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ABSTRAKT: 

NÁZEV 

Problematika přípravv mládeže ve věku 14-18 let 

NÁZEV V ANGLIČTINĚ 

Preparation issues of teen-agers between the ages of 14-18 years 

CÍL PRÁCE 

Cílem práce byl rozbor kvality herního výkonu staršího dorostu Marily Příbram. Určit chybná 

řešení v herních činnostech v průběhu děje utkání a navrhnout tréninková opatření, která by 

přispěla k jejich odstranění. 

METODA 

Výzkum byl proveden metodou nepřímého pozorování pomocí DVD záznamů z utkání 1.ČPP 

ligy st.dorostu za použití kvalitativní a kvantitativní analýzy herních činností. 

VÝSLEDKY 

Analýza odhalila některé nové skutečnosti, zároveň jsme řadu výsledků očekávali. Výsledky 

definují převážně požadavky na zdokonalování technické a taktické vyspělosti v herních 

činnostech jednotlivce. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Herní výkon, kvalitativní a kvantitativní analýza, řešení "chybovosti'' 
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l.ŮVOD 

Fotbal svou popularitou strhává stále větší počet diváků ke sledovanosti. Většina utkání je 

plná emocí, nabitá souboji či akcemi. V průběhu svého vývoje se stává hrou stále rychlejší, 

dynamičtější a náročnější. V utkání rozhodují zdánlivé maličkosti, obvykle hovoříme o 

štěstíči smůle. Většinou však platí, že vyhrává mužstvo, které udělá méně chyb. Fotbal je hrou 

velmi populární, a to zejména díky své variabilitě. Každá herní situace, která v utkání nastane, 

má mnoho možností provedení. V důsledku toho jsou jejich řešení pokaždé jiné. Výsledné 

řešení vychází z invence a spolupráce jednotlivých hráčů. 

Základy pozdějších úspěchů ve fotbale musí být podloženy kvalitním tréninkovým procesem 

vedeným již od dětství. Vývoj fotbalisty, stejně jako každého jiného sportovce, lze rozdělit do 
v 

několika etap s různými obsahy či cíly;přičemž opomenutím některého z faktorů sportovního 

výkonu můžeme zcela zásadně ovlivnit jeho budoucí vývoj v negativním slova smyslu. 

V mé práci analyzuji výkon mužstva, které se nachází ve fázi dospívání. Velkým podnětem k 

výběru zvoleného tématu diplomové práce byla skutečnost, že již sám jsem měl možnost 

trénovat dorostenecký tým a předpokládám, že získané závěry plně využiji v mé budoucí 

trenérské práci. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Většina klubů v l.lize je ekonomicky závislá či vytvoří zisk na prodeji hráčů do zahraničních 

soutěží. Koupit kvalitm'ho hráče v naší soutěži , ale není levné a proto je současným trendem 

ve vývoji fotbalu vyhledávání talentů a s ním spojený tréninkový proces za účelem jejich 

rozvoje, zapracování do vrcholového fotbalu a následný prodej do věhlasnějších týmů. 

Jednotlivé kluby se snaží si vychovávat své vlastní hráče. Mužstva spolupracují se 

sportovními třídami, jsou zřízena SCM. Jsou vyhledáváni odborníci pro práci s mládeží, 

protože jen kvalitní trenéři jsou základem budoucích úspěchů. 

2.1 Záměr práce 

Stimul pro naše šetření přinesla některá nevydařená utkání ligového dorostu Marily Příbram, 

na jehož vedení jsem se aktivně podílel. Chtěli jsme zjistit ,v kterých oblastech herního 
1 

výkonu se nejvíce chybuje. Záměrem bylo provést výzkum formou kvalitativní analýzy chyb 

v rámci individuálního herního výkonu hráčů v utkání. Pomocí kvantifikace chyb určit, které 

herní činnosti se nejčastěji podílejí na ztrátách míče, či kde má tým nedostatky. Na základě 

získaných informací navrhnout východiska k odstranění nedostatků, vzhledem k faktorům jež 

k nim nejvýrazněji přispěly, při rozvoji a kultivaci tréninkového procesu. 

2.2 Rozbor literatury a teoretická východiska 

Studium literatury bylo úvodní fázi u této práce. Předpokladem bylo získání teoretických 

podkladů pro vlastní psaní, tak abych výsledky mohl omačit za platné a spolehlivé.Základem 

studie je kvalitativní rozbor individuálního herního výkonu (IHV). Ačkoliv fotbal je týmová 

hra a zdá se tedy výhodnější analyzovat týmový herní výkon, my jsme od tohoto upustili, 

protože pojetí THV je mnohem komplikovanější než IHV. Podstatná je také skutečnost, že 

THV je založen na IHV. 

Dobrý (1999) uvádí, že každý edukátor potřebuje rozpoznat chyby ve vykonané nebo 

vykonávané pohybové dovednosti v pohybovém výkonu a opravovat je. Dnes je to hlavní 

profesionální dovednost každého trenéra. K vytváření kvalitativní analýzy pohybových 

dovednosti je potřeba syntéza pomatků z různých oborů. 

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

určitých podmínek. Patří k nim odkrytí chyby (detekce), identifikace chyby (určení jejího 
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Tato práce vychází z toho, že chybný výkon je také nositelem informace, ovšem jen za 

určitých podmínek. Patří k nim odkrytí chyby (detekce), identifikace chyby (určení jejího 

místa či typu), udělení smyslu rozporu mezi tím, co je,a tím, co má být z hlediska cíle činnosti 

(interpretace chyby) a opravy činnosti zaměřené k likvidaci poznaného rozporu (korekce). 

Chybovost můžeme vyjádřit četností chyb. Lze ji také definovat ve smyslu narušení změny 

původního záměru v herní situaci. Tedy chyba jako výsledek hodnocení, vzešlé komparace ( 

dokonalé zvládnutí herní situace) a samotného řešení v reálu.Chybuje každý z nás a v 

jakékoliv činnosti, výjimkou není ani samozřejmě ta sportovní. Jen robot či počítač dokáže 

odvést práci precizně a bezchybně, ovšem s jedním malým, ale pro sportovní hry dost 

podstatným rozdílem, chybí mu určitá kreativita a nadstavba ve výkonu. To jsou vlastnosti, 

bez kterých se hráč kopané prostě neobejde. V otázce chybovosti je důležité danou chybu 

včas a přesně identifikovat a co nejdříve zapracovat na jejím odstranění. Včas identifikovaná 

a korigovaná chyba, na rozdíl od chyby neodhalené výsledek činnosti nijak neohrožuj e 

(Kulič, 1971 ). 

2.2.1 Týmový herni výkon 

Fotbal je sportovní hra, realizovaná v utkání dvou mužstev, navenek se jevící jako specifická 

pohybová aktivita. Týmový herní výkon je založen na individuálních herních výkonech, které 

podléhají vzájemnému regulačnímu působení. Herní činnosti jednotlivce, jimiž se hráči 

podílejí na výkonu, mají současně kooperační a kompetiční charakter (společná činnost s 

cílem dosažení-nejlepšího výsledku, zabránění soupeři v dosažení jeho cíle a současně 

prosazení cíle svého) (Fajfer,2005). 

Podle Dobrého (1988) výkon družstva ovlivňuje řada komponent jako je složení družstva z 

hlediska hráčských funkcí, vytvoření jednolitého celku se společnými cíly atd. Jednotlivci 

ovlivňují hru družstva a družstvo zpětně působí na jednotlivce a ovlivňuje jejich jednání. 

Týmový herní výkon má své determinanty, patří k nim sociálně psychologické a činnostní 

determinanty (Fajfer,2005). 

Sociálně psychologické determinanty: 

týmová dynamika (zahrnující neustálý vnitřní vývoj družstva, proměny vztahů, 

postojů a motivací, neodvratné frustrace a uspokojení či různé konflikty) 

sociální koheze (obecně platí, že dobrá soudržnost uvnitř týmu se pozitivně odráží na 

výkonu družstva) 
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komunikace a motivace (vzájemné povzbuzování, pozitivní přístup, touha dosáhnout 

úspěchu) 

trenér v týmové komunikaci (vysoký stupeň komunikace s hráči, vzájemný prostor 

pro řešení různých cílů, trenér = osobnost) 

Činnostní determinanty: 

činnostní koheze (semknutost družstva, spolupráce, souhra hráčů a soulad vztahů 

mezi hráči při činnosti v průběhu utkání) 

činnostní participace (podíl jednotlivce na vývoji utkání) 

· 2.2.2 Individuální herní výkon 

Individuální herní výkon hráče je zvláštní druh určitého výkonu v průběhu utkání. Projevuje 

se schopnostmi individuálně nebo kolektivně řešit herní situace s využitím kondičních, 

technických, taktických a psychických předpokladů hráče (Dobrý, 1988). IHV je vlastně 

projevem speciálních herních dovedností a výkonnostní kapacity hráče. Dovednosti a 

výkonnostní kapacita se realizují za určitých podmínek přes herní výkon. Také IHV má své 

determinanty, patří sem bioenergetické, biomechanické a psychické. 

Podle Dobrého a Semiginovského (1988) bioenergetické, biomechanické a psychické 

determinanty představují subjektivní předpoklady IHV složeného z množiny herních 

dovedností. Zajímavé je, že individuálně odlišné výkonové předpoklady i individuálně 

odlišný stupeň vývoje participace na týmovém výkonu způsobují, že hráči realizují objektivně 

stejné požadavky s rozdílnou kvalitou. 

Bioenergetické determinanty: 

Úroveň způsobilosti mobilizovat adekvátní bioenergetický systém, který dělíme na 

alaktátový, laktátový a aerobní. 

Laktátové zatížení způsobuje častější chybná řešení především z hlediska psychického 

(nepříjemné pocity) a technického (zhoršení jemné motoriky). Uvolňování energie z 

příslušných zón závisí na stupni zatížení a délce jeho trvání. Se stoupajícím počtem 

činnostních intervalů dochází k poklesu produkované energie a vzniku kyseliny mléčné ve 

svalech, což je doprovázeno nástupem únavy a poklesem výkonu. 

Hlavním faktorem z hlediska bioenergetického označujeme kapacitu pro střídavý vysoce 

intenzivní výkon. Ta je dána aerobní a anaerobní kapacitou a schopností zotavení, důležitá je 

také charakteristika kosterního svalstva a s ním spojená svalová síla. 
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Typy svalových vláken - lidské tělo tvoří čtyři typy svalových vláken s různými funkčními, 

strukturálními a biochemickými vlastnostmi. Jednotlivé typy svalových vláken mají odlišné 

předpoklady pro energetické krytí svalové práce, přičemž zastoupení vláken je podmíněno 

genetickým vkladem. 

Pro fotbalisty je spíše charakteristický vyšší podíl přechodových oxidativně glykolytických 

(FOG) vláken. Nálezy naznačují, že morfologicko-funkční vlastnosti svalové tkáně u 

fotbalistů odpovídají adaptacím na rychlostně vytrvalostní výkony (Psotta a kol., 2006). 

Biomechanické determinanty: 

Ke každému pohybu je zapotřebí síly. Pohyb, realizující herní činnost jednotlivce, je 

produktem celého hybného systému fungujícího podle principu koordinace. Schopnost 

vypracovat takový stereotyp se považuje za přísně individuální a dědičně limitovanou. Může 

silně ovlivňovat úroveň osvojovaných herních dovedností. K mechanismům lidského pohybu 

pracujícím na principech efektivního pohybu patří: 1) princip sumace kloubních sil 2) princip 

kontinuity kloubních sil 3) princip impulsu 4) princip směru aplikace síly 5) princip sumace 

rychlostí segmentů těla. 

Z detailní analýzy celého spektra pohybů, jimiž se realizují herní činnosti jednotlivce vyplývá, 

že existují pouze tři kategorie pohybů jimiž se realizují herní činnosti jednotlivce tj. stabilita, 

lokomoce a manipulace. Tyto pak tvoří základ celého spektra rozmanité herní motoriky 

(Dobrý, Semiginovský 1988). 

Nedodržením správných principů efektivního pohybu dochází ve výkonu k souhybům, 

chybným postavení a provádění chybných pohybů ve hře. Mezi často evidované chyby patří 

přihrávka, chybné zpracování míče, střelba, postavení v souboji atd. 

Pohybová rychlost je velmi specifickým, důležitým aspektem herm'ho výkonu. To znamená, 

že se váže ke konkrétní pohybové struktuře. Rychlost provedení dané činnosti závisí na 

úrovni pohybové koordinace (hráč způsobilý dosáhnout vysokou rychlost v běžeckém sprintu, 

nemusí vynikat např. v rychlosti vedení míče. 
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Psychické determinanty: 

V současném fotbale, kdy se hra stává stále lépe organizovanější a rychlejší, vystupují do 

popředí motivační, volní, emoční a především kognitivní procesy. Z mnoha výzkumů se 

jednoznačně projevuje skutečnost, že polovinu herního výkonu tvoří psychické procesy. 

Odbornici se shodují (Nakonečný, 1998), že jedním z hlavních původců úspěchů či neúspěchů 

jsou naše myšlenky, pramenící ze závěrů vnímání vlastních schopností a životních situacích. 

Doporučuje se, aby se hráči občas podívali na sebe objektivně, z odstupu a uvědomili si, jak 

zaběhlý, automatický způsob myšlení ovlivňuje jejich chování a zároveň sportovní výkon. 

Pokud hráči dokáži přehodnotit své zautomatizované myšlení a zaběhlé postoje vůči 

soupeřům či svému hernímu projevu, automaticky se změní i jejich chování v určitých 

situacích. Tento proces obecně nazýváme "kognitivní přerámování". 

Fajfer (2005) klade důraz především na poznávací procesy, zvláštní anticipace, vnímání, 

rozhodování, regulaci a kontrolu motorického provedení herních činností. 

Základem jsou kognitivní procesy ( vnímání, myšlení a představy). Slouží aktuálním 

potřebám řízení a orientace herních činností v průběhu utkání, regulaci podnětů a rozhodování 

při herních činnostech, regulaci a kontrole motorického provedení herních činností. Podílí se 

při vnímání herní situace na orientaci herních činností, vedou k rozhodnutí o volbě určité 

herní činnosti. Jejich důležitou součástí je pozornost, její distribuce a koncentrace. Hráč se 

postupně trenérovým vlivem, díky zkušenostem a jiným činitelům učf rozlišovat klíčové 

podněty od bezvýznamných (Dobrý, Semiginovský 1988). Důležitou složkou je vlastní 

trenérova zkušenost. 

V utkání se projevují také emočně motivační procesy. Aktivační úroveň neboli pohotovost 

organismu k reakci ovlivňuje emoční náročností situace, rozcvičení hráče, jeho odolností vůči 

astenickým emocím jako jsou strach a úzkost atd. Činitelů emotivity je ve sportu a obzvlášť 

ve sportovních hrách celá řada Dělí se na vnější a vnitřní. Vnější činitelé vzniku emoce ve 

sportu představují pestrou paletu situačních vlivů. Před samotným utkáním vstupuje do hry 

jev zvaný nervozita neboli zvýšená pohotovost k emočně negativním reakcím). Dlouhodoběji 

může ovlivnit sportovní výkonnost nálada sportovce, která znamená trvalejší dispozici k 

emočním projevům souhlasného typu (Macák, Hošek 1989). 
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Motivace - ve sportovní činnosti je pojem značně rozsáhlý, zahrnuje vše, co determinuje 

sportovce k určitým cílům a orientacím, k určitým konečným aktivitám tím, že v souladu s 

jeho aspirací provokuje k jednání (Macák, Hošek 1989). 

Volní procesy- Podle Macáka a Hoška (1989) volním procesem rozumíme děj, který začíná 

impulsem k vědomé činnosti, má fázi rozhodovací, která ústí v rozhodnutí a fázi realizační, 

kdy se záměr uskutečňuje. Ve volním procesu se při rozhodování i při jednání uplatňují 

složky poznávací a složky dovednostní, mluví se o motivačně emoční stránce vůle. 

V souvislosti s IHV hovoříme také o deformačních faktorech, které se nemalou měrou 

podílejí na chybných řešeních v utkání. Výsledkem jejich působení jsou tzv. rušivé vlivy, ty 

dělíme na exogenní a endogenní. Mohou jimi být např. klimatické podmínky, významnost 

utkání, tvrdě vedený boj nebo na druhé straně úraz, únava, astenická emoce a další. Odolnost 

proti nim se chápe jako způsobilost člověka vykonávat danou činnost v podmínkách působení 

deformačních faktorů bez výrazného snížení efektivnosti činnosti. Záleží na odolnosti 

každého hráče jak se s nimi vypořádá. Spousta fotbalových talentů nedosáhla vrcholové 

úrovně jen díky nízké odolnosti vůči rušivým vlivům. 

Deformační faktory mají negativní vliv na funkci hybného systému a vedou k částečné nebo 

úplné diskoordinaci, zejména u pohybů s vysokými nároky na přesnost. Prokázalo se však, že 

odolnost přesnosti vůči deformačním vlivům je trénovatelná, pokud se navodí podmínky 

herního zatížení, vedoucí ke zvýšené činnosti srdečně cévního a dýchacího systému (Dobrý, 

Semiginovský 1988). Je proto důležité, aby v metodicko - organizačních formách tréninku 

byla snaha o navození deformačních vlivů. Následná adaptace na tyto vlivy se projeví i v 

utkání. 

2.2.3 Specifické požadavky na výkon ve fotbale 

Předpokladem k přípravě mladých hráčů na vrcholný individuální výkon v budoucnosti je 

neopomenutí všech faktorů sportovního výkonu. Problematikou sportovního výkonu ve 

fotbale se poprvé u nás zabýval Choutka (1976). 

V utkáních týmy praktikují různé herní systémy. Hráči jsou svázáni taktickými úkoly, různé 

požadavky jsou kladeny na obránce, záložníky či útočm'ky, zcela odlišný je herní výkon 

brankáře. Z hlediska pohybového zatížení můžeme fotbal charakterizovat modelem 
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intermitentního zatížení, kde se střídají intervaly krátkodobé činnosti maximálního 

intenzivn~ho zatížení s intervaly činnosti nižšího zatížení. 

Technicko - taktická příprava 

Pro technickou pnpravu Je cílem vytvářet a zdokonalovat sportovní dovednosti. Za 

dovednosti se pokládají získané předpoklady sportovce účelně, efektivně a úsporně řešit 

pohybové úkoly dané specializace v souladu s příslušnými pravidly daného sportu , 

biomechanickými zákonitostmi a pohybovými možnostmi sportovce (Fajfer, 2005). 

Technika se projevuje v plynulosti, přesnosti a rytmičnosti spojování pohybových činností 

fotbalisty. Chybné řešení se zvyšují s většími nároky na rychlost provedení a soupeřovo 
4"'~".. 

přečíslením. 

Taktická příprava se chápe jako proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností, 

schopností a postupů, které umožní sportovci vybírat v každé sportovní situaci optimální 

řešení. Taktika je dána typem soupeření, možnostmi kontaktu se soupeřem, délkou 

sportovního boje, případně kooperujícími partnery. Taktika je soubor možných řešení 

soutěžních situací, operativní řešení, vlastn~ realizace strategie (Fajfer, 2005). 

Základem pro taktické dovednosti jsou procesy myšlení, za předpokladu určitých vědomostí. 

Tzv. taktické myšlení klade nároky na vnímání situace a výběr optimálního řešení tohoto 

úkolu. Vnímání je určováno hlavně podmínkami soutěžních situací a úrovní trénovanosti, z 

níž vyplývají možnosti, jak se v dané situaci zachovat. Výběr optimálního řešení nastává v 

procesech myšlení, v nichž důležitou roli sehrává paměť, zejména motorická. V té jsou 

uloženy zkušenostmi získané vzorce věcí, poznatků a pravidel. Jedná se o tzv. uzlové body 

požadovaného výkonu, které však musí být doplněny jistou kreativitou ze strany hráče, jež je 

nepostradatelná pro co nejvyšší eliminaci chyb ve výkonu. 

Trénink taktické a technické složky probíhá paralelně. Klademe značné požadavky na 

kreativitu, myšlení, schopnost improvizace, kombinace. Východiskem pro efektivní trénink je 

tzv. princip specifičnosti, přičemž kondiční a psychologická příprava probíhá v rámci této 

speciální přípravy. 
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Oblast kondičních faktorů 

Cílem kondičního tréninku ve fotbale je udržet standard v úrovni provedení herních 

dovedností po dobu celého utkání. Celková vzdálenost překonaná v průběhu utkání je v 

průměru 10-13 km/utkání, od ní se odvozuje energetický výdej. Každých 4-6 s. dochází ke 

změně pohybu ( sprint, chůze, poklus, stání atd ... ). Dle odhadu tvoří kondice až 40 % 

výkonu. Maximálně 30 % z energie v organismu využijeme na pohybovou činnost. V utkání 

činí energetický výdej přibližně 2,5 MJ (amatéři), 5 - 6 MJ (profesionálové). (Údaje jsou 

čerpány z přednášky MUDr. V. Bunce na téma kondiční příprava ve fotbale v rámci studia 

UEFA- A licence. Přednesené v srpnu r. 2006). 

O úrovni kondiční přípravy rozhoduje talentovanost, dosažená úroveň trénovanosti, celkový 

objem zvoleného zatížení, frekvence tréninkových jednotek aj. (Fajfer, 2005). 

Přehled složek kondiční přípravy: 

silové schopnosti 

rychlostní schopnosti 

vytrvalostní schopnosti 

koordinační schopnosti 

pohyblivost 

Je důležité věnovat pozornost všem složkám kondiční přípravy v rámci jejich rozvoje v 

tréninkovém procesu mládeže a znát senzitivní období pro rozvoj jednotlivých složek. Z 
-L-~·-·--·~ .... .--

uvedených složek bychom vyzdvihli především koordinační schopnosti, týkající se procesů 

řízení a regulací pohybu. Jsou prostředkem pro řešení širokých úkolů v měnících se 

podmínkách. Čím lepši schopnost přizpůsobit se nestálým podmínkám hráč má, tím menší je 

předpoklad, že bude ve výkonu chybovat. 

Důležitým deformačním faktorem, jež úzce souvisí s kondicí je únava (akutní či celková). V 

důsledku tohoto stavu se u hráčů objevuji chybná řešení zejména v přesnosti provedení 

technických dovedností a v horší reakci na řešeni situace z hlediska taktiky. 

Psotta (2006) uvádí, že až 80 % vytrvalosti se může řešit herním tréninkem, v němž se 

energetické systémy rozvíjejí v těsném sepětí s herními dovednostmi. Zároveň se ukazuje, že 

nelze držet dlouhodobě stálou výkonnost pouze specifickými činnostmi. 
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Oblast osobnostnich faktorů 

Ve fotbalových družstvech najdeme jak extroverty, tak introverty, typy labilní či stabilní. 

Důležité je především tvůrčí taktické myšlení, anticipace, schopnost rozhodování v časovém 

deficitu. Samozřejmě je také důležité, aby se hráč ztotožnil se sociálními normami skupiny, 

aby přijal společné cíle kolektivu. Hovoříme o procesu psychosociální interakce. Pokud hráč 

řeší situace v utkáni individualisticky, bez ohledu na prospěch celého mužstva, volí např. 

složité vedení míče místo nahrávky volnému spoluhráči, vytváří tak předpoklady k následné 

ztrátě míče. 

Oblast somatických faktorů 

Tyto údaje jsou značně zavádějící mluvíme li o fotbalu mládeže. Je důležité si uvědomit, že u 

hráčů v dorosteneckém věku ještě není dokončen jejich vývoj a tak v popředí vystupuje 

především kvalitní tréninkový proces obsahující všechny složky sportovního výkonu. 

U hráčů ve fotbale se uvádí jako ideální tělesná výška 170 - 190 cm. Takto uváděné rozmezí 

ale není rozhodující, uvědomíme-li si, že i ve vrcholovém fotbale se uplatňují hráči mimo toto 

rozmezí (např. Koller, Messi, Ibrahimovič, Maradona atd ... ). Aby se takový hráč na nejvyšší 

úrovni uplatnil, musí v nějakém ohledu vyčnívat či plnit specifickou úlohu pro tým. V 

současném pojetí hry mají převahu rychlostní typy- odolné a schopné vyhrávat tvrdé osobní 

souboje. Jako somatotyp je upřednostňována vyšší úroveň ektomorf (šn'hlosti) a nižší úroveň 

mezomorf (svalů). Morfologicky především hráči s převahou rychlých glykolytických a 

oxidativně- glykolytických vláken. Zajímavé je, že Bunc (2006) doporučuje podíl tělesného 

tuku u fotbalisty v rozmezí 8 - 12 %. Zatímco Pyšný (2006) tvrdí, že tělesný tuk je pro 

fotbalisty zbytečný. 

2.2.4 Dorostový věk (14 -18let) 

Období adolescence spadá ve sportu do věkové kategorie dorosteneckých týmů a jak je 

všeobecně známo v těchto družstvech nejvíce jedinců předčasně ukončí sportovní kariéru. 

Období adolescence je jedno z nejdůležitějších období sportovního výkonu a vliv 

tréninkového procesu je značný. Zanedbání či promarnění tohoto období zanechá následky na 

budoucí sportovcově výkonnosti. Adolescence v sobě zahrnuje dva důležité mezm'ky 
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sociálního vývoje: mladiství končí povinnou školní docházku a v druhé polovině období 

adolescence může být vyučen, maturovat na střední odborné škole nebo gymnáziu. Dále pak 

může vstoupit do zaměstnáni nebo na vysokou školu. To vše znamená další problémy a 

nezbytnost řešit je, vyrovnávat se s náročnými životními situacemi. 

Pojetí adolescence jako období plného vášnivých emocí, konfliktů a vzdoru se jeví v našem 

soudobém kulturním prostředí jako překonané. Nutno podotknout, že nelze hovořit o 

kritickém období, ale pouze o další, přirozené fázi lidského vývoje. V této době se výrazně 

zvyšuje kognitivní kapacita a dospívající získává schopnost podívat se na sociální situaci z 

pozice třetí osoby. Získává tak i větší kontrolu nad sebou samým, dokáže rozlišovat sebe jako 

subjekt a objekt vlastni reflexe. V oblasti přátelských vztahů to znamená, že přestávají 

fungovat na bázi jednoduché reciprocity, do kvality vztahu (konfliktních situací) se začínají 

promítat osobnostní charakteristiky. Dospívající tedy vytvářejí svoje neformální skupiny V 

této době se výrazně zvyšuje kognitivní kapacita a dospívající získává schopnost podívat se na 

sociální situaci z pozice třetí osoby. Získává tak i větší kontrolu nad sebou samým, dokáže 

rozlišovat sebe jako subjekt a objekt vlastní reflexe. V oblasti přátelských vztahu to znamená, 

že přestávají fungovat na bázi jednoduché reciprocity, do kvality vztahu (konfliktních situací) 

se začínají promítat osobnostní charakteristiky. Dospívající tedy vytvářejí svoje neformální 

skupiny většinou na základě společných zájmu. 

Vrstevnické vztahy považuje za klíčový atribut období dospívání Seltzerová (1989). O 

adolescenci mluví jako o "vrstevnické aréně". Již toto označení vyjadřuje její domněnku, že 

ve vztazích mezi dospívajícími jde více o střetávání a konfrontaci než o přátelství a blízkost. 

Rodina a její členové zůstávají trvale diiležití, podle názoru autorky však mají pro dospívající 

prioritu vrstevnické vztahy. 

Trénink mládeže není kopií tréninku dospělých se sníženými tréninkovými dávkami, ale 

specifickou záležitostí s jinými cíli, rysy, metodami atp. Značné odlišnosti existují i uvnitř 

tréninku mládeže mezi kategoriemi přípravky, žáků a dorostenci!. 

Tréninkovou činnost dělíme podle určitých kritérií na herní trénink a nácvik, kondiční trénink. 

Podle svých záměru, které vycházejí s pozorování v tréninku a v utkání, s přihlédnutím k 

individuálním zvláštnostem, zařazujeme jednotlivé druhy tréninku do týdenního tréninkového 

cyklu a tréninkové jednotky. Dělení je závislé na zpiisobu využití specifických a 

nespecifických prostředku a na cílený rozvoj některého energetického systému. 
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Charakteristika: 

dokončování růstu a vývoje 

intenzivní a plynulé dozrávání 

anatomické disproporce vymizely 

silné svalstvo 

vnitřní diferenciace mozku 

zmohutnění vnitřních orgánů, plný rozvoj a výkonnost srdce, plic, svalů atd ... 

disharmonie motoriky většinou vymizela 

sexuální rozdíly v motorice se zvětšují 

pohyby nabývají typický individuální charakter 

vývoj síly 

období vrcholných výkonů a plného rozvoje všech pohybových schopností 

plný rozvoj abstraktního a logického myšlení 

- rozlišování hlavních a vedlejších věcí 

ustálení zájmů a potřeb 

revolta vůči autoritám, snaha po sociální nezávislosti 

dotváří se individuální osobnost 

hledání specifického uplatnění 

usilování o vlastní názor 

Trenérsko-pedagogický přístup: 

specializovaná sportovní příprava, zdokonalování techniky a větší důraz na taktiku 

důraz na oblast silovou a vytrvalostní 

řízená příprava na sportovní soutěž, důraz na aktivitu, tvořivost a nápaditost ve 

sportovní činnosti, spojování osobních zájmů s celospolečenskými 

rozvoj schopnosti sebekritiky, přistup trenéra: takt, tolerantnost, čestnost 

vedení k samostatnosti a odpovědnosti za svoje jednání (Dovalil, 1992) 

Zaměření tréninkového obsahu: 

realizace vybraných herních situací při nedostatku času a aktivitě soupeře 

cvičení řešící dílčí úkoly plynoucí ze zvolené herní koncepce 

výrazně cílenější rozvoj energetických kapacit i svalové síly jak zvýšením objemu 

kondičního tréninku tak herního tréninku (IZ:IO) 
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různé herní koncepce 

Hráči v dorosteneckém věku by již měli umět : 

bezpečně ovládat základní techniku (dynamickou a variabilru') za časového a 

prostorového tlaku, herní situace řešit samostatně, tvořivě, za pomoci spoluhráčů, 

jednotlivé části spojovat v celek 

uplatňovat osvojené dovednosti v jednotlivých hráčských rolích 

zkoordinovat náročné tréninkové úkoly se způsobem života 

techniku zásadně rozvíjet ve spojení s taktikou (reakce na herní situaci, nalezení 

odpovídajícího řešeni-taktika, způsob provedení-technika, technické možnosti určují 

taktiku · 

umět hrát ve hře 7:7, 11:11 

zdokonalovat kondiční připravenost v součinnosti s technikou a taktikou, využívat 

kondiční připravenost v utkání tak, aby po celý zápas byl schopen odolávat únavě po 

zatížení 

rozvoj silových schopností provádět většinou individuálně nebo ve skupinách 

umět sestavit plán domácí gymnastiky zaměřený na uvolňovací a protahovací cvičení 

rozvoj kondiční připravenosti nespecifickými prostředky; doplňkové sporty využívat 

jako pohybovou rekreaci 

nalézt si post, který mu vyhovuje současně s hráčskou rolí 

vytvořit míru spoluzodpovědnosti za svůj fotbalový vývoj 

zvládat určitou míru samostatnosti při řešení životních problémů (nebo za pomoci 

rodičů) ( Fajfer, 2005) 

Ve věku 17 až !Slet se obsah a struktura tréninku již prakticky neliší od tréninku dospělých. 

Z hlediska fotbalové výkonnosti je možné u talentovaných jedinců závěrečný úsek tohoto 

období považovat za začátek etapy maximálních výkonů. 

2.2.5 Součásti tréninkového procesu 

Dle svých záměrů zařazujeme jednotlivé druhy tréninku do týdenního tréninkového cyklu a 

tréninkové jednotky. Dělení je závislé na způsobu využití specifických a nespecifických 

prostředků a cílený rozvoj některého energetického systému. 
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Dle Fajfera (2005) tréninkovou činnost dělíme podle určitých kritérií na herní trénink nácvik, 

a na kondiční trénink. Jsou to procesy navzájem nezastupitelné, liší se úkoly, obsahem, 

formami a metodami. 

Podle použitého druhu zatíženi rozlišujeme v tréninkovém procesu jeho 4 hlavni součásti: 

nácvik, hemf trénink, kondiěnf trénink, regenerace (Dobrý, Semiginovský, 1988). 

Herní trénink je svým obsahem komplexní psychofyziologický adaptační proces, úzce spjatý s 

energetickými systémy, při využití specifických prostředků v plném rozsahu. Součástí herm'ho 

tréninku je nácvik a zdokonalováni herních dovednosti. 

Nácvik je otevřený proces jehož nedílnou součástí jsou koordinační schopnosti. Dochází v 

něm k vytváření podmínek pro motorické učení a osvojování dovedností různého druhu při 

využití specifických prostředků v plném rozsahu, bez speciálního zaměření na bioenergetické 

zabezpečení. Nejnovější poznatky ukazují, že tréninkové postupy je třeba zaměřit na hráče, na 

jejich komplexní chováni a ne jednostranně na biologické procesy. Cílem tréninku je 

vytvářeni osobnosti hráče. 

Kondiční trénink obvykle probíhá v rámci prováděných herních činností. Je základem 

zdokonalováni technického mistrovství. Vytváří servis pro úspěšné provedení herních 

dovedností. Důležitou úlohu sehrávají "senzitivní období"(období příznivé pro optimální 

rozvoj jednotlivých motorických schopností. Často v něm dochází k využití nespecifických 

prostředků. Stimulujeme jak bioenergetické systémy, tak pohybové schopnosti. Svým 

obsahem se jedná o psychofyziologický adaptační proces vytvářející nespecifickou základnu 

herního výkonu (Fajfer, 2005). 

Regenerace zahrnuje proces návratu zvýšených metabolických i funkčních aktivit po 

pohybové činnosti na výchozí úroveň a proces obnovy energetických zdrojů. Regeneraci 

zajišťují psychologické, pedagogické a biologicko-lékařské prostředky. 
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2.2.6 Sportovní dovednosti 

Choutka (1987) definuje dovednost jako učením získanou pohotovost řešit správně, rychle a 

úsporně určitý úkol čili efektivně vykonávat určitou činnost. Dovednost, i když je osvojená, 

nemusí být vždy prakticky použita. Dovednost se projevuje v činnosti. Fotbal patří ke 

sportům, které se vyznačují tvůrčí proměnlivostí a přizpůsobivostí k měnícím se podmínkám 

soutěžních situací. 

Osvojování sportovních dovedností je hlavním úkolem technické přípravy. Společným 

základem technické přípravy je motorické učení. Rozlišujeme 4 fáze motorického učení: 

nácvik, zdokonalování, stabilizaci a transfer. 

Nácvik - v této fázi dochází k seznámení se sportovní technikou a k osvojování jejích 

základů. 

Zdokonalování - v této fázi dochází k upevňování naučeného pohybu. Sportovec má pohyb 

zvládnutý, ale není ještě schopen použít ho ve složitých soutěžních podmínkách. 

Stabilizace - proces osvojování sportovních dovedností. Průběh pohybu je přesný 1 v 

proměnlivých a složitých podmínkách soutěžních situací. 

Transfer - přenos již osvojeného na právě osvojované. 

2.2. 7 Rozbor děje utkání 

Podle Navary (1986) tvoří rozbor děje utkáni: herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a 

herní systémy. 

Při pozorování jsme se zaměřili pouze na herní činnosti jednotlivce.Herní činnost jednotlivce 

je syntézou dvou stránek, které jsou v průběhu utkání neoddělitelné. Jedná se o stránku 

technickou, kterou chápeme podle způsobu provedení herní činnosti hráčem a o taktickou 

stránku, která úzce souvisí s vnímáním, pochopením dané herní situace a následným vlastním 

řešením dané situace. 

Herní činnosti jednotlivce dělíme na útočné a obranné. 

Útočné činnosti: výběr místa, přihráváni, zpracování míče, vedení míče a obcházení soupeře, 

střelba. 
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Útočné činnosti jednotlivce: 

Důležitými činiteli podmiňující úspěšnost jsou především koordinační schopnosti (orientační, 

diferenciační, spojování pohybových operací, přizpůsobování pohybového jednání, reakční, 

rovnováhy a rytmické). Podstatná je také výbušná síla dolních končetin či správné taktické 

myšlení. 

Výběr místa - Při této činnosti se hráč pohybuje se snahou získat takové postavení, které mu 

umožňuje co nejlepší a nejúčelnější individuální činnost a spolupráci se spoluhráči v rámci 

řešení konkrétního herního úkolu. Technickou stránku výběru místa tvoří nejrůznější 

kombinace lokomočních pohybů (chůze, poklus, běh různého směru a rychlosti). Jednání 

hráče se odvíjí od činnosti spoluhráčů s míčem i bez míče a zároveň reaguje na soupeře. 

Typickými způsoby výběru místa jsou nabíhání, uvolňování a únik.Kritickými místy jsou 

především nedostatečná orientace v herní situaci, nerespektování pohybu spoluhráče či 

soupeře a nevyužití celého prostoru hrací plochy. Dopustí li se hráč chyby, je úspěšnost akce 

snížena. 

Přihrávání - Přihrávání je záměrné usměrnění míče nohou, hlavou či jinou částí těla 

spoluhráči. Za úspěšnost přihrávky zodpovídá hráč přihrávající a musí rozhodovat o časové 

vhodnosti a způsobu provedení tak, aby ji spoluhráč mohl zpracovat. Dělíme je dle 

následujících hledisek: a) podle části těla, kterou je míč přihráván 

b) podle vzdálenosti letu míče 

c) podle výšky letu míče 

d) podle směru letu míče 

e) podle rotace míče 

t) podle rychlosti letu míče 

g) vzhledem k hráči,kterému je přihráváno 

h) vzhledem k obsazení soupeřem 

i) podle předcházející činnosti 

Šácha (2006) ve své diplomové práci přisuzuje přihrávání více jak 50% podíl na ztrátách 

míče. Choutka (1976) uvádí 54% podíl neúspěšným přihráváním. Dolista ( 2002) v diplomové 

práci analyzoval chybná řešení u hráčů Sparty Praha a přihrávání bylo ze 41 % příčinou 

všech ztrát. 

Zpracování míče- Touto činností rozumíme způsob, kterým hráč získává přihrávaný míč pod 

svou kontrolu. Způsoby zpracování se odvíjí od herní situace. Zároveň se předpokládá, že 

struktura pohybu bude co nejjednodušší a s tím související okamžité navázání další herní 

činnosti. Za kritická místa při zpracování míče se považují včasné zaujetí odpovídajícího 
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postavení vzhledem k přibližujícímu se míči, koordinace těla při vlastním zpracování a 

plynulé pokračování v činnosti, která navazuje na zpracování míče. Rozlišujeme tři základní 

způsoby zpracování míče: převzetí míče, stahování míče a tlumení míče. 

Převzetí míče - zahrnuje zpracování všech přízemních přihrávek hráčem jak v pohybu, tak na 

místě. 

Stahování míče - za stažení míče považujeme zpracování polovysokých a vysokých přihrávek 

přímo ze vzduchu. 

Tlumení míče - zpracováni míče po odrazu od země a to z polovysokých a vysokých 

přihrávek. 

Navara, Buzek, Ondřej (1986) doložili, že přes 15% ze všech útočných akcí končí 

neúspěšným zpracováním míče. Dolista (2002) ve své diplomové práci uvádí, že kchybnému 

zpracování míče dochází přibližně v 10% ze všech hodnocených situací (Sparta Praha v LM). 

Šácha (2006) přisuzuje zpracování 14,7% podíl v zaznamenaných ztrátách (ME 2004). 

Vedení míče - Je jednou z nejzákladnějších dovedností hráče fotbalu, při níž má hráč míč pod 

kontrolou. Je projevem individuální a technické úrovně hráče. Smyslem je zabránit a 

nedovolit soupeři odebrat míč. 

Obcházení soupeře - Pro volbu způsobu obcházení soupere Je určující jeho pohyb a 

postavení. Způsoby obcházeni jsou krátká a dlouhá klička a obhození. Fajfer uvádí , že hráči 

jsou při soubojích (útočných či obranných) pod časovým a prostorovým tlakem (spolu s 

psychickým tlakem). Pokud si nejsou jisti svým mistrovským uměním, jednají ukvapeně, 

stávají se nejistými, v jejich jednání se vyskytují chyby, které vyúsťují prohraným soubojem. 

V tomto směru považujeme" rychlost pohybového jednání ''za klíčové slovo (ne vždy platí, 

že souboj vyhraje hráč technicky na výši,kondičně vyspělejší atp., rozhoduje dále taktická 

zkušenost, vnímání herní situace, koncentrace pozornosti, celková koordinace pohybů, 

anticipace soupeřových pohybů atp.). 

Střelba- Jedná se o kop míče na branku soupeře tak, aby ji brankář nemohl chytit. Je kladen 

důraz na rychlost provedení střelby, orientaci před brankou, na rychlé zhodnocení herní 

situace a volbu optimálního způsobu střelby. Zároveň se požaduje přesnost a určitá prudkost 

střelby. Střelbu můžeme dělit z různých hledisek: 

a) podle části těla, kterou míč usměrňujeme na branku 

b) podle vzdálenosti odkud střt1íme 

c) podle výšky vystřeleného míče 

d) podle rotace míče 
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e) podle rychlosti letu vystřeleného míče 

f) podle činnosti, která střelbě předcházela 

Účinnost střelby závisí na dokonalém zvládnutí techniky, na vypracování vhodných 

střeleckých příležitostí, na účelné spolupráci hráčů, včasnosti, přesnosti a razanci střelby. 

Úspěšnost střelby je silně závislá na vzdálenosti od branky a úhlu střelby. 

Dlouhodobě se ukazuje, že vyšší četnost i účinnost střelby je spojena s kratší dobou trvání 

útočné akce, v intervalech od I až po 15 vteřin podle charakteru útočné akce a místa získání 

míče (Buzek, 2005). Přičteme li ještě intenzivní obranu soupeře, vidíme, o jak náročnou 

činnost se jedná. Současné trendy naznačují vyšší frekvenci střelby ze střední vzdálenosti, což 

při současných obranách není nic nelogického. 

Buzek (1991) ve své disertaci stanovil následující minimální hodnoty herních ukazatelů 

střelby pro úspěšná fotbalová družstva. Absolutní četnost v utkání - 14, přesná střelba- 5, z 

pokutového území - 6. 

Obranné činnosti jednotlivce : 

Dokonalé zvládnutí obranných činností a jejich přenesení do utkání podmiňuje řada činitelů. 

Jedná se především o výbušnou sílu dolních končetin, schopnost soustředit pozornost, 

zhodnotit herní situaci, rozpoznat přednosti a nedostatky protivníka, dostatečná úroveň 

volních vlastností a komunikace se spoluhráči. Obrana v dnešním fotbale rozhoduje utkání ve 

větší míře než výkon v útoku, proto je úspěšnost družstva bez kvalitní obrany prakticky 

nemyslitelná. 

K obranným činnostem jednotlivce patří obsazování hráče s míčem, bez míče, prostoru a 

odebírání míče. 

Obsazování hráče s míčem - Cílem je znesnadnit, znemožnit soupeři činnost s míčem a 

navodit situaci k odebrání míče. 

Obsazování hráče bez míče- Tento způsob hráči uplatňují při přechodu z útoku do obrany. 

Každý hráč obsazuje soupeře, ke kterému byl nejblíže v okamžiku ztráty míče. Při obsazování 

hráče bez míče se vyžaduje správné postavení vzhledem k určenému hráči, míči, ostatním 

spoluhráčům a k vlastní brance. Obránce se musí pohybovat tak, aby byl vždy blíže k vlastní 

brance. 

Obsazování prostoru - K této situaci dochází, když se soupeř dostane do početní převahy. 

Obránce vykrývá prostor a zpomaluje hru tak, aby se spoluhráči stačili vrátit. Zároveň dochází 

k vytlačování soupeře do méně nebezpečných prostor. 
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Odebírání míče - Cílem této činnosti je získat míč pod vlastní kontrolu. Odebírání míče může 

být destruktivní či konstruktivní. V dnešním moderním fotbale jsou však vyhledáváni hráči 

schopní odebrat míč konstruktivně. Konstruktivním odebráním míče se rozumí získání míče s 

následným přechodem do protiútoku. Odebírání míče dělíme dle momentu, kdy byl míč 

odebrán: 

a) odebírání míče před zpracováním míče soupeřem - využívá se anticipace pohybu 

soupeře, včasného startu na míč, rychlé práce nohou. 

b) odebírání míče v okamžiku zpracování míče soupeřem -je realizováno v herních situacích, 

kdy je soupeř plně koncentrován na zpracování míče. 

c) odebírání míče po zpracování míče soupeřem - v této fázi soupeř plně kontroluje míč. 

Způsob řešení situace je ovlivněn vzájemným postavením hráče a soupeře s míčem. 

2.2.8 Didaktická technologie tréninkového procesu 

Didaktický proces ve fotbalu chápeme jako sociální systém, který zahrnuje činnost učitele, 

trenéra a činnost žáků, hráčů při použití obsahu, forem, metod a prostředků k vyvolání změn 

ve výkonu družstva a hráčů (Dobrý, 1988, Navara a kol., 1986). 

Organizace a řízení tréninkového procesu vyžaduje rozlišení podle věku a výkonnosti 

proporce objemu mezi herním a kondičním tréninkem a nácvikem. V nácviku s pomoci 

diagnostických technik (pozorování) určit didaktické cíle a jim odpovídající didaktické formy, 

didaktické metody. Je zapotřebí znát modely zatížení v jednotlivých MOF v různých typech 

tréninkových jednotek, stejně jako v tréninkových cyklech. Sledovat intenzitu zatížení jak v 

herním, tak i v kondičním tréninku. Sledovat odezvu organismu na zátěž jak pro řízení 

regeneračních procesů, který je organickou součástí tréninku, tak i pro další zaměření 

tréninku, výběru následujících zátěží (Fajfer, 2005). 

Trenér si plánuje tréninky a přípravu na utkání. Rozhodující jsou cíle a z nich obsah a metody 

práce. Cíle musí být zdůvodněny a předpoklad k tomu tvoří teorie tréninku a utkání. Trenér 

při své práci musí v podstatě nepřetržitě pozorovat tréninkový proces i utkání a následně 

provádět analýzu sledovaných jevů a na jejím základě předávat korigující informace svým 
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hráčům. Proto je pro práci trenéra důležitým předpokladem schopnost " diagnostického 

vidění". To znamená, že trenér ví CO má pozorovat, rozlišovat co je pro jeho rozhodování 

podstatné. Dále musí správně určit příčiny pozorovaných jevů, tedy PROČ tomu tak je a na 

tomto základě učinit rozhodnutí o tom, JAK a KTERÉ změny provést. 

Soutěžní 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). Rozdíl mezi těmito dvěma termíny je 

následující. Do doby než hráč dosáhne vrcholu svých možností, je jeho výkon rozvíjen. Ve 

chvíli, kdy se prvořadým úkolem stane stabilizace jeho výkonnosti, se dostáváme k pojmu 

kultivace herního výkonu. 

Důležitým pojmem v didaktické technologii tréninkového procesu je integrace utkání a 

tréninkového procesu. Výkon v utkání představuje soutěžní zatížení, výkon v tréninkové 

jednotce zatížení tréninkové. Řešení tohoto vztahu předpokládá ujasnění jedinečných a 

přesahujících funkcí obou druhů zatížení a následný rozbor možností realizace tohoto vztahu 

v praxi. Rozhodujícím činitelem v tomto procesu je osobnost trenéra. Východiskem pro 

stavbu tréninku je soutěžní utkání. 

2.2.9 Didaktické formy 

Didaktické formy jsou způsoby uspořádání vnějších podmínek umožňující efektivnější řízení 

tréninkového procesu se zaměřením na určitý cil (Fajfer, 2005). Vzhledem k jejich 

různorodým funkcím a možnostem dělíme didaktické formy do tří skupin na: 

I) metodicko-organizační 

2) sociálně interakční 

3) organizační formy 

Metodicko-organizační formy -

Jsou určeny vnějšími herně situačními podmínkami a obsahem tvořeným herními činnostmi 

(bez soupeře, se soupeřem, v předem determinovaných podmínkách, v náhodně proměnlivých 

limitovaných podmínkách, celistvě náhodně proměnlivých podmínkách). 

27 



Současný přístup zdůrazňuje formulování přesných požadavků na IHV i THV a kontrolu 

jejich plnění, situační neočekávanosti v důsledku tlaku soupeře a zásahů spoluhráčů, 

rozhodování pod časovým tlakem a záměrné fyzické zatěžování. 

Kombinací výše uvedených situačně herních podmínek dostaneme pět typů metodicko

organizačních forem. 

a) průpravná cvičení I. typu (nepřítomnost soupeře, předem určené, relativně neměnné 

podmínky) 

b) průpravná cvičení II. typu (nepřítomnost soupeře, náhodně proměnné, avšak limitované 

podmínky) 

c) herní cvičení I. typu (přítomnost soupeře, předem určené situačně herní podmínky i průběh 

řešení herní situace, soupeřova činnost je vždy přísně stanovena) 

d) herní cvičení II. typu (přítomnost soupeře, náhodně proměnlivé, avšak limitované situačně 

herní podmínky, které jsou časově a prostorově omezeny) 

e) průpravná hra (charakterizovaná přítomností soupeře a náhodně proměnlivými situačně 

herními podmínkami, v herním dějí dochází k nečekaným změnám rolí hráčů při přechodu z 

obrany do útoku a naopak) 

Při nepochopení této problematiky se trenéři dopouštějí chyb tím, že postupuj í od části k 

celku, stanoví obsah, formy bez vztahu k celku (utkání). Hráči vykonávají pohybové úkoly 

mechanicky, ale neznají smysl, proč tyto činnosti provádějí a kdy je mohou použít. 

Průpravná hra je společně s herními cvičeními I. a II. typu základním stavebním kamenem 

vrcholového tréninku, podle Navary (1986) tvoří herní cvičení a průpravné hry až 90 % 

obsahu. 

Pravidelné soutěžní zatížení je stejně důležité jako vhodně zvolený, odborně vedený 

tréninkový proces. 

Sociálně interakční formy -

Určujícím hlediskem je vztah mezi trenérem a hráči a mezi hráči samotnými. Rozlišujeme 

formu: hromadnou, skupinovou, individuální. 
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Hromadná forma: vykonává ji celé družstvo, činnosti řízené trenérem, hromadná forma je 

někdy nezbytná a nelze se bez ní obejít, nesmí však být převládající, trenér nepostihuje 

individuální projevy hráče. 

Skupinová forma: umožňuje bezproblémovou manipulaci se zatížením v bioenergetickém 

smyslu a snižuje nároky na organizaci činnosti hráčů, je bohatší na emocionální podněty. 

Individuální forma: každý hráč má své tempo rozvoje, pro každého hráče je důležité udržovat 

své specifické kvality a mít v družstvu roli, která odpovídá těmto specifickým kvalitám, 

využívá se po jakémkoliv delším přerušení tréninku. (Fajfer, 2002). 

K tomu, abychom mohli určovat obsah individuálního a skupinového tréninku, je nutno 

pravidelně diagnostikovat úroveň jednotlivých složek výkonnosti hráče pomocí vhodných 

metod pozorování, měření a dotazování. Takto získané údaje se pak mohou stát vodítkem k 

sestavení individuálm'ho a skupinového plánu tréninku. Pro komplexní zabezpečení a 

provádění tréninku je nutná především týmová spolupráce pracovníků, organizační 

odpovědnost, materiální a technické pomůcky a kladné postoje hráčů. 

Organizační formy -

Určujícím hlediskem pro zařazení této skupiny jsou vnější podmínky, tj. organizační rámec 

vymezený časově, místně a obsahově. Patří sem: tréninková jednotka, tréninkový cyklus, 

tréninkové období, tréninkové a soutěžní utkáni. 

2.2.10 Didaktické metody 

O metodě a metodickém konání mluvíme tehdy, pokud trenér něco dělá určitým způsobem a 

zároveň si uvědomuje o jaký způsob činnosti se jedná. 

Didaktické metody rozdělujeme do tří kategorií podle kriterií (Dobrý, Semiginovský 1988): 

a) strukturace herních činností související se vztahem celku a částí: metody- v celku, po 

částech, progresivního spojování částí v celek jsou tři metody základní, metody - od celku k 

částem, od celku k částem a k celku, od částí k celku a částem jsou kombinacemi základních 

metod. 

b) metody koncentrace a distribuce herních činností (skupina obsahuje modely uspořádání v 

čase): koncentrace znamená zhuštění určité činnosti do jednoho bloku, distribuce znamená 

rozložení činností do menších bloků, mezi něž se zařazuje jiná činnost. 

c) metody manipulace se zatížením v bioenergetickém smyslu 
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Dobrý (2002) dále uvádí metody: se stálými parametry, s proměnlivými parametry, bez 

přídavného odporu, s přídavným odporem, souvisle, přerušovaně, stálou intenzitou, 

proměnlivou intenzitou. 

Základním východiskem ke konstrukci shora uvedených metod je souhrn poznatků o herním 

výkonu a poznatky biotechnologie tréninkového procesu. 

Kuplatňování metod v tréninku se váže pojem metodika. Rozumí se tím konkrétní výběr, 

okruh prostředků, metod a forem, které nejlépe vyhovují věkovým a individuálním 

zvláštnostem hráčů při tréninku (Dovalil, 1992). 

Protože doposud nebyla vědecky prokázána nadřazenost jednoho z uvedených směrů a jejich 

metod, je nutné vždy uvažovat o jejich volbě, brát v úvahu vnější a vnitřní podmínky, 

pozorovat jejich účinky a operativně metody měnit. Při volbě didaktické metody je nutné 

pohybovou činnost nejprve přesně vymezit a teprve pak zvolit takovou, která odpovídá 

charakteru nacvičované dovednosti. U složitých dovedností bývá zvykem nacvičovat je po 

částech nebo postupovat progresivním spojováním částí v celek. Platí, že čím větší je 

interakce jednotlivých částí celistvé dovednosti, tím nižší je efektivnost tohoto způsobu učeni. 

Experimenty dokázaly, že forma rozptýlené praxe je z hlediska trvalých výsledků učeni 

efektivnější (Dobrý, článek v TVSM 5/1996). 

Pro tréninkovou praxi je důležité, že opakování většího počtu pokusů není z hlediska učení 

efektivní. Výhodné je používat nácvik v bloku pouze při tak zvaném představováni 

dovednosti a po několika pokusech přejít k rozptýlenému uspořádání praxe. 
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3. CÍLE A ÚKOLY 

3.1 Cíle 

Na základě popsané charakteristiky problému jsme stanovili cíle šetření: 

Sledováním určit příčiny chybných řešení činností Y herním výkonu hráčů v -----:--dorostenecké kategorii. ----· 
Vyhodnotit a kategorizovat zjištěné příčiny ztrát míčů (určit podstatná chybná 

řešeni). 

Na základě zjištěných poznatků navrhnout didaktické technologie vedoucí k 

odstraňování zjištěných nedostatků v tréninkovém procesu. 

3.2 Úkoly 

Vzhledem k cílům práce byly vytyčeny následující dílčí úkoly: 

Studium odborné literatury potřebné k vypracování práce. 

Pořídit DVD záznamy z vybraných utkání st.dorostu FK Marila Příbram. 

Provést rozbor těchto utkání v souvislosti s chybnými řešení v herních činnostech 

jednotlivců. 

Navrhnout metodologii pozorování, založenou na stanovení kvalitativních a 

kvantitativních kategoriích. 

Vypracovat záznamový formulář sloužící pro zapisování údajů z příslušného utkání. 

Po každém utkání slovně formulovat a vyhodnotit výsledky pozorování. 

- Na základě nejčastěji se objevujících chybných řešení v herních činnostech stanovit 

didaktické postupy vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků a rozvoji 

komplexního herního výkonu. 
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4. VÝZKUMNÁ ČÁST 

4.1 Použitá metodika 

K zjištění a záznamu jednotlivých kritérií jsme použili nejdostupnější metodu observační 

techniky - metoda zprostředkovaného pozorování, tzn. že pozorování je prováděno pomocí 

DVD záznamu. Psotta (2003) uvádí, že systematické pozorování pohybové aktivity je 

deskriptivním výzkumem a jednou z metod hodnocení lidského pohybu. Pozorování je 

metoda široce použitelná, předmětem pozorování může být hráč nebo celé mužstvo. 

Nakonečný (1998) pozorování dělí na introspekci a extrospekci. Existuje pozorování zjevné 

nebo skryté, které je výhodné tím, že nenarušuje průběh pozorovaného děje. Podmínky 

úspěšného pozorování: 1. musí být objektivní (zaznamenáváme fakta, ne domněnky), 2. 

cílevědomé, 3. důkladné a podrobné, přitom má zachycovat podstatné, 4. musí mu předcházet 

důkladné studium tématu, 5. systematické a plánovité, 6. spojené s aktivním myšlením, které 

umožňuje operativní změny a zdokonalování pozorování, 7. pozorování má být zakončeno 

slovním formulováním dosažených výsledků. 

V naší studii se jednalo o formu nepřímého pozorování druhých, tzv. extrospekci, analýzu 

DVD záznamů vybraných utkání. Jak uvádí Nekonečný (1998) cílem bylo dostat se tzv. "pod 
~ 

kůži" pozorovaných , což je patrně velmi obtížné a nejsme si jisti , že se tomu vždy 

podařilo. Tato technika pozorování umožňuje hodnocení bez časového stresu a jiných rušivých 

faktorů prostředí, navíc s možností opakovaného pozorování stejných sekvencí. Déletrvající 

pozorování fotbalového utkání lze při této technice rozložit do libovolného množství 

časových period. Tím se zabrání působení poklesu pozornosti a celkové únavy na kognitivní 

výkon pozorovatele. Další výhodou také je, že pomáhá při konstrukci kategoriálního systému 

pozorování. Usnadňuje také trénink pozorovatelů a umožňuje testovat spolehlivost 

jednotlivých pozorování (Psotta, 2003). 

Forma pozorování vznikla syntézou dvou způsobů - kvantitativního a kvalitativm'ho 

pozorování. Sledované objekty byly předem vymezeny,přesto docházelo v jeho průběhu k 

mnoha úpravám kategoriálního systému. 
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4.1.1 Kvalitativní analýza 

Kvalitativním je chápáno analyzování herních událostí ve vztahu k jednání a počínání 

jednotlivých hráčů a dále pak herního výkonu týmu. Přes subjektivní charakter vyžaduje 

kvalitativní analýza plánovaný a systematický přístup. U kvalitativní analýzy rozlišujeme 

různé koncepce a modely v závislosti na tom, z kterého podoboru kineziologie vycházejí. 

Jako základní se uvádějí dva modely: observational (založené na pozorování), 

comrehensiv( souhrnné). 
~-----....-....""'\.."_--

Výhodou kvalitativního přístupu je získání hloubkového popisu případů. Nezůstáváme na 

jejich povrchu, provádíme podrobnou komparaci případů, sledujeme jejich vývoj a zkoumáme 

příslušné procesy. Poskytujeme podrobné informace, proč se daný fenomén objevil. Velkým 

přínosem kvalitativní metodologie jsou přístupy, pomocí nichž navrhujeme teorii nějakého 

sledovaného fenoménu (Hendl, 2005). 

Analýza pohybu má dva póly: 

Kvantitativní analýza -zahrnuje pozorování a numerické zachycení určitých událostí, spojené 

s odpovídajícím statistickým zpracováním, s tabulkovým znázorněním a s odbornou 

interpretací. 

Kvalitativní analýza - systematické pozorování a posouzení kvality pohybových dovedností s 

následnou intervencí do edukačru'ho procesu s cílem zlepšit pohybový výkon. Pozorování jako 

součást kvalitativní analýzy je proces sběru, pořádání a ozřejmování významu smyslových, tj. 

zrakových, sluchových a kinestetických informací o vykonávané nebo vykonané pohybové 

dovednosti. Je velmi blízké percepci. Intervence jako součást kvalitativní analýzy zahrnuje 

zpětné informace, korekce a jiné změny prostředí, směřující ke zlepšení výkonu. Pro 

stanovení kvantitativní škály hodnocení je nutné, aby trenér přesně stanovil, která jednání jsou 

takticky chybná. Takto zvolená kritéria vytvářejí tzv. "katalog chyb", který pak slouží jako 

hodnotící škála. 

Kvalitativní analýza musí být pečlivě připravena a realizována s cílem dosáhnout co největší 

validity a reliability. Skládá se ze čtyř hlavních úloh:- příprava 

- pozorování 

- hodnocení a diagnóza 

- intervence (poskytnutí zpětných info) 
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Svoboda (2000) se zabývá diagnostickou činností trenéra. Uvádí, že je důležitou součástí 

činností každého trenéra. Diagnóza umožňuje dvojí zpětnou vazbu, jednak směrem ke 

sportovci, jednak k trenérovi samotnému. Každé poznávání je zároveň spojeno s hodnocením 

.Diagnózu realizujeme pomocí jednotlivých diagnostických prostředků nebo metod. Klademe 

na ně požadavky aby byly: 

a) validní, tj.platné, aby zjišťovaly to, co chceme 

b) spolehlivé, tj .aby byly především stabilní 

c) objektivní, při samotném pozorování je potřeba vycházet s jistým zkreslením výsledků, 

které je podmíněno osobou pozorovatele. Na jeho zkušenostech s pozorováním, odolnostem 

vůči okolním rušivým vlivům a odbornosti záleží celý výsledek a utvořený závěr z analýzy. 

Dále uvádí, že výsledek pozorování je závislý nejen na tom, jaké má trenér pozorovací 

schopnosti, ale i na předmětu pozorování a na technice pozorování. 

4.1.2 Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza je založena na datech získaných různým měřením a pozorováním, které 

nás dovedou k ověřování platnosti různých teorií. Je součástí každého rozboru, který se při či 

po zápase zpracovává (Dobrý, 1999). 

Kvantitativní výzkum probíhá více strukturovaně a používá spíše deduktivní postupy vědecké 

metody. Soustřeďuje se na popis variability předem definovaných proměnných, které 

vymezují, co budeme pozorovat a zachycovat. Cílem je testování teorií a hypotéz (Rendl, 

2005). 

Kvantitativní analýzy sice mohou podat informace o situacích, které se udály na hřišti, ale 

častěji jsou teprve analýzy kvalitativm'ho charakteru ty, které přinášejí vysvětlení chyb a 

nedostatků při jednání hráče v průběhu utkání. 

Rychlý vývoj kopané s sebou přináší potřebu zkoumat a poznat především důvody jednání 

hráčů, způsoby řešení herních situací apod. Pozorovatelé a odborníci proto ve zvýšené míře 

preferují výsledky dosažené kvalitativní analýzou. 

4.1.3 Kategoriální systém 

Pro potřeby zaznamenávání a třídění získaných informací byl vytvořen kategoriální systém. 

Kategoriální systém je popisný systém kategorií pro systematickou klasifikaci a roztřídění 

informací, přičemž se vychází přímo z nashromážděných dat (Hendl, 1997). V našem šetření 
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jsme vycházeli z určité předběžné představy i potřeby snížení počtu nashromážděných dat. V 

průběhu šetření byly některé kategorie vypuštěny. Vlastní kvantitativní kategorie specifikuji 

dále. 

4.2 Předmět pozorování 

Hodnoceny byly herní situace, při nichž došlo ze strany starších dorostenců Marily Příbram k 

chybnému řešení v herní činnosti (obvykle došlo ke ztrátě míče). Výjimkou byly situace v 

obranných soubojích, kdy byl míč v držení soupeře. V těchto případech celkem logicky 

nemohlo dojít ke ztrátě míče a proto jsme hodnotili příčinu prohraného obranného souboje. 

Průměrně v utkání bylo posouzeno přibližně 148 situací chybného řešení. Ke každé herní 

situaci byly získány informace kvantitativního a kvalitativního charakteru, které jsme zapsali 

na připravený formulář. Nejčastěji se opakujících chybná řešení byla kategorizována a 

následně kvalitativně posuzována. Stávalo se, že některá herní situace nebyla řešena 

"správně", ale ke ztrátě míče v ní nedošlo a naopak relativně dobře vyřešené herní situace 

vedly ke ztrátě míče a hodnotili jsme je jako "chybné" (např. finální přihrávka do pokutového 

území ze strany). Nezaznamenával jsem situace, kdy chybné řešení nevedlo k přímé ztrátě 

míče. V utkání se vyskytla řada sporných momentů, kdy nebylo možné přesně určit příčinu 

ztráty míče, tyto případy nebyly zaznamenávány. 

Výhodou byla možnost práce s DVD záznamem. Pokud nastal určitý problém, situaci jsem 

vrátil zpět či zpomalil. Jsem si také vědom, že sledování pomocí DVD záznamu jsou částečně 

zkreslená, protože záznam nepokryje celou plochu hřiště a neumožní vždy vidět všechny 

potřebné souvislosti. Nicméně jsem přesvědčen, že tato metoda je dostatečná a stanovený 

výzkum podle ni lze provést. 

Provedené pozorování zahrnovalo kvantitativní a kvalitativní složku. 

4.2.1 Kvantitativní kategorie 

Kvantitativní část výsledků nepřímého pozorování mi poskytla údaje kvantitativního 

charakteru o zkoumaných herních situacích - četnosti v čase a vlastnostech chybných řešeni. 

Nesprávná provedení jsme zařadili do následujících kvantitativních kategorií: 

1) herní činnost - při jaké herní činnosti se chyba stala 
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2) čas - technická složka 

Ad 1) Herní činnosti 

a) zpracování míče - chyby, ke kterým došlo při přijímání míče kteroukoliv části těla; 

případy kdy hráč nesprávným zpracováním ztratil výhodu vzhledem k soupeři a 

následně o míč přišel 

b) přihrávání - záměrné usměrnění míče kterýmkoliv způsobem nohou, ale i jinou částí 

těla spoluhráči tak, aby jej mohl zpracovat. Za chybu jsme považovali každé nepřesné 

přihrání spoluhráči. 

c) střelba- do výsledků pozorování byly zařazeny všechny střelecké pokusy, které vedly 

ke ztrátě míče (tzn. zblokované, chycené brankářem, mimo a na branku). 

d) souboje 1:1 - zaznamenávali jsme chyby v jejichž důsledku došlo ke ztrátě míče v 

útočné fázi hry, ale také příčiny prohraných osobních soubojů v obranné fázi hry. 

Vysoký poměr zastoupení byl v hlavičkových soubojích. 

e) ostatní chyby- jiná chybná provedení, která vedla ke ztrátám míče, ale v utkáních se 

vyskytovala minimálně (např. chybně vhozený aut, předkopnutí míče při jeho vedení, 

vystavení se do ofsajdu apod.) 

Zvolené herní činnosti (s výjimkou ostatních chyb) byly pro kvalitativní analýzu 

vyhodnoceny jako rozhodující a následně kvalitativně zpracovávány +mnci kategoriálm'ho 

subsystému. 

Ad2) Čas 

Čas jako technická složka pozorování byl zaznamenáván u zvolených herních činností pro 

možnost opakované kontroly posouzení herních situací. 

4.2.2 Kvalitativní kategorie 

Tyto kategorie tvoří kvalitativní složku pozorování a obsahují informace kvalitativního 

charakteru. Kvalitativní část je ovlivněna postojem výzkumm'ka nejvíce. 

Sledované herní situace byly individuálně posouzeny. Pro naše hodnocení jsme vytvořili 

kvalitativní kategorie - indikátory IHV (technika,taktika a kondice), stupeň obtížnosti 

herní situace a prostory chybných řešení v herních situacích. 

Ad 1) Indikátory IHV 
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Zvolené indikátory IHV byly podrobně kvalitativně posuzovány dle příčiny chybného 

provedení. 

Rozlišujeme tyto indikátory: 

a) technika - příčinou ztráty míče bylo chybné technické provedení, přičemž 

výběr vlastru'ho řešení herní situace byl správný. 

b) taktika - příčinou byl nesprávně zvolený způsob řešení herní situace, 

podcenění soupeře ,netaktické fauly apod. 

c) kondice - k chybám dochází z důvodu nedostatečné rychlosti , reakce na 

změnu herní situace či pohyb soupeře atd. ,svůj vliv zde také má vzrůstající 

únava hráčů. 

Dalším často hodnoceným indikátorem IHV , podílejícím se kvalitě herního výkonu, je 

psychika. Ačkoliv někteří odborníci s nadsázkou tvrdí, že psychika tvoří až 70% hráčova 

výkonu v utkání, my jsme se rozhodli ji do našeho výzkumu nezařadit. Domníváme se totiž, 

že je velmi obtížné posoudit míru psychiky na výkonu hráče. Záznamem utkání z DVD nelze 

určit, co se v daný moment hráčům "honí v hlavách" či jestli v daný moment věří ve své 

schopnosti (nervozita). Psychiku jsme proto nepřímo přiřazovali do vztahu s chybami v 

technickém či taktickém provedení. Při tzv. sporných situacích, v nichž se na chybném 

provedení podílelo více indikátorů, byl na základě mého subjektivního pocitu určen pouze 

jeden s rozhodujícím podílem na nesprávném řešení herní situace. 

Za důležité považuji se zmínit k některým zvoleným kategoriím chybných řešení v 

indikátorech IHV kondice a techniky. Je dobře známo, že jednu z hlavních oblasti kondice 

tvoří koordinace a ť spojené druhy koordinačních schopnosti. Při konečném výčtu těchto 

schopnosti bychom snadno mohli dojít k závěru, že většinu pozorovaných chybných řešení lze 

zařadit do této kategorie. Naší analýzu jsme však nechtěli vést pouze tímto směrem a proto 

jsme chybná řešení koordinačního charakteru spíše zařadili do vztahu s indikátory techniky 

(např. odhad letu míče, hrubá a jemná koordinace). Odůvodněním může být skutečnost, že 

pohyb se skládá mimo jiné z psychických a především motorických procesů a s nimi 

spojených uzlových bodů správného technického provedení. 

Zajímavé bylo , že některé položky techniky a kondice se nám vzájemně proHnaly. Pň'kladem 

může být zařazení pomalé reakce na míč, změnu herní situace či pohyb soupeře, které byly v 

herní činnosti souboje 1:1 zařazeny do indikátoru IHV kondice (častá příčina zejména v 

hlavičkových soubojích). V tomto případě byl prvořadou složkou pohyb hráče a až poté 

technická stránka. Oproti tomu v herní činnosti zpracování jsme jako významnější z hlediska 
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celkového dojmu považovali technické provedení, ačkoli základ chybného provedení byl již v 

počátku pomalé reakce. 

Ad 2) Stupeň obtížnosti 

Obtížnost herních situací jsme rozdělili do tří stupňů: 

I.- situace, kdy hráč není pod tlakem soupeře, na řešení má relativně dostatek prostoru a času, 

nabízejí se mu snadná řešení herní situace. 

11.- situace, kdy hráč je pod tlakem soupeře, ale má míč pod kontrolou a herní situaci lze 

dobře vyřešit. 

III.- náročné situace, ve kterých je hráč pod tlakem soupeře a herní situace nenabízí evidentní 

řešení; velmi často spojené s fyzickým kontaktem se soupeřem; v kategorii zpracování jsme 

do tohoto stupně také zařadili velmi obtížné zpracování bez tlaku soupeře (zde měly vliv 

především vysoce razantní přihrání nebo výkop brankáře) 

Stupně obtížnosti byly v naší analýze přiřazeny pouze k herním činnostem zpracování a 

přihrávání. Zde je považujeme za velmi opodstatněné především ve vztahu k podrobnějšímu 

kvalitativnímu rozboru těchto činností. Střelba a souboje 1:1 svým charakterem již sar;J o 

sobě vyžadují ve většině případech co nejrychlejší provedení a proto jsme u nich od tohoto 

hodnocení ustoupili. 

Ad 3) Prostory chybných řešení v herních situacích 

Pozorováním jsme zjistili, že prostorové rozložení souvisí s kvalitou provedení herní činnosti. 

Chyby v provedení herních činností byly zařazovány podle místa, kde k nim došlo. Za tímto 

účelem jsme rozdělili hřiště na tři příčná pásma- obranné, útočné a střední. Obranné pásmo 

jsme definovali jako prostor vymezený vlastní brankovou čarou a pomyslnou rovnoběžnou 

čarou vedenou asi 15m před vlastním pokutovým územím. Útočné pásmo bylo vymezeno 

stejným způsobem před soupeřovo brankovou čarou. Střední pásmo je potom prostor mezi 

dvěma pomyslnými rovnoběžnými čarami. V rámci důkladnějšího prostorového rozložení 

chybovosti, které souvisí s kvalitou herního výkonu, jsme ještě rozdělili hřiště na tři podélná 

pásma k posouzení z jaké strany či ze středu k situaci došlo. Tímto řezem vznikly v 

obranném a útočném pásmu prostory umožňující ještě hodnocení situací v pokutovém území, 

před PÚ a zleva či zprava před a v PÚ. (podrobný nákres a popis přikládáme v příloze DP ). 

Pro hodnocení střelby jsme použili odlišné rozdělení. Střelba z PÚ, mimo PÚ a z brankového 

území. 
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4.3 Kvalitativní pozorováni (kategoriální subsystémy) 

Analýzou údajů získaných během našeho šetření jsme došli k závěru, že téměř z 90% se 

zpracování, přihrávání a souboje 1:1 podílí na všech chybných řešeních. Proto ke stanovení 

opatření pro tréninkový proces bude rozhodující především analýza těchto činností. K těmto 

herním činnostem jsme ještě přiřadili střelbu (zakončení) jako rozhodující faktor výsledku 

utkání. Výše jmenované činnosti vypovídají o kvalitě herního výkonu a lze je hodnotit z 

hlediska kvality provedení. 

Pro účel zaznamenávání výsledků byly vytvořeny speciální formuláře. Zdůrazňuji,že jsem 

zaznamenával pouze situace, kdy míč získala pod svojí kontrolu druhá strana. 

V rámci kategoriálního subsystému ve zvolených herních činnostech byly získávány další 

údaje pro zkvalitnění výzkumu. Tyto údaje nám následně pomohly v rámci procesu integrace 

utkání a tréninkového procesu. Díky informacím zejména kvalitativního charakteru bylo 

snazší určit podstatné rozdíly v chybných řešeních herních situací. Navíc byly 

zaznamenávány tyto údaje ve zvolených herních činnostech. 

4.3.1 Kategorie přihráváni 

V kategorii přihrávání byly zaznamenávány navíc následující údaje: 

Adl) podrobné údaje kvalitativního charakteru herní činnosti přihrávání - způsob provedení, 

okolnosti herní situace. 

Přihrávání jsme rozdělili na přihrávku na krátkou vzdálenost (vymezena vzdáleností do 15m), 

na dlouhou vzdálenost (delší než 15 m), "centr" do pokutového území, přihrávku hlavou, 

narážečku a odkop (nezáměrné přihrání). 

Okolnosti herní situace byly charakterizovány takto : 

kat.A- přihrávající hráč byl v pohybu (vedení míče) 

-přihrávající hráč přihrával z místa 

- přihrávaj fcí hráč přihrával prvním dotykem 

- přihrávající hráč přihrával po zpracování míče 

kat.B - přihrávka z postupného útoku 

- přihrávka z rychlého protiútoku 

kat.C - přihrávka finální (přihrávka vytvářející brankové příležitosti) 
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- přihrávka do ofsajdu 

kat.D - přihrávka na volného spoluhráče (přihrávka směřuje na spoluhráče, který nestojí v 

blízkosti soupeře a není jím atakován) 

- přihrávka na obsazeného spoluhráče (přihrávka směřuje na spoluhráče, který je 

obsazen soupeřem) 

- přihrávka na nabíhajícího spoluhráče ( přihrávka směřuje na spoluhráče pohybujícího 

se různým směrem) 

- přihrávka neadresná ( přihrávka nesměřující na spoluhráče, velmi často odkop) 

Kategorie A,B,C,D byly posuzovány ve vztahu se stupněm obtížnosti. Vzhledem k tomu, že 

jednotlivé kategorie spolu úzce souvisely a vzájemně se proHnaly, výsledný součet přihrávek 

ve skutečnosti neodpovídal počtu celkově chybných přihrávek v utkání. Pouze kategorie D 

tomuto počtu odpovídala a proto jsme v ní mohli uvést procentuální účast z hlediska podílu na 

chybovosti. 

4.3.2 Kategorie zpracování 

V kategorii zpracování byly zaznamenávány navíc tyto údaje: 

Ad 1) podrobné údaje kvalitativního charakteru herní činnosti zpracování - způsob provedení, 

okolnosti herní situace. 

Zpracování bylo rozděleno na tři základní způsoby : převzetí, tlumení a stažení 

Okolnosti herní situace byly charakterizovány takto: 

- pohybové jednání hráče při zpracování - hráč byl na místě 

- hráč byl v pohybu 

- hráč byl v pohybu proti míči 

-k těmto pohybovým jednáním byl přiřazen tlak soupeře při zpracování 

- tlak soupeře zezadu 

- tlak soupeře ze strany,zepředu 

- bez tlaku soupeře 

Okolnosti herní situace při zpracování byly posuzovány ve vztahu se stupněm obtížnosti 

(viz. tabulka okolnosti herní situace při zpracován~). 
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4.3.3 Kategorie střelba 

V kategorii střelba byly zaznamenávány navíc tyto údaje: 

Ad 1) podrobné údaje kvalitativního charakteru v herní činnosti - střelba - způsob provedení, 

okolnosti herní situace . 

Ad 1) Byla hodnocena střelba v provedení - nohou - ze země, "halfvolejem" a z "voleje" 

- hlavou 

Okolnosti herní situace byly charakterizovány takto: 

střelba po odražení míče od soupeře 

střelba po obejití soupeře 

střelba po zpracováni míče 

střelba po vedení míče 

střelba z prvm'ho dotyku po přihrávce 

střelba- přímý volný kop 

Okolnosti herní situace byly posuzovány ve vztahu se stupněm obtížnosti. Dále jsme hodnotili 

přesnost zakončení , kdy střela směřovala na branku, mimo branku či byla zblokovaná 

soupeřem. K těmto situacím byl přiřazen již zmiňovaný prostor zakončeni (PÚ, mimo PÚ a 

BÚ). 

4.3.4 Kategorie souboje 1:1 

V této kategorii byly zaznamenávány navíc následující údaje : 

Ad 1) údaj kvalitativru'ho charakteru v herní činnosti souboje 1 : 1 - postavení vzhledem k 

soupeři v okamžiku souboje (upřesněno níže) 

Kategorie souboje 1:1 byla rozdělena na obrannou a útočnou fázi a následně kvalitativně 

posuzována. 

Ad 1) Postavení vzhledem k soupeři v okamžiku souboje bylo rozděleno takto: 

-souboje na zemi - postavení čelně proti soupeři 

- postavení bočně k soupeři 

- postavení zády k soupeři 

-souboje vzdušné- (viz.na zemi) 

Tato kategorie byla hodnocena ve vztahu k indikátorům IHV. 
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4.4 Výzkumný soubor 

4.4.1 Výsledky jednotlivých utkání 

Uvádíme výsledky ve zvolených herních činnostech u sledovaných utkání staršího dorostu 

Marily Přfbram. Hodnota uváděných údajů v tabulkách může být často zkreslena, vezmeme -

li v úvahu, že produkování různých herních stylů nebo převahu v držení míče. Uváděné 

hodnoty je proto nutné přijímat s nadhledem. Každé utkání je krátce zhodnoceno. 

Utkání : AC Sparta Praha- FK Marila Pnbram 1:1 (0:0) - podzimní utkání 

Pfihrávání:Tabulka č.l - Chyby v přihrávání dle indikátoru IHV /druh přihrávky 

indikátor IHV- pHčiny chyb druh pfihrávky součet 

technika: krátká dlouhá centr dePU hlavou narážečka odkop % 
nezvládnutá koordinace pod 1 1 1 3 
tlakem soupere 
chybné vytočeni přihrávající noh 4 1 1 6 
stejná noha v podřepu 
stoiná noha před míčem 
záklon v okamžiku přihrávky 1 1 
chybn~ odhad letu mlče 1 1 
·emná koordinace 3 1 1 5 
stojná noha daleko od míče 
nárt málo pod míčem 4 4 
neodpovidajíci poloha hlavy 3 3 
v okamžiku úderu 
chybné natočeni trupu 
!pohyb hlavou nahoru 1 1 
ipfihr.noha příliš pod míčem 1 1 2 
úklon do strany 1 1 
pomalé provedeni pohybu 
!Přihrávající nohy 
přihrávce předchází špatné 1 1 
lpřevzetr 

pl'ihrání míče mimo jeho těžiště 1 1 1 3 
celkem=% 10 9 4 7 1 31=50% 
taktika: 
zraková kontrola spoluhráčU 3 1 1 1 6 
!podcenění přihrávky 3 1 4 
navedení mlče bllzko protihráči 
sou~f vystihl záměr 
nedorozumění se spoluhráči 3 3 
nesprávné řešeni přihrávky 1 4 1 1 1 1 9 
odkop - situace nenablzela jiné 2 2 
řešeni 

nesledování ostatnlch protihráču 2 2 
celkem=% 10 8 1 2 1 4 26=41,9% 
kondice: 
málo razantní pl'ihrávka 2 2 
IPřiliš razantní pi'ihrávka 3 3 
nedůrazná hra tělem 
celkem=% 5 5=8,1% 
cell<em všechny situace 20 22 5 9 1 5 62=100% 
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Tabulka č.2- Chvbné ořihrávání dle orost1 -·-
zpusob O 8 RA N N E PA S M O 
přihrávky ZLEVA ZPRAVA UPROSTRED 

IPřed PU v PU IPřed PU v PU lořed PU v PU 
krátká 1 1 
dlouhá 1 1 2 1 
centr PU 
hlavou 1 
narážečka 
odkop 1 1 1 1 
celkem 2 1 1 1 5 2 

% obranné pásmo- 12=19,4% 

1 aou1Ka Ll- cny o ne 
přihrávání 

okolnosti her.situac e 
kategorie A 
přihráv aií cí-v pohybu 

-z místa 
-1.dotvkem 
- po zprac. 

kateaorie B 
!postupný útok 
[IY_chlý protiútok 
kategorie c 
finální přihrávka 
I Přihrávka do ofsajdu 
kategorie D 

I Drlhráv k a na volného 
na obsazeného 
na nabíhajícího 
neadresná 

celkem=% 

ST RE D I UT O C N E PA 8 MO 
ZLEVA ZPRAVA UPROSTR ZLEVA ZPRAVA UPFiOSTRED 

pred PU v PU IPřed PU v PU IPřed PU v PU 
5 5 5 2 1 
5 4 7 1 

1 4 
1 1 5 1 

1 
1 

11 11 18 2 2 5 1 
střed -40= 64,5% útočné pásmo- 1 0=16,1% 

ň obtížnosti Jnnravanl v oKolnoSiecn nerm slruaceJstuper 
stupeň obtížnosti součet 

I. ll. liL % 

4 27 19 50 
5 2 7 

1 15 12 28 
5 2 7 

4 17 10 31 
13 g 22 

2 3 5 
1 1 

2 5 7=11 3% 
1 7 4 12=19 4% 

18 8 26=41 9% 
1 6 10 17-274% 

4=6,4% 36=58,1% 22=35,5% 62=1 00% 



Zpracováni : 

Tabulka č.4 - Chyby ve zpracování dle indikátoru IHV /způsob zpracování 

indikátor IHV- příčiny chyb způsob zpracování součet 

technika převzetr tlumení staženi % 
-nedostatečné naklonění 1 1 
zprac. nohy nad míčem 
-došlap zpracovávající nohy 1 1 
mimo dráhu dopadu míče 
-pozdě započatý pohyb 
zprac. nohy 
-nekoordinovaný pohyb 1 1 
zpracovávající noh~ 
-nedostatečný zpětný pohyb 1 1 

zprac.nohy při kontaktu s mfčem 
-pozdnl přeneseni váhy na 1 1 
stejnou nohu 
-nedostatečné krytí míče 1 1 
v průběhu zpracováni 
-příliš velké vytočeni zprac.nohy 
-chybný odhad letu míče 2 2 
j)Omalá reakce na míč 1 1 
-zprac.noha neni uvolněná 
(křečovitý Q_ol}yb) 
-předčasné zatažení zprac. 2 2 
nohy (předbíhá pohyb míče) 
-nekoordinovaný pohyb stejné 1 1 
nohy 
-j_emná koordinace zprac.nohy 2 2 
-záklon těla 1 1 
-nekoordinovaný pohyb celého 1 1 
těla 

celkem 7 4 5 16=72,7% 
taktika 
-nedostatečná zraková kontrola 2 2 
protihráčů v _mostoru zpracováni 
-pohyb od míče 
-nedorozumění se spoluhráči 1 1 
celkem 3 3=13,6% 
kondice 
-nedůrazná hra tělem 1 2 3 
celkem 1 2 3=13,6% 
celkem všechny situace 10 5 7 22=100% 
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Tabulka č .5- Chvbné zoracování dl .. - --

O 8 RA N N E PA S M O STRED IJTO é NE PASMO 
zpOsob Zt.B/A ZPRAVA UPROSTRED ZlEVA ZPRAVA UPROSTF ZLEVA ZPRAVA 

zprac:ovan pred Pll vPIJ před Pll vPIJ pfed PIJ vPU před PU vPIJ před PU v PIJ 
[~evzeti 2 2 1 '1 1 2 
tlumeni 1 3 1 
st;;~zenf 3 1 3 
c-el~em 2 5 3 7 2 2 

% obran ne pásmo - 2=9 1% střed- 15=68 :2% ůtoéné pásmo - 5=22 7% 

Tabulka f 6- Ghvb • . --- --- -· - - - - - -- -- - ----. - --- ~ol hh ef, _ _ _ _ __ _ .. . _. .. _ _ _ _ _ &liJI) I ň obtlžnosti 
zpracováni stupeň obtížnosti součet 

ok-olnosti her situac-e I ll. 111. % 
na miste-tlah· zezadu 2 1 3 

- ze strany ,zepredu 1 1 
-bez tlaku 1 1 

v pohybu-tlak zezadu 3 2 5 
-ze strany_,zeQředu 4 4 
-bez tlaku 1 1 2 

[pohyb proti-tl.zezadu 1 1 2 
-ze stranv,zepředu 1 '1 
-bez tlaku 3 3 

~elkem= 0L 
-

1=4.55%_ 12=5_!.55%9=40,9% 22=100% 

UPROSTRED 
pfed PU vPU 

1 

1 



Střelba: 

Tabulka č.7 - Chyby ve střelbě dle indikátoru !HY/provedení 

indikátor IHV střelba- provedeni soueet 
příčiny chyb nohou volej halfvolej přfmýVK hlavou % 

technika: ze země 
stojná noha před 2 2 
míčem 

neodpovid. poloha 1 1 
hlavy v okamž.úderu 
míč příliš u brankáře 
zahráni přfliš ze 
strany míče 
záklon těla při střelbě 1 1 
zblokovaná střela 1 1 
nepřevzeti mlče do 1 1 
I pohybu 
pozdě zapoeatý 
lpohyb švihové nohy 
postaveni trupu v 
okamžiku zakončeni 
nedostateené 
sklopení nártu 
míč pod těžištěm těla 
celkem-% 3 2 1 6=66,7% 
taktika: 
nesprávně řešeno 1 1 
zakončen lm 
chybně zvolený 1 1 
směr střely 

celkem-% 1 1 2=22,2% 
kondice: 
malá razance 
celkem-% 
jiné příčiny: 
vynikající zákrok 1 1 
brankáře 

soupeřovo strkáni 
celkem=% 1 1=11,1% 
celkem všechny sit. 3 4 1 1 9=100% 
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Tabulka č.8 ·Chybná střelba v okolnostech hernl situace/stupe" obtlžnosti 

okolnosti her.situace stupeň obtlžnosti součet 
před střelbou I. li. ll i. 
odraž.mlč od sou_peře 1 1 2 
obejiti soupeře 
po zpracován! 2 2 
přímý volný kop 
po veden! mlče 
1.dotykem z pi'ihrávky 4 1 5 
celkem 7 2 9 

Tabulka č.9 ·Chybná střelba v okolnostech hernl situace/přesnost střelby 

okolnosti her.situace Qřesnost součet 
před střelbou na branku mimo zbl okováni 
odraž . mlč od soupeře 1 1 2 
obejiti soupeře 
[po zpracováni 1 1 2 
[přímý volný kop 
[po vedeni mlče 
1.dotykem z přihráv~ 4 1 5 
celkem 6 1 2 9 

Tabulka č.1 O . Chybná střelba v okolnostech herní situace/prostor střelby 

okolnosti her.situace prostor součet 
před střelbou BU PU mimo PU 
odraž.míč od soupeře 1 1 2 
obejiti soupeře 
I Po zpracování 2 2 
lgřímý volný ko_Q_ 
lpo vedení mlče 
1.dotykem z přihrávky 5 5 
celkem 6 3 9 
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Souboje 1:1 : 

Chyby v soubojích 1 : 1 dle indikátoru llN /postavení vzhledem k soupeři 

Tabulka č.11 - souboje 1:1 - obranná fáze 
postavení hráče v indikátory I H V součet 

souboji - k protihráči technika taktika kondiční 

na zemi-čelně proti 1 5 4 10 
-bočně k protihráči 2 2 4 
-zády k protihráči 1 1 

ve vzduchu - čelně 1 1 7 9 
-bočně k protihráči 1 1 
-zády k protihráči 2 2 
celkem 5 8 14 27 

Tabulka č 12- souboje 1:1 -útočná fáze 
postavení hráče v indikátory I H V součet 

souboji - k protihráči technika taktika kondiční 

na zemi-čelně proti 4 1 1 6 
-bočně k protihráči 3 3 
-zády k protihráči 2 4 6 

ve vzduchu - čelně 2 2 
-bočně k protihráči 1 1 2 
-zády k proti hráči 6 1 2 9 

celkem 15 9 4 28 
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Tabulka č.13 - Chyby v soubojích 1:1 dle indikátoru IHV I prostor souboje 1:1 

OBRANNA F A Z E SOUCET 
indlkator IHV H E R N I P R O S T O R SITUACI 
pi'íčlny chyb OBRAN~ PAS MO STRED UTOCNE PASMO 

ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA ST!!_ED Z_LEVA ZPRAVA STRED 
technika: v PU-před v PU-před v PU-před v PU-před v PU-pfeq vPU-p~ 
Apatná koordinace 1 1 2 
!chybné Jaytl mree 
IQ_ředkop_nuti mree 
odhad letu míče 2(1) - 0(1) 3(2) 
emná koordinace 
navedeni míče pfiliš 
k protlhráči 
soupeř vystihl záměr 
provedeni skluzu 
zastaveni před soup. 
nezdařené prohození 
celkem=% 5(2)-18,5% 
taktika: 
vyraženi proti protihr. 
1podceněnl 1 - 1 2 
nedorozumění se spol. 
nesleduje ostatni 
protihráee 
nedostoupení protihr. 1 0(1) 2(1) 
pi'i zpracování miee 
netaktick9 faul 1 1 1 1 - 4 
taktický faul 
chybné předvídavost 
otočeni zády k soup. 
nesprávné l'eleni sil 
hráč nesleduje mlč 

-v pohybu od míče 
celkem=% 8(1)-29,6% 
kondice: 
slabá odrazová síla 0(1) 0(1) 0(3) 5(5) 
pomalá reakce na 0(1) 0(1) 
odražený mlč 
!pomalá akcelerace 1 1 2 
lllQ_malé stert.rychlost 
nedůrazné hra tělem 1) - 0(1) 1 3(2) 
pomalá reakce na 1 1 
změnu her.situace 
pomalá reakce na 1 0(1) 2(1) 
pohyb soupeře 
celkem=% 14(9)-51,8% 
celkem vAechny sil 2(1) 1 1 2 2(1) 3(2) 4(1) 1 9(7) 1 1 - 27(12) 
celkem v% obranné pá_smo - 40,7% střed - 51,9% útočn pásmo-7,4% 

( .. ) -souboje ve vzduchu 
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Tabulka č.14 - Chyby v soubojích 1:1 dle indikátoru IHV I prostor souboje I: 1 

U T O C N A F A Z E ,SOUGET 
indikátor IHV H E R N I P R O S T O R SITUACI 
pPičlny chyb OBRANNI;_ PASMO STRED UTOCNE PASMO 

ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED 
technika: v PU-pi'ed v PU-před v PU-před v PU-před v PU-pi'ed v PU-před 
~atná koordinace 1 1 
chybné kryti mree 1 1 2 
pl'edkopnutí míče 1 1 
odhad letu mlče 0(1) 0(6) 0(1) 0(8) 
li_emná koordinace 1 1 
navedeni míče příliš 1 1 
k protihráči 
soupeř vystihl záměr 1 1 
!provedeni skluzu 
zastaveni před soup. 
nezdai'ené prohození 
celkem= 'Yo 15(8)-53,5% 
taktika: 
vyraženi proti protihr. 
!podcenění 
nedorozumění se spol. 
nesleduje ostatnl 2 1 3 
IP_rotihráOe 
nedostoupeni protihr. 
IPfi zpracování mlče 
netaktick9 faul 0(1) 0(2) 1 4(3) 
taktický faul 
lc:il}'bná ~>_ředvldavost 
otočení zády k soup. 
nesprávné řešení sit. 
hráC nesleduje mlč 0(1) 0(1) 

-v pohybu od mlče 1 1 
celkem= o/o 9(4)-33,3% 
!kondice: 
slabá odrazová sila 0(2) 0(2) 
pomalá reakce na 
odražený mlč 
lpomalá akcelerace 1 1 
IQQ_malá start._rychlost 
nedůrazná hra tělem 0(1) 0(1) 
pomalá reakce na 
změnu her.situace 
pomalá reakce na 
pohyb soupeře 
celkem= o/o 4(3)-14,2% 
celkem všechny sít. 2 4(2) 1 12(1) 6(1) 2(1) 1 28(5) 
celkem v% obranne pásmo- 7,1% střed- 60,7% útočné pásmo - 32,2% 

( .. ) - souboje ve vzduchu 

Hodnocení utkání : 

Sledované utkání se vyznačovalo vyrovnaností obou mužstev. Po bezbrankovém prvním 

poločase se Sparta ujala vedení po hrubé taktické chybě příbramského obránce, který podcenil 

obranný souboj na hranici pokutového území a nechal soupeře přihrát před odkrytou branku. 

Spravedlivá remíza pro obě strany byla zajištěna střelou hlavou po rohovém kopu. V utkáni 

došlo ze strany hodnoceného týmu k velmi vysokému počtu chybných přihrávek (62). K 

naprosté většině zkažených přihrávek došlo v prostoru středu hřiště. K chybným řešením 

docházelo především při zpracováni v pohybu pod tlakem soupeře zezadu. V utkání jsme 

zaznamenali 9 neúspěšných střeleckých pokusů. Charakteristickým zakončením byla střelba z 

prvního dotyku po přihrávce do PÚ. V útočné a obranné fázi hry bylo svedeno 28 resp. 27 
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soubojů 1 : 1. Zápas byl z tohoto pohledu charakteristický množstvím prohraných 

hlavičkových soubojů (celkem 27 obě fáze hry). Z příčin se zmíníme hlavně o chybném 

odhadu letu míče v ÚF. Nejvíce nezvládnutých soubojů proběhlo ve středním pásmu hřiště 

(60,7%- ÚF). 
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Utkání : SK Slavia Praha - FK Marila Příbram 1:1 (0:0) 

Přihrávání: 

Tabulka č.15 - Chyby v přihrávání dle indikátoru IHV /druh přihrávky 

indikátor IHV- pflčiny chyb druh pfihrávky součet 

technika: krátká dlouhá centr dePU hlavou narážečka odkop % 
nezvládnutá koordinace pod 2 2 
tlakem soupeře 
chybné vytočení přihrávající noh' 1 1 1 3 
stejná noha v podrepu 
stejná noha před míčem 1 1 
záklon v okamžiku pi'ihrávky 1 2 3 
chybný odhad letu míče 
~emná koordinace 1 1 2 
stejná noha daleko od míče 
nárt málo pod míčem 1 3 4 
neodpovldajlcl poloha hlavy 1 1 
v okamžiku úderu 
chybné natočení trupu 1 1 
!pohyb hlavou nahoru 
pfihr.noha příliš pod míčem 1 1 2 4 
úklon do strany ·1 1 
pomalé provedeni pohybu 1 1 
přihrávající nohy 
přihrávce předchází špatné 1 1 2 
pfevzeti 
přihrání míče mimo jeho těžiště 2 1 3 
celkem=% 6 12 7 1 2 28=49,1% 
taktika: 
zraková kontrola spoluhráčů 3 3 1 1 8 
podceněni přihrávky 2 1 3 
navedení míče blízko protihráči 
soupeř vystihl záměr 1 1 
nedorozumění se spoluhráči 2 2 
nesprávné řešení přihrávky 2 1 1 4 
odkop - situace nenabízela jiné 5 5 
řešeni 

nesledování ostatních protihráčů 1 1 2 
celkem=% 8 6 4 1 6 25=43,9Yo 
kondice: 
málo razantní přihrávka 
příliš razantní přihrávka 1 1 1 1 4 
nedůrazná hra tělem 
celkem=% 1 1 1 1 4=7% 
celkem všechny situace 15 19 11 3 9 57=100% 
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Vl 
(j.) 

Tabulka č.1 S- Chybné přihrávání dle prostoru 
zpusob O 8 RA N N E PA S M O 
přihrávky ZLEVA ZPRAVA 

!před PU v PU lpřed PU v PU 
krátká 
dlouhá 2 1 
centr PU 
hlavou 
narážečka 
odkop 1 1 1 
celkem 3 1 2 

~-- ---
~anné j:l_ásmo - 26,3% 

STRED I UT O CN E PA S MO 
UPROBTRED ZLEVA ZPRAVA UPROBTR ZLEVA ZPRAVA UPROSTRED 

před PU v PU před PU v PU IPřed PU v PU před PU v PU 
1 3 5 4 1 1 1 
2 1 1 4 6 1 

6 5 
1 2 

3 1 1 1 
6 3 6 10 11 7 1 5 2 

-- --
střed- 47,4% 

----
útočné pásmo - ~6,3% 

Tabulka č.17- Chvbné Přihrávání v okolnostech herní sit .... -....... ,/stupeň obtíž no sti 
přihrávání stupeň obtížnosti součet 

okolnosti her.situace I. ll. liL % 
kategorie A 
Přihráv aiící-v pohvbu 5 23 11 39 

-z místa 4 4 1 9 
-1.dotykem 4 11 5 20 
- po zprac. 1 s 2 9 

kategorie 8 
postupný útok 3 16 2 21 
rve hlý protiútok 2 4 1 7 
kateaorie C 
finální přihrávka 2 1 3 
přihrávka do ofsajdu 1 1 1 3 
kategorie D 
I Přihrávka na volného 3 3 6 

na obsazeného 3 5 2 10 
na nabíhaií c ího 2 15 2 19 
ne adresná 3 11 8 22 

celkem-% 11=19,3% 34-59,6% 12=21 ,1% 57-100% 



Zpracování : 

Tabulka č.18 - Chyby ve zpracování dle indikátoru IHV /způsob zpracování 

indikátor IHV- přlčiny chyb způsob zpracování součet 

technika převzetí tlumení stažení % 
-nedostatečné naklonění 1 1 
zprac. nohy nad mlčem 
-došlap zpracovávající nohy 1 1 
mimo dráhu dopadu míče 
-pozdě započatý pohyb 1 1 
zprac. nohy 
-nekoordinovaný pohyb 
zpracovávajlclnohy 
-nedostatečný zpětný pohyb 2 2 

zprac.nohy při kontaktu s míčem 
-pozdnl přeneseni váhy na 
stejnou nohu 
-nedostatečné krytr mlče 1 1 
v průběhu zpracování 
-příliš velké vytočení zprac.nohy 
-chybný odhad letu míče 2 2 
-pomalá reakce na míč 1 1 
-zprac.noha nenl uvolněná 
( křečovitý pohyb ) 

- předčasné zatažení zprac. 1 1 
nohy (předbíhá pohyb míče) 
-nekoordinovaný pohyb stejné 
nohy 
-jemná koordinace zprac.nohy 
-záklon těla 1 1 
-nekoordinovaný pohyb celého 1 1 
těla 

celkem 3 1 8 12-75% 
taktika 
-nedostatečná zraková kontrola 
protihráčů v prostoru zpracováni 
-pohyb od míče 1 1 2 
-nedorozumění se spoluhráči 
celkem 1 1 2-12,5% 
kondice 
-nedůrazná hra tělem 2 
celkem 2 2-12,5% 
celkem všechny situace 3 2 11 16-100% 
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Vl 
Vl 

Tabulka č 19- Chvbné znracováni dl - -~---·-

O B RA N N E PA S M O STRED UTOCNE PASMO 
zpQsob ZLEVA ZPRAVA UPROSTRED ZLEVA ZPRAVA UPROSTF ZLEVA .ZPRAVA 

znracován pfed Pll v PIJ pfed PIJ vPU pfed Pll vPIJ pfed PU vPIJ před Pll vPU 
[pfe>Jzeti 1 2 
tlumeni I 
stažení 1 3 3 3 
celk'em 2 I 5 3 3 

% sti'ed- 50% útočné pásmo - 50% 
-- ---- ---

·-bul k a č .20 - Ch k -··- _ ·-·-·-··· . _ .• omostern nerm SIJUacetstul eň obtížnosti 
zpra~ováni stupen obtížnosti součet 

okolnosti her. srtuare I ll. lil % 
na místě-tlak zezadu I 1 2 
- ze strany, zepředu 1 1 
-bez tlalm 

v nohvbu-tlak zezadu 2 2 4 
-ze strany,zepředu 2 1 3 
-bez tlak'u 1 1 

l])ohy_bprotí-tl. zezadu 3 -1 4 
-ze strany,zepfedu 1 1 
-bez tlak'u 

celk'em-% 8-50% 8-50% 16-100% 

UPROSTRED 
llfed PU vPU 

1 
1 
2 



Střelba: 

Tabulka č.21 - Chyby ve střelbě dle indikátoru lliV/provedení 

indikátor IHV střelba- provedení součet 

příčiny chyb nohou volej halfvolej přímýVK hlavou % 
technika: ze země 
stejná noha před 1 1 
ml čem 
neodpovíd.poloha 2 2 
hlavy v okamž. úderu 
mlč příliš u brankáre 
zahráni příliš ze 
strany míče 
záklon těla při střelbě 1 1 
zblokovaná střela 1 1 
neprevzetí míče do 
I pohybu 
pozdě započatý 1 1 
!pohyb švihové nohy 
postavení trupu v 1 1 
okamžiku zakončeni 
nedostatečné 1 1 2 
sklopeni nártu 
mlč pod těžištěm těla 1 1 
celkem=% 6 1 1 2 10=76,9% 
taktika: 
nesprávně řešeno 2 2 
zakončením 

chybně zvolený 
směr střely 

celkem-% 2 2%15,4% 
kondice: 
malá razance 
celkem-% 
Jiné příčiny: 
vynikajlcl zákrok 
brankáře 

soupeřovo strkáni 1 1 
celkem=% 1 1=7,7% 
celkem všechny sít. 9 1 1 2 13-100% 
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Tabulka č.22 -Chybná strelba v okolnostech herní situace/stupeň obtížnosti 

okolnosti her.situace stupeň obtížnosti součet 

pred strelbou I. ll. 111. 
odraž.míč od soupere 
obejiti soupere 2 2 
lpo zpracování 1 1 
lprfmý volný kop 1 1 
loo vedení míče 2 1 3 
1.dotykem z pnhrávk) 1 3 2 6 
celkem 2 8 3 13 

Tabulka č.23- Chybná strelba v okolnostech herní situace/presnost strelby 

okolnosti her.situace presnost I součet 
pfed střelbou na branku mimo zblokovánf 
odraž.míč od soupeře 
obejití soupere 1 1 2 
lpo zpracování 1 1 
lprfmý volný kop 1 1 
IPO vedení míče 1 2 3 
1.dotykem z přihrávk) 1 4 1 6 
celkem 4 8 1 13 

Tabulka č.24- Chybná strelba v okolnostech herní situace/prostor střelby 

okolnosti her.situace prostor součet 

pred strelbou BU PU mimo PU 
odraž.míč od soupere 
obejití soupeře 1 1 2 
loo zpracování 1 1 
lpfímý volný kop 1 1 
I po vedení míče 1 2 3 
1.dotykem z přihrávkl 1 4 1 6 
celkem 1 7 5 13 
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Souboje 1:1 : 

Chyby v soubojích 1 : 1 dle indikátoru IHV /postavení vzhledem k soupeři 

Tabulka č.25 - souboje 1: 1 - obranná fáze 
postavení hráče v indikátory I H V součet 

souboji - k protihráči technika taktika kondiční 

na zemi-čelně proti 3 7 1 11 
-bočně k protihráči 2 1 3 
-zády k protihráči 

ve vzduchu - čelně 2 2 4 
-bočně k protihráči 1 1 
-zády k protihráči 1 1 
celkem 5 10 5 20 

Tabulka č.26- souboje 1:1 -útočná fáze 
postavení hráče v indikátory I H V součet 

souboji- k proti hráči technika taktika kondiční 

na zemi-čelně proti 6 1 1 8 
-bočně k protihráči 5 1 6 
-zády k protihráči 3 2 5 

ve vzduchu - čelně 
-bočně k proti hráči 1 1 1 3 
-zády k protihráči 7 3 10 
celkem 22 2 8 32 
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Tabulka č.27 - Chyby v soubojích 1:1 dle indikátoru IHV I prostor souboje 1:1 

o BRANNA F A Z E SOUCET 
lndlkitor IHV H E R N I P R O 5 T O R SITUACI 
pfíčiny chyb OBRANNE PASMO 5TRED . UTOCNE PASMO 

ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED 
technika: V PU-pi'ed v PU-pred v PU-pi'ed v PU-pfed v PU-pl'ed v P~pi'ed 
špat"!_ koordinace 1 - 1 2 
chybné krytí míče 
předi<Qpnuti míče 
odhad letu miče 0(1) 0(1)_ 
·emné koordinace 
navedeni míče příliš 
k protihráči 
souper vystihl záměr 
provedeni skluzu 
zastaveni před soup. 1 1 
nezdařené prohozeni 
celkem=% 4(1)-20% 
taktika: 
vyražení proti protihr. 1 2 ~ 
podcenění 

nedorozumění se sDd . 
nesleduje ostatní 
proti hráče 
nedostoupení protihr. 1 1 
[pli z~racování míče 
netaktický faul 1 1 2 
taktický faul 1 1 2 
[chybná předvídavost 
otočení zády k soup. 1 - 0(1) 2(1) 
nesprávné řešení sit. 
hrál: nesleduje míč 

-v pohybu od míče 
celkem=% 10(1)-50% 
kondice: 
slaba odrazová sila 
pomalé reakce na 0(1) 0(1) 
odražený míč 
lpomalé akcelerace 
pamalé start.rvchlost 
nedůrazné hra tělem 0(1) 1 2(1) 
pomalé reakce na 1 - 1 
změnu her.situace 
pomalá reakce na 0(1) 0(1) 0(2) 
pohyb soupeře 
celkem-% 6(4)-30% 
celkem všechny sit. 1 - 1 1 4(2) 5(1) 4(2) 2(1) 1 1 20(6) 
celkem v% obranné pásmo - 35% střed- 55% otoené pasmo - 1 O% 

( .. ) - souboje ve vzduchu 
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Tabulka č.28 - Chyby v soubojích 1:1 dle indikátoru IHV I prostor souboje 1:1 
U T O C N A F A Z E SOUCET 

indikator IHV H E R N I P R O S T O R SITUACI 
pfíeiny chyb OBRANNE PASMO STRED UTOCNE PASMO 

ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED 
technika: v PU-před v PU-před v PU-před v PU-před v PU-pred v PU-před 
špatná koordinace 1 1 
chybné kryti míče 1 2 3 
předkopnutí míče 1 1 2 
odhad letu mlče 0(1) 0(3) 0(2) 0(2) 0(1) 0(9) 
emná koordinace 1 1 1 3 
navedení míče přniš 1 1 2 
k PI'Otihráčl 
soupeř vystihl záměr 1 1 
!provedení skluzu 
zastaveni pr'ed soup. 
nezdařené prohozeni 1 1 
celkem=% 22(9)-68,8% 
taktika: 
vyraženi proti protihr. 
podcenění 
nedorozumění se spol. 
nesleduje ostatní 
proti hráče 
nedostoupeni protihr. 
při zpracování mlče 
netaktický faul 0(1) 0(1) 
taktický faul 
chybná předvídavost 
otočeni zády k soup. 
nesprávné řešení sit. 1 . 1 
hráč nesleduje míč 

·v pohybu od mlče 
celkem-% 2(1)-6,2% 
kondice: 
slabá odrazová síla 0(1) 0(1) 0(2) 
pomalá reakce na 0(1) 0(1) 
odražený míč 
pomalá akcelerace 1 1 
pomalá start.rychlost 1 1 
nedůrazná hra tělem 1 0(1) 2(1) 
pomalá reakce na 
změnu her.situace 
pomalá reakce na 1 1 
pohyb soupeře 
celkem=% 8(4)-25% 
ce_l_kem VEhny sít. 4(1) 6(3) 7(5) 8(2) 3 1 0(3) 32(14) 
celkem v% st'ed - 53,1% útočné pásmo· 46,9% 

( .. ) - souboje ve vzduchu 

Hodnocení utkání : 

Vyrovnané utkání skončilo remízou 1: 1, když Slavie srovnala stav v závěru utkání. V utkání 

se ujala vedení Marila , po centru do pokutového území trefou hlavou na zadní tyč. Slavie 

celkem šťastně srovnala z odraženého míče po skrumáži v pokutovém území. V utkáni se 

příbramští oproti jiným utkáním dopouštěli výrazně méně chyb v přihrávkách z pohybu a z 

prvního dotyku. Aktivní hra Marily často končila zejména na nepřesném centru do 

pokutového území. Celkem bylo provedeno 16 chybných zpracování, nejméně ze všech 

pozorovaných utkání, přičemž 11x ve stažení míče, obvykle při tlaku soupeře zezadu. V 

obranném pásmu nebylo hodnoceno žádné chybné zpracování. V zápase bylo zaznamenáno 

13 chybných zakončení, což je při porovnání s ostatními zápasy vysoké číslo. Z pokutového 
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území došlo k zakončení v sedmi případech, avšak celkem 8x střela směřovala mimo branku. 

Skoro v polovině případech bylo zakončeno z prvního dotyku po přihrávce. V osobních 

soubojích došlo celkem k 52 chybným řešení. Výrazným ukazatelem byl malý podíl obranné 

fáze u nezvládnutých soubojů (20). V útočné fázi hry opět vynikala jako příčina prohraného 

souboje - odhad letu míče. 
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Utkání : FK Marila Pnbram - FC Hradec Králové 0:4 (0:0) 

Přihrávání: 

Tabulka č.29 - Chyby v přihrávání dle indikátoru IHV/druh přihrávky 

indikátor IHV- příčiny chytl_ druh přihrávky součet 

technika: krátká dlouhá centr doPU hlavou narážečka odkop % 
nezvládnutá koordinace pod 1 1 
tlakem soupeře 
chybné vytočení přihrávajici noh 1 1 2 
stojná noha v podřepu 1 1 2 
stojná noha před mičem 1 1 
záklon v okamžiku přihrávky 2 1 3 
chybný odhad letu mlče 1 1 
emná koordinace 1 1 
stojná noha daleko od mlče 1 1 2 
nárt málo pod míčem 2 2 
neodpovídající poloha hlavy 
v okamžiku úderu 
chybné natočení trupu 1 1 
pohyb hlavou nahoru 
přihr.noha příliš pod mlčem 
úklon do strany 
pomalé provedení pohybu 
piihrávající nohy 
přihrávce předchází špatné 
lpYevzetí 
přihráni mlče mimo jeho těžiště 1 3 1 5 
celkem=% 8 9 3 1 21=47,7% 
taktika: 
zraková kontrola spoluhráčů 1 2 2 1 4 10 
!podcenění přihrávky 2 2 
navedení míče blízko protihráči 
souper vystihl záměr 
nedorozumění se spoluhráči 1 1 
nesprávné řešení přihrávky 1 1 1 3 
odkop - situace nenablzela jiné 1 1 
i'ešení 
nesledováni ostatních protihráčů 1 1 2 
celkem=% 6 4 2 1 6 19=43,2% 
kondice: 
málo razantní přihrávka 1 1 
prlliš razantní přihrávka 1 1 1 3 
nedůrazná hra tělem 
celkem=% 1 2 1 4=9,1% 
celkem všechny situace 15 15 6 1 7 44=100% 
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0'1 w 

- --- --· --· ----
é ... ' ' ' 

-·- ---- r- · ····-·- -- - ·- --- r-·------
zpusob 08RANNE PA_SMO 
přihrávky ZLEVA ZPRAVA 

lpřed PU v PU lpřed PU v PU 
kratká 2 
dlouhá 1 
centr PU 
hlavou 
narážečka 
odkop 1 1 
celkem 4 1 

% obranné oásmo - 22 7% 

STRED I UTOCNE PASMO 
UPROSTRED ZLEVA ZPRAVA UPROSTR ZLEVA ZPRAVA UPROSTRED 

před PU v PU IPřed PU v PU lpřed PU v PU lpřed PU v PU 
3 3 .. 3 

2 4 1 6 1 
1 2 3 

1 

1 2 1 1 
3 2 8 6 11 2 3 4 

střed -56 8% útočné pásmo -20 5% 

• 31 - c ' ··hrávání - --- ---·- ---. --"I' ·- •• - --- herní situace/stupeň obtíž no sti ------------ - - -- -- · -----------,--

přihrávání stU Jl eň obtíž no sti součet 
okolnosti her.sJtuace I. ll. lil. % 
kategorie A 
I přihrával.í cí-v _pohybu 6 21 7 34 

-z místa 1 2 3 
-1.dotykem 6 4 10 
-po zprac. 5 1 6 

kategorie 8 
postupný útok 5 11 1 17 
rychlý protiútok 1 8 9 
kategorie C 
finální pflhrávka 1 1 
přihrávka do ofsajdu 
kategorie D 
přihrávka na volného 3 5 1 9 

na obsazeného 2 2 4 
na nabíhaiíc ího 1 14 4 19 
ne adresná 1 5 6 12 

celkem=% 7-15 9% 26=59 1% 11=25% 44=100% 



Zpracování : 

Tabulka č.32 - Chyby ve zpracování dle indikátoru IHV /způsob zpracování 

indikátor IHV- pffčiny chyb způsob zpracován! součet 

technika převzetí tlumeni stažen! % 
-nedostatečné nakloněni 2 2 
zprac. nohy nad mičem 
-došlap zpracovávající nohy 1 1 
mimo dráhu dopadu mlče 
-pozdě započatý pohyb 1 1 
zprac. nohy 
-nekoordinovaný pohyb 1 1 2 
zpracováv~ícínohy 

-nedostatečný zpětný pohyb 2 2 
zprac.nohy při kontaktu s mfčem 
-pozdnf pfenesenr váhy na 1 1 
stejnou nohu 
-nedostatečné kryti mlče 1 1 
v průběhu zpracováni 
-přf!iš velké vytočeni zprac.nohy 1 1 
-chybný odhad letu miče 1 1 
:Q_omalá reakce na mlč 1 1 
-zprac.noha nenr uvolněná 1 1 
( křečovitý pohyb ) 

- předčasné zataženi zprac. 1 1 
nohy (předbíhá pohyb mlče) 
-nekoordinovaný pohyb stejné 1 1 
nohy 
-jemná koordinace zprac.nohy 
-záklon těla 
-nekoordinovaný pohyb celého 
těla 

celkem 6 6 4 16-66,7% 
taktika 
-nedostatečná zraková kontrola 1 1 
protihráM v prostoru zpracování 
-pohyb od míče 1 1 
-nedorozumění se spoluhráči 
celkem 1 1 2-8,3% 
kondice 
-nedůrazná hra tělem 4 2 6 
celkem 4 2 6-25% 
celkem všechny situace 7 11 6 24-100% 
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Tabulka l .33- Chvbné zoracováni dl -- ·----·-
O B RA N N E PA S M O STRED UTOCNE PASMO 

způsob Zl..i::."VA ZPRAvA UPROSTRED ZLEVA ZPRAVA ~IPROSTF ZLEVA ZPRAVA UPROSTRED 
ZJlfacovan pfed Pll vPU pfed Pll vPU pfed PU v PIJ před PU vPU pfed PU vPU před PU vPU 
lpřevzeti 1 2 1 2 
tlumeni 3 3 2 2 1 
sta:!!enl 1 2 1 1 1 1 
celkem 1 1 4 5 6 3 3 1 
L_%_ obranné pásmo- 8,3% 

----
střed - 62,5% útočné pásmo- 29,2% 

Tabuli; a C:.34- Ch~b · kol - ...... - ·---·-··· ...... __ hh -- -- ---- - -- ,fstuoeň abtižnosti 
zpracováni .stupeť\ obtížnosti součet i 

okolnosti her. s1tuace I JL 111 % 
na mistě-tlak zezadu 1 4 5 
- ze strany ,zepředu I 'I 2 
- bez tlaku 

v pohybu-tlak zezadu I 2 3 
-ze stran v ,ze_předu 4 .3 7 
- bez tlaku 

pohyb prot1-tl zezadu 2 2 4 
-ze strany,zepředu 1 1 2 
- bez tlak'u 1 1 

celkem-% 10=41 ,7% 14=58,3% 24=100% 



Střelba : 

Tabulka č.35 - Chyby ve střelbě dle indikátoru JHY/provedení 

indikátor IHV strelba- provedení součet 

příčiny chyb nohou volej halfvolej přímýVK hlavou % 
technika: ze země 
stejná noha před 
míčem 

neodpovíd. poloha 1 1 
hlavy v okamž.úderu 
míč příliš u brankáře 1 1 
zahrání příliš ze 1 1 
strany mlče 
záklon těla pil strelbě 1 1 
zblokovaná střela 2 2 
neprevzetl mlče do 
pohybu 
pozdě započatý 1 1 
pohyb švihové nohy 
postavení trupu v 
okamžiku zakončeni 
nedostatečné 1 1 
sklopeni nártu 
mlč pod těžištěm těla 
celkem-% 3 2 1 1 1 8=100% 
taktika: 
nesprávně reAeno 
zakončením 

chybně zvolený 
směr střely 

celkem=% 
kondice: 
malá razance 
celkem-% 
jiné pfíělny: 
vynikající zákrok 
brankáře 

souperovo strkání 
celkem=% 
celkem všechny sit. 3 2 1 1 1 8=100% 

66 



Tabulka č.36 -Chybné stl'elba v okolnostech herní situace/stupeň obtížnosti 

okolnosti her.situace stupeň obtížnosti součet 
pFed střelbou I. ll. 111. 

odraž.míč od soupeFe 1 2 3 
obejití soupeře 
~po zpracovénl 
prfmý volný kop 1 1 
po vedení míče 2 2 
1.dotykem z přihrávky 2 2 
celkem 1 5 2 8 

Tabulka č.37- Chybná střelba v okolnostech hemi situace/přesnost střelby 

okolnosti her.situace přesnost součet 

před střelbou na branku mimo zblokovánl 
odraž.míč od soupeře 1 2 3 
obejiti soupeře 
po zpracování 
přímý volný kop 1 1 
po vedení míče 2 2 
1.dotykem z přihrávk) 1 1 2 
celkem 2 4 2 8 

Tabulka č.38- Chybná střelba v okolnostech hemf situace/prostor stFelby 

okolnosti her.situace prostor součet 
před strelbou BU PU mimo PU 
odraž.míč od soupeře 1 2 3 
obejití soupere 
lpo zpracování 
lpfimý volný kop 1 1 
I po vedení míče 2 2 
1.dotykem z přihrávky 2 2 
celkem I 1 2 5 8 
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Souboje 1:1 : 

Chyby v soubojích dle indikátoru IHV I postavení vzhledem k soupeři 

Tabulka f.39 - souboje 1:1 - obranná fáze 
postavení hráče v indikátory I H V součet 

souboji - k protihráči technika taktika kondiční 

na zemi-felně proti 6 6 12 
-bočně k protihráči 2 3 3 8 
-zády k protihráči 

ve vzduchu - felně 3 7 10 
-bočně k protihráči 1 1 
-zády k protihráči 
celkem 8 12 11 31 

Tabulka č.40 - souboje 1: 1 - útočná fáze 
postaveni hráče v indikátory I H V součet 
souboji - k protihráči technika taktika kondičnl 

na zemi-čelně proti 5 2 1 8 
-bočně k protihráči 4 2 1 7 
-zády k protihráči 1 1 

ve vzduchu - čelně 2 2 
-bočně k protihráči 
-zády k protihráči 9 1 10 

celkem 18 6 4 28 
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Tabulka č.41 - Chyby v soubojích 1 : 1 dle indikátoru IHV I prostor souboje 1 : 1 

o B R A N N A F A Z E SOUCET 
lndlkitor IHV H E R N I P R O S T O R SITUACI 
pfíi!iny chyb OBRANNE PASMO STRED UTOCNE PASMO 

ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED 
technika: v PU-před v PU-pred v PU-před v PU-před v PU-před v PU-pred 
špatná koordinace 1 1 1 2 2 1 - 8 
!chybné kryti mlče 
lpředkopnutf míče 
odhad letu míče 
emná koordinace 
navedení míče příliš 
k protihráči 
soupeřvystihlzárněr 

!provedeni skluzu 
zastaveni pred soup. 
nezdařené prohozeni 
celkem=% 8-25,8% 
taktika: 
vyraženi proti protihr. 2 1 3 
podceněni 

nedorozumění se spol. 
nesleduje ostatní 1 - 1 
proti hráče 
nedostoupeni protihr. 1 1 
pj'j zpracováni míče 
netaktický faul 1 - 1 0(1) 0(2) 5(3) 
taktick9 faul 1 1 
chybná předvídavost 1 - 1 
otočeni zády k soup. 
nesprávné řešeni sit. 
hráč nesleduje míč 

-v pohybu od míče 
celkem=% 12(3)-38, 7% 
kondice: 
slabá odrazová sila 0(1) 0(1) 0(1) 0(3) 0(6) 
pomalá reakce na 0(1) 0(1) 
odražený mlč 
!pomalá akcelerace 1 - 1 1 3 
!pomalá start.rychlost 
nedůrazná hra tělem 0(1) - 0(1) 
pomalá reakce na 
změnu her.situace 
pomalá reakce na 
pohyb soupei'e 
celkem=% 11 (8)-35,5% 
celkem všechny sit. 1 2 1 - 1(1) 3(1) 5(1) 5(2) 10(6) 1 - 1 - 31 (11) 
celkem v% obranné pásmo - 29% střed- 64,5% útočné pásmo- 6,5% 

( .. ) - souboje ve vzduchu 
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Tabulka č.42 - Chyby v soubojích 1:1 dle indikátoru IHV I prostor souboje 1:1 

U T O (;. N A F A Z E SOUCET 
indikátor IHV H E R N I P R O S T O R SITUACI 
příčiny chyb OBRANNE PASMO STRED UTOCNE PASMO 

ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED 
technika: v PU-pred v PU-před v PU-před v PU-před v PU-před v PU-před 
špatná koordinace 2 2 
chybné krytí míče 
pi'edkopnutí míče 1 1 - 1 3 
odhad letu míče 0(2) 0(3) 0(2) 0(2) 0(9) 
emná koordinace 1 - 1 
navedení míče príliš 2 - 1 - 3 
k protihráči 
soupeřvystihlzáměr 

!provedeni skluzu 
zastaveni pi'ed soup. 
nezdařené prohození 
celkem=% 18(9)-64,3% 
taktika: 
vyražení proti protihr. 
loodcenění 1 1 - 2 
nedorozumění se spol. 
nesleduje ostatní 1 1 - 2 
I proti hráče 
nedostoupeni protihr. 
při zpracování mlče 
netaktický faul 2(1) 2(1) 
taktický faul 
chybná předvídavost 
otočení zády k soup. 
nesprávné řešení sit. 
hráč nesleduje míč 

-v pohybu od míče 
celkem=% 6(1 )-21 ,4'Yo 
kondice: 
slabá odrazová síla 
pomalá reakce na 1 1 
odražený míč 
pomalá akcelerace 
pomalá start.rvchlost 
nedůrazná hra tělem 2(1) 1 3(1) 
pomalá reakce na 
změnu her.situace 
pomalá reakce na 
pohyb soupeře 
celkem=% 4(1)-14,3% 
celkem vsechny sit. 4(2) 3(1) 7(4) 4 - 2 3 3(2) 0(2) 28(11)-100% 
celkem v% stred- 50% ůtočné pásmo - 50% 

( .. )- souboje ve vzduchu 

Hodnocení utkání : 

Toto utkání mělo dva zcela odlišné poločasy. V prvním byla hra vyrovnaná bez vážného 

ohrožení branky. V druhém poločase hosté oživili svou hru povedeným střídáním a 

výsledkem jejich snahy byly 4 branky . Hosté svým aktivním presinkem neumožnili Marile 

rozehrávku a rychlými protiútoky se postarali o debakl domácích. V tomto ohledu vidíme 

především nízké zastoupení přihrávek a vyšší podíl soubojů 1: 1 v chybných řešeních. Na 

ztrátách ve zpracování míče měla v tomto zápase největší vliv nedůrazná hra tělem jako 

kondiční příčina. Ve střelbě jsme hodnotili námi uváděných průměrných 8 zakončení . 

Všechna zakončení měla chybnou příčinu v technickém provedení, přičemž byl zaznamenán 

počet 5 střel z prostoru před pokutovým území~. V osobních soubojích došlo v 59 případech 
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k chybným řešením, což je nejvíce ze všech pozorovaných utkání. Negativně vynikala hlavně 

obranná fáze hry. Zde vzrostly ukazatele chybovosti ve špatné koordinaci (při soubojích na 

zemi), slabé odrazové síle (při hlavičkových soubojích) a vyšším množství netaktických faulů. 

V útočné fázi měl jako obvykle nejčastější zastoupení v prohraných soubojích odhad letu 

míče. 
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Utkání : AC Sparta Praha - FK Marila Pň'bram 2:1 (1 :0) jarní utkání 

Přihrávání : 

Tabulka č.42 - Chyby v přihrávání dle indikátoru IHV /druh přihrávky 

indikátor IHV- přlčiny chyb druh prihrávky součet 

technika: krátká dlouhá centr doPU hlavou naréžečka odkop % 
nezvládnutá koordinace pod 1 1 2 
tlakem soupeře 
chybné vytočení přihrávající noh 4 1 1 6 
stojné noha v podřepu 1 1 
stojná noha před mlčem 1 1 2 
zéklon v okamžiku pi'ihrávky 1 1 
chybný odhad letu mlče 
Uemná koordinace 3 3 
stojná noha daleko od míče 1 1 
nárt málo pod mičem 1 1 1 1 4 
neodpovldající poloha hlavy 1 1 
v okamžiku úderu 
chybné natočeni trupu 1 1 
po~yb hlavou nahoru 
IPi'ihr.noha příliš pod míčem 3 1 4 
úklon do strany 1 1 
pomalé provedeni pohybu 1 1 2 
[přihrávající nohy 
prihrévce předchází špatné 
[převzetí 

prihráni míče mimo jeho těžiště 1 1 
celkem=% 13 9 4 1 3 30=51,7% 
taktika: 
zraková kontrola spoluhráčů 2 5 1 2 10 
!Podcenění přihrávky 1 1 
navedení míče blizko protihráči 1 1 
soupeř vystihl záměr 
nedorozuměnl se spoluhráči 1 1 
nesprávné řešeni pl'ihrávky 3 2 1 6 
odkop - situace nenablzela jiné 4 4 
řešeni 

nesledování ostatnlch protihráčů 
celkem=% 7 8 1 7 23=39,7% 
kondice: 
málo razantní přihrávka 1 1 
[pfiliš razantní přihrávka 1 2 3 
nedůrazná hra tělem 1 1 
celkem=% 1 2 1 1 5=8,6% 
celkem všechny situace 21 19 5 3 10 58=100% 

72 



-....J 
w 

Tabulka č.43- Chvbné ořihrávání dl ----- _,_ . ""' ............ '--

způsob O 8 RA N N E PA S M O 
přihrávky ZLEVA ZPRAVA 

IPřed PU v PU !před PU v PU 
krátká 1 2 
dlouhá 2 1 
centr PU 
hlavou 1 
narážečka 
odkop 3 2 
celkem 6 6 

% obranné pásmo - 29,3% 

STRED I UT O C N E PA S MO 
UPROSTRED ZLEVA ZPRAVA UPROSTR ZLEVA ZPRAVA UPROSTRED 

_před PU v PU (před PU v PU !před PU v PU před PU v PU 
7 4 5 1 1 

1 5 5 4 1 
2 3 

1 1 

2 2 1 
3 2 12 9 11 3 4 2 

---- L_ -
stře(j_- 55,2% 

-- - - --- -
___illočné _Qásmo- 1[.5~ 

--------

č ............. _.. ~· .. -·· ....... é ořlhráv ánf -- ---- . _, ......... ._.._.,.._. ..... ··~···· -··------·~·- -ň ontržnostl 
přihrávání stupeň obtížnosti součet 

okolnosti her.situac e I. ll. 111. % 
kategorie A 
I přihráv aH cí-v pohYbu 4 20 20 44 

-z mfsta 4 1 5 
-1.dotvkem 2 6 16 24 
- po zprac. 1 7 2 10 

katecorie 8 
!postup~ útok 4 13 7 24 
rychlý protiútok 11 7 18 
kategorie C 
finální přihrávka 1 1 
přihrávka do ofsajdu 1 1 
kategorie D 
přihrávka na volného 3 1 2 6 

na obsazeného 5 3 8 
na natlíhalícího 1 16 1 24 
neadresná 1 6 13 20 

celkem-% 5=8,6% 28=48,3% 25=43,1% 58-100% 



Zpracování : 

Tabulka č.45 - Chyby ve zpracování dle indikátoru IHV /způsob zpracování 

indikátor IHV- prlčiny chyb způsob zpracování součet 

technika převzetf tlumenf stažení % 
-nedostatečné nakloněni 

zprac. nohy nad mlčem 
-došlap zpracovávající nohy 2 2 
mimo dráhu dopadu mlče 
-pozdě započatý pohyb 1 1 
~p!ac. nohy 
-nekoordinovaný pohyb 2 2 
zpracovávající nohy 
-nedostatečný zpětný pohyb 1 1 

zprac.nohy při kontaktu s míčem 
-pozdní přeneseni váhy na 
stejnou nohu 
-nedostatečné kryti mlče 1 2 3 
v pruběhu zpracováni 
-příliš velké vytočeni zprac. nohy 2 1 3 
-chybný odhad letu mlče 1 1 2 
-pomalá reakce na míč 1 1 1 3 
-zprac.noha nenf uvolněná 
( křečovitý pohyb ) 
-předčasné zataženi zprac. 
nohy (předbíhá pohyb mlče} 
-nekoordinovaný pohyb stojné 
nohy 
-jemná koordinace zprac.nohy 2 2 4 
-záklon těla 
-nekoordinovaný pohyb celého 1 1 2 
těla 

celkem 9 11 3 23=88,5% 
taktika 
-nedostatečná zraková kontrola 
protihráM v prostoru zpracováni 
-pohyb od míče 
-nedorozumění se spoluhráči 1 1 
celkem 1 1=3,8% 
kondice 
-nedůrazná hra tělem 2 2 
celkem 2 2-7,7% 
celkem všechny situace 9 14 3 26-100% 
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Tabul"a č.46 - Chvb · • • dl st ··- - ·---·-··· -·- ·--·--:·-
O 8 RA N N E PA S M O STRED IJTOC:NE PASMO 

zpilsob ZLEVA ZPRAVA UPROSTRED ZLEVA ZPRAVA IJPROST~ ZLEVA ZPRAVA UPROSTRED 
zpracován před PIJ vPLl pred PU vPU před PU vPU Jli"ed PU vPU předPU vPU pied PIJ vPLl 
převzetí 2 5 1 1 
tlumeni 1 2 6 "i 1 1 1 
staženi 1 2 
celkem 1 4 12 3 2 2 ., 

% obranně pásmo -3,8% 
--

střed -?3,1% ůtocn_é pcismo - 23 ,1 % 

Tabulka č .47- Chvb · kol hh '/stuoeň obtížnosti '·- - . --- . ._ .... -·- _" ·--"\- -·· . ·-· ... --·---- --
zpracováni stupeň obtlžnosti souťet 

okolnosti her situace I ll 111. % 
na místě-tlak zezadu 3 3 
- ze strany ,zepředu 
-bez tlaku 1 1 

v ~:~ohvbu-tlal< zezadu 2 2 4 
-ze strany,zepředu 2 3 5 
-bez tlaku 2 'I 3 

lpohvb 13tott-tl zezadu 2 4 6 
-ze strany,zepředu 3 -3 
-bez tlaku 1 1 

celkem=% 4=15,4% 8=34,6% 13=50% 26=100% 

I 
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Střelba: 

Tabulka č.48 - Chyby ve střelbě dle indikátoru IHV /provedení 

indikátor IHV střelba- provedeni součet 

přlčiny chyb nohou volej halfvolej přimýVK hlavou % 
technika: ze země 
stejná noha před 1 1 
míčem 

neodpovid. poloha 
hlavy v okamž.úderu 
míč příliš u brankáře 
zahráni příliš ze 
strany mlče 
záklon těla pi'i střelbě 
zblokovaná střela 
nepřevzetl mlče do 
pohybu 
pozdě započatý 

pohyb švihové nohy 
postaveni trupu v 
okamžiku zakončeni 
nedostatečné 1 1 
sklopeni nártu 
míč pod těžištěm těla 
celkem-% 1 1 2-66,7% 
taktika: 
nesprávně řešeno 1 1 
zakončením 

chybně zvolený 
směr střely 

celkem-% 1 1-33,3% 
kondice: 
malá razance 
celkem-% 
jiné příčiny: 
vynikající zákrok 
brankáře 

soupeřovo strkáni 
celkem-% 
celkem všechny sit. 2 1 3-100% 

76 



Tabulka č.49 -Chybná střelba v okolnostech herní situace/stupeň obtížnosti 

okolnosti her.situace stupeň obtlžnosti součet 

pfed strelbou I. ll. 111. 

odraž.míč od soupeře 1 1 
obejiti soupere 
[po zpracování 1 1 
[přímý volný kop 
[po vedení míče 
1.dotykem z pfihrávky 1 1 
celkem 1 1 1 3 

Tabulka č.50- Chybná střelba v okolnostech herní situace/přesnost střelby 

okolnosti her.situace přesnost součet 

před střelbou na branku mimo zbl okování 
odraž.míč od soupere 1 1 
obejití soupeře 
[po zpracování 1 1 
přímý volný kop 
[po vedení míče 
1.dotykem z přihrávky 1 1 
celkem 3 3 

Tabulka č.51 -Chybná střelba v okolnostech herní situace/prostor strelby 

okolnosti her.situace prostor součet 

před střelbou BU PU mimo PU 
odraž.mfč od soupeře 1 1 
obejití soupeře 
[po zpracování 1 1 
I Přímý volný kop 
[po vedení míče 
1.dotykem z prihrávky 1 1 
celkem 1 2 3 
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Souboje 1:1 : 

Chyby v soubojích dle indikátoru IHV I postavení vzhledem k soupeři 

Tabulka č.52- souboje 1:1- obranná fáze 
postavení hráče v indikátory I H V součet 
souboji -k protihráči technika taktika kondiční 

na zemi-čelně proti 4 4 1 9 
-bočně k protihráči 1 2 3 
-zády k protihráči 

ve vzduchu - čelně 2 2 7 11 
-bočně k protihráči 
-zády k protihráči 

celkem 7 8 8 23 

Tabulka č. 53- souboje 1:1- útočná fáze 
postaveni hráče v indikátory I H V součet 
souboji - k protihráči technika taktika kondiční 

na zemi-čelně proti 3 1 4 
-bočně k protihráči 4 1 5 
-zády k protihráči 3 3 

ve vzduchu - čelně 3 3 
-bočně k protihráči 
-zády k proti hráči 9 4 13 
celkem 19 5 4 28 
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Tabulka č.54 - Chyby v soubojích 1:1 dle indikátoru IHV I prostor souboje 1:1 

o B R A N N A F A Z E SOUGET 
Indikátor IHV H E R N I P R O S T O R SITUACI 
pflčiny chyb OBRANNE PASMO STRED UTOGNt: PASMO 

ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED 
technika: v PU-pi'ed v PU-pl'ed v PU-p7ed v PU-před v PU-před v PU-pred 
spatná koordinace 1 1 1 1 4 
chybné kryti mlče 
pl'edkopnutí míče 
odhad letu míče 0(1) 0(1) 0(2) 
·emná koordinace 
navedení míče příli§ 
k protihráči 
SOU!l_eř vy sti hl záměr 
provedení skluzu 1 1 
zastaveni před soup. 
nezdařené prohození 
celkem=% 7(2)-30,4% 
taktika: 
vyražení proti protihr. 1 1 1 3 
podcenění 

nedorozumění se SPOl. 0(1) 0(1) 
nesleduje ostatní 
proti hráče 
nedostoupení protihr. 0(1) 0)1) 
IPi'i zpracování míče 
netaktický faul 1 1 - 2 
taktický faul 
chybná předvídavost 
otočení zády k soup. 
nesprávné řešeni sit. 
hráč nesleduje míč 1 1 

-v pohybu od mlče 
celkem- o/o 8(2)-34,8% 
kondice: 
slabá odrazová síla 0(1) 0(1) 0(1) 0(1) 0(4) 
pomalá reakce na 
odražený mlč 
pomalá akcelerace 
pomalá start. rychlost 
nedůrazná hra tělem 1 1 
pomalá reakce na 
změnu her.situace 
pomalá reakce na 0(1) 0(1) 1 3(2) 
pohyb soupel'e 
celkem=% 8(6)-34,8% 
celkem všechny sit. 4 2(1) 0(3) 4(3) 3(1) 5(2) 1 1 - 23(10)-100% 
celkem v% obranné pasme - 39,1"/o stred - 52,2% útočné pásmo- 8,7% 

( .. ) - souboje ve vzduchu 
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Tabulka č.55 - Chyby v soubojích 1:1 dle indikátoru IHV I prostor souboje 1:1 

UTOCNA F A Z E SOUCET 
indikátor IHV H E R N I P R O S T O R SITUACI 
příčiny chyb OBRANNE PASMO STRED UTOCNE PASMO 

ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED 
technika; v PU-pred v PU-p!ed v PU-pi'ed v PU-před v PU-před v PU-před 

!špatná koordinace 1 1 1 - 3 
chybné kryti míče 1 1 1 - 3 
IPI'edkopnuti mlče 1 1 1 3 
odhad letu míče 0(2) 0(2) 0(3) 0(1) 0(1) 0(9) 
·emná koordinace 
navedení míče příliš 
k protihráči 
soupel' vystihl záměr 1 1 
!provedení skluzu 
zastaveni před soup. 
nezdařené prohozeni 
celkem-% 19(9)-67,9% 

taktika: 
vyraženi proti protihr. 
I podceněni 
nedorozumění se spol. 
nesleduje ostatní 1 1 
I proti hráče 
nedostoupeni protihr. 
lpfi zpracováni míče 
netaktický faul 0(1) 2(1 0(1) 4(3) 
taktický faul 
chybná pi'edvidavost 
otočeni zády k soup. 
nesprávné řešeni sit. 
hráč nesleduje mlč 

-v pohybu od míče 
celkem=% 5(3)-17,9% 

kondice: 
slabá odrazová sila 0(1) 0(2) 0(3) 
pomalá reakce na 
odražený míč 
pomalá akcelerace 
pomalá start. rychlost 
nedOrazná hra tělem 0(1) 0(1) 
pomalá reakce na 
změnu her.situace 
pomalá reakce na 
pohyb soupeře 
celkem=% 0(4)-14,2% 
celkem všechny sit. 1 6(2) 5(3) 0(3) 2(1) 5(3) 2(1) 1 0(3) 28(16)-100% 

celkem v% obranné pasmo -3,6% střed -50% útočné pásmo -46,4% 

( .. ) -souboje ve vzduchu 

Hodnocení utkání : 

Ze strany Marily se jednalo o nepříliš pohledné utkání s mmtmem šancí. Vývoj utkání 

ovlivnila v úvodu obdržená branka, kdy hostující brankář podběhl centr do pokutového 

území. V druhém poločase se nám sice podařilo vyrovnat, střela z hranice PÚ , kterou brankář 

neudržel a dobíhající útočník dorážel do prázdné branky, ale Sparta nakonec strhla vítězství 

na svou stranu. K situaci došlo pozdním přistoupením k soupeři, který tak měl dostatek 

prostoru k odcentrování na nabíhajícího volného spoluhráče, jenž se sám před brankářem 

nemýlil. V utkání bylo hodnoceno velké množství chybných zpracování, především v tlumení 

míče. Nezvykle velký podíl na chybovosti při zpracování měla technika (ve 23 případech z 

26) a to především v prostoru středu hřiště zprava. K hodnocení zakončení se nebudeme 
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vyjadřovat, neboť za celé utkání se Marila zmohla pouze ke třem střelám. V utkání došlo k 51 

nezvládnutým osobním soubojům. Na chybném obranném řešení se opět nejvíce podílely 

špatná koordinace a slabá odrazová síla . V útočné fázi bylo zaznamenáno nejvíce prohraných 

hlav.soubojů ze všech sledovaných utkání (16), kdy tradiční zastoupení bylo opět v chybném 

odhadu na letící míč. 
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4.4.2 Shrnutí výsledků ze všech utkání 

Celkové shrnutí zaznamenaných chyb ze všech pozorovaných utkání ve zvolených herních 

činnostech. 

Přihrávání : 

Tabulka č.56 - Chyby v přihrávání dle indikátoru IHV /druh přihrávky 

indikátor IHV- přlčiny chyb druh pfihrávky součet 

technika: krátká dlouhá centr doPU hlavou naréžečka odkop % 
nezvládnutá koordinace pod 3 2 2 1 8 
tlakem soupeře 
chybné vytočeni pi'ihrávajicl noh' 10 2 4 1 17 
stojné noha v podřepu 2 1 3 
stojné noha pfed mičem 2 1 1 4 
záklon v okamžiku prihrávky 3 4 1 8 
chybný odhad letu mlče 1 1 2 
liemná koordinace 8 1 1 1 11 
stojná noha daleko od mlče 2 1 3 
nárt málo pod míčem 2 10 1 1 14 
neodpovidajici poloha hlavy 5 5 
v okamžiku úderu 
chybné natočeni trupu 2 1 1 4 
pohyb hlavou nahoru 1 1 
pi'ihr.noha příliš pod mičem 1 5 4 10 
úklon do strany 1 1 1 3 
pomalé provedení pohybu 2 1 3 
pi'ihrávajicl nohy 
pi'ihrávce předcházi špatné 2 1 3 
pfevzetl 
pi'ihránl mlče mimo jeho těžiště 1 7 1 2 11 
celkem=% 37 39 18 9 7 110=49,8% 
taktika: 
zraková kontrola spoluhráču 9 11 3 4 7 34 
[podceněni pi'ihrávky 8 2 10 
navedeni miče blizko protihráčl 1 1 
soupef vystihl záměr 1 1 
nedorozumění se spoluhráči 4 1 2 7 
nesprávné rešeni pi'ihrávky 7 8 1 1 1 4 22 
odkop - situace nenablzela jiné 12 12 
řešeni 
nesledováni ostatnich protihráčú 2 3 1 6 
celkem=% 32 25 7 5 1 23 93=42,1% 
kondice: 
mělo razantní pl'ihrávka 3 1 4 
~lliš razantnl přihrávka 3 7 1 1 1 13 
nedOrazná hra tělem 1 1 
celkem=% 3 10 2 2 1 18=8,1% 
celkem všechny situace 72 74 27 16 1 31 221 
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. ._..,.._,.,_ ........... _.,, _.,,._ 00011-0 ... Oll.._,...,. I._._ • ...,.,_ 

zpusob O 8 RA N N E PA S M O 
přihrávky ZLEVA ZPRAVA 

před PU v PU před PU v PU 
krátká 4 2 
dlouhá 6 3 
centr PU 
hlavou 1 
narážečka 
odkop 5 3 3 1 
celkem 15 3 9 1 

% obranné pásmo- 24 4% 

ST RE D I U T O C N E PA S M O 
UPROSTRED ZLEVA ZPRAVA UPROSTR ZLEVA ZPRAVA UPROSTRED 

před PU v PU pred PU v PU před PU v PU před PU v PU 
2 18 17 18 1 3 1 5 1 
7 2 15 14 23 1 1 2 

1 11 15 
1 1 4 1 6 1 1 

1 
7 s 2 4 

17 9 37 36 51 14 3 17 8 1 
střed -561% útočné pásmo- 19 5% 

Tabulka č . 58- Chybné přihrávání v okolnostech herní situaceJstupeň obtížnosti 
přihrávání stupeň obtíž no sti součet 

okolnosti her .sltuac e I. ll. 111. % 
kateaorie A 
I přihrávající-v pohybu 19 91 57 167 

-z místa 5 13 4 22 
-1 .dotvkem 7 38 37 82 
- po zorac. 2 23 7 32 

kategorie 8 
I DOSŤUOJ11Í utok 16 57 20 93 
IIVchlý protiútok 3 35 17 55 
kategorie C 
finální Přihrávka 5 5 10 
I přihrávka do ofsajdu 2 1 2 5 
kateaorie D 
lořihrávka na volného 11 14 3 28-127% 

na obsazeného s 19 g 34=15 4% 
na nabíhajícího 4 S3 21 88=39 8% 
ne adresná 6 28 37 71=321% 

celkem=% 12 20% 56 10% 36 70% 221 



Zpracování : 

Tabulka č.59 - Chyby ve zpracování dle indikátoru IHV I způsob zpracování 

indikátor IHV- příčiny chyb způsob zpracování součet 

technika převzetr tlumeni stažení % 
-nedostatečné nakloněni 1 3 4 
zprac. nohy nad míčem 
-došlap zpracovávající nohy 1 2 2 5 
mimo dráhu dopadu mlče 
-pozdě započatý pohyb 2 1 3 
z_m-ac. nohy 
-nekoordinovaný pohyb 4 1 5 
zpracováv~ícínohy 

-nedostatečný zpětný pohyb 1 2 3 6 
z_m-ac.nohy při kontaktu s mlčem 
-pozdní přenesení váhy na 2 2 
stejnou nohu 
-nedostatečné krytí mlče 3 3 6 
v průběhu zpracováni 
-příliš velké vytočeni zprac.nohy 3 1 4 
-chybný odhad letu mlče 3 4 7 
-pomalá reakce na míč 2 1 3 6 
-zprac.noha nenl uvolněná 1 1 
( křečovitý pohyb ) 
-předčasné zataženi zprac. 4 4 
nohy (předbíhá pohyb míče) 
-nekoordinovaný pohyb stejné 2 2 
nohy 
-jemná koordinace zprac.nohy 4 2 6 
-záklon těla 2 2 
-nekoordinovaný pohyb celého 2 2 4 
těla 

celkem 24 22 21 67=76,1% 
taktika 
-nedostatečná zraková kontrola 2 1 3 
_p_rotihráčů v prostoru zpracováni 
-pohyb od míče 1 1 1 3 
-nedorozuměnl se spoluhráči 1 1 2 
celkem 4 3 1 8-9,1% 
kondice 
-nedůrazná hra tělem 7 6 13 
celkem 7 6 13-14,8% 
celkem všechny situace 28 32 28 88 
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Tabulka č .60 - Chvbné zoracovani dl ·- ·--- .... ·-
O 8 RA N N E PA S M I) STRED IJT O .._: N E P A S M I) 

způsob ZLEVA ZPRAVA UPROSTRED ZLEVA ZPRAVA I.IPROSTF ZLEVA ZPRAVA UPROSTREO 
z~acován pfed Pll v PIJ pFed PU ·~PU před PU vPLl před PIJ vPU před PU vPU před Pll vPU 
,převzetí 3 7 7 5 2 3 1 
tlumeni 1 3 10 7 4 3 3 
stažení 1 5 4 9 4 4 1 
celkem 1 1 3 15 .21 21 10 10 5 

% obranné pásmo -5,7% stfed - ó4 ,8% útočné pásmo -29 5% 

T: . -----~- - -. C:hl'b • _ .. _ne zpracovan1 v oKomosrecn nerm SIIuacetsiUI ell obtížnosti 
zpracováni stupeň obtížnosti součet 

okolnosti her .. srtuate I. ll. 111 % 
na mistá-tlak zezadu 4 9 13=14,8% 
- ;:e strany ,zepředu 2 2 4=4 5% 
-bez tlaku 1 1 2=2 3% 

V_jl_ohybu-tlak zezadu 8 8 16-182% 
-ze strany ,zepfedu 12 7 19=21 ,6% 
-bez tlaku 3 3 ó=ó8% 

lpohvb protictl.:<.ezadu 9 817=19,3% 
-ze strany,zepfedu 4 2 6=68% 
-bez tlaku 1 4 5=57% 

celkem=% 5=57% 39=44,3% 44=50% 88 
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Střelba: 

Tabulka č.62 - Chyby ve střelbě dle indikátoru IHV I provedení 

indikátor IHV střelba- provedeni součet 

pflčiny chyb nohou volej halfvolej přímýVK hlavou % 
technika: ze země 
stojná noha před 1 3 4 
ml čem 
neodpovíd.poloha 4 4 
hlavy v okamž. llderu 
mlč přlliš u brankáře 1 1 
zahráni příliš ze 1 1 
strany mlče 
záklon těla při střelbě 2 1 3 
zblokovaná střela 3 1 4 
nepřevzetí mlče do 1 1 

I pohybu 
pozdě započatý 1 1 2 
!pohyb švihové nohy 
postavení trupu v 1 1 2 
okamžiku zakončení 
nedostatečné 2 1 3 
sklopeni nártu 
mlč pod těžištěm těla 1 1 
celkem=% 13 6 1 2 4 26-78,8% 
taktika: 
nesprávně řešeno 3 1 4 
zakončením 

chybně zvolený 1 1 
směr střely 

celkem=% 3 1 1 5=15,1% 
kondice: 
celkem=% 
Jiné příčiny: 
vynikajlcl zákrok 1 1 
brankáře 

soupeřovo strkáni 1 1 
celkem-% 1 1 2-6,1% 
celkem všechny sit. 17 8 2 2 4 33 
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Tabulka č.63 -Chybná střelba v okolnostech heml situace/stupeň obtížnosti 

okolnosti her.situace stupeň obtížnosti součet 

pred stř~lbou I. ll. 111 . 

odraž.míč od soupere 1 2 3 6 
obejitr soupeře 2 2 
lpo zpracování 3 1 4 
!Qřlmý volný kop 2 2 
IPD vedení míče 4 1 5 
1.dotykem z přihrávk) 1 10 3 14 
celkem 4 21 8 33 

Tabulka č.64- Chybná střelba v okolnostech hernl situace/přesnost střelby 

okolnosti her.situace přesnost součet 

před strelbou na branku mimo zblokovánl 
odraž.míč od soupeře 2 3 1 6 
obejiti soupeře 1 1 2 
po zpracování 2 1 1 4 
přímý volný kop 2 2 
po vedení míče 1 2 2 5 
1.dotykem z přihrávk) 6 7 1 14 
celkem 12 16 5 33 

Tabulka č.65. Chybná strelba v okolnostech hernl situace/prostor střelby 

okolnosti her.situace prostor součet 
před střelbou BU PU mimoPU 
odraž.míč od soupeře 1 1 4 6 
obejití soupeře 1 1 2 
IPD zpracováni 1 1 2 4 
IPřlmý volný kop 2 2 
lQ_o vedení míče 1 4 5 
1.dotykem z přihrávk~ 1 11 2 14 
celkem 3 15 15 33 
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Souboje 1:1 : 

Chyby v soubojích dle indikátoru IHV I postavení vzhledem k soupeři 

Tabulka č.66 - souboje 1:1 - obranná fáze 
postavení hráče v indikátory I H V součet 
souboji - k protihráči technika taktika kondiční 

na zemi-čelně proti 13 22 7 42-41,6% 
-bočně k protihráči 3 9 6 18=17,8% 
-zády k protihráči 1 1=1% 

ve vzduchu - čelně 5 6 23 34=33,6% 
-bočně k protihráči 3 3=3% 
-zády k protihráči 2 1 3=3% 
celkem 24=23,8% 38-37,6% 39=38,6% 101 

Tabulka č.67- souboje 1:1 -útočná fáze 
postaveni hráče v indikátory I H V součet 
souboji - k protihráči technika taktika kondiční 

na zemi-čelně proti 19 5 3 27-23,3% 
-bočně k protihráči 16 3 2 21=18,1% 
-zády k protihráči 8 4 3 15=12,9% 

ve vzduchu - čelně 7 7=6% 
-bočně k protihráči 1 2 2 5=4,3% 
-zády k protihráči 30 1 10 41=35,4% 

celkem 74=63,8% 22-19% 20-17,2% 116 
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Tabulka č.68 - Chyby v soubojích 1:1 dle indikátoru IHV I prostor souboje 1:1 

o B R A N N A F A Z E SOUCET 
Indikátor IHV H E R N I PROSTOR SITUACI 
přlěiny chyb OBRANNE PASMO STRED UTOCNE PASMO 

ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED 
tac"-nlka: v PU pi'ed v PU·před v PU-před v PU-před v PU-pred v t-'u-pred 
špatná koordinace 1 3 1 - 1 3 3 3 1 - 16 
chybné kryti m iče 
ipfedkopnutl mlče 
odhad letu míče 2(1) - 0(1) 0(2) 0{1) 6(5) 
·emná koordinace 
navedeni míče pffliš 
k protihráči 
soupel' vystihl záměr 
provedení skluzu 1 1 
zastavení před SOUD. 1 1 
nezdařené prohozeni 
celkem=% 1 3 1 - 2(1) 1 ~1) 5(2) 4(1) 1 1 1 24(5)-23,~ 
taktika: 
vyraženi proti proti hr. 1 2 4 2 9 
podceněni 1 - 1 2 
nedorozumění se spol. 0(1) 0(1) 
nesleduje ostatní 1 - 1 
proti hráče 
nedostoupeni protihr. 1 1 2(1) 0(1) 5(2) 
při zpracování míče 
netakti_cký faul 1 - 1 3 3(1) 3(2) 2 - 13(31 
taktický faul 2 1 3 
chybná pfedvídavost 1 - 1 
otočeni zády k soup. 1 - 0(1) 2(11_ 
nesprávné řešení sit. 
hráč nesleduje míč 1 1 

-v pohybu od mlče 
celkem-% 2 3 1 3 1 5(2) 7 6(2) 6(3) 1 1 - 2 - 38(7)=37,6% 
kondice: 
slab!_ odrazová síla 0{1) 0(3) 0(3) 0(1) 0(7) 0(151 
pomalá reakce na 0(3) 0(3) 
odražený míč 
!pomalá akcelerace 1 1 1 1 1 5 
!pomalá start. rychlost 
nedůrazná hra tělem 0(1) 1 0(1) 0(1) 0(1) 2 7(41 
pomalá reakce na 1 1 - 2 
~ěnu her.situace 
pomalá reakce na 0(2) 2(1) 2(1) 0(1) 7(5) 
pohyb soupeře 
celkem=% 0(1) 1 1 2(1) 0(1) 7(6) 7(5) 4(2) 14(11) 1 - 39(27)=38,6'}1 
celkem všechny sit. 4(1) 7 3 5(1) 5(2) 13(8) 18(6) 15(6) 24(15) 1 2 1 - 3 1 101(39} 
celkem v% obranné pásmo- 35,6% střed- 56,5% utočné pasme- 7,9% 
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Tabulka č.69 - Chyby v soubojích 1:1 dle indikátoru IHV I prostor souboje 1:1 

UTOGNA F A Z E SOUCET 
indikátor IHV H E R N I P R O S T O R SITUACI 
pflelny chyb OBRANNE PASMO STRED UTOCNE PASM_O 

ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED ZLEVA ZPRAVA STRED 
technika: v PU-pr'ed v PU-před v PU-před v PU-před v PU-před v PU-před 
iipatná koordinace 1 2 1 2 1 - 7 
chybné kryti míče 2 1 2 2 1 - 8 
předkopnutf míče 3 1 2 3 9 
odhad letu miče 0(6) 0(11) 0(8) 0(3) 0(1) 0(2) 0(4) 0(35) 
emná koordinace 2 1 1 1 - 5 
navedeni míče přfliš 2 1 1 1 1 6 
k_ll_rotihréči 
souper vystihl záměr 1 2 3 
p_rovedenl skluzu 
zastaveni před soup. 
nezdařené prohozeni 1 1 
celkem= o/o 3 16(6) 15(11) 10(8) 4 9(3) 1 7(1) 4(2) 5{4) 74(35)=63,8'r! 
taktika: 
vyraženi proti protihr. 
podceněni 1 1 - 2 
nedorozumění se spol. 
nesleduje ostatní 2 1 2 1 6 
proti hráče 
nedostoupeni protihr. 
pl'i zpracováni mlče 
netaktický faul 0(1) 5(4) 0(1) 3(1) 0(1) 11(8) 
taktický faul 
chybná předvídavost 
otočeni zády k soup. 
nesprávné řešeni sil 1 - 1 
hráč nesleduje mlč 0(1) 0(1) 

-v pohybu od mlče 1 1 
celkem=% 2(1) 2 5(4) 2(1) 7(2) 1 2(1) 1 - 22(9)=19% 

kondice: 
slabá odrazová sila 0(1) 0(3) 0(3) 0(7) 
pomalá reakce na 2(1) 2(1) 
odražený míč 
pomalá akcelerace 1 1 2 
I pomalá start. rychlost 1 1 
nedůrazná hra tělem 2ffi 2(1) 2(1) 0(1) 7(4) 
pomalá reakce na 
změnu her.situace 
pomalá reakce na 1 1 
lll<>_hyb soupeře 
celkem=% 4(2) 8(5) 3(1) 1 0(4) 20(12)=17,2% 
celkem všechny Slt. 3 18(7) 21(13) 23(17) 6(1) 19{6) 2 10(2) 5(2) 9(8) 116(56) 

celkem v% obranné pásmo - 2,6% střed- 49,1% útočné pásmo - 48,3% 

( .. )- souboje ve vzduchu 

V tabulkách vidíme jednotlivé podíly chybných řešení ve zvolených herních činnostech ve 

vztazích k vybraným ukazatelům (příčiny chyb, stupeň obtížnosti, indikátor rnv, prostor). 

Některé z vybraných ukazatelů budou pro názornější představu znázorněny graficky. Celkem 

bylo hodnoceno 593 chybných řešení v herních situacích, z toho 559 situací bylo následně 

posuzováno v kategorii přihrávání, zpracování, střelba a souboje 1:1. Nejvyšší podíl ze všech 

zaznamenaných chybných řešení má herní činnost přihrávání- 37,5%, což odpovídalo celkem 

221 chybným přihrávkám v utkáních. Vysoký podíl jsme zaznamenali také u soubojů 

1:1(36,8%), kde se v celkovém počtu projevily hlavičkové souboje. Při zpracování míče se 

chybovalo v 88 případech (14,9%). Kategorie střelba měla na celkový pohled zanedbatelný 

vliv, avšak především její úspěšnost rozhoduje o výsledku utkání. 
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Graf č.l - podíl herních činností na chybném řešení 

souboje 1 :1, 
36,80% 

Podíl indikátorů IHV 

pfihrávánl; 
37,50% 

zpracován~ 

14,90% 

Z vysledovaných údajů je vidět rozdílná chybovost z pohledu indikátoru IHV. Výsledky 

pozorování nám potvrdily, že k chybným řešením docházelo nejčastěji v důsledku 

technického provedení. Podíl techniky na chybných řešeních ve zvolených herních činnostech 

činil celkem 54,2%. Nepřekvapujícím zjištěním je nízký kondiční podíl na chybných řešeních, 

jenž činil16,1%. Kondiční faktory byly zastoupeny především v hlavičkových soubojích a to 

zejména díky nedůrazné hře tělem a slabou odrazovou silou. Vyšší podíl v chybovosti z 

hlediska taktiky nás příliš nepřekvapil, vzhledem k tomu, že jsme hodnotili dorostenecký 

tým.Na taktice se nejvíce podílely především netaktické fauly v osobních soubojích a v 

přihrávání nedostatečná zraková kontrola spoluhráčů a nesprávné řešení přihrávkou . 

Graf č.2 - podíl indikátorů IHV na chybném řešení 
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taktika; 29,70% 
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Prostory ztrát 

Nejčastěji docházelo k chybným řešením ve sledovaných herních činnostech přihrávání, 

zpracování, střelba a souboje 1:1 v tzv. středním pásmu, oproti nejméně chybám v obranném 

pásmu. 

Graf č.3 - prostorové rozloženi chybovosti 

útočné pásmo; 
29,70% 

obranné pásrm; 

17,50% 

stredni pésrm; 
52,80% 

4.4.3 Výsledky kvalitativního pozorování 

Při sbírání informací jsme se zaměřili na kvantitativní a kvalitativní šetření okolností, které 

provázely zvolené herní činnosti. 

Přihrávání 

Hodnocení výsledků -

Přihrávání se 37,5 % podílelo nejčastěji na všech ztrátách (221 ztrát). Nejvíce chybných 

provedení přihrávek bylo zapříčiněno technikou, a to ve 110 případech (49,8 %). Přibližně 2/3 

nepovedených přihrávek tvořila krátká a dlouhá přihrávka (72 resp. 74). Překvapivě nízký 

podíl v chybovosti jsem zaznamenal u narážeček, kde již jejich samotné vyskytnutí v utkání 

bylo minimální. Překvapivý byl podíl taktiky jako příčiny nepovedené přihrávky - 42,1 %. 

Tento podíl však představovaly především odkopy z vlastní poloviny, nedostatečná zraková 

kontrola spoluhráčů či nesprávné řešení přihrávkou. Vliv kondice byl zanedbatelný. Chyby v 

technice přihrávání byly zaznamenány ve 49,8% případů a to především v chybném vytočení 

přihrávající nohy (17) nedostatečného položení nártu pod míč (14), jemné koordinaci (ll) a 
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přihrání míče mimo jeho těžiště (ll)- viz.tabulka č.56(shrnutí výsledků). V rámci většího 

kvalitativního rozlišení jsme přiřadili okolnosti herní situace při přihrávání do vztahu se 

stupněm obtížnosti. Zde se jednoznačně potvrdil jeden z problémů ve fotbale, spočívající v 

přihrání na nabíhajícího spoluhráče pod tlakem soupeře II., III. - podíl v tomto případě činil 

39,8 % (tj. 88 přihrávek z 221). Kritickým místem v přihrávání je pohyb přihrávajícího. 

Vysoký byl také podíl přihrávek "na nikoho" ve stupni obtížnosti II., III., který však byl 

ovlivněn odkopy či nedostatečnou zrakovou kontrolou (32,1 %). Další z trendů moderního 

fotbalu- přihrávka prvním dotykem- činil37,1 %chybných řešení. Při srovnání přihrávek v , 
'-7 

postupném útoku a rychlém protiútoku byl zaznamenán téměř dvojnásobně větší počet '::; 
'<:: 

zkažených přihrávek u postupného útoku (93:55). Zde je však třeba uvést, že přihrávek v 

postupném útoku je během zápasu podstatně více i z hlediska povedených. Při rozboru 

přihrávání v herním prostoru jsme zaznamenali nejvíce chybných přihrávek uprostřed hřiště 

(56,1 %). Přihrávky z vlastní poloviny tvořily 24,4% (54) všech chybných. Oproti 19,5 %v 

útočné polovině. Podíl nepřesných přihrávek z vlastní poloviny měly na svědomí především 

odkopy. Pouze vítečně docházelo ke ztrátám přihrávkou v pokutovém území. Naopak v 

soupeřovo polovině se nejčastěji chybovalo v přihrávkách ze stran do pokutového území (26). 

Tabulka e.5B- Chybné přihráváni v okolnostech hemr situace/stupeň obtížnosti 
přihráváni stupeň obtížnosti součet 

okolnosti her.situace I. ll. 111. % 
kategorie A 
přihrávající-v pohybu 19 91 57 167 

-z mfsta 5 13 4 22 
-1 .dotykem 7 38 37 82 
-po zprac. 2 23 7 32 

kategorie 8 
postupný útok 16 57 20 93 
rychlý protiútok 3 35 17 55 
kategorie C 
finálnf přihrávka 5 5 10 
pfihrávka do ofsajdu 2 1 2 5 
kategorie D 
přihrávka na volného 11 14 3 28=12,7% 

na obsazeného 6 19 9 34=15,4% 
na nabfhajfcfho 4 63 21 88=39,8% 
neadresná 6 28 37 71=32,1% 

celkem-% 12,20% 56,10% 36,70% 221 
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Graf č.4 porovnává v kategorii D jednu ze zvolených okolnosti herní situace. 

45,00% ]'-------~----- ---
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pi'ihrá~a na \Oiného 
spoluhráče 

Zpracování 

Hodnocení výsledků -

Graf č.5 -způsob zpracování 

pi'ihrá~a na 
obsazeného 
spoluhráče 

tlumeni; 36,40% 

piihrá~a na 
nabíhajfcfho 
spoluhráče 

přihrá~a neadresná 

Celkem bylo hodnoceno 88 chybných zpracování. Nejčastější příčina chybného zpracování se 

projevovala v technice (76,1 %). Všechny tři způsoby zpracování byly přibližně stejně 

zastoupeny v počtu chybných provedení. Za zmínění stojí skutečnost vyskytnutí kondiční 
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příčiny chybného zpracování u tlumení a stažení v nedůrazné hře tělem, která souvisí s 

přistoupením soupeře před či v průběhu zpracování. Z hlediska prostoru docházelo nejčastěji 

ke ztrátám ve středu hřiště (64,8 %), oproti tomu vlastní polovina (5,7 %), což 

souvisí s jednoduchým řešením situací (především přihrávkami z prvního dotyku, odkopy). 

Zajímavé je, že nedošlo k chybným zpracováním v prostoru pokutového území (pouze lx). Z 

hlediska okolnosti herní situace se nejvíce chybovalo při zpracování v pohybu pod tlakem 

soupeře zezadu, ze strany či zepředu (v pohybu 46,6 %, v pohybu proti 31,8 %) V souhrnu 

zpracování při tlaku zezadu takto činilo dokonce v 45 situacích z 88. Ve stupni obtížnosti II., 

III. v okamžiku zpracování docházelo ke ztrátám přibližně stejně ( 4 7, 7 % ku 46,6 % ). 

Tabulka č.61- Chybné zpracování v okolnostech hemf situace/stupeň obtížnosti 
zpracování stu oeň obtížnosti součet 

okolnosti her.situace I. ll. 111. % 
na místě-tlak zezadu 4 913=14,8% 
- ze strany,zepředu 2 24=4,5% 
-bez tlaku 1 1 2=2,3% 

v pohybu-tlak zezadu 8 816=18,2% 
-ze strany,zepředu 12 719=21,6% 
-bez tlaku 3 3 6=6,8% 

!pohyb proti-tl.zezadu 9 817=19,3% 
-ze strany,zepředu 4 2 6=6,8% 
-bez tlaku 1 4 5=5,7% 

celkem=% 5=5,7% 39=44,3% 44=5()0,1, 88 

V technických příčinách chybných zpracování se projevovaly nejvíce - odhad letu míče, 

nedostatečný zpětný pohyb, zprac.nohy při kontaktu s míčem, nedostatečné krytí míče v 

průběhu zpracování, pomalá reakce na míč a jemná koordinace zprac. nohy - viz. tabulka č.59 

(shrnutí výsledků). 
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Graf č.6 - zpracování - okolnosti herní situace 

v pohybu proti - bez tlaku l!]ši~~]š.7Qcv;-~-
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Střelba 

Hodnocení výsledků -

Střelba se podílela na ztrátách v 5,6 % všech pozorovaných situací ( průměrně 8 střel na 

zápas). Oproti tomu např. analýzy z MS uvádějí průměrný počet 14 střel v zápase, my jsme se 

tomuto číslu ani zdaleka nepřibližili. Technika provedení střelby byla příčinou chybného 

zakončení v 84,9% (28 střel). Předpokládaně nejčastěji provedené zakončení bylo nohou ze 

země (16 střel). Z taktického hlediska bylo jako největší příčinou chybného zakončeni 

vyhodnoceno nesprávné řešení zakončením (střelba z úhlu, přes hlavu apd.). Nejčastěji 

zvolenou variantou střelby byla střela prvním dotykem po přihrávce (14 střel). Tato okolnost 

souvisí s tlakem soupeře na střílejícího hráče při stupni obtížností II., kdy hráč má možnost 

volby řešení, ale zároveň je již atakován soupeřem. Zakončení bylo nejčastěji prováděno v 

pokutovém území a mimo, shodně 15 pokusy. Velkou slabinou v zakončení je přesnost. 

Celých 16 střel z 33 směřovalo mimo branku. V této souvislosti je zapotřebí zdůraznit 

technické příčiny zakončení, zejména záklon těla, nedostatečné sklopení nártu, postavení 

stojné nohy před míčem a neodpovídající polohu hlavy při úderu do míče, které tvořily 42,4 

% nepřesných zakončení. Zajímavé je, že v provedení střelby jsem nezaznamenal jako 

rozhodující příčinu chybného zakončení kondiční faktory(viz.tabulka č.62 - kap.shrnutí 

výsledků). 
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Ačkoliv střelba měla svými 5,6% nejmenší podíl na ztrátách míče, nelze tento podíl nějakým 

způsobem vyzdvihovat, ba naopak. Se vzrůstající kvalitou defenzivní činnosti a herních 

systémů a trvajícím nedostatkem gólů se dostává v současném fotbale zvláštní pozornosti 

zakončení. Úspěšnost této herní činnosti je rozhodujícím faktorem úspěchu družstva v utkání, 

přesná střela je cílem každé akce. Vzhledem k nedostatečnému počtu zakončení v námi 

sledovaných utkáních se tato herní činnost obtížně hodnotila. Řešením může být větší 

zaměření na situace, které vytvářejí prostor ke střelbě (uvolňování prostoru, naběhnutí do 

prostoru, různé taktické varianty, hráči o sobě vědí naslepo atd.). Toto pozorování však 

přesahuje rámec našeho výzkumu. 

Graf č. 7 - Okolnosti herní situace před střelbou/počet střel 

1.dotykem z pi'ihrá~y 

vedení míče 

zpracování míče 

obejiti soupeře 

přímý \Oiný kop 

Souboje 1:1 

Hodnocení výsledků -

o 2 4 6 8 10 12 14 16 

Souboje 1:1 byly ve 36,8 % druhou nejčastější příčinou ztráty míče po přihrávání. Celkem 

bylo posouzeno 217 chybných soubojů v UF a OF. Jednotlivé fáze jsme vzhledem k jejich 

specifikám posuzovali odděleně. Sledovanou kategorii velmi ovlivnily v obou fázích hry 

hlavičkové souboje (44%). 

V obranné fázi hry se nejvíce na prohraných osobních soubojích podílela taktika a kondice 

(37,6% resp.38,6%). Na taktické stránce se podílely především vysoké množství netaktických 

faulů (ll) a časté vyražení proti protihráči. Z hlediska kondice tomu nejčastěji bylo ve slabé 
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odrazové sile(15), která úzce souvisí s již zmiňovanými hlavičkovými souboji, dále pak 

nedůrazná hra tělem. Technická stránka se podílela 23,8%, avšak zařadili jsme sem kategorii 

špatné koordinace, která se celkově na prohraných soubojích podílela nejvíce (15,8%). Zde se 

jednalo o neobratné reakce na klamné pohyby soupeře. Ke zmínění také stojí uvést kategorii

odhad letu míče (6) (viz.tabulka č.68 - kap. shrnutí výsledků). V hodnocení hemiho 

prostoru se nejvíce prohraných soubojů odehrálo ve středu hřiště (56,5%). V obranném pásmu 

35,6% a útočném 7,9%. Poloha hráče v čelním postavení vůči soupeři v obranném souboji 

byla nejčastěji vyskytovaným postavenim v průběhu souboje (75,3%). 

Graf č.8- znázorňuje postavení vzhledem k protihráči při prohraném souboji 1:1 v OF 
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Útočná fáze hry byla celkem jednoznačně v režii techniky (63,8%). Jednalo se především o 

souboje v postavení čelně a bočně proti soupeři (35). Vzhledem k hlavičkovým soubojům 

však bylo nejvíce zastoupeno postavení zády k protihráči (30). V ÚF opět vystoupil do 

popředí faktor kondice, konkrétně nedůrazná hra tělem a slabá odrazová síla . Zajímavé bylo 

zjištění množství netaktických faulů v ÚF. Tyto fauly ale měly svůj původ v nepřiměřeně 

tvrdé hře hráče, který svou nepřiměřenou hrou v hlav. soubojích tento faktor zviditelnil. V 

technické stránce hodnocení prohraných soubojů se nejčastěji ze všech situací posuzovala 

kategorie odhad letu na míč (35), která opět úzce souvisela s hlav.souboji. Dalšími nejčastěji 

určenými kategoriemi byly předkopnutí miče, chybné krytí míče a koordinace (viz.tabulka 

č.69- kap. shrnutí výsledků). Nejvíce prohraných soubojů v ÚF se odehrálo v útočném 

pásmu, především před pokutovým územim a ve středu hřiště (48,3% a 49,1 %). K minimu 
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chybných řešení docházelo v obranném pásmu, což celkem logicky souvisí s odvahou 

podstoupit souboj a případnými následky v důsledku ztráty míče. 

Graf č.9 - znázorňuje postavení vzhledem k protihráči při prohraném souboji 1:1 v ÚF 

40,00% 

35,00% ~ 
30,00% -

25,00% ! 

20,00% t 
15,00% t 
10,00% 

5,00% 

0,00% -t·""'--'---'----r---'----'.;.....o...-,--'--.__-r-__.__--1.,_-r_._____._.,-__.__..._~ 

na zemi 
čelně k 
soupei'i 

na zemi
bočně k 
soupeři 

na zemi 
zády k 
soupel'i 

99 

ve vzduchu - ve vzduchu - ve vzduchu -
čelně k bočně k zády k 
soupeři soupel'i soupeři 

Řada11 



5. ZÁ VĚREČNÁ ČÁST 

5.1 Diskuse 

Pozorováním a vyhodnocením vybraných utkání jsme nashromáždili množství informaci,které 

nám při správné interpretaci pomůžou odhalit rozdíly v individuálním herním výkonu a 

zachytit charakter herních činností v nichž se chybovalo. Takto se dopracujeme ke stanovení 

tréninkových opatření vedoucích k rozvoji a kultivaci tréninkového procesu. 

5.1.2 Určeni podstatných chybných řešeni v herním výkonu 

Jako nejčastěji podílející se chybná řešení v utkání jsme označili herní činnosti přihrávání, 

zpracování a souboje 1 : 1. K těmto kategoriím jsme ještě přiřadili střelbu, která se sice tolik 

nepodílí na celkové chybovosti, ale celková úspěšnost v této činnosti výrazně rozhoduje o 

výsledku utkání. Je naším zájmem, aby podíl chybovosti co nejvíce klesal a celkový počet 

chyb byl minimální. 

Přihrávání se podílelo ze 37,5% na všech zaznamenaných chybných řešeních. Podíl soubojů 

1:1 byl 36,8% a zpracování 14,9%. Nejčastější příčinu chybného provedení herních činností 

jsme pozorovali v nezvládnuté technice provedení. Nesmíme přitom opomenout podíl taktiky 

na chybovosti, jenž v našem šetření činil 29,7%. Vzhledem k tomu, že jsme hodnotili 

dorosteneckou kategorii, tím více nabývá tento údaj svou důležitosti. 

Současný vývoj fotbalu hráče nutí pracovat s míčem co nejrychleji, efektivně a ekonomicky. 

V podstatě při formulaci závěrů souhlasíme s Buzkem (1999), který hodnotí trend světového 

fotbalu jako směřující k vyšší rychlosti, vyžadující rychlejší orientaci, rychleji vyřešit herní 

situaci, "být celkově rychlejší". Dostatečná herní rychlost hráče - schopnost hráče rychle 

jednat v komplexních herních situacích - představuje psychickou (kognitivní) a motorickou 

složku, jíž tvoří soubor pohybových a herních dovedností -je ve fotbale na současné vrcholné 

úrovni základním požadavkem. 

5.1.3 Pokyny k tvorbě metodicko - organizačních forem 

Soutěžní a tréninková zatížení jsou základní nepostradatelné faktory rozvíjející herní výkon. 

Absence nebo potlačení jednoho z nich se stává deformačním faktorem rozvoje a kultivace 
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herního výkonu (Dobrý, Semiginovský 1988). Pravidelné konfrontace s protivníky jsou stejně 

důležité jako vhodně zvolený, odborně vedený tréninkový proces. 

Při tvorbě MOF se musíme zaměřit na jejich přímou souvislost s herním výkonem v utkání a 

didaktickými formami musíme zdokonalovat to, co skutečně chceme. 

Při tréninku je důležité působit zejména na rychlostní složku herního výkonu - dynamickou 

techniku (práce s míčem v rychlosti). Většina MOF, které doporučujeme, zahrnuje rychlost 

manipulace s míčem a rozhodování o volbě řešení herní situace. Dále nesmíme zapomínat na 

fixaci správných taktických návyků - jako je automatika zpracování míče do pohybu, 

uvolňování se bez míče aj. Důležitým prvkem současného tréninku je rozvoj kondiční 

připravenosti ve specifických herních podmínkách formou intermitentního zatížení, které 

nejvíce odpovídá požadavkům střídavé vysoce intenzivni činnosti v utkání. 

Většina herních situací v utkání vzniká a vyvíjí se náhodně a hráč je nucen řešit bez 

předběžné přípravy ve velmi krátkém čase. V tréninkových jednotkách by se měly vytvářet 

podobné náhodné podmínky, které by svým deformačním vlivem kladly zvýšené nároky na 

stabilitu herních dovedností a zvyšovaly odolnost hráče. 

Bylo prokázáno, že u mládeže se projevuje nižší odolnost přesnosti vůči deformačním vlivům 

než u dospělých. Proto je užitečné formovat a zdokonalovat herní činnosti či situace v 

působení deformačních faktorů a tím se učit odolnosti proti rušivým vlivům. 

Nezvykle vysoký podíl v chybovosti jsme zaznamenali v takticky chybném provedení herních 

činností. Proto je zapotřebí věnovat pozornost individuální taktice, přesněji řečeno 

senzorickým a kognitivním činnostem, které stojí v základu úspěšného řešení herních situací. 

K tomuto účelu se využívají MOF s proměnlivými herně situačními podmínkami - herní 

cvičení ll.typu a průpravné hry. 

5.2 Praktická část 

S ohledem na výsledky jsme se v praktické části pokusili o přenos situačně herních souvislostí 

děje utkání do didaktických forem. Tento přenos se nazývá didaktická redukce (Schaller, 

1982 in: Buzek 1991) a spočívá ve zjednodušování komplexních herně činnostních souvislostí 

vyskytujících se v utkání a v izolování dílčích herních situací, herních činností a jejich prvků 

z herního dějového kontextu. 
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5.2.1 N avrhnuté metodicko - organizační formy 

V příloze předkládáme několik příkladů MOF, které jsou zaměřeny zejména na: 

vytváření individuálních a skupinových taktických návyků (rychlá, efektivní a 

ekonomická řešení herních situací, zpracování do pohybu, spolupráce hráčů při 

obranné a útočné činnosti, orientace na hřišti atd.) 

střelba a její nácvik v podmínkách utkání 

zdokonalování ovládání míče v rychlosti ("dynamická technika") 

rozvoj kondiční připravenosti ve specifických herních podmínkách formou 

intermitentního zatížení 

rozvoj "herní inteligence" 
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5.3 Závěr 

V této práci jsem provedl analýzu herních činností jednotlivce z pohledu chybných řešení. 

Uvědomuji si, že požadavky na hráčské funkce se mohou měnit, protože fotbal, stejně jako 

jiná odvětví lidského počínání, se stále vyvíjí a přichází stále nové a moderní trendy. 

Analýza odhalila chyby především v technické a taktické stránce v činnostech přihrávání a 

osobních soubojů. 

V rámci odstranění chybných řešení v herním výkonu jsme navrhli opatření pro tréninkový 

proces. Především nám šlo o stanovení obecných zásad při vedení tréninkového procesu s 

příkladem několika vhodných metodicko - organizačních forem. 

Realizace celého našeho výzkumu se neobešla bez problematických míst, proto považujeme 

za nutné se zmínit o některých problematických bodech. Za jedno z problematických míst 

považujeme především možné zkreslení některých situací na pořízených DVD záznamech. Ne 

vždy se nám podařilo zachytit sledované herní činnosti ve všech okolnostech herní situace. 

Přestože jsme se snažili o maximální přesnost při určování sledovaných charakteristik, ne lze 

přesně zaručit objektivitu námi získaných dat. Některé kategorie pozorování jsou velmi 

subjektivní. Zároveň musím říci, že celkové vyhodnocení by bylo zcela jistě přesnější a 

zjištěné závěry více odůvodnitelné při vyšším počtu analyzovaných utkání. Zajímavý by byl 

určitě také pohled na utkání z hlediska úspěšně provedených řešení v herních činnostech. 

Chtěl bych ještě dodat, že utkání lze hodnotit z mnoha pohledů. V průběhu mého pozorování 

jsem vyhodnotil, že velmi chybných řešení v herních situacích má svůj původ již před 

provedením činnosti či těsně po provedení. Myslím si, že by bylo zajímavé, kdyby se někdo 

takto pokusil hodnotit problematiku herního výkonu. 

Věřím, že tato práce přispěla k odhalení některých příčin chybovosti v herním výkonu. Já 

osobně jsem se dozvěděl mnoho zajímavých informací, které v budoucnu využiji ve své 

tréninkové praxi. 
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Přílohy: 

1) prostorové rozdělení hrací plochy 
2) výběr cvičení ve vybraných metodicko - o~anizačních formách 
3) DVD záznam - ukázka chybných řešení v herních činnostech jednotlivce 
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- výběr cvičení ve yYbraných MOF -

l) Přihrávání,čtveřice (průpravné cvičení II.typu) 

Krajní hráči si po naražení s vnitřními hráči přihrávají vzduchem,po deseti přihrávkách 

výměna hráčů. Vzdálenost krajních hráčů cca 30-40m (viz. obr.). 

Varianty:nejdříve 2 dotyky( I. dotykem zpracování a druhým naražení,později I. dotykem 

rovnou naražení) 

Záměr:nácvik techniky přihrávky vzduchem po" narážečce";klademe důraz na kvalitu 

provedení,pohyb proti míči,zpracování do pohybu. 
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2) Přihrávání,převzetí míče pod tlakem soupeře (herní cvičení I. typu) 

Dva soupeřící hráči jsou postaveni vedle sebe čelem k trenérovi ve vzdálenosti 15m od 

trenéra. Úkolem hráčů je, v momentě přihrávky od trenéra , vystartovat proti míči, prvním 

dotykem míč převzít a druhým ihned trefit jednu z branek postavených na úrovni trenéra 

vzdálených lOm od sebe.Forma soutěže- dvě družstva. 

Varianty:možné zařazení koordinačních prvků před vyražením na míč. 

Záměr: současný nácvik převzeti míče do pohybu a přihrávání pod tlakem soupeře 



3) Přihrávání a převzetí míče bez tlaku soupeře - skupinové varianty (PC - I. typu) 

Hráči jsou rozestavěni v daném schématu (kosočtverec, čtverec, trojúhelník apod.) a provádějí 

zvolená cvičení na nácvik přihrávání a převzetí míče. Cvičení a rozestavění postupně 

obměňujeme.Postupně zařazujeme složitější prvky nácviku. Cvičení jsou vhodná pro zařazení 

do průpravné části TJ. 
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4) Souboj 1:1 po převzetí míče (průpravná hra) 

Průpravná hra I: I je hrána ve výseči o stranách I Om s 2 malými brankami širokými 

2m.Obránce přihrává míč útočníkovi a okamžitě ho napadá.Snahou útočníka je překonat 

v souboji obránce a driblinkem projít jednu z dvou branek. Střídáme role( obr.). 

Záměr:prudké přihrávky po zemi s dobrou kontrolou míče při zpracování;kontrola míče při 

vedení a obcházení soupeře,krytí míče;obránce pohyb k míč~ snížené těžiště, vytlač 

uje a donucuje ke zpomalení apod. 
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5) ZakGnčení po sérii "narážeček'' (průpravné cvičení I. typu) 

4 hráči rozestavení v rozích čtverce navzájem kombinují,hráč D přebírá prvním dotykem 

přihrávku do pohybu a následně střílí na branku.Hráči se postupně posouvají po obvodu 

čtverce(po přihrávce vysprintují na určené místo ).Pro lepší plynulost a zároveň odpočinek 

vytvoříme dva čtverce vedle sebe a hráči tak střídavě zakončují (obr.). 

Záměr:přihrávky na jeden dotyk,pohyb proti míči , převzetí míče prvním dotykem do pohybu 

s cílem co nejrychleji zakončit. 



6) "dynamická technika spojená s přihrávkou (herni cvičeni II.typu) 

Ve vymezeném území stojí proti sobě čelně obránce a útočník.6 m za obráncem jsou 2 branky 

lm široké ve vzdálenosti cca 6m od sebe.Útočník má míč , snaží se oklamat obránce přihrát 

míč do jedné z branek. Obránce kopíruje klamný pohyb útočníka s cílem nedovolit 

přihrát.Hráči si navzájem nesmí vstoupit do svých prostorů. útočník má připraveno více míčů 

a po každé ztrátě pokračuje znovu.( IZ- I min,IZ = IO).Soutěžní formou (obr.). 

Záměr: současný nácvik technických prvků ve spojení s rychlou a přesnou přihrávkou pod 

tlakem soupeře. 
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7) Cvičení zaměřené na útočné činnosti jednotlivce- přihrávání,zpracování,vedení míče 

,souboje 1:1 a střelba (herní cvičení I. typu) 

Prostor je vymezen dvěmi brankami vzdálených od sebe 30 m.Hráčijsou rozděleni na 4 

skupiny a rovnoměrně postaveni přibližně Srn od tyčí na brankových čarách. Cvičení začínáme 

vždy diagonální přihrávkou na hráče v protilehlé skupině.Hráč míč převezme a provádí 

souboj s proti vyběhnuvšim hráčem. Vítěz souboje zakončuje střelou na branku ve směru 

svého pohybu a cvičení zahajuje druhá strana (obr.). 

Varianty:Po přihrávce nedochází k souboji, ale pouze ke " sklepnuti •• a hráč zakončuje 

střelou na branku (po převzetí prvním dotykem nebo z první). Přihrávající hráč sprintuje po 

vertikální ose na opačnou stranu. Cvičení také můžeme začínat vertikální přihrávkou na 

protihráče, zejména k využití nácviku při převzetí a zakončení. V průběhu cvičení jednotlivé 

skupiny protáčíme ,aby každý hráč provedl stanovenou činnost . 
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8) Kombinace 3:2 + 1 (herní cvičení ll. typu) 

Úvodní rozestavení hráčů (obr).Začínáme přihrávkou obránce na soupeřovo útočníky.Útočník 

převezme míč a v rychlosti pokračuje v kombinaci 3:2 až do zakončení.( Obránce po přihrávce 

soupeři ihned vytváří tlak zezadu na útočníky). 

Záměr: útočné kombinace hráčů pod tlakem soupeře zezadu , zepředu. 
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9) Hra v kruhu, 6:3 (průpravná hra) 

Hráči na obvodu kruhu kombinují max.dvěma dotyky.Hráči uprostřed mají za úkol napadat a 

zachytávat míč.Hodnotíme počet získaných míčů.Přihrávka skrz střed je bolusová. 

IZ: 1 min.30 s. a následná výměna hráčů. 

10) Přihrávání pod tlakem soupeře (průpravná hra) 

Hráči kombinují v ohraničeném území( obr.) a jsou atakováni do tohoto území vbíhajícími 

dvěmi protihráči.Po sérii pěti úspěšných narážeček přenáší míč do opačného prostoru na 

spoluhráče. Ti jsou v okamžiku přenesení míče napadáni opět dvěmi protihráči. 

IZ: 2 min a výměna hráčů. 
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ll) Přihrávání (průpravná hra) 

Hra 8:8 (polovina hřiště až k pokut.území).Povoleny max.2 dotyky.Hráči kombinují na 

krátkou vzdálenost a po pěti úspěšně provedených přihrávkách následuje dlouhá přihrávka na 

spoluhráče(přenesení hry),kteráje bodově ohodnocena.IZ: 4 min.,IO: 2 min. 

12) Přihrávání,souboje 1:1 (herní cvičení ll. typu) 

Čtyři spoluhráči jsou ·rozestaveni v rozích vymezeného území 15x15m ( obr.).Uprostfed území 

je obránce,který má za úkol nepřipustit přihrávku křížem (hodnocena bodem).Hráč s míčem je 

hodnocen dle počtu povedených přihrávek skrz obránce do opačného rohu území,lze také 

provést souboj 1: l.Může si vypomáhat přihrávkou na spoluhráče do stran,kteří mohou hrát 

pouze jedním dotykem.Hráč uprostřed je naopak hodnocen počtem získaných mičů.IZ : 1 

mm. 
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13) Berní inteligence,souboje,koordinace (herní cvičeni ll. typu) 

Hráči jsou rozestaveni dle obrázku. Každý stojí za svou brankou.Na signál provedou zvolené 

koordinační cvičení a vysprintují vně území na opačný konec území,kde oběhnou branku a 

vbíhají do území.Zde leží uprostřed míč. Kdo vběhne první,převezme míč a začíná hra 

2:2,přičemž se útočí na branku hráče,který ve výchozím postavení stál naproti. Akce končí 

vstřelením branky a pokračujeme znovu od začátku IZ:IO- 1:5 
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14) Průpravná hra 4:4,přihrávání,převzetí míče pod tlakem soupeře 

Hra v prostoru 15x30m.Úkolem je převádět míč z jedné strany na druhou (bodově 

ohodnoceno- viz.obr.).Hráči uprostřed mají povoleny max. dva dotyky a možnost naražení 

s hráči na obvodu,kteří mají pouze jeden dotyk.IZ : 2 min, poté výměna hráčů. 
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