy opustil prostor a umožnil tak soupeři k plynulosti akce.
b) obsazování hráče bez míče
Zde jsem zaznamenával chybné obsazování
hráče

k brance, k centru herního

děje,

hráče

rychlosti

míče

bez

soupeře,

vzhledem postavení
vyspělosti

technické

soupeře.

c) obsazování hráče s míčem
Zde jsem zaznamenával chyby obránce, který nezabránil
obranou,
bočném

střelbě

nepřipravil

nebo si

situaci pro odebrání

soupeři přihrát,

míče ať

projít

již v čelném nebo

postavení.

d) odebírání míče
míče,

Zde jsem zaznamenával špatné nebo žádné odebrání
možnost

ať

již

před

když

měl

zpracováním, v průběhu zpracování, po zpracování

obránce

míče

nebo

zachycením přihrávky, vypíchnutím, skluzem.

2) Herní kombinace

a) vzájemné zajišťování
Zde jsem zaznamenával špatné

či

zajištění

žádné

s míčem v případech jednostranného

(krajního

obránce obsazujícího
hráče)

nebo

útočníka

oboustranného

(středového) zajištění hráče

b) přebírání hráčů
Zde jsem zaznamenával nezachycení pohybu útočníka přebírajícím obráncem,
je jednalo o přebírání do

šířky

ať

už

nebo do hloubky.

c) zesílené obsazování hráčů
Zde se jednalo o zdvojování až ztrojování, když
v prostorech s omezenou

činností soupeře

měla

defenziva možnost a to

s míčem, v nebezpečných

prostorů

pro

vlastní branku nebo proti velmi dobrým hráčům soupeře.
d)

činnost při

vystavení soupeře mimo hru

Zde byly zaznamenány situace

při

chybné komunikaci

vystavování soupeře do postavení mimo hru.
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či součinnosti

družstva

při

3) Útočné herní systémy

Inkasované branky jsem

rozdělil

zajištěná

taktické

obrana

udělala

protiútoku - kdy se mužstvo
přečíslení

na ty, které padly po postupném útoku - kdy
při

včas

kombinaci ofenzivního mužstva, rychlém
nezorganizovalo, nezajistilo a vzniklo tak

obrany, kombinovaném útoku nebo standardní situaci.

4) Prostory chybného

řešení

Chyby, které jsem sledoval a které vedly k obdržení branky, jsem zařazoval podle místa,
kde k nim došlo. Hrací plochu jsem
č.

1 do prostoru

č.

vedena pomyslná
s pomezními
pomyslná

na osm prostor- očíslovaných od prostoru

8. Hrací plocha je rozdělena následně.
čára přecházející přes střed hřiště

čarami).

čára,

rozdělil

Dále je

uprostřed útočné

která je rovnoběžná s brankovými

u branky defenzivního družstva a naopak prostor

Uprostřed

celé délky hřiště je

od branky k brance

(rovnoběžně

i obranné poloviny na
čarami. Přičemž

č.

7 a

č.

prostor

č.

šíř

vedena

1a

č.

2 je

8 je u branky ofenzivního

družstva.
...

.I

Sektor č.1

Sektor č. 7
Sektor č. 3

-

[
~

..

Sektor č. 5

( \

\

(
I

r)

"---

Sektor č. 6

Sektor č. 2

J

\

_/

Sektor č. 4

r--

'

-

Sektor č. 8

r

"'\

Obrázek č. 7
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Při některých

chybách musíme počítat, že branky bylo dosaženo po

chybách. Proto se

může

prostorech. Z tohoto

několikanásobných

stát, že chybný situace bylo vypozorováno ve dvou

důsledku

různých

bude chyba zaznamenána v obou prostorech, ve kterých

vznikla.

3. 4. 2. Kvalitativní kategorie
1. Technika- vybrané indikátory chybovosti při technickém provedení:
> odebrání míče

- tato kategorie se týká odebírání

míče

v čelném,

bočném

postavení i zády k obránci. Zde byly zaznamenány chyby po nezasažení
obráncem díky špatnému odhadu vzdálenosti od
hráče

nebo faulu na

útočníka;

míče,

míče

které vedli k obhození

reakce na klamné pohyby ofenzivního

hráče;

pozdní reakce k odebrání míče, kdy útočník ztratí kontrolu nad míčem.
> odkopu-

zde byly zaznamenány chybné odkopy nohou

či

hlavou díky špatnému

odhadu letícího míče, pomalou reakcí na změnu směru letícího míče.
> přihrávce-

zde byly zaznamenány chybné
především

branka. Bylo to

>

přihrávky

přihrávky,

po kterých byla obdržena

díky nízké razanci a švihu

špatnému

směru

přihrávající

nohy, nevšímavostí hráčů,

se snaží

nohy,

přílišným

vytočením

směr přihrávky

vystihnout,

docílené nízkým nebo
kteří

přihrávající

zpracování míče- zde byly zaznamenány chyby při zpracování míče, po kterých
se míče zmocnil
(které
míče

může

soupeř.

A to po zpracování míče, které

být také dosaženo špatnou komunikací

směřuje

k hráči

soupeře

spoluhráčů); odskočení

díky nepovolenému hlezennímu kloubu zpracovávající nohy.

2. Taktika- vybrané indikátory chybovosti při taktickém provedení:
> obsazování hráče

bez

míče

- jsme zaznamenávali chybné postavení

bez míče, kdy obránce nestál v postavení mezi
pozdní reakcí na pohyb

útočníka při

útočníkem

vůči hráči

a bránou zapříčiněné

rozbíhání nebo po jeho klamných

pohybech.
> obsazování hráče
střehový
hráči

s

hráčem

s míčem - JSme zaznamenávali chybné postavení: špatný

postoj (natažené nohy, hmotnost
míčem), vůči hráči

těla spočívá

na patách,

běh

proti

s míčem, kdy obránce nestál v postavení mezi

s míčem a bránou - kdy obránce v chybném postavení stojí nebo kdy

pozdní reakcí na pohyb

útočníka

se do tohoto postavení dostává. Tím tak
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nezabrání

střele útočníka

při

nastává

nebo jeho

průniku

za obránce. Tato pozdní reakce

pohybu obránce, který svými dlouhými kroky

při běhu nestačí

zareagovat na změnu směru hráče s míčem.
>

obsazování prostoru - nastává po pomalém návratu defenzivního

hráče

přesunu při

hry,

prostoru, pomalou reakcí

rychlém

přenesení těžiště

obránce z hlídaného prostoru, které muže nastat i díky špatné
obrany

při nepřebírání

ofenzivních

hráčů;

neobsazení

do svého

odběhnutí

součinnosti

důležitých prostorů při

standardních situací - rohový kop: v brankovém území v oblasti bližší
postranní hranice brankového území a v oblasti
tyče,

středu

na hranici pokutového území v oblasti, kde

branky až

začíná

i

tyče

až

vzdálenější

končí

pokutový

oblouk; volný kop centrovaný do pokutového území: v oblasti před ofenzivními
hráči

("první hráč) -

při

nízkém zahrání kopu.

> součinnosti obrany při:
> přebírání hráčů -

při

chyby

špatné komunikaci defenzivních

hráčů,

kterým odbíhá ofenzivní hráč do prostoru jiného defenzivního hráče
>

zesíleném obsazování hráčů- přílišné zesílené obsazování hráčů s míčem,
kdy nejsou pokryti hráči bez míče

> vzájemném

zajišťování

-

špatné postavení volného

nezaujímá postavení mezi branou a

spoluhráčem,

hráče,

který

který svádí souboj

s ofenzivním hráčem.
> vystavování hráčů do postavení mimo hru- zde se zaznamenávaly chyby
při

pozdním

vyběhnutí hráče či hráčů při

ofsajdové pozice;
ze které zabíhal

při

hráč

vystavování

soupeře

do

špatné komunikaci mezi obrannou a střední formací,
"z druhé vlny";

při

chybné komunikaci mezi

hráči

obranné formace, kdy minimálně jeden hráč vběhne za obrannou linii.
3. Kondice- vybrané indikátory chybovosti při kondičním provedení:
> nedostatečné rychlosti -vůči ofenzivnímu hráči
>

nízké vytrvalosti - kdy díky
hráčské

únavě nestačí

defenzivní

hráč

plnit své obranné

funkce

> neobratnosti -podklouznutí obránce při rozhodující situaci

4. Psychika- vybrané indikátory chybovosti při psychickém provedení:
> nepozomosti hráče - kdy se nevšímá hráče, kterého má obsadit
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> podcenění

situace - letícího míče, kdy hráč neodhadne svojí rychlost

míč; vypuštění

souboje s domněnkou, že jiný

či

odraz na

spoluhráč nebezpečnou

situaci

odvrátí nebo že ofenzivní hráč souboj vypustí.
> nedostatečné

odvaze v osobních soubojích ("bojácnost") - nízká agresivita jak

ve vzdušných tak v pozemních soubojích, kdy defenzivní
uhybá nebo se při vzdušném souboji nevyužije hru

tělem

hráč

nebo se

ze souboje
krčí

a raději

nevyskočí.

V

některých

situacích se mohlo vyskytnout jako

způsobení

chyby více

techniky a taktiky). Tyto chyby jsem tak zaznamenal v obou kategoriích.
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faktorů (např.

3. 5. Výzkumný soubor

1. Anglie
Obdržené branky:

•

Anglie- Švédsko 2:2

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci a

konkrétně

po rohovém kopu. Defenzivní

hráči

neohlídali

v brankovém území u přední tyče a nabíhající hráč změnil

nebezpečný

prostor

směr

letu míče do branky.

při

rohovém kopu -

Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba

při

neobsazení prostoru obráncem

v brankovém území mezi bližší tyčí a postranní hranicí brankového území.
2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci a

konkrétně

po dlouhém vhazování ze zámezí. Chyby zde byly dvě- špatný odhad na

letící míč obráncem a následná nerozhodnost a nízká agresivita v osobním souboji.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o psychická chyba v nedostatečné odvaze v osobním souboji, kdy obránce ze
souboje uhybá.

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

1

Počet

Počet

branek
Obdržení branky P<>
Po. cltybě při
o
postupném útoku
HČJ
rychlém protiútoku
o
o
kombinovaném útoku
herní
kombinaci
standardní situaci
2
Poznámka: HCJ- herní činnost jednotlivce.
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branek
2

o

Počet

Prostor chyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4
sektoru č. 5 - 8

branek

o
2

o
o

2. Angola
Obdržené branky:

•

Angola- Portugalsko 0:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po rychlém protiútoku.

Střední

obránce udělal chybu ve vyražení na hráče, který měl míč pod kontrolou a obhodil si
jej. Poté ofenzivní

hráč přihrál útočníkovi před brankářem

a ten již skóroval do

prázdné branky.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o technická chyba při odebírání míče -pozdní reakce obránce na útočníka, poté co
krátkodobě

•

ztratil kontrolu nad míčem.

Angola- Írán 1: 1

1. branka
Stručný

to

při

popis chyby v herní situaci- branka byla obdržena po standardní situaci a

rohovém kopu. Chybou bylo zaváhání a špatný odhad defenzivního

hráče

na

letící míč za hranicí brankového území.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o psychická chyba v podcenění letícího

míče

a špatném odhadu obráncova

výskoku

Souhrnná tabulka chybovosti č. 2
Počet

Obdržení llnmky po
postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

hrat1~k

standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

1

o
1

o

Počet

Po chybě při
HČJ

herní
kombinaci

činnost jednotlivce.
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b:ranek . Pro~tor chyby v
sektoru č. 1
2
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4
o
sektoru č. 5 - 8

Počet

branek
1
1

o
o

t

3. Argentina
Obdržené branky:

•

Argentina- Pobřeží slonoviny 2:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Chyba obrany byla v pomalém

přesunutí

hřiště

krajního obránce dlouhém zpracování ofenzivním

a tím nulové

hráčem přes

zajištění

obrany při

přenesení

hry na druhou stranu

krajního obránce, který poté přesně centroval.

Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba ve vzájemném

zajištění

středního

- špatné postavení pravého

obránce
•

Argentina- Mexiko 2:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena ze standardní situace a

to z volného kopu ze strany. Chybou bylo
prvního defenzivního

hráče,

prostoru. Tento ofenzivní

který by

hráč míč

měl

předběhnutí

ofenzivního

hráče před

nízké centry odvracet z nebezpečného

nadzvednul a v prostoru na druhé

straně

této

situace nabíhal rozběhnutý ofenzivní hráč, který byl stíhaný obráncem.
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba

při

obsazení

hráče

bez

míče

- pozdní reakce na

náběh

ofenzivního hráče
•

Argentina- N ěmecko 1: 1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branky bylo obdrženo po standardní situaci a

konkrétně

po vhazování ze zámezí. Chyby, které se dopustili argentinští

mnohonásobná: neobsazení prostoru, kde bylo
hráči

prováděné

na jednoho defenzivního, z čehož plynula dobrá

strany); neobsazení

hráče

bez

míče

útokem); a poslední chybou bylo
středním

hráči

byla

vhazování (dva ofenzivní

příprava

na centrovaní ze

(záložník, který si nabíhal "z druhé vlny" za

opuštění nebezpečného

obránce.
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prostoru

před

brankou

Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba
volného

hráče

při

neobsazení

prostorů

a

hráče

bez

míče

- pozdní reakce na

bez míče.

Souhrnná tabulka chybovosti č. 3
Počet

Počet

Počet

Qpdržení ]:)ranky po
Po chybě při
branek
branek Prostor chyby v branek
2 (2)
postupném útoku
sektoru č. 1
1
HČJ
3
3 (2)
o
sektoru č. 2
rychlém protiútoku
o
o
sektoru č. 3 - 4
kombinovaném útoku
herní
o
kombinaci
o
standardní situaci
2
sektoru č. 5 - 8
Poznámka: HCJ -herní čmnost Jednotlivce; v závorce Je kohk chyb bylo provedeno
zároveň

v jiné podkategorii.
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4. Austrálie
Obdržené branky:

•

Austrálie - Japonsko 3: 1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoky,

kdy po centrovaném
přímo

míči

ze strany

brankář

neodhadl letící

míč

a ten jej

přeletěl

do brány. Chybou byl špatný odhad míče, ale také podcenění bránících hráčů,

kteří měli

odstavit útočníky tělem, aby brankář míč bez atakujících útočníků z výšky

chytil.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o psychická chyba v podcenění situace s domněnkou, že

brankář nebezpečnou

situaci odvrátí
•

Austrálie- Brazílie 0:2

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po postupném útoku.

napadání

hráče

s míčem na hranici pokutového území

k uvolnění a nezajištění prostoru na levé
přiťuknutí míče vytvořil

straně

třemi

Zbytečné

obránci vedla

pokutového území, kde si útočník po

brankovou střeleckou pozici.

Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba zesíleného obsazování hráče s míčem, aniž by byli obsazeni hráči
v okolí bez míče.
2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Vypuštění běžeckého

souboje hráčů obrany s hráči bez míče vedla k jednoduchému

doražení míče, který se odrazil od tyče, do prázdné brány.
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o psychická chyba v podcenění situace s domněnkou, že brankář situaci vyřeší.
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•

Austrálie- Chorvatsko 2:2

1. branka
přímém

Tato branka stce byla dosažena po krásném
neanalyzoval, jelikož DVD neposkytlo

předchozí

kopu, ale již jsem ji

herní situaci, ve které se stala

chyba.

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po postupné útoku. Chorvatský

obránce, který
území a tam

přebral

na

polovině hřiště míč,

střelou zakončil.

záložníka, který

prošel

středem

před

až

pokutové

Chybou zde bylo neustálé ustupování bránícího

měl míč agresivně

odebrat a neustupovat

hráči,

když je obrana

zformována a zajištěna.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba při obsazování hráče s míčem
•

Austrálie- Itálie 0:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci, a

to penaltovém kopu.
naznačení přihrávky

Předcházející

ofenzivním

chybou byla chybné odebírání

hráčem

se obránce snaží odebrat

míče,

míč

kdy po

vklouznutím

do přihrávky, ale svou setrvačností ve skluzu srazí hráče v pokutovém území.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o technická chyba při odebírání míče- špatný odhad vzdálenosti obránce od míče

Souhrnná tabulka chybovosti č. 4
Počet

Obdržení br~y po
postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

branek
4

standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

2

zároveň

o
o
činnost

Počet

Po chybě při

branek

HČJ

3

herní
kombinaci

2

Počet

'

Prostor chyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
3(1)
3(1)

o
o

sektoru č. 5 - 8
jednotlivce; v závorce je kolik chyb bylo provedeno

v jiné podkategorii.
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5. Brazílie
Obdržené branky:
•

Brazílie- Japonsko 4:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Chybou bylo nekvalitní bránění nabíhajícího útočníka středním obráncem. Ten se od
obránce odpoutal do volného prostoru a obránce na jeho naběhnutí nereagoval.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o

při

taktická chyba

neobsazení

hráče

bez

míče

- pozdní reakce na nabíhajícího

ofenzivního hráče
•

Brazílie- Francie 0: 1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci -branka padla po standardní situace a to volném

kopu ze strany. Základní chybu, která se zde vyskytla, byla v bránění
nabíhajícím na

vzdálenější

tyč.

Bránící

hráč

vůbec

hráče

nereagoval na pohyb

nabíhajícího hráče Francie a pouze nečinně přihlížel.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o

taktická chyba

při

obsazování

hráče

bez

míče -

pozdní reakce na nabíhajícího

ofenzivního hráče

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

5

Počet

Opq~~ní

branky pp
.postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

brMek

standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

1

1

o
o

Počet

Počet

P()

c:P,ybě při

branek

HČJ

2

herní
kombinaci

o

činnost jednotlivce
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Prostor ~hyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4
sektoru č. 5 - 8

branek
1
1

o
o

6. Česká republika
Obdržené branky:

•

Česká republika- Ghana 0:2

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla dosažena po rychlém protiútoku
důraz

do nezformované obrany. První chybou byl nízký
souboji, po které

přišla

další chyba

při

neobsazení

hráče

a agresivita v osobním

bez

míče

mezi

středními

obránci.
Chyby:
o v sektoru č. 4 a mezi sektory č. 1 a 2
o taktická chyba

při

obsazování

hráče

s míčem a

následně při

obsazování

hráče

bez míče- pozdní reakce na volného ofenzivního hráče

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla dosažena po kombinovaném

útoku. Chybou bylo pomalé navracení

hráčů

do defenzivy a

netěsné

obsazování

kombinujících ghanských ofenzivních hráčů bez míče.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba v neobsazování

hráčů

bez

míče

- pozdní reakce na volného

ofenzivního hráče
•

Česká republika- Itálie 0:2

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci, a

to rohovém kopu. Čeští hráči, kteří používali zónovou obranu při rohových kopech,
byli

při

zahrávání této standardní situace málo

důrazní

v hlavičkovém souboji

probíhajícím za hranicí brankového území.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o psychická chyba

při nízké agresivitě v osobní souboji - hráče se v osobním

souboji krčí
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'1

2. branka
Stručný

Po

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

ztrátě míče

v osobním souboji, kdy byl krajní obránce málo agresivní, nastalo

chybné vystavování útočníka mimo hru, který vbíhal mezi obránce.
Chyby:
o

v sektoru č. 3 a 4

o

taktická chyba

součinnosti

hru - pozdní vyběhnutí

Souhrnná tabulka chybovosti
I,

při

vystavování

hráče

do postavením mimo

obránců

č.

6

Počet

Obdrl.;enf br~ pQ
postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

br~ek

standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

1

zároveň

obrany

o
2
1
Činnost

Počet
Po~y'Q~pg

br®ek

HČJ

3

herní
kombinaci

1

Počet

Pro.~tor chybyy

sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
2 (1)
2 (1)
1

o
sektoru č. 5 - 8
Jednotlivce; v závorce Je kohk chyb bylo provedeno

v jiné podkategorii.
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7. Ekvádor
Obdržené branky:

•

Ekvádor- Německo 0:3

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Chybou, která se stala

při

této brance, bylo po

přenesení míče

na druhou,

méně

hlídanou, stranu hřiště a následné sledování obránce pouze hráče s míčem.
Obráncova nepozornost

vůči

ofenzivnímu hráči bez

míče,

který nabíhal do volného

prostoru a do něj dostal přihrávku, vedla k vstřelení branky.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o psychická chyba obránce v jeho nepozornosti

2. branka
Stručný

útoku.

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po kombinovaném

Příčinou

obdržení branky bylo špatné obsazení

nebyl mezi útočníkem a vlastní brankou) a
útočníka,

hráče

nečinné přihlížení

bez

míče

(obránce

na odpoutávajícího se

který si nabíhal do volného prostoru za obranou.

Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba v obsazování

hráče

bez

míče

- špatné postavení obránce

vůči

brance díky pozdní reakci

3. branka
Stručný

pop1s chyby v herní situaci - tato branka byla docílena po rychlém

protiútoku. Chyba se stala v zaváhání a
sledovali

hráče

s míčem než své obsazené

podcenění
hráče

bez

situace
míče

obránců, kteří

více

a poté již se nestíhali

vrátit a důsledně je obsadit.
Chyby:
o v sektoru č. 3 a č. 4
o psychická chyba v nepozornosti bránícího hráče, kterému odbíhá ofenzivní hráč
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•

Ekvádor- Anglie 0: 1

1. branka
přímém

Tato branka sice byla dosažena po krásném
neanalyzoval, jelikož DVD neposkytlo

předchozí

kopu, ale již jsem ji

herní situaci, ve které se stala

chyba.

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

7

Počet

Počet

Q'b<Jrž~ní bra,AAy PP

branek

Po chybě při

branek

postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

1
1
1

HČJ

3

standardní situaci
Poznámka: HCJ- herní

1

herní
kombinaci

o

Činnost Jednotlivce
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Počet

prq~tor chyby v

sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
1
1
1

sektoru č. 5 - 8

o

8. Francie
Obdržené branky:

•

Francie - Korea 1: 1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po kombinovaném

útoku. Základními chyby, které francouzští
hráčů

hráči

provedli, bylo

v brankovém území. V těchto místech by již

pohyb hráče, každé jeho

odskočení,

netěsné

především měli

obsazování

více sledovat

které bylo chybou v této brankové situaci.

Chyby:
o sektor č. 2
o taktická chyba

při

obsazování

hráčů

bez

míče

- pozdní reakce na

uvolnění

ofenzivního hráče
•

Francie - Španělsko 3: 1

I. branka
Stručný

popts chyby v herní situaci - branka padla po standardní situaci -

pokutovém kopu. Chyba, která

předcházela

pokutovému kopu, byla ve špatném

odhadu defenzivního hráče od míče a ofenzivního hráče bez míče. Ofenzivní hráč~
se dostal k míči

dříve

a obránce ho svou setrvačností srazil v pokutovém území, aniž

by zasáhl míč.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o technická chyba v odebírání míče- špatný odhad vzdálenosti obránce od míče
•

Francie - Itálie 1: 1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci a

to přímo po rohovém kopu. Špatný odhad bránícího hráče ve výskoku na letící míč
způsobil,

že se míč dostal ofenzivnímu hráči, který zakončil hlavou.

Chyby:
o v sektoru č. 2
o psychická chyba v podcenění odhadu letícího míče
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I ~

Souhrnná tabulka chybovosti č. 8
Počet

Obdrž~nibr~y po

branek

Po chybě pří

branek

postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

o
o

HČJ

3

herní
kombinaci

o

standardní situaci
Poznámka: HCJ -herní

1
2

Počet

Počet

činnost jednotlivce
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Prostor chyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4
sektoru č. 5 - 8

branek

o
3

o
o

9. Ghana
Obdržené branky:

•

Ghana- Itálie 0:2

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci -

rohovém kopu. Neobsazení prostoru na hranici pokutového území vedla k rozehrání
rohového kopu na krátko a k dostatečnému
střelecké

času

ofenzivního

hráče

na

přípravu

pozice.

Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba v neobsazeném nebezpečném prostoru

(při

rozehrávání rohového

kopu) na hranici pokutového území.
2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla padla po rychlém protiútoku.

Základní chyba obránce, který nedal do přihrávky dostatečný důraz. Útočník běžící
vedle obránce přihrávku

směřující brankáři doběhl

a přímé sólo zakončil.

Chyby:
o mezi sektorem č. 1 a 3
o technická chyba obránce v přihrávce

brankáři

- pomalým švihem došlo k nízké

razanci přihrávky
•

Ghana- USA 2:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

Obránce, který získal
strany na svého

míč

po chybné

spoluhráče.

přihrávce

ofenzivního

do

přihrávka neměla dostatečnou

razanci a tak se

hráč.

na nabíhajícího

Ovšem

volného

míče

útočníka,

kterého nestíhal v běžeckém souboji obránce.

zmocnil americký

hráče, přihrával míč

Ten

okamžitě přihrál

Chyby:
o v sektoru č. 2
o technická chyba

při přihrávání

- pomalým švihem došlo k nízké razanci

přihrávky
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•

Ghana- Brazílie 0:3

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Branka padla po

prostrčení míče

mezi obránci,

kteří

se snažili vystavit

postavení mimo hru. Nepovedlo se díky krajním
středními

útočníky

obráncům, kteří zůstali

obránci, a tak vznikl prostor pro nabíhajícího útočníka do

do
za

středu hřiště.

Chyby:
o v sektoru č. 3 a 4
hráče

o taktická chyba ve vystavování
komunikaci v obranné čtveřici -

do postavení mimo hru díky špatné

nevyběhnutím

krajních obránců

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.
útočníků

do

směrována

na

První a podle mého základní chybou bylo vystavování brazilských
postavení mimo hru, které se sice povedlo, ale

přihrávka

záložníka nabíhajícího za zadních pozic a tím získali brazilští

byla
hráči

herní výhodu

v postavení blíže k brance. Následné neobsazení útočníka bez míče již nestíhali díky
této herní výhodě.
Chyby:
o v sektoru č. 3
při

o taktická chyba

vystavování

hráčů

do postavení mimo hru - špatná

komunikace střední řady, kdy za obranu zabíhal hráč z hlouby pole.

3. branka
Stručný
třetí

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku. I

branka do

vystavování
ghanský

sítě

hráče

hráči

ghanských

hráčů

padla po chybné

součinnosti

obrany

do postavení mimo hru. S domněním, že jde o ofsajd,

stát a nechali zabíhajícího

hráče

z hlouby hřiště své sólo

při

zůstali

dokončit

až

do prázdné branky.
Chyby:
o v sektoru č. 3 a 4
o

taktická chyba
komunikace

při

vystavování

střední řady,

hráče

do postavení mimo hru - špatná

kdy za obranu zabíhal hráč z hlouby pole.
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Souhrnná tabulka chybovosti

č.

9
Poě~t

Počet

Ob(lržení brankY po
postupném útoku
:rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

\Jr(ijlek
2
3

Po chybě při

branek

HČJ

3

o

standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

1

herní
kombinaci

3

zároveň

činnost

Počet

Prost()r cllyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
1(1)
2
4(1)

o
sektoru č. 5 - 8
jednotlivce; v závorce je kolik chyb bylo provedeno

v jiné podkategorii.
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1O. Chorvatsko
Obdržené branky:

•

Chorvatsko - Brazílie 0: 1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po kombinovaném

útoku. Vznik volného prostoru ve
přílišnému
střelecké

středu hřiště před

stažení defenzivního záložníka mezi

střední

pokutovým území díky

obránce, vedl k připravení

pozice brazilskému ofenzivnímu záložníku.

Chyby:
o mezi sektorem č. 1 a 2
o taktická chyba neobsazeného prostoru

středním

záložníkem -

odběhnutím

z

prostoru
•

Chorvatsko- Austrálie 2:2

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po standardní situaci a to po

pokutovém kopu. Obránce, který neodhadl let

míče

vzduchem, zahrál v pokutovém

území rukou.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o psychická chyba v podcenění a špatném odhadu letícího míče

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Centrovaného míče ze strany, který propadl za obranu na hranici brankového území,
se zmocnil nabíhající ofenzivní hráč na vzdálenější

tyči

a skóroval. Chybou zde bylo

obsazení skórujícího hráče, který byl v postavení: obránce- útočník- branka.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba při obsazování hráče bez míče - pozdní reakcí se dostal ofenzivní
hráč před

svého obránce a byl tak blíže k brance
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Souhrnná tabulka chybovosti

č.

1O

Počet

Obdržení branky po
postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku
standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní
zároveň

bran.elc
1

o
1
1
činnost

Počet

Pochybě pří

brru;tek

HČJ

3

herní
kombinaci

o

Počet

Pro$tOr chyby_v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
1(1)
3(1)

o
o

sektoru č. 5 - 8
jednotlivce; v závorce je kolik chyb bylo provedeno

v jiné podkategorii.
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ll. Írán
Obdržené branky:

•

Írán - Mexiko 1:3

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci

zahrávané ze strany blízko pokutového území. Chybou bylo špatné rozmístění
a neobsazení

nebezpečného

hráči

defenzivní

prostoru v úrovni

značky

hráčů

pokutového kopu. Všichni

nabíhali do brankového území a nezajistili prostor mezi hranicí

brankového území a hranicí pokutového území.
Chyby:
o mezi sektorem č. 1 a 2
o

nebezpečného

taktická chyba neobsazeného
míči

území (volný kop) -

při

odraženém

mezi hranicí brankového území a pokutového území.

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku

do nezformované obrany. Hlavní chybou byla technická chyba při zpracování

míče

středním

míče

obráncem, kterému

útočníkem

bylo rychlé

míč odskočil

prostrčení

příliš

do

daleko od nohy. Po získání

roztažené obrany na druhého

útočníka,

který běžel sám na branku.
Chyby:
o mezi sektorem č. 1 a 2
o

technická chyba

při

zpracování

míče

obráncem -

odskoční

míče

díky

nepovolenému hlezennímu kloubu
3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Chybou bylo neobsazení dvou
prostor na

straně

prostorů.

První byl, když krajní obránce opustil

u pokutového území, kde poté centroval ofenzivní hráč a druhý byl

mezi hranicí pokutového území a hranicí brankového území, který opustil dva hráči,
kteří běželi

obránci,

napadat centrujícího

kteří běželi

hráče.

napadat centrujícího

Chybou zde byla také komunikace mezi
hráče, přičemž

ze kterého byla vstřelena branka.
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jeden

měl zůstat

v území,

Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba v odběhnutí z prostoru a následném pozdním neobsazení dvou
prostorů-

•

ze strany pokutového území

Írán- Portugalsko 0:2

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Chyby zde byly

dvě.

První vznikla

postavení defenzivního

hráče

kdy obranná formace a

střední

při

obsazování

hráče

s míčem, kdy špatné

znemožnilo odebrání míče a následovala druhá chyba,
formace byly téměř v řadě, což připravilo

střeleckou

situaci pro hráče, který dostal přihrávku za hranici pokutového území.
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba v obsazování

hráče

s míčem - obránce

při bočném

postavení

místo, aby ustupoval nebo stál, běží mírnou rychlostí proti hráči s míčem

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci,

přesněji

z pokutového kopu. Chybou, které

předcházel

pokutový kop, byla

velká vzdálenost mezi obrannou formací a záložnou formací, kdy
hlavičkovém
přihrávce

souboji

středního

obránce získal volný

a následném nedovoleném

bránění při

míč

při

ofenzivní

odebírání

hráče

příliš

vyhraném
hráč

a po

s míčem byl

odpískán hlavním rozhodčím pokutový kop.
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba vzájemného

zajišťování

a technická chyba

s následným faulováním - pozdní reakce na

míč,

který

při

odebírání

míče

hráč neměl dočasně

pod

kontrolou
•

Írán - Angola 1:1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

Nevšímavost obrany si

útočníků

z něhož jeden dostal dlouhou
přihrával

na druhého, kterého

vedla k neobsazení obou

přihrávku

marně

do

běhu

stíhal obránce.
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hráčů přední

formace,

a z druhého doteku ji ze strany

Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba v obsazení hráčů bez míče -pozdní reakce na odbíhající hráče.

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

ll

Počet

Počet

Počet

brap.ek Prostor <;hybyv branek
Obdržení branky po
Po chybě při
branek
6 (5)
sektoru č. 1
2
postupném útoku
HČJ
6 (2)
5 (5)
rychlém protiútoku
2
sektoru č. 2
o
o
sektoru č. 3 - 4
kombinovaném útoku
herní
2 (2)
kombinaci
o
standardní situaci
2
sektoru č. 5 - 8
Poznámka: HCJ - herní činnost jednotlivce; v závorce je kolik chyb bylo provedeno
zároveň

v jiné podkategorii.
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12. Itálie
Obdržené branky:

•

Itálie- USA 1:1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci- branka byla obdržena se standardní situace,

konkrétně

z volného kopu ze strany. Zde byla chyba defenzivního

zajišťujícího

prostor na

vzdálenější tyči.

míče

Ten let

technickou chybou v odkopu dal branku do vlastní

hráče

dokonale neodhadl a

sítě.

Chyby:
o v sektoru č. 2
o technická chyba

při

odkopu nohou centrovaného kopu - špatný odhad letícího

míče

•

Itálie- Francie 1: 1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla ze standardní situace a to po

penaltovém kopu. Zde byla chyba obránce, který

při

odebírání

míče

neodhadl

vzdálenost svou a útočníka od míče. To vedlo k posunutí míče útočníkem a obránce
svou setrvačností srazil útočníka bez míče v pokutovém území.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba při odebírání míče- špatný odhad vzdálenosti obránce od míče

Souhrnná tabulka chybovosti č. 12
Počet

Obq~ení braJ::tk.:y P9

branek

postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

o
o
o

standardní situaci
" - herní
Poznámka: HCJ

2

Počet

Pq qltyp~při

b.r~~k: .f.lrQ&torphyJ>y.v

HČJ

2

herní
kombinaci

o

čmnost Jednotlivce
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Počet

sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4
sektoru č. 5 - 8

branek

o
2

o
o

13.Japonsko
Obdržené branky:

•

Japonsko - Austrálie 1:3

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena ze standardní situace a

to po vhazování ze zámezí. Po prodloužení autového vhazování hlavou bránící
špatně

vypíchnu! skákající

míč,

který

téměř

nezasáhl,

před

ofenzivním

hráč

hráčem

a

následná dorážka znamenala branku.
Chyby:
o mezi sektorem č. 1 a 2
o technická chyba obránce při odkopu míče nohou v pádu - špatný odhad letícího
míče

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po kombinovaném útoku.

Chybné postavení defenzivního záložníka japonského mužstva znamenalo odkrytí
prostoru

před

hranicí pokutového území. Defenzivní záložník by staženy mezi

stopérskou dvojící a jeho pozdním vyběhnutí již nestačil

střele

zabránit.

Chyby:
o mezi sektorem č. 1 a 2
o taktická chyba neobsazeného prostoru
při vyběhnutí

před

do prostoru, kam se přeneslo

obrannou formací - pozdní reakce

těžiště

hry

3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po kombinovaném

útoku. Brance

předcházelo

špatné

boční

postavení obránce, který se

připravoval

odebrat míč. Takto bočně postavený hráč by se měl postavit více k prostředku hřiště.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba při obsazování hráče s míčem - špatné boční postavení vzhledem
k hráči s míčem a brankou
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•

Japonsko- Brazílie 1:4

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po postupném útoku. Chyba se
při

v této situaci stala

neobsazeném prostoru, který

obránce, kam si zabíhal neobsazený ofenzivní

hráč.

měl

vykrývat levý krajní

Následné neobsazení

hráče

v brankovém území vedla k inkasování branky.
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba neobsazeného prostoru na levé
netěsného

straně

pokutového území a

obsazení útočníka bez míče v brankovém území - špatné postavení

2. branka
Stručný

kdy

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku,

hráči střední

přebral míč

střelou

záložníci nepokryli prostor ve
střelec

nikým neatakován obávaný

středu

obranné poloviny. Zde

vytvoření střelecké

situace

obrannou formací, kdy

střední

a po

z dálky dal branku.

Chyby:
o mezi sektorem č. 2 a 4
o taktická chyba neobsazeného prostoru
záložníci byli

příliš

blízko

obránců

před

- a následné pozdní vyražení na

hráče

s

míčem

3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Branka padla po kolmé

přihrávce

středním

krajním a pravým

za obrannou formaci, která prošla mezi pravým

obráncem. Chyby se dopustila obrana svým

roztaženým postavením skoro po celé

šířce.

V této situaci by se

měla

příliš

obrana

posouvat podle pohybu míče a vzájemnou vzdálenost mezi obránci zmenšit.
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba

důsledkem

špatného vzájemného

zajištění

pravým

středním

obráncem díky jeho špatnému postavení

4. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po postupném útoku.

brazilského obránce s naražením si o

útočníka

a následnou

Průnik

přihrávkou zpět

na

stejného útočníka udělali japonští obránci chybu v neobsazení hráče s míčem. Místo,
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aby atakovali a odebrali
směrem

k vlastní brance

míč hráči při

jeho zpracování, tak

následně nestačili

zareagovat na

zpětným

pohybem

přípravu střelecké

pozice

útočníka.

Chyby:
č.

2

o

v sektoru

o

taktická chyba při obsazení hráče s míčem - pozdní vyražení na hráče

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

13

Počet

Obdržení pr~y p()
postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

l:J;rm.Iek
4

standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

1

zároveň

o
2
Činnost

Počet

Pochybě při

branek

HČJ

6

herní
kombinaci

1

Počet

Pro~tor chyby.v

sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
4(4)
7(5)
1(1)

sektoru č. 5 - 8
o
Jednotlivce; v závorce Je kohk chyb bylo provedeno

v jiné podkategorii.
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14. Korea
Obdržené branky:

•

Korea- Togo 2:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.
míči

Po dlouhém

a špatném odhadu obránce s následujícím

nezajištění

druhým

obráncem běžel útočník Toga sám na brankáře.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba při vzájemném zajišťování- špatné postavení volného obránce
•

Korea - Francie 1:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po rychlém protiútoku, když

korejský

hráč

po odebrání

míče špatně přihrál spoluhráči

dostal francouzský ofenzivní

hráč.

Po následné

a k volnému

přihrávce

míči

a zblokované

se tak

střele

se

dostal v penaltovém území k míči volný útočník a zakončil.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o technická chyba při
obránce

přihrávce

před přihrávkou

- špatné postavení stojné nohy

zavadil o zem a

při přihrávce,

přihrávka neměla

tak

tím

dostatečnou

razanci
•

Korea- Švýcarsko 2:0

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci a

to po volném kopu ze strany. Sice
bez

míče

těsné,

ale ve špatném postavení, obsazení

vedlo k chybě a následnému obdržení branky. Bránící

hráč

hráče

nebyl

v postavení mezi ofenzivním hráčem a brankou.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba
útočníku

při

obsazování

hráče

bez

a brance
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míče

- špatné postavení obránce

vůči

2. branka
Stručný
hráč,

popis chyby v herní situaci - branka padla

při

rychlém protiútoku. Bránící

který se snažil vystihnout přihrávku, nahrál švýcarskému útočníkovi

přímo

do

sóla na brankáře.
Chyby:
o mezi sektorem č. 1 a 2
o technická chyba
hráč míč

při

odkopávání

míče

- pozdní reakcí na

přihrávaný míč

zahrál

v časové tísni a tím dal výhodu soupeři

Souhrnná tabulka chybovosti č. 14
Počet

Ob(lržem \>r~y po

pra:Jlek

postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku
standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

o

zároveň

3

o
1
činnost

po cl;tyl>ě při

Počet
"bran~k

..

Počet

.Prostor C.ltYPY..V branek

3(1)
sektoru č. 1
sektoru č. 2
2(1)
o
sektoru č. 3 - 4
herní
1
kombinaci
o
sektoru č. 5 - 8
jednotlivce; v závorce je kolik chyb bylo provedeno
HČJ

v jiné podkategorii.
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3

15. Kostarika
Obdržené branky:

•

Kostarika- Německo 2:4

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Chyba se stala

při

odebírání

míče

krajním obráncem,

postavení, které nebylo mezi bránou a

hráčem,

konkrétně

a následné

v jeho

bočném

nezajištění středním

obráncem, které vedlo k přípravě na střelbu.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o technická chyba v odebírání

míče

- dlouhé kroky obránce v běhu

postavení vedli k pozdnímu zareagování ve změně

při bočném

směru

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla dosažena
nebezpečného

útoku. Neobsazení volného
kam volný

hráč

dostává

přihrávku

opět

po postupném

prostoru na hranici pokutového území,

a z druhého dotyku jej

přihrává

na

špatně

pokrytého útočníka (útočník byl blíže k brance než obránce).
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba neobsazeného prostoru a útočníka bez
vůči

míče

- postavení obránce

brance a útočníkovi.

3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Obrana mezi sebou

špatně

komunikovala, což vedlo k odtažení krajního obránce

krajním záložníkem a vzniku volného prostoru pro nabíhajícího a centrujícího
krajního obránce (místo, aby záložníka
střední

běžícího

do pokutového území

přebral

obránce). Další chyby, ke které došlo je neobsazení pohybujícího se útočníka

v pokutovém území, který nikým neatakován zakončuje.
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba neobsazeného prostoru špatnému přebírání hráče
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odběhnutí

krajního obránce díky

4. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci, a

to po volném kopu rozehrávaném "na krátko". Chyby bylo dosaženo v neobsazeném
prostoru před pokutovým územím.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba v neobsazeném prostoru- pozdní vyběhnutí na hráče s míčem
•

Kostarika- Ekvádor 0:3

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po kombinovaném útoku.

velké

zhuštění

hřiště.

Následný přesný centr na

prostoru ve

středu hřiště

špatně

vedlo k neobsazenému prostoru na

obsazeného

hráče

Příliš
straně

v pokutovém území vedla

k zakončení.
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba v neobsazování prostoru následována chybným obsazení

hráče

bez míče- při postavení hráče vůči brance a útočníkovi

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci -

vhazování ze zámezí s následným naražením z prvního dotyku
hráčem.
hráč

Chyba zde nastala v obsazení

hráče

bez

míče,

míče

kdy bránící

ofenzivním

hráč,

ofenzivní

a branka byli v postavení: obránce- útočník- branka.

Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba při obsazování hráče bez míče - při postavení hráče vůči brance a
útočníkovi

3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po kombinovaném útoku, kdy

neobsazení prostoru, kam nabíhal volný
v pokutovém území

směřovala

hráč,

a

netěsné

obsazení

hráče

bez

míče

k obdržení branky.

Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba při neobsazení prostoru a obsazení

hráče

území -pozdní reakce na nabíhání ofenzivního hráče
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bez

míče

v pokutovém

•

Kostarika- Polsko 1:2

1. branka
Stručný
při

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci -

rohovém kopu. Neobsazení nebezpečného prostoru, kdy dva zónově bránící hráči

byli blízko u sebe na bližší

tyči

a ani jeden

nezajišťoval

prostor mezi

středem

a

vzdálenější tyčí.

Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba

při

neobsazení

nebezpečného

prostoru

prostoru v brankovém území na úrovni mezi vzdálenější

při

tyčí

rohovém kopu -

a středem branky

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po standardní situaci - po

rohovém kopu.

Hráč zajišťující

let

míče

na

vzdálenější tyč

neodhadl letící

míč

a

podcenil tak situaci.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o psychická chyba v podcenění a neodhadnutí

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

Obdržení branky P9
postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku
standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

4

zároveň

letícího míče

15

Počet

branek
3

směru

o
2
čmnost

Počet

_Po chybě pfi

branek

HČJ

9(1)

herní
kombinaci

1(1)

Počet

Pr()St()r cbybyv
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
5(4)
8(4)

o
o

sektoru č. 5 - 8
Jednotlivce; v závorce Je kohk chyb bylo provedeno

v jiné podkategorii.
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16. Mexiko
Obdržené branky:

•

Mexiko- Írán 3:1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci a

to rohovém kopu. Nízká agresivita a nízká pohotovost

při

odraženém

míči

v brankovém území byla chybou této brankové situace.
Chyby:
o mezi sektorem č. 1 a 2
o psychická chyba nepozornosti na volný míč v brankovém území
•

Mexiko - Portugalsko 1:2

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

Nezformovaná a dezorientovaná obrana chybovala ve špatném postavení
hráče

ve

s míčem atakovali až

středu hřiště

čtyři

defenzivní

hráči,

hráčů,

kdy

aniž by si všimli volného prostoru

v oblasti hranice pokutového území kam

směřovala přihrávka

na

nabíhajícího hráče.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba v neobsazení prostoru -pozdní návrat defenzivních hráčů
2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci- branka byla obdržena ze standardní situace a

to pokutového kopu. Pokutovému kopu

předcházel nedůraz

v osobním souboji

při

rohovém kopu, které vyústilo zahráním rukou v pokutovém území
Chyby:
o v sektoru č. 1
o psychická chyba při podcenění
•

směru

letícího míče a následném zahrání rukou

Mexiko - Argentina 1:2

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po standardní situaci a to po

zahrávaném rohovém kopu. Chyba při standardní situaci nastala v odběhnutí
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zónově

bránícího

hráče

z nebezpečného prostoru (blízko hranice brankového území na

úrovni přední tyče)
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba v neobsazení prostoru - v brankovém území na úrovni bližší tyče
2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po kombinovaném

útoku. Pomalý návrat krajního obránce do odkrytého prostoru znamenal dostatek
času

pro ofenzivního hráče a přípravu ke střelecké situaci.

Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba neobsazeného prostoru- pomalý návrat defenzivních hráčů

Souhrnná tabulka chybovosti č. 16
Počet

Počet

Obgrže,ní brmů<:y po

branek

postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku
standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

o

zároveň

1
1
3
činnost

Po chyb~ při

branek

HČJ

5

Herní
kombinaci

o

Počet

'

Prostor ~hyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
4(1)
2(1)

o
o

sektoru č. 5 - 8
jednotlivce; v závorce je kolik chyb bylo provedeno

v jiné podkategorii.
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17. Německo
Obdržené branky:

•

Německo-

Kostarika 4:2

1. branka
Stručný

útoku.

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po kombinovaném

Při

útočníka

vystavování

obránce, který

nestačil vyběhnout

do postavení mimo hru pochybil pravý krajní
na

úroveň

ostatních

obránců

a

útočník

tak

měl

výhodu a své sólo zakončil.
Chyby:
o v sektoru č. 4
o taktická chyba

součinnosti

obrany při vystavování

hráče

do postavení mimo hru

-pozdní vyběhnutí krajního obránce

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po postupném útoku.

vystavování

útočníka

do postavení mimo hru obrannou formací

Opětné

Německa

nepochopil pravý záložník a vběhl za obranu a dal tak výhodu útočníkovi Kostariky,
který se sám před brankářem nemýlil.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba

součinnosti

obrany při vystavování

hráče

do postavení mimo hru

-chybná komunikace (vběhnutí hráče za obrannou linii)
•

Německo-

Argentina 1:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po standardní situaci, z rohového

kopu. Neagresivním nasazením bránícího

hráče

v hlavičkovém souboji a tím k vstřelení branky do

došlo k přeskočení obránce

německé sítě.

Chyby:
o

sektoru č. 1

o psychická chyba v nedostatečné odvaze v osobním souboji - obránce se
souboji
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krčil

v

•

Německo-

Itálie 0:2

I. branka
Stručný

nepřímo

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci po rohovém kopu.

Nejdříve němečtí hráči opomněli

obsadit prostor

v oblasti hranice pokutového území, kde získal volný míč ofenzivní hráč a po vedení
míče přihrává

na neobsazeného hráče, který zakončuje bez zpracování míče.

Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba v neobsazeném prostoru- v oblasti hranice pokutového území
2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku,

kdy při rychlém přenesení hry do

útočné

poloviny hřiště a pomalém návratu obránců

nastalo odvedení obránce z pravé strany a

následně

zde vznikl volný prostor pro

nabíhajícího neobsazeného hráče.
Chyby:
o v sektoru č. 3 a 4
o taktická chyba díky pomalému navrácení defenzivních

hráčů

vzniká volný

prostor
•

Německo-

Portugalsko 3:1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po kombinovaném

útoku. Chyba pravého
místo, aby sledoval

středního

hráče,

obránce, který více sleduje centrujícího

který se od

něj

hráče

bez

odpoutává a dostává dlouhou

hráče

přihrávku,

vedla k brankové situaci.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba v obsazování
vůči

ofenzivnímu hráči a brance
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míče

- špatné postavení bránícího

hráče

Souhrnná tabulka chybovosti
()bqt7ení bragky po
postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku
standardní situaci
Poznámka: HCJ -herní

č.

17

P<i><let
branek

1
1
2
2

Po

chybě při

Peěet

Počet

branek:

Prostor chyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
2
2
2

sektoru č. 5 - 8

o

HČJ

4

herní
kombinaci

2

činnost Jednotlivce
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18. Nizozemí
Obdržené branky:

•

Nizozemí- Pobřeží slonoviny 2:1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

Po rychlém rozehrání
Pobřeží

hráči

Nizozemí

nestačí

na

rychlostně

vybaveného

hráče

slonoviny, který je obíhá a následně střílí.

Chyby:
o v sektoru č. 3 a 1
o chyba v kondiční vybavenosti dvou hráčů,
•

konkrétně

v rychlosti

Nizozemí- Portugalsko 0:1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Chybou bylo neobsazení
následně přihrál
střílel

útočníka při

na nabíhajícího

zpracování

spoluhráče

míče

mezi

třemi hráči,

který

"z druhé vlny". Ten obešel obránce a

branku.

Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba v obsazení

hráče

s

míčem

-

příliš netěsné

obsazení na hranici

pokutového území

Souhrnná tabulka chybovosti č. 18
Počet

Počet

Počet

Obdržení branl<y po
Poc;byběpři
branek
branek Prostor chyby v branek
postupném útoku
1
2 (1)
sektoru č. 1
HČJ
1
rychlém protiútoku
1
sektoru č. 2
o
kombinovaném útoku
o
sektoru č. 3 - 4
1(1)
herní
1
kombinaci
standardní situaci
o
sektoru č. 5 - 8
o
Poznámka: HCJ - herní činnost jednotlivce; v závorce je kolik chyb bylo provedeno
zároveň

v jiné podkategorii.
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19. Paraguay
Obdržené branky:

•

Paraguay- Anglie 0:1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branky bylo docíleno díky standardní situaci a

konkrétně
míč

volný kop ze strany. Zde

bránícího

změnil směr

hráče

můžeme určit

za chybu špatný odhad na letící

v pokutovém území, který svým lehkým posunutím

míče

letu do vlastní branky.

Chyby:
o v sektoru č. 2
o psychická chyba při podcenění a špatném odhadu letícího míče
•

Paraguay- Švédsko 0:1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla dosažena po postupném útoku.

Zde se chyby dopustil bránící záložník, který neobsadil nabíhajícího ofenzivního
hráče středové

formace, který nabíhal "z druhé vlny" (za útokem) do pokutového

území
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba v neobsazení

hráče

bez

míče

- pozdní reakce na rozbíhajícího

ofenzivního hráče

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

19

Počet

Počet

Po chyběpň
Qbdrže11í lll'ankY po
bran~
postupném útoku
1
HČJ
o
rychlém protiútoku
o
kombinovaném útoku
herní
kombinaci
standardní situaci
1
Poznámka: HČJ- herní činnost J·ednotlivce
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branek
2

o

Počet

Pro~tQr chybyy

sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4
sektoru č. 5 - 8

branek
1
1

o
o

20.

Pobřeží

slonoviny

Obdržené branky:

•

Pobřeží

slonoviny- Argentina 1:2

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci, a

to z volného kopu ze strany centrovaného do pokutového území. Chyba se stala po
odraženém

míči

nebezpečný

prostor obsadili, ale

střelce

značce

ke

pokutového kopu, kde sice defenzivním
nečinně přihlíželi

hráči

na nabíhajícího ofenzivního

a nesnažili se zabránit klidnému zakončení.

Chyby:
o mezi sektorem č. 1 a 2
o psychická chyba v nepozornosti defenzivních hráčů na nabíhajícího útočníka
2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci -branka byla obdržena po postupném útoku.

vystavování jednoho

útočníka

do postavení mimo hru zabíhá druhý

obranu z hlouby pole a po následné kolmé

přihrávce

útočník

Při

za

se dostává do vyložené šance

před brankáře.

Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba

při

vystavování

hráče

do postavení mtmo hru, který nabíhá

z hlouby pole.
•

Pobřeží

slonoviny- Nizozemí 1:2

I. branka
Tato branka sice byla dosažena po krásném

přímém

kopu

území, ale již jsem ji neanalyzoval, jelikož DVD neposkytlo

přes střed
předchozí

pokutového

herní situaci,

ve které se stala chyba.
2. branka
Stručný popis chyby v herní situaci - branka padla po postupném útoku. Špatné
vyběhnutí
hráče

levého krajního a pravého

středního

do postavení mimo hru.
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obránce vedlo k chybnému vystavení

Chyby:
o

v sektoru č. 1 a 2

o

taktická chyba ve vystavování

hráče

do postavení mimo hru - pozdní

vyběhnutí

dvou hráčů
•

Pobřeží slonoviny- Srbsko a Černá Hora 3:2

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

Špatné obsazení útočníka bez míče obráncem, který se více všímá hráče s míčem
hráče,

než

kterého by

měl

mít

těsně

obsazeného. Ten si od obránce odpoutává a

rozbíhá se za obranu, kam dostává dlouhou přihrávku.
Chyby:
o

v sektoru č. 4

o

taktická chyba v obsazování

hráče

bez

míče

- postavení obránce

vůči

brance a

útočníkovi

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po standardní situaci - volném

kopu z hlouby pole. Špatný odkop centrovaného míče do pokutového území levým
krajním obráncem vedl k obdržení branky.
Chyby:
o

v sektoru č. 1

o

technická chyba

při

odkopávání

míče

z pokutového území - špatný odhad

letícího míče

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

20

Počet

Počet

branky po
postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

branek
2
1

P9 chybě při

br3ll~l,(

HČJ

3

o

standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

3

herní
kombinaci

2

Obdrž~ni

zároveň

činnost

Počet

.Pr9s.tor chyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
4(3)
3(3)
1

o
sektoru č. 5 - 8
Jednotlivce; v závorce Je kohk chyb bylo provedeno

v jiné podkategorii.
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21. Polsko
Obdržené branky:
•

Polsko- Ekvádor 0:2

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci -

vhazování ze zámezí. Po prodloužení autového vhazování následovala chyba
v hlavičkovém souboji - nízká agresivita bránícího hráče a také chyba při postavení,
když se bránící

hráč

nechal

předběhnout

a nebyl v postavení mezi

útočníkem

a

obráncem.
Chyby:
o

v sektoru č. 1

o

taktická chyba
útočníka

při

obsazování

hráče

bez

míče

- pozdní reakce na rozbíhajícího

vedla ke špatnému postavení obránce vůči brance a útočníkovi

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po kombinovaném útoku. Chyba

nastala při vystavování útočníků do postavení mimo hru. Špatné vyběhnutí pravého
krajního obránce vedla k pokračování ve hře.
Chyby:
o v sektoru č. 2
při

o taktická chyba

vystavování

hráčů

do postavení mimo hru - díky pozdnímu

vyběhnutí hráče

•

Polsko- Německo 0:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Několikanásobné

hybné obsazení nabíhajícího centrujícího krajního záložníka a

následné neobsazení
brankového území

útočníka,

měl

který

vběhl

mezi

střední

obránce a na hranici

4metrový volný prostor (což je v tak velmi

nebezpečné

vzdálenosti od branky kritické), vedlo k obdržení branky
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba v neobsazení

hráčů

bez

brance a útočníkovi
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míče

- chybné postavení obránce

vůči

•

Polsko- Kostarika 2:1

1. branka

Tato branka sice byla dosažena po krásném

přímém

kopu

přes střed

pokutového

území, ale již jsem ji neanalyzoval, jelikož DVD neposkytlo předchozí herní situaci,
ve které se stala chyba.

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

21

Počet

Ol}clrž~pí br~y po

postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku
standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

bnw.,e),(
1

o
1
2

Počet

Počet

PQ chyb~ pří

pr~~k

HČJ

2

herní
kombinaci

1

činnost jednotlivce
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Prostor.~b,.ybyv

sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4
sektoru č. 5 - 8

branek
2
1

o
o

22. Portugalsko
Obdržené branky:

•

Portugalsko- Mexiko 2:1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena ze standardní situace -

rohovém kopu. Základní chybou zde byla pozdní reakce na rozbíhajícího se
ofenzivního hráče, který si naběhl do volného prostoru a hlavičkou skóroval.
Chyby:
o mezi sektorem č. 1 a 2
o psychická chyba v nepozornosti hráče na rozbíhajícího
•

střelce

Portugalsko- Francie 0:1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena ze standardní situace a

to pokutovém kopu.

Předešlá

chyba, která předcházela odpískání pokutového kopu,

se stala díky špatnému odebírání míče obráncem. Útočník si přiťuknul míč do
protipohybu obránce a ten svým pozdním natažením nohy v pádu nestihl zasáhnout
míč,

ale pouze nohy útočníka.

Chyby:
o v sektoru č. 2
o technická chyba při odebírání míče -pozdní reakce na změnu směru míče
•

Portugalsko -

Německo

1:3

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Chyba při špatné přípravě pro odebrání
který má

míč

míče,

kdy defenzivní

pod kontrolou a je v běhu proti

dává dostatek času pro přípravu ke

němu.

hráč

Následné

startuje na hráče,

vytvoření

prostoru

střelbě.

Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba v obsazování
útočníkovi,

hráče

s míčem - obránce Je v pohybu proti

který má míč pod kontrolou
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2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci,

konkrétně
hráče,

po volném kopu ze strany. Zde nastala chyba

při

odkopu defenzivního

který pouze změnil let míče do vlastní branky

Chyby:
o v sektoru č. 2
o technická chyba při odkopu míče- špatný odhad letícího míče

3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

Špatná příprava pro odebrání míče při herní situaci 1: 1 vedla k přípravě na střelbu
ofenzivního hráče.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba v obsazování
střehovém

hráče

s míčem - obránce stojící ve špatném

postoji nestačí zareagovat na změnu pohybu hráče s míčem

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

22

Počet

P0ěet

Počet

Fo chybě při
Obdržení branky po
branek
branek Prostor chyby v branek
postupném útoku
1
1(1)
sektoru č. 1
HČJ
5
5(1)
rychlém protiútoku
1
sektoru č. 2
o
o
kombinovaném útoku
sektoru č. 3 - 4
herní
o
kombinaci
standardní situaci
o
3
sektoru č. 5 - 8
Poznámka: HCJ - herní čtnnost Jednothvce; v závorce Je kohk chyb bylo provedeno
zároveň

v jiné podkategorii.
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23. Saudská Arábie
Obdržené branky:

•

Saudská Arábie- Tunis 2:2

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci- branka byla obdržena po standardní situaci-

volném kopu ze strany. Po odraženém

míči

v pokutovém území se dostal k míči

neobsazený hráč, který se z 1Ometrů nemýlil.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba při netěsném obsazování hráče bez míče v pokutovém území
2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po kombinovaném útoku. Po

dvou soubojích na hranici pokutového území se dostal k míči na
útočníka.

odcentroval na

Ten hlavou

zakončil

straně hráč,

který

bez atakování obránce, který

nepodstoupil hlavičkový souboj díky nedostatku odvahy.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o psychická chyba důsledkem nedostatku odvahy v osobním souboji
•

Saudská Arábie -Ukrajina 0:4

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci -

rohovém kopu. Chybu zde byla viděna u hráče obsazující prostor u bližší tyče, který
při změně směru

podklouzl a nezasáhl tak míč.

Chyby:
o v sektoru č. 1
o

kondiční

chyba v obratnosti defenzivního hráče

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci -

Neobsazení
střelecké

hráče uprostřed

branka padla po postupném útoku.

obranné poloviny vedl k dostatečně dlouhé

situace ofenzivního hráče.

Chyby:
o mezi sektorem č. 1 a 3
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přípravě

taktická chyba při neobsazení hráče bez míče

o

3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci,

konkrétně

po volném kopu ze strany. Chybné obsazení

hráče

bez

míče,

který

měl

blíže k brance, vedlo k inkasování třetí branky.
Chyby:
o

v sektoru č. 1

o

taktická chyba

při

obsazování

hráče

bez

míče

a to v postavení obránce

vůči

brance a útočníkovi

4. branka
Stručný popis chyby v herní situaci - branka padla po rychlém útoku. Špatné

zpracování

míče

směrem

k ukrajinskému záložníkovi s následným prohraným

osobním soubojem byla chybou v této brankové situaci.
Chyby:
o v sektoru č. 6
o
•

technická chyba při zpracování míče

směrem

k protihráči

Saudská Arábie- Španělsko 0:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po standardní situaci - volném

kopu ze strany. Po jejím rozehrání se dostal ofenzivní
měl

hráč před

defenzivního a tím

blíže k míči a ani mu nikdo nebránil k přímé střele hlavou na bránu.

Chyby:
o

v sektoru č. 2

o

taktická chyba

při

obsazování

hráče

bez

míče

- v postavení obránce

vůči

ofenzivnímu hráči a své vlastní brance

Souhrnná tabulka chybovosti č. 23
Počet

Počet

Obdriení prank;y P9
postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

branek
1
1
1

standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

4

zároveň

činnost

Po

chybě při

branek

HČJ

7

herní
kombinaci

o

Počet

Prostor chyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
4(1)
2
1(1)

sektoru č. 5 - 8
1
jednotlivce; v závorce je kolik chyb bylo provedeno

v jiné podkategorii.
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24. Srbsko a Černá Hora
Obdržené branky:

•

Srbsko a Černá Hora- Nizozemí 0:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

Špatné obsazení útočníka vzhledem k jeho rychlosti a to i bez zajištění vedla
k jediné brance zápasu.
Chyby:
o v sektoru č. 3
o taktická chyba v obsazení

hráče

bez

míče

vzhledem k rychlosti

soupeře

a ve

vzájemném zajištění při postavení volného hráče
•

Srbsko a Černá Hora- Argentina 0:6

1. branka
Stručný
příliš

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Při

vytaženém napadání krajního obránce, který odbíhá ze svého prostoru do

hlouby pole. Pravý střední obránce jeho prostor zajišťuje, ale levý střední obránce se
již neposouvá a vzniká prostor pro nabíhajícího ofenzivního hráče.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba vzájemného zajištění- špatné postavení levého

středního

obránce

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po postupném útoku.

Hráči

Srbska a Černé Hory vůbec neakceptovali dobrou pohyblivost argentinských hráčů,
kteří

si nabíhali pro

přihrávky

do volného prostoru a kombinací se dostali až do

pokutového území, kde tento útoku zakončili

střelou

u hranice pokutové značky.

Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba více defenzivních
míče-

hráčů při

neobsazování ofenzivních

hráčů

bez

pozdní reakce na nabíhající hráče

3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

Špatné pokrytí míče obráncem, který chtěl nechat přejít míč do zámezí, vedlo
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k odebrání

míče útočníkem

zakončení

a následné

s doražením znamenalo

třetí

branku tohoto zápasu.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o

psychická chyba v podcenění situace s domněnkou, že ofenzivní

hráč

souboj

vypustí

4. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci -branka padla po standardní situaci a to po

volném kopu ze strany, který byl rozehrán "na krátko". Rychlé rozehrání
neobsazenému

hráči,

míče

který se rozbíhal kolem zdi, a následném prudkém a nízkém

centru na hranici brankového území zvýšilo náskok Argentiny o čtyři branky.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba neobsazeného

hráče

bez

míče

- pozdní reakce na nabíhajícího

ofenzivního hráče

5. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

Útočník, který získává míč po dlouhé přihrávce z vlastní obranné poloviny, přechází
přes dva obránce. Špatné odebírání míče obránců zajistilo útočníkovi, že se dostal až
před brankáře.

Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba

při

obsazování

nezareagoval obránce na změnu

hráče
směru

s

míčem

díky špatnému postavení

pohybu míče.

6. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po postupném útoku. Kombinace

s náběhem

útočníka

do

středu hřiště

odlákala levého krajního obránce z jeho

prostoru, kam si naběhl pravý záložník Argentiny a skóroval.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba v součinnosti obrany při přebírání hráče
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•

Srbsko a Černá Hora- Pobřeží slonoviny 2:3

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci- branka byla dosažena ze standardní situace předcházela,

z pokutového kopu. Chyba, která pokutovému kopu
odhadnutí centrovaného letícího

míče

bylo špatné

do pokutového území a následné zahrání

rukou.
Chyby:
o mezi sektorem č. 1 a 2
o psychická chyba v podcenění a špatném odhadu letícího míče

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla dosažena po postupném útoku.

Chyby se dopustili obránci, když nechali mezi sebou neobsazeného nabíhajícího
hráče

v pokutovém území, který zakončoval hlavou, aniž by v pětimetrovém okruhu

byl obránce.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba v neobsazení
útočníkovi

útočníka

bez

míče

- postavení obránce

vůči

a vlastní brance

3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci a

to z pokutového kopu. Chyba, která
reakci a nepozornosti defenzivního

předcházela
hráče,

pokutovému kopu, byla v pomalé

který zahrál

území.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o psychická chyba v nepozornosti defenzivního hráče
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míč

rukou v pokutovém

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

24

Poč~et

. Obdrž~t1i Imm.kypq
postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

brtijtek
4
3

standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

3

zároveň

o
činnost

Počet
Pochybě pří

bran~k

HČJ

8

herní
kombinaci

2

Počet

PrQ~torchybyv

sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
4(2)
7(2)
1

o
sektoru č. 5 - 8
jednotlivce; v závorce je kolik chyb bylo provedeno

v jiné podkategorii.
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25. Španělsko
Obdržené branky:

•

Španělsko - Tunis 3: 1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po kombinovaném útoku. Zde se

chyb stalo více a to

při

obsazování

v pádu, kdy obránce nezasáhl
přešel přes

hráče

míč,

s míčem a odebírání

a následné obsazování

míče.

Odebírání

míče

hráče

s míčem, který

dva hráče a přihrál na volného hráče, vedlo k inkasování branky.

Chyby:
o v sektoru č. 1
o technická chyba při odebírání míče v pádu (špatný odhad vzdálenosti obránce od
míče)

a taktická chyba obsazování

hráče

s míčem (špatný pohyb obránce, který

dlouhými kroky nestačil zareagovat na změnu
•

směru)

Španělsko - Francie 1:3

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

Po získání
brankáře.

míče

si francouzský záložník narazil s útočníkem a

běžel

sám na

Obrana, která chybovala při vystavování útočníka do postavení mimo hru,

již nestihla zareagovat na rychlý pohyb záložníka nabíhajícího z hlouby pole.
Chyby:
o v sektoru č. 3
o taktická chyba

při

vystavování

hráče

do postavení mtmo hru - špatná

komunikace při náběhu hráče z hlouby pole.

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci -branka padla po standardní situace a to volném

kopu z hlouby

hřiště.

Po zahrání kopu do pokutového území byl

míč

prodloužen a

na vzdálenější tyči se neobsazený hráč v brankovém území nemýlil.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba

při

neobsazení

hráče

bez

ofenzivního hráče
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míče

- pozdní reakce na nabíhajícího

3. branka
Stručný

Ztráta

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

míče

počínání

u

půlící čáry

díky nezpracovanému

míči

a následném neagresivním

v osobním souboji vedla k protiútoku 3: 1 a následném vykombinování

posledního hráče.
Chyby:
o v sektoru č. 4
o technická chyba při zpracování míče - v nepovolení hlezenního kloubu

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

25

Počet
Qhdt?;~ntbranky P9

hranek

postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku
standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

o
2
1
1

Počet

Počet

Po qhyb~při

hrm:t~k

HČJ

3

herní
kombinaci

1

činnost jednotlivce
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J>rost<>r.c,hyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4
sektoru č. 5 - 8

branek
1

1
2

o

26. Švédsko
Obdržené branky:

•

Švédsko -Anglie 2:2

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - tato branka byla obdržena po postupném

útoku. Chybou zde byla příliš malá vzdálenost mezi obrannou a záložnou formací (v
čáry

pokutovém území - od brankové
přípravu

na

střeleckou

situaci pro

hráče,

1O m do

hřiště)

kterému se

míč

a tím vznikl prostor pro
odrazil po odvrácení

míče

hlavou obránce.
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba neobsazeného prostoru- před hranicí pokutového území
2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - tato branka byla obdržena po kombinovaném

útoku. Špatné řešení defenzivy bylo v neobsazeném prostoru před obrannou
formací, kde se odraženého

míče

po

hlavičkovém

souboji jednoduše zmocnil

ofenzivní hráč a následně přihrál na neobsazeného hráče zabíhajícího za obranu.
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba neobsazeného prostoru díky
obrannou a

středovou

formací a neobsazeného

příliš
hráče

velké vzdálenosti mezi
bez

míče

- v postavení

obránce vůči útočníkovi a vlastní brance
•

Švédsko- Německo 0:2

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po kombinovaném

útoku. Zde se dopustili chyby krajní a

střední

obránce ve špatném obsazení

s míčem (ani jeden nebyli v postavení branka - obránce -

útočník)

hráče

a následné

neobsazení prostoru, do kterého nabíhal nikým neobsazený hráč a pohotově dorážel
do branky vyražený míč brankářem.
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Chyby:
o v sektoru č . 1
hráče

o taktické chyba ve špatném obsazení

s míčem -

boční

postavení blízko

vlastní branky

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Zde se obrana dopustila
zpracování

několika

míče, následně

pravému

střední

jej pouze vykrývá

pokutového území, aniž by si
útočníka přenechat

chyb: levý

uvědomil,

střednímu

obránce nenapadal

při

že odkrývá
obránci.

vedení

míče

svůj určený

Následně

útočníka při

podél hranice

prostor a

měl

by

si do volného prostoru

nabíhá druhý útočník a dostává přihrávku.
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba v přebírání

hráče

a

zároveň

psychická chyba v nedostatečné

odvaze k osobnímu souboji

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

26

Počet

Počet

P9 chybě_Qři

br~ek

Počet

PrQstor chyby v branek
4 (3)
sektoru č. 1
HČJ
2
3 (3)
o
sektoru č. 2
o
sektoru č. 3 - 4
2
herní
2
kombinaci
o
o
sektoru č. 5 - 8
standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní čmnost Jednotlivce; v závorce Je kolik chyb bylo provedeno
Obdržení branky po
postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

zároveň

branek
2

v jiné podkategorii.
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27. Švýcarsko
Švýcarsko, jako jediný tým, na mistrovství světa nedostal branku, proto jej nebudeme
rozebírat.

28. Togo
Obdržené branky:

•

Togo- Korea 1:2

1. branka
přímém

Tato branka stce byla dosažena po krásném
neanalyzoval, jelikož DVD neposkytlo

předchozí

kopu, ale již jsem ji

herní situaci, ve které se stala

chyba.

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoky,

kdy útočníka odpoutávajícího se pro přihrávku z obranné formace nikdo neatakoval.
Základní chybou bylo nevystoupení

středního

obránce s útočníkem do hlouby pole.

Útočník měl poté dostatek času pro přípravu střelecké pozice.

Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba

při

neobsazení

hráče

bez

míče

- pozdní reakce na nabíhajícího

útočníka

•

Togo- Švýcarsko 0:2

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po postupném útoku. Po průniku

švýcarského krajního obránce a jeho centru na
nastala chyba
hráč

při

vzdálenější část

pokutového území

neobsazení švýcarského pravého krajního záložníka. Jeho bránící

zareagoval na jeho pohyb

příliš pozdě

a již nestačil ofenzivnímu hráči zabránit

v zakončení.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba

při

neobsazení

hráče

bez

útočníka
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míče

- pozdní reakce na nabíhajícího

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

V této situaci se

opět

záložník měl

prostor a dostatek

opět

zapomenul vrátit levý záložník Toga. Nabíhající švýcarský
času

k zakončení, aniž by jej

někdo

atakoval.

Chyby:
o v sektoru č. 1
při

o taktická chyba

hráče

neobsazení

bez

míče

- pozdní reakce na nabíhajícího

útočníka

•

Togo- Francie 0:2

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po kombinovaném

útoku. Po
obsazeného

průniku středem hřiště hráče
hráče

Střelec

padla branka.

Francie a následné

přihrávce

na sice

byl sice obsazený, ale malou agresivitou

bránícího hráče mu nečinilo žádný problém přesně zakončit.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba při obsazování

hráče

s míčem - špatný

střehový

postoj, kdy není

váha těla na špičkách chodidla

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po postupném útoku. Chybou

zde bylo nepřevzetí vybíhajícího útočníka do hloubky pole (tím musel běžet obránce
s útočníkem) a tím tak vzniknutí prostoru pro nabíhajícího záložníka. Ten hlavičkou
prodloužil na druhého útočníka, který zakončoval.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba v přebírání hráčů díky špatné komunikaci

Souhrnná tabulka chybovosti č. 27
Počet

Počet

Obdržení branky po
Postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

branek
4

Standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní

1

o
1

Po

chybě při

branek

HČJ

4

herní
kombinaci

1

činnost jednotlivce
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:1

Počet

Prostor chyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4
sektoru č. 5 - 8

branek
4
1

o
o

29. Trinidad a Tobago
Obdržené branky:

•

Trinidad a Tobago -Anglie 0:2

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Neobsazení

hráče

s míčem, který centruje do pokutového území a následné selhání

obránce ve vzdušném souboji, který byl málo agresivní díky nízkému výskoku.
Chyby:
o v sektoru č. 1 a 2
o taktická chyba

při

neobsazení

hráče

s míčem - pozdní vyražení na

hráče

s

míčem

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po kombinovaném

útoku. Chybou byla špatná příprava na odebrání míče, kdy defenzivní

hráč

na hráče

startuje, když má míč pod kontrolou.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba při obsazování

hráče

s míčem - pozdní reakce na hráče s míčem,

který měl krátkodobě míč od nohy
•

Trinidad a Tobago- Paraguay 0:2

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci,

konkrétně

volnému kopu ze strany.

Volnější

obsazení nabíhajícího

do pokutového území a následné pozdní zareagování na

změnu

hráče

letu

bez

míče

míče

byly

chybou této brankové situace.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o technická chyba odkopu míče - pozdní reakce na změnu letu míče

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Chybou se zde stalo netěsné obsazení hráče, který narážel záložníkovi mezi obránce.
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Chyby:
č.

1

o

v sektoru

o

taktická chyba v obsazení hráče bez míče -netěsné obsazení

Souhrnná tabulka chybovosti
Qbd.ržení ťbranky po
Postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku

j

Standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní
zároveň

č.

28

Počet
b:ran~k

Po chybě při

branek

2

HČJ

4

herní
kombinaci

o

o
1
1
činnost

Počet

Počet

Prostpr chyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
3 (1)
2 (1)

o
o

sektoru č. 5 - 8
jednotlivce; v závorce je kolik chyb bylo provedeno

v jiné podkategorii.
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30. Tunis
Obdržené branky:

•

Tunis- Saudská Arábie 2:2

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po kombinovaném

útoku. Chyba v komunikaci
zaběhnutí útočníka

středního

obránce s krajním obráncem

způsobila

za jeho záda do volného prostoru a po jeho centru do

pokutového území, kam nabíhal druhý

útočník

mezi dva obránce. Obránci též byli

málo agresivní a nechali se předskočit.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba vzájemného

zajišťování

- špatné postavení levého

středního

obránce

2. branka
Stručný popis chyby v herní situaci - branka padla po rychlém protiútoku. Špatná

komunikace mezi defenzivními

hráči způsobila

dvojí napadání obránci

hráče

s míčem, aniž by si uvědomili volnost zabíhajícího hráče za jejich zády.
Chyby:
o v sektoru č. 3
o taktická chyba zesíleného obsazování hráčů, kdy nebyli ostatní útočníci obsazeni
•

Tunis - Španělsko 1:3

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Špatné obsazení hráče bez míče, který střílí a poté opět špatné obsazení hráče bez
míče,

který

střílí

po vyražení

střely brankářem

do prázdné brány.

Obě

obsazení

nebyly ve správné pozici- útočník- obránce- branka.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba v obsazení

hráče

bez

míče

ofenzivnímu hráči a brance
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- špatné postavení obránce

vůči

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po rychlém protiútoku. Po

špatném postavení
příliš

na levé

hráčů

straně,

obrany a to

hlavně

pravého

vznikl prostor pro kolmou

středního

přihrávku

obránce, který stál

za obranu, kam si nabíhal

španělský útočník.

Chyby:
o v sektoru č. 3 a 4
o taktická chyba neobsazeného prostoru - špatné postavení díky pomalému
posunu

3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po standardní situaci,

po pokutovém kopu. Chyba zde vznikla
když

útočník

při

špatném obsazování

byl blíže k brance než obránce. Ten jej

přidržel

hráče

konkrétně

bez

míče,

v pokutovém území a

následovalo odpískání pokutového kopu.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba

při

obsazování

hráče

bez

míče

- špatné postavení obránce

vůči

ofenzivnímu hráči a vlastní brance
•

Tunis - Ukrajina 0: 1

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po standardní situaci -

pokutovém kopu. Po špatném obráncovo zpracování

míče

hrudníkem se dostal

k volnému míči ukrajinský útočník, který byl sražen v pokutovém území.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o technická chyba při zpracování míče hrudníkem

Souhrnná tabulka chybovosti

č.

postupném útoku
rychlém protiútoku
kombinovaném útoku
standardní situaci
Poznámka: HCJ -herní

branek
1
2
1
2

do pohybu útočníka

29

Počet
Obd~ení branky po

směrem

Počet

Po chybě pří

branek

HČJ

3

herní
kombinaci

3

čmnost Jednotlivce
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Počet

Prostor chyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
2
2
2

sektoru č. 5 - 8

o

31. Ukrajina
Obdržené branky:

•

Ukrajina- Španělsko 0:4

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena ze standardní situace hráče,

rohového kopu. Chybou bránícího
v postavení.

Hráč

stál za

hlavičkujícího hráče

hráčem

který si hlídal nabíhajícího

hráče,

byla

místo, aby se postavil do pozice mezi

a branku tak, aby zabránil

střelbě.

Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba v obsazení
hráči

hráče

bez

míče

- špatné postavení

vůči

ofenzivnímu

a vlastní brance

2. branka
přímém

Tato branka sice byla dosažena po krásném
neanalyzoval, jelikož DVD neposkytlo

předchozí

kopu, ale již jsem ji

herní situaci, ve které se stala

chyba.
3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka padla po standardní situaci a to

z pokutového kopu. Chyba, která
vystavení

hráče

předcházel

pokutovému kopu, bylo špatné

do postavení mimo hru s následným chybným odebráním

míče,

které vedlo k nedovolenému bránění.
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba
hráče

při

vystavení

hráče

do postavení mimo hru - pozdní

vyběhnutí

obrany

4. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

Chyby, které

předcházely vstřelení

přihrávky útočníkem,

Druhá

přišla

který

čekal

branky, se vyskytly

dvě.

První byla v přebírání

na místě na přihrávku a byl předběhnut obráncem.

v zápětí, kdy nízkou agresivitou defenzivní

procházejícím středem hřiště.
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hráč

neodebral

míč hráči

Chyby:
o v sektoru č. 4
o psychická chyba
přihrávce

proti

při podcenění

a byl

situace v přebírání

předběhnut)

přihrávky (útočník neběžel

a technická chyba odebírání

míče

- pozdní

reakce na hráče s míčem, který měl míč daleko od nohy
•

Ukrajina- Itálie 0:3

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

Chyba se stala po jednoduché
útočníka,

narážečce

italského krajního obránce a nabíhajícího

který svým naběhnutím vytvořil prostor ve

italskému obránci dostatek

času

středu hřiště

připravit střeleckou

si

a tím dal krajnímu

pozici za hranicí pokutového

území.
Chyby:
o v sektoru č. 1
zajištění

o taktická chyba ve vzájemném

a tím

vytvoření

nepokrytého prostoru za

hranicí pokutového území

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci -branka byla obdržena po standardní situaci,

konkrétně

rohovém kopu. Chyba při rohovém kopu rozehrávaném "na krátko" bylo

nedostatečné

obsazení ofenzivních

hráčů

(kdy na

tři

ofenzivní

hráče

byli na hranici

brankového území 2 defenzivní hráči)
Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba v obsazování

hráčů

bez

míče

- postavení obránce

vůči

ofenzivnímu hráči a vlastní brance.

3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po postupném útoku.

První chyba nastala při neobsazení hráče bez míče nabíhajícího do volného prostoru
za krajního obránce. Následovala chyba v obcházení obránce, kdy si obránce
nepřipravil

pozici pro odebrání

hráč

míče dříve

byl u

a

chyba byla v obsazení

míče

přiťukl
hráče

si

a rychle

míč

běžel

do osobního souboje, ofenzivní

do protipohybu obránce.

v oblasti pokutové

v postavení mezi brankou a útočníkem.
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značky,

Třetí

a poslední

kdy obránce nebyl

Chyby:
o v sektoru č. 2
o taktická chyba v neobsazení
ofenzivního
hráči

hráče)

bez

míče

a taktická chyba obsazování

(pozdní reakce na

hráče

náběh

s míčem (pohybem proti

s míčem nestačil zareagovat na změnu pohybu)

Souhrnná tabulka chybovosti
I.

hráče

č.

30

Počet

Počet

Obdr?ení bra,nky po
branek
Jl() chyb§pn
postupném útoku
2
HČJ
rychlém protiútoku
1
o
kombinovaném útoku
herní
kombinaci
standardní situaci
4
Poznámka: HCJ -herní činnost jednotlivce
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branek l~J;QSt()f Y.byby V
sektoru č. 1
4
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4
2
sektoru č. 5 - 8

Počet

branek
1

4
1

o

32. USA
Obdržené branky:
•

USA- Česká republika 0:3

I. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci- branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

První chybou, která se stala byl neobsazený prostor levým obránce a druhá nastala
po centrovaném
pohybem k
nestačil

míči

z tohoto prostoru, kde se obránce nechal strhnout klamným

přední straně

branky a po

odskočení

tohoto

útočníky

již obránce jej

obsadit.

Chyby:
o

v sektoru č. 1

o

taktická chyba v neobsazeném prostoru (špatným postavením obránce) a
neobsazení

útočníka

bez

míče

(klamným pohybem se dostal do postavení, kde

obránce nestál mezi jím a brankou)

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla dosažena po postupném útoku.

Zde bylo chybou neobsazení prostoru za hranicí pokutového území a pomalé
vyražení na
střelecké

hráče,

který odražený

míč

získal.

Hráč měl

dostatek

času

k přípravě

situace, kterou využil.

Chyby:
o

mezi sektorem č. 2 a 4

o

taktická chyba v neobsazení prostoru za hranicí pokutového prostoru - pozdní
reakce při

změně těžiště

hry

3. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla dosažena po rychlém protiútoku.

Po kombinaci

českých hráčů

obránce a levého obránce,
středem

kteří

ve

středu hřiště přišla přihrávka

mezi

středního

byli daleko od sebe a poskytli tak prostor pro

průnik

obrany.

Chyby:
o

v sektoru 4

o

taktická chyba v důsledku špatného vzájemného
levého

středního

obránce
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zajištění

- špatné postavení

•

USA- Itálie 1:1

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po standardní situaci a

to volném kopu ze strany. Špatné vyhodnocení situace, kdy se defenzivní hráč
obsazující

střelce

domnívá, že došlo k ofsajdové pozici ofenzivního

hráče,

a tak

nechává hráče neobsazeného. Ten poté hlavou střílí branku.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba ve vystavování

hráče

mimo hru -

vběhnutí hráče

za obrannou

linii
•

USA - Ghana 1:2

1. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci - branka byla obdržena po rychlém protiútoku.

Základní chybu, kterou udělal krajní obránce, bylo špatné zpracování míče, který se
ocitl pod nohami obránce. Atakující

útočník míč

vypíchnu! a z následného sóla se

nemýlil.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o technická chyba po špatném zpracování
způsobil

míče

-

příliš uvolněný

hlezenní kloub

nezpracování míče do pohybu

2. branka
Stručný

popis chyby v herní situaci- branka byla obdržena po standardní situaci a

to po pokutovém kopu. Chyba, která kopu
nepředvídání

odraženého

míče,

předcházela,

na který si ghanský

byla ve vypuštění a

hráč naběhl

a

následně

byl

sražen v pokutovém území.
Chyby:
o v sektoru č. 1
o taktická chyba obsazení

hráče

bez

míče

ofenzivnímu hráči a brance
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- špatné postavení obránce

vůči

Souhrnná tabulka chybovosti

I

č.

31

Pocet
Ob(ir;ž~p.(pr~y po . branek
postupném útoku
1
rychlém protiútoku
3
kombinovaném útoku
o
standardní situaci
Poznámka: HCJ - herní
zároveň

2
čmnost

Pochybě při

Pocet
branek

HČJ

4

herní
kombinaci

2

Počet

Prostor chyby v
sektoru č. 1
sektoru č. 2
sektoru č. 3 - 4

branek
4
1 (1)

2 (1)

o
sektoru č. 5 - 8
Jednothvce; v závorce JC kohk chyb bylo provedeno

v jiné podkategorii.
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3. 6. Souhrn výsledků
Shrnutím

výsledků při

několik

brankových situací jsme získali

informace o

četnosti

chybných jednání.

Graf
vidět,

č.

1 - Procentuální informace chybných brankových situací - na grafu

po které

nejnebezpečnější

útočné

očekávání

se staly

kterých obrana chybovala v 38 %

případů

fázi defenziva nejvíce chybovala. Podle

standardní situace,

při

můžeme

brankových situací.

I O Postupný útok

[lil Rychlý protiútok
O Kombinovaný útok
I

Graf

č.

lil Standardní situace

2 - Graf chybovosti brankových standardri1situací - nejvíce branek bylo

obdrženo z volných kopů centrovaných do pokutového území, které dosáhly 17 branek,
a dále po rohovém kopu, po kterých padlo 15 branek.
18 ,~~=-~~~~~~~~~~~==~~~---.

16 ~----------------

ť 14

§

12

.D

10

......
Q)
>U

o

o..

8

6
4
2

o
Rohový
kop

Vhazování Volný kop Volný kop
ze zámezí centrovaný střílený
do pokut.
přímo na
území
bránu
Typ standardní situace
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Pokutový
kop

Graf č. 3 - Srovnání chybovosti v herní činnosti jednotlivce a herní kombinaci.

21 %
r - - - --

----.

D herní
kombinace
D herní činnost
jednotlivce

79%

Graf č. 4 - Rozdíl jednotlivých činností při chybovosti v herní činnosti jednotlivce a po
jakých útočnýc~na chybovala.
50
45
40
35
~
QJ

ceu

jlil standardní situace

30

· D kombinovaný útok
11.1 rychlý

.c
""
..... 25

protiútok

O postupný útok

QJ

><:J

o 20
~
15
10
5

o
obsazování
prostoru

obsazování
hráče bez

obsazování
hráče s

míče

míčem

odebírání
míče

Herní činnost jednotlivce
Poznámka: do tohoto grafu nebyly
útočných

zařazeny

chyby psychické a

herních činností.
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způsobené

po chybách

~

Graf č. 5 - Chybovost herních kombinací.

12

-

T

10

...c

::If

; - ; . .-

--

~-

--

-

-

I-

2 c-----

1-

I I

o
vzájemné

přebírání

zajišťování

hráčů

I I

I

zesílené vystavování
obsazování hráče do
hráčů
postavení
mimo hru

Herní kombinace

Graf č. 6 - Prostory chybovosti při brankových situací

7%

1%

bJ sektor č. 1

1!1 sektor č. 2

D sektor č. 3
j D sektor č. 4
1

1' 11 sektor č. 6
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4.

Závěrečná část

4. 1. Diskuse
V naší studii jsme se zaměřili na chybovost defenzivy a to

těsně před vstřelením

branky.

Snažili jsme se zjistit nejen po jakých chybných situací branky na mistrovství
Německu

padly, ale i po jaké

předloženy
výsledků,

v nejširší

míře

útočné

světa

v

fázi obrany nejvíce chybují. Tyto chyby byly

ve výzkumném souboru. Tato kapitola slouží k interpretaci

kde je snahou výsledky shrnout, porovnat je s hypotézami práce a navrhnout

aplikace pro tréninkovou praxi.

V našem pozorování bylo zaznamenáno celkem 147 branek. Na

některých

brankách se

podílelo více zásadních chybných řešení. Výsledky jasně ukazují, že nejvíce branek na
mistrovství

světa

padlo po standardních situacích, tak jak jsme stanovili druhou

hypotézu (z celkového

počtu

branek to bylo 38% branek), ve druhém

branky po postupném útoku (z celkového

počtu

počtu

rychlém protiútoku (z celkového

případě

padaly

branek padlo 29%), méně již to bylo po

branek padlo 20%) a

nejméně

padlo po

kombinovaném útoku (13% z celkového počtu branek).

Pomocí

nepřímého

činností

jednotlivce, po kterém padla branka, a to v 79

pozorování jsme vysledovali chybné jednání obranných herních

kombinací ve 21 %.

Při

obranných herních

%případů

činnostech

a obranných herních

jednotlivce jsme zjistili, že

nejvíce branek na MS 2006 padlo po taktických chybách, což nám potvrzuje první
hráče

hypotézu. Nejvíce taktických chyb bylo provedeno v obsazování
Tento výsledek potvrzují
nebezpečí

Ondřej,

pro bránící družstvo intenzivní pohyb

z nejdůležitějších obranných
hráči

obvykle

vstřelení

nejvíce

Buzek, Navara (1986),

činností

soupeřem

zapříčiněna

bez

jednotlivce obsazování

uplatňují okamžitě při přechodu

branky

soupeře

kteří

počtu

pozdní reakcí obránce na rychlý

náběh

případech.

Dále,

hráče

Proto je jednou

bez

v pokutovém území.

Těchto případů

míče,

kterou

neméně, případů

branek. Tato chyba byla
ofenzivního
bylo

hráče,

zjištěno

postavení obránce, který nestál mezi brankou a hlídaným ofenzivním
hlavně

největší

z útoku do obrany. Podíl této chyby na

dosáhl 30% z celkového

jsme mohli v celkem 18

popisují jako
míče.

míče.

bez

kterou

u špatného

hráčem,

jsme napočítali celkem 15. Zbývající
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a to
počet

byl při

netěsném

nebo žádném obsazování a odpoutání se od obránce klamnými pohyby

útočníka.

Jako druhou

nejfrekventovanější

případech.

vyskytlo v 19 % brankových
reakcí defenzivních
hřiště

hráčů

chybou bylo špatné obsazování prostoru, které se
Tyto chyby byly

změnu těžiště

na

hry

(např. při přenesení

na druhou stranu) a to v 33 %z celkových chyb
hráčů

byly pozdní návraty defenzivních

Méně početné,

obsazování prostoru).

zapříčiněny nejčastěji

při

hry z jedné strany

obsazování prostoru. Dále to

prostorů

do svých

pozdní

%případů

(v 22

ale také opomíjené, byly neobsazené

chybného

nebezpečné

prostory při standardních situací (viz. kapitola č. 2).

Ve

čtrnácti případech,

hráče

s míčem. V tomto

pozdním vyražení na
hráče

což bylo v 9,5 %brankových situací, bylo chybou obsazování

na tolik

případě nejčastěji

hráče,

špičková,

pozdní atakování

hráče

že
s

který si zpracovává
míč

postavení defenzivního

míč.

míčem může

znamenat

vyřazení

při němž hráč nemůže

početnými,

hráče vůči

hráč

zareagovat na

vlastní brance a

změnu

při

čase.

Proto

hráče

z další

reagovat na rychlou

změnu

napadajícího

chybami bylo špatné boční postavení, z hlediska
hráči

postoj nebo chybná délka kroku v běhu při hráči s míčem
defenzivní

chybu

V dnešním fotbale je technika

dostane pod kontrolu ve velice krátkém

herní situace díky jeho obhození,
pohybu. Dalšími, již méně

případech) dělali hráči

(v osmi

s míčem, chybný

(příliš

střehový

dlouhými kroky nestačí

pohybu) Tyto chyby byly

viděny

každá ve dvou

případech.

zjišťovali

Dále jsme

činností

chybovost technických obranných herních

jednotlivce.

Špatné odebírání míče vedlo k 13 brankám na mistrovství světa v Německu. Tyto
chyby byly zapříčiněny díky pozdní reakci defenzivního
ofenzivním

hráčem

ofenzivního

hráče

hráče při

špatné kontrole

nebo špatným odhadem vlastní vzdálenosti od
od

míče.

Tyto chyby vedli

většinou

míče

k obhození

míče

a vzdálenosti
hráče

nebo

k destruktivnímu odebírání míče.

Další technickou chybou, které se defenzivní
provedení odkopu,

přihrávce či

chyba v odhadu letícího
Přítomnost

byly

míče

zpracování

hráči dopouštěli,

míče.

bylo v technickém

V případu provedení odkopu byla

a tím špatné zasažení

míče

v pokutovém území.

této chyby byla u 4 % vstřelených branek celého šampionátu.

zjištěny při

chybné

přihrávce

Dvě

procenta

a to díky pomalému švihu a tím nízké razanci (ve
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dvou

případech)

zasažení

země

případech,

a díky

příliš pokrčené

míče

nastalo

O jednu branku, tedy ve

čtyřech

stojné noze a tím

švihovou nohou (v jednom

případě).

před

zasažení

bylo zaznamenáno u chybného zpracování. Zde bylo chybou základní

technické provedení zpracování a to v uvolnění hlezenního kloubu. V jednom
uvolněný

nebyl hlezenní kloub

a to vedlo k příliš velkému

v jednom případě byl hlezenní kloub

příliš uvolněný

odskočení míče

případě

od nohy a

a to vedlo k nezpracování

míče

do

pohybu.

V psychických chybách, které jsme rozdělily na podkategorie: nepozornost,

a

nedostatečnou

podcenění,

Nejčastějším podceněním
hlavičkou

těsně před

konstruktivně

defenzivního

hráče

hráč

vyřeší.

Zbývající

tři

branky v 1O

míče

při

případů

míče
hráče

spoluhráč

při

jsme zaznamenali
hráče.

případech.

podcenění

osobní souboj vypustí nebo že blízký
Pět

chybou

a tím nezasažení

chyby nastaly

na nabíhajícího ofenzivního

řešení při nedostatečné

vstřelení

se stal špatný odhad letícího

případech).

(v 7

s domněnkou, že ofenzivní
situaci

nejfrekventovanější

odvahu v osobním souboji, bylo

které jsme zaznamenali

podcenění

herní

nepozornosti

A též pět případů bylo chybným

odvaze v osobním souboji.

hráčů při řešení společného

Dále jsme analyzovali chyby, které se dopustilo více

herního obranného úkolu, tedy při obranných herních kombinací. Zde
zajišťování

chybovali ve vzájemném

šampionátu. Ve všech a to ll

případech

což vedlo ke

vstřelení

nejčastěji hráči

7,5 % branek na

bylo chybou špatné postavení volného obránce,

který měl zajistit prostor za spoluhráčem, který obsazoval ofenzivního hráče.

Dále jsme zanalyzovali chybné vystavování

hráče

do postavení mimo hru.

Těchto

chybných vystavování, které vedly k brance, se dopustili obránci v 6,8 % (z celkového
počtu vstřelených

branek).

Nejčastější

bylo pozdní

vyběhnutí hráče,

který se

zapomněl

za obrannou linii, celkem v pěti případech. Další chybou s celkovým počtem tří případů,
po kterých byla obdržena branka, bylo vystavování

při

zabíhání

hráče

z hlouby pole.

Tuto chybu jsme analyzovali jako špatnou komunikaci mezi obrannou a
řadou při upozornění

vběhnutí

na zabíhajícího záložníka. Ve dvou

defenzivního

hráče

případech

za obrannou linii, která vystavovala

mimo hru, a tím tak zmaření této

činnosti.
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středovou

jsme zaznamenali

soupeře

do postavení

Dalšími chybami obranných herních kombinací bylo chybné
špatné komunikaci a to ve 3
hráče

případech

a ve dvou

případech

přebírání hráčů

to bylo zesílené

díky

bránění

s míčem, aniž by hráči měli obsazené hráče v blízkém okolí.

Prostor, ve kterých se staly chyby vedoucí k obdržení branky, byl nejvíce sektor
to 45 % chyb. Jako další frekventovaný sektor byl
frekventovaný byly prostory
v sektoru
chyby

č.

č.

očekávaný

v blízkosti vlastní branky jsou velice

současní špičkový hráči

2a

1 s 40 % chyb. Již

méně

případě

chyba

3 a 4 (oba po 7 % chyb) a v jediném

6 vedla k obdržení branky. Tento

způsobené

č.

č.

výsledek nám potvrzuje, že
nebezpečné

a

většinou

dokážou využít a potrestat chybující mužstvo

je

vstřelením

branky.

4. 2. Kritika vlastního výzkumu
Realizace celého výzkumu se neobešla bez problematických míst. Považujeme proto za
nutné zmínit se o těchto nesrovnalostech v této kapitole.

Problematické body považujeme:

možné zkreslení televizního záznamu - dvojdimenzionální televizní záznam
nemůže

být vždy zcela

přesným
hřiště,

nezabírá celou plochu

odrazem

proto

třídimenzionální

některá

reality. Navíc kamera

data námi získaná tímto

způsobem

mohou být poněkud zkreslená. Chyba může vzniknout také při odhadování sektoru
hřiště při určování

místa provedení chyby, zejména pokud kamera nezabírá herní

situaci v ideálním úhlu.
některé

námi uvažované kategorie pozorování jsou velmi subjektivní- přestože

jsme se snažili o maximální přesnost při určování sledovaných charakteristik nelze
stoprocentně

zaručit

subjektivní metodou.

objektivitu námi získaných dat. Pozorování je vždy
Například určení

obránce na nabíhajícího
problematické.

Přesto

dostatečně přesně
problematičnost

hráče

zda se u dané akce jedná o pozdní reakci

nebo o nepozornost obránce je velmi subjektivní a

se domníváme, že se nám

podařilo

provést výzkum

i přes tyto problémy.

naší aplikace do tréninkového procesu - výsledky naší práce a

z nich odvozené tréninkové

cvičení

jsou získány z pozorování
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zápasů

elitních

světových

mužstev a hráčů, proto aplikace těchto

mládeže a mužstev nižší výkonnostní
domníváme, že většina

cvičení

cvičení

úrovně může

do tréninkového procesu

být problematická.

Přesto

se

se dá s úspěchem využívat na všech výkonnostních

i věkových úrovních.

4. 3. Pokyny k tvorbě

metodicko-organizačních

forem

Integrace tréninkového procesu a utkání je klíčový problém ve všech sportovních hrách.
Je

zřejmé,

že pouhá aplikace

odpovídajícího
Soutěžní

soutěžního

byť

vhodných

metodicko-organizačních

zatížení, nepovede k požadovaným

výkonům

a

forem bez
výsledkům.

a tréninková zatížení jsou základní nepostradatelné faktory rozvíjející herní

výkon. Absence nebo

potlačení

jednoho z nich se stává

deformačním

faktorem rozvoje

a kultivace herního výkonu (Dobrý, Semiginovský, 1988). Pravidelné konfrontace
s kvalitními protivníky jsou

přímou

zřeteli.

vhodně

jako

Při tvorbě metodicko-organizačních

tréninkový proces.
jejich

stejně důležité

zvolený,

odborně

forem se musíme

souvislost s herním výkonem v utkání, který je

Na to, zda didaktickými formami, které aplikujeme,

důležité

skutečně

vedený

zaměřit

na

mít neustále na

zdokonalujeme to,

co chceme zdokonalovat.

V tréninkové praxi

dovednost. V utkání jsou
vyvíjí

soupeř, důležitost

podléhají. Proto se

často

JSOU

často

hráči

vyřeší

s cílem zlepšit

určitou

v rozhodujících situací vystaveni tlaku, který na

situaci

"chybně".

Je to

především

díky

únava, psychický stres apod.), které na

nepůsobily. Uvědomme

působení

cvičení

stává, že hráč v rozhodujícím momentu nezvolí vhodné

faktorům (činnost útočníků,

v tréninku je

různá

ně

utkání obtížnost herní situace i oni sami tím, jak tomuto tlaku

nebo jednoduše technicky

procesu

prováděna

předpokladem

si, že teprve optimální stanovení

pro dobrou

vnitřní

trenéra na družstvo.
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motivaci

hráčů

něj

řešení

deformačním

v tréninkovém

vnějších

podmínek

a dalšího pozitivního

3. 4. 1. Navrhnuté metodicko-organizační formy
části

S ohledem na výsledky jsme se v praktické
souvislostí

děje

pokusili o

utkáni do didaktických forem resp. o

přenos

přenos situačně

herních

činností

herních

a herních

situací do podmínek umožňující efektivní řízení tréninkového procesu.

několik při'kladů metodicko-organizačních

Podáváme

forem, které

JSOU

zaměřeny

zejména na:
vytváření

požadovaných taktických

návyků

- tj. obsazování hráče bez

míče,

obsazování hráče s míčem
technické zdokonalení při odebírání míče
rozvoj speciální kondiční připravenosti ve specifických herních podmínkách
formou intermitentního zatížení

1.

vykrývání pohybu útočníka - dvojice
průpravného

Cíl

cvičení:

zdokonalovat obsazování

cvičení

cílem tohoto
hráče

bez

míče

a to

je

především

především při

rozvíjet a
standardních

situacích.
Popis

cvičení:

dva

hráči

z toho jeden ofenzivní a druhý defenzivní stojí proti

vzdáleni cca do jednoho metru. Ofenzivní
defenzivní hráč jej napodobuje.
Varianty:

hráči

...

iii.

A

iii.

Hráči

hráč

provádí klamné pohyby a druhý

se pohybují v prostoru 10 x 10 m.

se mohou proplétat mezi jinými dvojicemi .
...

iii.

...

iii.

Obrázek č. 8
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sobě

2.

herní situace 1:1 se střelbou
cvičení:

Cíl herního

cílem tohoto

cvičení

je zdokonalovat obsazování

hráče

s míčem a následné odebírání míče.
Popis

cvičení: brankář

ofenzivního

hráče,

vykopává dlouhou

přihrávkou míč

do

středu hřiště

na

který je ihned atakován obráncem. Ten si zdokonaluje rychlou

reakci na

špatně

útočníkem

zaujímá

zpracovaný
čelné

míč útočníkem.
boční

nebo

Při

postavení a

rychlém zpracování
připravuje

míče

si situaci pro

konstruktivní odebrání míče.
Varianty:

brankář může

vykopávat

míč

do stran tak, aby si obránce více

zdokonalil odebírání míče v bočném postavení.

Obrázek

3.

č.

9

6:6 na čtyři branky
Cíl

průpravné

hry: cílem této hry je obsazování

prostorů

a zesílené obsazování

prostoru v oblasti, kde se nachází míč.
Popis hry: území o velikosti 20 x 20 m se čtyřmi brankami. Šest hráčů hraje proti
šesti hráčům a mohou
Varianty: hra
může

může

zakončit míč

do jakékoli branky.

být omezena v počtu

tato hra odehrávat s menším počtem
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dotyků

hráčů

s

míčem,

v družstvu

pro rozvoj kondice se

o

o

o

o

o

.....

o

Obrázek č. 1O

průpravná

4.

hra 2:2

Cíl průpravné hry: zdokonalení obránců proti herní situaci "přihraj a běž".
Popis hry: dva
konstruktivně

hráči

odebrat

rrúč

spolupracují proti dvojici

obránců,

v prostoru 15 x 15 m. Po získání

Hra trvá 1 minutu. Branka je pokud

rrúč

rrúče

kteří

se snaží

se role obracejí.

projde mezi obránci a získá jej ofenzivní

hráč.

Varianta: pro rozvoj kondice se může tato hra odehrávat na větším prostoru .

......

..

.....

Obrázek č . ll
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5.

rozvoj rychlosti reakce hráče
Cíl

kondičního cvičení:

(Turoň,

K., 2006)

tréninku startovní a sprinterské rychlosti
reagovat na

podněty,

rychlostně kondičního cvičení

Cílem dnešního

především

vybudovat u

hráčů

které vyplynou ze hry a herních situací

je vedle

schopnost

hráčů soupeři

spoluhráčů.
cvičení:

Popis

určeno

herním prostorem je

pro 2-16

centrální kužel,

kuželem

D nebo B-C,
před

danou

Varianty:

o velikosti 30x30

hráčů

a hráči nemají míč.

hráči

stojí na protilehlých stranách u

startují ve stejnou dobu
před

čtverec

hráč
hráč

volnějším

Uprostřed

tempem,

směrem

kuželů

2 se snaží zareagovat na klamavý pohyb,

lze manipulovat velikostí daného prostoru

.•

~

C 4'c}i~ .

li?

~ Hráč 2

~\ť

hráč

A

B .iii.
...

-

Obrázek č. 12
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1a 2

k centrálnímu kuželu, krátce

'·.][
~

Hráč1 A~

(A a C),

1 provádí fintu (klamavý pohyb), snaží se sprintovat k

~ D

je

herního prostoru je vyznačen

čárou.

různě

metrů, cvičení

hráče

čáře

C-

1 dohonit ještě

3. 5.

Závěr

V této diplomové práci jsme provedli analýzu chybovosti
které padly na mistrovství
šampionátech se

chtějí

světa

při

obdržených brankách,

v Německu konaném v roce 2006. Na těchto prestižních

co nejlépe prezentovat jak celá družstva, tak i jednotliví

Proto se na tento "fotbalový svátek"

cílevědomě připravují

s maximálním úsilím, dodržují organizaci hry. Tyto

a hrají

hráči.

odpovědně

skutečnosti přirozeně

vedou

k ovlivnění chybovosti ve sledovaných parametrech.

V zájmu redukce chybných řešení v herních situací jsme navrhli
proces. Není to
se

především

samozřejmě

pro tréninkový

návod, jak dosáhnout bezchybného výkonu v utkání. Jedná

o stanovení obecných zásad

příkladu několika

opatření

při

vedení tréninkového procesu a podání

vhodných metodicko-organizačních forem.

Šetření prokázalo určité rozdíly v kvalitě herního výkonu pozorovaných družstev.
Přesto

jsme uvedená

zjištění

v podstatě

očekávali,

vyplatilo se provést výzkum a pouhé

hypotézy podepřít konkrétními výsledky a argumenty.

Uvědomujeme

si, že studie je do jisté míry

ovlivněna

subjektivní. V průběhu práce jsme se snažili podat
metodologických úvah. I

přesto

je objektivita

čtenáři

šetření

naším postojem a tedy je
co

nejpřesnější

popis našich

sporná. Do budoucna by bylo

zajímavé porovnat tyto výsledky studie s jinou, která by se zabývala podobnou
chybovostí, ale ne v zápasech reprezentačních družstev.
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