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Wstęp
Nie jest tajemnicą, że na przestrzeni ostatnich kilku dekad piłka nożna na
świecie, a w szczególności w Europie, przechodzi znaczącą transformację.
W nowoczesnym futbolu, zespoły grają niezwykle dynamicznie, zostawiając
zawodnikom jeszcze mniej czasu i przestrzeni na podjęcie odpowiednich działań.
Wysoki pressing, zmiany taktyczne, penetrujące podania. Gra informacji; ukryj swoje
intencje, starając się antycypować decyzje rywala. Różnorodność rozwiązań
taktycznych oraz charakterystyka gry najlepszych drużyn w Europie stawia przed
nami, jako środowiskiem piłkarskim w Polsce, nie lada wyzwanie i pomimo faktu, że
dogonienie, a już na pewno pozostawanie wśród najlepszych w europejskim futbolu
graniczy z niemożliwym, powinniśmy zrozumieć, jakie komponenty stanowią
o przewadze „szkół zachodnich”.
Na

boiskach

treningowych

pracujemy

ciężko

a

nasza

infrastruktura

i wyposażenie treningowe są najwyższej jakości. Nasze poczynania są monitorowane,
w miarę możliwości analizowane, i nierzadko stanowią punkt odniesienia do dalszej
pracy. Staramy się kontrolować intensywność, jednak czy wiemy, czym intensywność
w piłce nożnej jest w rzeczywistości? Dyrektor do spraw szkolenia w jednej z
czołowych

europejskich

federacji

piłkarskich

oraz

edukator

UEFA

opisał

intensywność, jako wypadkową pomiędzy obciążeniem i przeciążeniem pracy. Może
to być obciążenie fizyczne, taktyczne lub mentalne, a kumulacja wszystkich tych
parametrów tworzy „intensywność” pracy dla zawodników w piłce nożnej.
Intensywność, nie jest jednak równoznaczna do jej objętości, choć jest od niej
zależna. Nie jest bowiem tajemnicą, że podczas meczu zawodnik jest poddawany
wielu innym bodźcom a pojawiające się z biegiem czasu błędy biorą się nie tyle
z braku przygotowania fizycznego lub umiejętności technicznych, a nieodpowiednio
podejmowanych decyzji. W piłce nożnej efekt działania zależny jest, od jakości jego
wykonania. Wykonanie zależne jest od podjętej decyzji. Decyzja zależna jest od
świadomości taktycznej i zrozumienia → zrozumienie uwarunkowane jest ilością
i jakością zebranych informacji, a te z kolei zależne są od poziomu uważności,
świadomości oraz tego, ile zawodnik widzi. Były szkoleniowiec Arsenalu, Arsene
Wenger na jednej z konferencji zaznaczył, że „problemem w piłce nożnej jest fakt, że
bardzo często uczymy się tego jak grać, zaczynając od wykonania, a dopiero
później przechodzimy do procesu podejmowania decyzji, percepcję zostawiając na
końcu. (…) Interesujący jest fakt, że bardzo dobrzy zawodnicy skanują przestrzeń od
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sześciu do ośmiu razy w trakcie 10 sekund przed otrzymaniem piłki, podczas gdy
przeciętni zawodnicy robią to od trzech, do czterech razy. Najważniejsze jest jednak
to, że musisz analizować jakość percepcji oraz procesu podejmowania decyzji.”. Ten
mały szczegół uwarunkowany jest naszymi standardami. Naszą kulturą pracy,
kontekstem, jaki nadajemy naszym środkom treningowym oraz tym, jakie warunki
chcemy w nich stworzyć. To właśnie dlatego określenie; „jak” pracujemy, jest
ważniejsze od tego; „co” robimy. Człowiek uczy się poprzez interakcję z otoczeniem,
obcując

w

odpowiednim

środowisku,

doświadczając,

popełniając

błędy

i wyciągając wnioski, komunikując się. Ten właśnie obszar, w piłce nożnej, zależny
jest w głównym stopniu od właściwego użycia analizy. Czy zawodnicy chcą się
rozwijać pod wodzą trenerów, którzy mówią im jedynie, „co mają robić”, czy również
istotne jest dla nich „jak” – rozpoznawać sytuacje problematyczne i „jak” na nie
reagować? Staramy się wychodzić naprzeciw trendom z zachodnich szkół starając
się mówić coraz więcej o rozumieniu gry, skanowaniu przestrzeni i decyzyjności.
Poszukujemy wyizolowanych form treningowych, dajemy gotowe rozwiązania, które
miałyby dostarczyć naszym zawodnikom odpowiednich nawyków, aby więcej
widzieć, rozumieć i podejmować lepsze decyzje. Mówimy o „wychodzeniu na
pozycję”, „wzroku przez ramię”, a zapominamy o fundamentalnych kwestiach,
takich jak intencja, świadomość, tożsamość zespołu, kultura pracy i właśnie
odpowiednia intensywność, w kontekście i warunkach zbliżonych do tych, w których
nasi zawodnicy zmuszeni są poszukiwać skutecznych rozwiązań, gdy stawiają czoła
przeciwnikowi. Nie powinniśmy mylić rozumienia gry z inteligencją. Każdy rozumie
piłkę nożną na swój własny sposób, jednak grać efektywnie, oznacza grać
inteligentnie.

Inteligencja

to

w

dużym

uproszczeniu

zdolność

postrzegania,

zrozumienia zebranych informacji i zdolności do zaadaptowania się do warunków
zewnętrznych, które powstają w trakcie gry.

W niniejszej pracy posłużę się

badaniami przeprowadzonymi w formie wywiadów i rozmów z 17 trenerami
pracującymi na najwyższych poziomach rozgrywkowych w Europie i na świecie, aby
lepiej zrozumieć pojęcie inteligencji w piłce nożnej oraz przyjrzeć się możliwym
formom

rozwiązań na

temat

tego,

w jaki

sposób

rozwijać

inteligentnych

zawodników. Lista trenerów, którzy zgodzili się odpowiedzieć na pytania dotyczące
niniejszej pracy to: prof. Vitor Frade, twórca periodyzacji taktycznej (Periodização
Táctica) oraz jego uczniowie: Rui Sa Lemos (Portimonense SAD), Jorge Reis (FC
Barcelona),

Jorge

Maciel

(Lille

OSC),

Vitor

Severino

(Shakhtar

Donetsk).
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Ponadto: João Tralhão (AS Monaco), główny analityk i dyrektor działu analiz w Sport
Lisboa e Benfica Nuno Mauricio, Allan Steele (Brentford FC), Adam Owen (Seattle
Sounders), pracujący na co dzień w J-League; Tsuyoshi Takano (Southampton FC),
były selekcjoner drużyny narodowej Kanady Octavio Zambrano Viera, Ljuban Palinić
(Melbourne Victory), Dan Micciche (U15-U16 Arsenal FC), Ian Coll (PFC Ludogorets
1945), Kris Van Der Haegen (Royal Belgian Football Association, UEFA) oraz były
piłkarz, mistrz Europy z 2004 roku, Kostas Katsouranis. W tym miejscu pragnę im
serdecznie podziękować za poświęcony czas oraz wiedzę.
Z uwagi na naukową złożoność procesów percepcji, częściowo wspierał
będę się badaniami, których autorem jest Geir Jordet z Norwegian School of Sports
Sciences, dla którego organizacji na co dzień pracuję. Wspólnie przyjrzymy się
pojęciom takim jak procesy poznawcze, percepcja i ujęcie inteligencji w kontekście
piłki nożnej oraz właściwe użycie analizy taktycznej jako środka przewodniego w
pracy szkoleniowej.
Treść pytań znajduje się do wglądu w załącznikach na ostatniej stronie.
Rozdziały 2 oraz 3 poświęcone zostaną analizie oraz jej właściwemu użyciu
w procesie planowania i realizowania procesu treningowego w piłce nożnej. Chcąc
uszanować prywatność trenerów, którzy wzięli udział w badaniach do niniejszej
pracy, postanowiłem zachować anonimowość cytowania ich wypowiedzi. Wraz
z kolejnymi rozważaniami i wypowiedziami trenerów postaramy się znaleźć
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób analiza taktyczna i trening w odpowiednich
warunkach, jest w stanie pomóc zawodnikom osiągnąć wyższy poziom szybkiego
i skutecznego działania podczas gry w piłkę nożną.
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1. Ujęcie „inteligencji” w piłce nożnej - charakterystyka, proces rozwoju.
Podczas, gdy wielu trenerów chce pracować z zawodnikami przejawiającymi
wysoki poziom inteligencji w grze, w konsekwencji oceniając ich potencjał
w odniesieniu jej właśnie poziomu, nie jest do końca jasne, czy pojęcie inteligencji
w kontekście piłki nożnej zostało uprzednio odpowiednio zdefiniowane. Istnieje
bowiem znaczna różnica pomiędzy intelektem a inteligencją. Graham Collier
zaznacza, że intelekt jest postrzegany jako poznanie – racjonalne procesy umysłowe
składające się na „wiedzę”. Zdolność do identyfikowania (na temat procesów
poznawczych będziemy mówić w osobnej części), analizowania, zapamiętywania
i kategoryzowania fizycznych cech i implikacji jakiejkolwiek rzeczy lub zdarzenia
postrzeganego przez zmysły, w ten sposób umożliwiając zrozumienie obiektywnych
faktów dotyczących sytuacji zewnętrznych. Inteligencję natomiast uważa się za
samodzielną zdolność umysłową – funkcję świadomości, która wykracza poza fakty,
„jako takie”, aby sugerować znaczenie lub cel i określić kierunek działania, które
w odniesieniu do nich należy podjąć. Jest to poziom świadomości, który wyzwalany
jest przez pobudzenie „uczucia”; psychologicznego zjawiska, które towarzyszy
każdemu aktowi poznawania – „odczuwanych myśli”, które przywodzą do
świadomości ukryte emocje i wrażliwości, które towarzyszą nie tylko każdemu
zmysłowemu

doświadczeniu

zewnętrznemu,

ale

również

wewnętrznym

interpretacjom. To sposób, w który odczuwamy własną obecność determinuje to,
w jaki sposób interpretujemy zdarzenia zewnętrzne i jak jesteśmy zachęcani do
reagowania na nie.1 Stajemy, zatem przed możliwością stosowania dwóch
odrębnych metod, nauczania gry w piłkę nożną, które w końcowej fazie rozwoju
zawodników (wchodzących w kolektywny etap postrzegania i rozumienia piłki
nożnej)

determinują

przygotowanych

skuteczność

wcześniej

naszej

scenariuszy

pracy.

gry

Podczas,

(praca

w

gdy

sposób

powielanie
odtwórczy),

egzekwowanie podanych rozwiązań, czyli praca z pamięcią, kształtuje jedynie
intelekt w warunkach nienaturalnych, trening w strukturach zbliżonych do sytuacji
meczowych, gdzie pod presją czasu i przestrzeni (pole gry, przeciwnik, kolega
z zespołu) zawodnik zmuszony jest podejmować samodzielne decyzje w zależności
od kontekstu przygotowanego przez trenera (odpowiednie warunki pracy) ma
kluczowy wpływ na kształtowanie inteligencji w grze. Czym ona jest w rzeczywistości i
jak interpretują ją trenerzy biorący udział w badaniach do niniejszej pracy? Jeden z
1

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-consciousness-question/201205/intellect-and-intelligence ,
dostęp 11.09.2020 g. 12:20
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badanych trenerów, pracujący na co dzień w jednej z najlepszych akademii na
świecie opisuje inteligencję w kontekście piłki nożnej jako: „świadomość kontekstu
sytuacji w której znajduje się zawodnik, w odniesieniu do piłki, przeciwnika i kolegów
z zespołu. Jest to rozpoznanie gdzie i dlaczego (jeśli) podać piłkę skutecznie i w jaki
sposób przynieść korzyść drużynie”. Kolejny z trenerów odnosi się do niej jednak nieco
inaczej,

mianowicie

według

niego:

„inteligencja

piłkarska

przejawia

się

we wszystkich wymiarach związanych z działaniami w grze. Przez większość czasu
inteligencję kojarzymy ze zdolnością gracza do podejmowania decyzji na boisku, co
wiąże się mocno z wymiarem poznawczym. Mimo wszystko z mojej perspektywy
decyzje podejmowane przez zawodnika są wypadkową różnych przejawów
inteligencji, na przykład zdolność do kontrolowania emocji czy zachowywania
odpowiedniej koncentracji w trakcie meczu. Zgodnie z tą samą logiką, biorąc pod
uwagę inteligencję społeczną zawodnika możemy zauważyć jej wpływ na jakość
i częstotliwość jego interakcji z kolegami z drużyny. Ilość podań, drybling oraz
pozostałe

zawartości

techniczne

moją

być

determinowane

właśnie

przez

te czynniki.”. Aby odpowiednio stymulować zawodników w tym obszarze, jako
trenerzy, powinniśmy przyjrzeć się temu, co stoi na samym początku procesu
poznawania, – czyli procesom poznawczym, które stanowią fundament do rozwoju
inteligencji w piłce nożnej.
Procesami poznawczymi nazywamy te wszystkie procesy psychiczne, które
służą człowiekowi do uzyskania orientacji w otoczeniu. Dzięki nim jednostka może
zdobywać informacje i budować swoją wiedzę o świecie zewnętrznym i o samej
sobie. Fundamentem w tym systemie jest percepcja; proces, który zapewnia nam
kontakt z rzeczywistością, czyli z wydarzeniami mającymi miejsce poza układem
nerwowym, od pierwszych chwil naszego życia. Jest to możliwe, dlatego iż rodzimy
się z takimi strukturami neurofizjologicznymi, zwanymi systemami sensorycznymi, które
stanowią podłoże dla zaistnienia elementarnych procesów psychicznych. System
sensoryczny to taka część naszego układu nerwowego, który składa się z: narządu
zmysłu /receptora/, drogi nerwowej i odpowiedniego ośrodka w korze mózgowej.
Prawidłowo zbudowany system sensoryczny to podstawowy warunek, aby zaistniał
elementarny proces psychiczny. Proces percepcyjny zaczyna się od odebrania
bodźca przez narządy zmysłu, a dokładniej mówiąc przez komórki nerwowe
wyspecjalizowane w odbiorze ściśle określonych rodzajów bodźców, zwanych

6

receptorami. Przypomnijmy, że zaczyna się on od odebrania bodźca, który jest
pewnym rodzajem energii fizycznej /falą akustyczną, świetlną, siłą mechaniczną,
itd./, neutralną treściowo, przez receptor, w którym dochodzi do zamiany energii
fizycznej w energię bioelektryczną, która

w postaci impulsu nerwowego dociera do

odpowiedniego ośrodka w korze mózgowej, w którym dochodzi do powstania
wrażenia. Wrażenia są najprostszym procesem psychicznym, które odzwierciedlają
w spostrzegającym umyśle pojedyncze właściwości rejestrowanych bodźców np.
kolory, zapachy, dźwięki, kształty, ciepło, zimno itd. Można powiedzieć, iż jest to ten
etap procesu percepcyjnego, który przebiega od doznania wrażeń do identyfikacji
cech obiektów /jest to tzw. proces oddolny spostrzegania/. W wyniku tych procesów
pojawiają

się

w

naszym

umyśle

spostrzeżenia,

które

są

całościowym

odzwierciedleniem obiektu dającego się opisać poprzez treści wrażeń. Na tym
etapie percepcji tyle wiem o tym obiekcie ile informacji dostarczyły mi treści wrażeń.
Potrafię odpowiedzieć na pytanie, jakie to jest, a więc opisać dany obiekt. Jest to
niezwykle ważny etap procesu percepcyjnego gdyż tylko w ten sposób człowiek
może zdobyć wiedzę o cechach otaczającego nas świata. (np. jaki to jest smak
gorzki czy kolor czerwony). Dopiero na drugim poziomie procesu percepcyjnego
(proces odgórny) dochodzi do nadania znaczenia spostrzeganym obiektom. Jest to
możliwe dzięki konfrontacji reprezentacji percepcyjnej z danymi umysłowymi,
zgromadzonymi w pamięci długotrwałej zarówno przez podmiot (wielokrotna jego
percepcja) jak i dostarczanymi przez otoczenie, np. o nazwie czy funkcji obiektu
(jabłko, do jedzenia; to tato, a to wujek). Dzięki myśleniu, które przetwarza
posiadane dane umysłowe, spostrzegane obiekty nabierają znaczenia - stają się
piłkami, zwierzętami, zabawkami itp. Na tym etapie procesu percepcyjnego
zmieniają się pytania, na które potrafimy odpowiedzieć, np. „Co to jest? Do czego
służy?” Doświadczenia zgromadzone w formie trwałych reprezentacji gwarantują
stałość spostrzegania, co ma miejsce wtedy, gdy spostrzeżenie jakiegoś obiektu nie
zmienia się mimo zmiany warunków, chroniąc nas przed błędami w percepcji,
chociaż z drugiej strony może stać się przyczyną błędów i złudzeń percepcyjnych.
Procesy percepcyjne doskonalą się w toku działania człowieka, którego celom
służą. Stąd stymulować ich rozwój można w drodze organizowania tego działania.
Dlatego

też

dzieciom

trzeba

stwarzać

okazję

do

podejmowania

działań

wymagających aktywności spostrzeżeniowej, takich jak: czynności manipulacyjno konstrukcyjne, oglądanie, rysowanie, słuchanie muzyki. W procesie edukacji,
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w formie dostosowanej do wieku, stawiać zadania wymagające ukierunkowanego,
analityczno - syntetycznego spostrzegania. Ukierunkowując spostrzeganie trzeba
dbać oto, by dziecko dysponowało środkami werbalnymi pozwalającymi na
określenie treści spostrzeżeń.2
Na tym etapie jesteśmy w stanie zauważyć związek pomiędzy procesami
percepcyjnymi a narzędziami stosowanymi przez nas w procesie nauczania gry w
piłkę nożną, czyli tym, jakie warunki stwarzamy dla naszych podopiecznych oraz
w oparciu o jakie zachowania oczekujemy od nich skutecznego rozwiązywania
sytuacji boiskowych. Jak przebiega poznawczy proces podejmowania decyzji
przedstawia rys. 1, na następnej stronie. Dzięki jego zrozumieniu będziemy w stanie
odnieść

się

do

podejmowania

decyzji,

jako

fundamentalnego

procesu

determinującego efektywność indywidualnych, a w konsekwencji kolektywnych
działań w trakcie gry w piłkę nożną.

2

Anna Żmijewska, Psychologia, zeszyt naukowy nr 2/2011, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im.
prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach, Wydział Pedagogiczny, str. 11-13
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rys. 1 – Poznawczy proces podejmowania decyzji.
Opracowanie: Sławomir Morawski, Ljuban Palinić – dla: 6th Annual Analytics Summit, 2020.
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Jak

możemy zaobserwować; sam proces obserwacji, rozpoznania bodźca

zewnętrznego nie gwarantuje skutecznego podjęcia, ani wykonania decyzji. Jest
to uwarunkowane pamięcią, o czym mówiliśmy wcześniej. Dlatego też tak ważne
jest, aby zawodnicy postrzegali, rozpoznawali sytuacje problematyczne i za pomocą
sterowanego odkrywania poszukiwali rozwiązań w warunkach treningowych, które
będą maksymalnie zbliżone do warunków realnych, w których waga ich działań
będzie miała przełożenie na wynik sportowy. Nie dlatego, że trener tak powiedział,
lecz dlatego, że ja, jako zawodnik podejmując taką decyzję doświadczam jej realnej
wartości oraz widzę rzeczywisty wpływ na jakość mojej gry. Takie doświadczenie
wywiera długotrwały wpływ na naukę i daje zawodnikowi realne narzędzie, które
pozytywnie wpłynie na jego samoocenę, pewność siebie oraz jakość jego działań
na boisku w przyszłości. Nasze narzędzia i proces treningowy powinny być
ukierunkowane na stymulowanie doświadczenia w oparciu o wrażenia pozytywne,
z zaznaczeniem bodźców, które napotkane w trakcie meczu, w oparciu o pamięć
będą interpretowane jako znane z poczuciem wpływu na sytuację. Tylko wtedy
zawodnik będzie w stanie uważnie przyjrzeć się czynnikom kluczowym, składającym
się na dany kontekst i zamiast odbierać go jako niepokojący bodziec reaktywny,
świadomy swoich umiejętności i poprzednich konfrontacji z daną sytuacją podejmie
decyzję, która poprowadzi go do skutecznego rozwiązania. Jeden z trenerów mówi:
„wyobraź sobie, że gracz A znajduje się w kontekście, w którym podejmowanie
decyzji jest wyizolowaną sytuacją pomiędzy opcją A, a opcją B. Tutaj inteligencja
piłkarska będzie czymś liniowym, sztywnym i statycznym. Jednak wyobraź sobie, że
gracz B znajduje się w sytuacji, w której podejmowanie decyzji ma miejsce
w kontekście zmienności wyborów, dynamicznych sytuacji problematycznych, wielu
opcji, które zostały stworzone przez gracza i przeciwnika. To jak sytuacja z pytaniem:
kto jest lepszym kierowcą? Kierowca po środku Arizony, z setkami mil bez innych
kierowców, na otwartej przestrzeni, czy kierowca po środku Bombaju, który ma przed
sobą mnóstwo różnych bodźców i musi działać w bardziej złożonych warunkach?”
To środowisko, w którym kształtuje się nasze postrzeganie i w którym jesteśmy
zmuszeni działać skutecznie pod presją czasu, przestrzeni i rywala warunkuje naszą
skuteczność. To, jak jesteśmy z tym środowiskiem zapoznawani i w jakim stopniu daje
się nam popełniać błędy. Zmuszeni jesteśmy wypełniać polecenia innych, czy może
uczymy się w określonych ramach, ale jednak bazując na doświadczaniu? Kolejny z
badanych tłumaczy, że: „w obliczu różnych sytuacji boiskowych w grze, piłkarz musi
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potrafić ocenić możliwe rozwiązania, doświadczyć ich. Ocena tych decyzji ma
pierwszeństwo przed rozwiązaniem, a dopiero punktem kulminacyjnym tej oceny jest
podjęcie decyzji. Obie koncepcje – ocena i zdolność podejmowania decyzji –
są bezpośrednio powiązane i prowadzą do skutecznego działania zawodnika na
rzecz całego zespołu.”. Kolejny z badanych jasno stwierdza, że te zdolności
„odróżniają zawodników najlepszych od dobrych. Jako trenerzy, istotne jest byśmy
w

naszych

środkach

treningowych

stawiali

zawodników

w

sytuacjach

niejednoznacznych, tak, aby mogli rzucić wyzwanie swojej inteligencji.
odczuciu

jest

to

zdolność

zawodnika

do

prawidłowej

oceny

W moim
sytuacji,

zaadaptowania się pod kątem taktyki, techniki i fizyczności z użyciem wzorca
i właściwej reakcji.”, z kolei inny trener postrzega proces podejmowania decyzji jako:
„wszystko to, co stwarza różnicę na korzyść zawodnika – możesz być najlepszy pod
względem techniki, fizyczności, jednak gdy podejmujesz niewłaściwe decyzje, nie
staniesz się świetnym piłkarzem.”. O tym jak przebiega proces podejmowania decyzji
w piłce nożnej, traktuje rys. 2.

rys. 2 – Proces podejmowania decyzji w piłce nożnej.
Opracowanie: Sławomir Morawski, Analysis And Cognitive Aspects In Football, 2018
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Tłumaczenie: 1. Percepcja – poszukiwanie informacji; 2. Analiza – proces
przyswajania i analizowania informacji; 3. Decyzja – wybór i ocena ryzyka, ukrycie
intencji – oszukanie przeciwnika; 4. Proces wykonania – działanie 5. Adaptacja –
modelowanie i dostosowywanie wykonania; 6. Ocena skuteczności – wykonanie
i dalsze poszukiwanie informacji. Powrót do punktu 1.
To ile zawodnik widzi oraz wie, to jedno, jednak jaka jest tego jakość i jak
zawodnik wykorzysta swoją wiedzę, jest czymś zupełnie innym. Bardzo często trenerzy
są usatysfakcjonowani faktem, że ich zawodnicy podnoszą głowę do góry,
odwracają głowę próbując skanować przestrzeń lub zachowują „otwartą postawę
ciała”. Jednym z najbardziej niedocenianych aspektów w szkoleniu piłkarskim jest
wyjaśnienie intencji. Czynnika, który determinuje każdą decyzję. W jaki sposób
zawodnik może postrzegać grę, poszukiwać informacji oraz podejmować decyzję,
jeśli nie wie czego chce? Procesy percepcyjne są jedynie narzędziem, a naszym
zadaniem jako trenerów, jest sprowokować zawodników do ich używania w trakcie
gry tak, aby mogli dostrzec ich użyteczność. Znając proces podejmowania decyzji
oraz w jaki sposób kształtuje on podstawy inteligencji w grze odpowiedzmy sobie
na pytanie, w odniesieniu do jakich momentów w grze oraz informacji zawodnik
powinien podejmować decyzję podczas gry w piłkę nożną? Które informacje
są kluczowe do tego, aby jego następne działanie z piłką było skuteczne i jak je
pozyskiwać w trakcie gry? Piłka nożna, jako sport zespołowy charakteryzuje się 4
kluczowymi

momentami,

które

wymagają

od

zawodnika

nieustannego

„aktualizowania” sytuacji boiskowej. W rzeczywistości stanowi to niemałe wyzwanie,
ponieważ obserwacja piłki, jako „najistotniejszego czynnika” w grze w piłkę nożną
jest dla mózgu przeciętnego zawodnika bardzo atrakcyjna. Dzieje się tak, ponieważ
jest to nawyk najdłużej zakorzeniony w umyśle piłkarza; zaczyna się już na etapie
egocentrycznym (w którym zawodnik, jako dziecko postrzega świat w perspektywie:
ja i moja piłka). Jest to w zupełności naturalne, ponieważ dziecko wyraża siebie
i realizuje własne cele poprzez zabawę, grę, zdobywając gole, niejednokrotnie
wręcz wbiegając z piłką wprost na przeciwnika. Sprawy komplikują się jednak dla
zawodników, którzy na poziomie piłki jedenastoosobowej nadal większą część swojej
uwagi poświęcają przemieszczającej się piłce. Jak zawodnik może skutecznie
działać na rzecz drużyny, jeśli jego poziom inteligencji nadal funkcjonuje na poziomie
egocentrycznym? Jeden z edukatorów mówi: „w procesie podejmowania decyzji
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wszystkie komponenty są tak samo ważne. Jeśli proces poszukiwania informacji
z pola gry nie jest na odpowiednim poziomie, trudno będzie o podejmowanie
właściwych decyzji. Jeśli proces podejmowania decyzji przez jednostkę nie
odpowiada założeniom taktycznym zespołu, zawodnik zostanie źle zrozumiany przez
swoich partnerów. Jeśli z kolei wykonanie określonej decyzji przez zawodnika nie
będzie o odpowiedniej jakości, jej ocena, z uwagi na rezultat, nie będzie pozytywna.
Najtrudniejszym

punktem

w

procesie

podejmowania

decyzji

jest

właściwa

interpretacja zebranej informacji z otoczenia: w jaki sposób zawodnik odbiera
czynniki oparte o czas i przestrzeń oraz jak postrzega możliwe rozwiązania?”. Widzimy
więc, że wymagania jakie stawia przed zawodnikami piłka nożna w kontekście
kolektywnym, są ogromne. Proces nauczania gry w piłkę nożną, w środowisku
kompleksowym powinien skłaniać zawodnika do pracy na odpowiednim poziomie
uważności. Celowo nie używam tutaj pojęcia koncentracji, ponieważ koncentracja
w przeciwieństwie do uważności, opiera się na wykluczaniu części informacji w celu
priorytetyzowania jedynie określonych czynników otoczenia, co podnosi ryzyko
subiektywnej interpretacji i margines błędu. Ljuban Palinić w swojej wypowiedzi
zaznaczył, że skuteczność w piłce nożnej zależna jest od: „zdolności widzenia,
rozpoznawania,

przewidywania,

antycypowania

i

w

rezultacie

skutecznego

wykonania właściwego podania, ruchu lub akcji z piłką. Nie jest to jednak dla wielu
zawodników tak oczywiste, że właściwa przestrzeń i moment gry nie są zależne tylko
i wyłącznie od tego, gdzie znajduje się piłka.”. Wielu zawodników nadal myli
kopnięcie piłki do partnera z zespołu, z jej podaniem. Nie rozumieją oni bowiem
intencji w oparciu o wymiar czasu i przestrzeni na boisku. Z perspektywy zawodnika
jako jednostki niezależnej, piłka nożna dostarcza, jak już wspomnieliśmy wcześniej, 4
momenty, które powinny być sygnałem do „skanowania” przestrzeni, czyli
poszukiwania informacji

o tym co dzieje się na boisku (o metodach zbierania

informacji opowiemy w innym punkcie); i w oparciu o jakie czynniki wprowadzać
swoją intencję w działanie. Są to:
a) ja lub kolega z zespołu weszliśmy w posiadanie piłki
b) ja lub kolega z zespołu straciliśmy posiadanie piłki
c) piłka zbliża się do mnie lub do kolegi z zespołu
d) piłka zmienia swojego posiadacza [sektor, strefę]
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Na poziomie zespołowym w piłce nożnej, technika jako wyizolowany aspekt
gry nie istnieje. Działanie techniczne najwyższej jakości może być obecne w trakcie
gry tylko wtedy, jeśli wywodzi się z odpowiedniego zrozumienia taktycznego,
ponieważ stanowi ono narzędzie, konkretne rozwiązanie osadzone w wymiarze czasu
i przestrzeni. Powinniśmy więc opierać się na zawartościach techniczno-taktycznych.
Kolejny z trenerów, który zbierał doświadczenie w kilku najlepszych europejskich
klubach stwierdza: „w skutecznym podejmowaniu decyzji oraz działaniu w trakcie
meczu, najistotniejszym czynnikiem jest uważność. Nie chodzi jednak o to co
zawodnik widział, a o kombinację tego w jaki sposób zawodnik widzi i interpretuje
zaistniałą sytuację. To bowiem determinuje czas jego procesu myślowego oraz
dynamikę wykonania. Zebrana informacji musi zostać odpowiednio zinterpretowana
i porównana z kontekstem całej sytuacji. To właśnie te małe szczegóły determinują
jakość i skuteczność podejmowanych działań w trakcie gry.”. Które czynniki zatem
stanowią punkty odniesienia (informacje), które w konsekwencji przesądzają o
skuteczności podjętej przez zawodnika decyzji? Z uwagi na charakterystykę piłki
nożnej jako gry zespołowej, są to:
a) piłka
b) przeciwnik
c) kolega z zespołu
d) przestrzeń (+ struktura liczbowa osób w przestrzeni → wpływ na ilość czasu do
działania, potencjalne kierunki stwarzania przewagi w grze)
e) dynamika (wynik właściwej interpretacji powyższych informacji

oraz ich

zmienność)
f) kąt i kierunek działania (wynik właściwej interpretacji powyższych informacji)
To właśnie w oparciu o te informacje, zawodnik może być w stanie podejmować
świadome decyzje w celu skutecznego działania w trakcie gry w piłkę nożną. W jaki
jednak sposób powinien zawodnik działać, aby być w stanie właściwie postrzegać
i interpretować powyższe informacje? Praktyczne procesy percepcyjne w piłce
nożnej są odpowiedzią na nasze uwarunkowania, jako ludzi. Jak pokazuje rys 3,
zakres naszego widzenia jest niepełny i według różnych źródeł waha się od 30-40
stopni widzenia optymalnego, 120-140 stopni widzenia przestrzennego, do 160-180
stopni całego kąta widzenia (jednoocznie: około 60 stopni w kierunku nosa, do 107
stopni w kierunku bocznym).
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rys. 3 – Zakres widzenia w kontekście gry w piłkę nożną
Opracowanie: S. Morawski, J. Genoud, Cognitive Process During The Game, rondos.futbol, 2018

Zdolność do rozpoznawania obiektów niebędących bezpośrednio przed nami (w
polu widzenia optymalnego), czyli w tzw. „strefach aktywnych”, nazywamy
widzeniem peryferyjnym, z kolei (w kontekście gry w piłkę nożną) wszystko to, co
znajduje się poza zasięgiem naszego wzroku, należy do tzw. „strefy ślepej”. Właściwe
zarządzanie strefami aktywnymi, polem widzenia, oraz strefą ślepą wymaga od
zawodnika w trakcie gry w piłkę nożną szeregu specyficznych działań, mających
na celu utrzymać jego uwagę oraz wiedzę na temat zmian zachodzących dookoła
na najwyższym poziomie, przekładając się w ten sposób bezpośrednio na jakość
podejmowanych przez niego decyzji. Są to:
a) świadoma obserwacja pola gry za pomocą narządu wzroku – skanowanie pola
gry
b) zachowywanie optymalnej orientacji ciała na boisku – postawa otwarta
c) zachowywanie odpowiedniej pozycji na boisku – perspektywa
d) bezpośredni kontakt z przeciwnikiem
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Przechodząc dalej, warto nadmienić, że „skanowanie”, wspomniane powyżej, jako
trenerzy powinniśmy rozumieć właśnie jako świadomą, aktywną obserwację pola
gry; ruch głową (skan), ruch oczami (mikroskan) oraz ich częstotliwość w odniesieniu
do 4 kluczowych momentów w grze, z wcześniejszego podrozdziału. Zarówno
w kwestii widzenia peryferyjnego, jak i stereoskopowego (percepcja głębi).
W odniesieniu do naukowych źródeł, skanowanie w kontekście gry w piłkę nożną, jak
również pozostałych gier zespołowych, definiuje się jako postrzeganie części
składowych w określonym szyku. Skanowanie ma pozwalać nam na uzyskanie
odpowiedniej percepcji, perspektywy, całego szeregu zdarzeń mających miejsce
dookoła, jednak tylko w ograniczonym odstępie czasu, gdyż wszystko to, co ma
miejsce dookoła nas nie może być postrzegane w sposób nieprzerwany. Niektóre
wydarzenia zachodzące w naszym otoczeniu, jako kontekst całościowy, mogą być
tymczasowo przesłonięte, niemniej jednak są one nadal dostrzegane i mogą zostać
zrozumiane, ponieważ różne wydarzenia następujące po sobie mogą współistnieć
w określonych warunkach i dać nam pełniejszy obraz sytuacji, mimo, że były
postrzegane kolejno. Aktywność eksploracyjna jest aktywnością mającą swój
początek w chęci poszukiwania informacji. W skuteczności i częstotliwości jej
wykorzystywania najistotniejsza jest intencja. Dokładniej mówiąc, działalność
eksploracyjna oznacza skanowanie w celu zdobycia i wykorzystania informacji, która
uwzględnia aktywację ruchu głowy oraz organów zmysłowych w odniesieniu do
otaczających

nas

zjawisk.3

Naturalnym

następstwem

tych

działań

będzie

wytwarzanie zdolności do antycypowania [w oparciu o zrozumienie obserwowanych
zjawisk]. W kontekście gry w piłkę nożną antycypacja nie jest równoznaczna ze
zdolnością do przewidywania, choć właśnie ta zdolność jest kluczowym, pierwszym
fundamentem do skutecznej antycypacji. W uproszczeniu, antycypacja jest
przewidywaniem w działaniu, do którego wykorzystywane są mapy poznawcze.
Mapowanie poznawcze to proces składający się z szeregu przemian
psychologicznych, w wyniku których jednostka uzyskuje, przechowuje, przywołuje
i dekoduje informacje o względnych lokalizacjach i atrybutach zjawisk w środowisku
przestrzennym. Mapowanie poznawcze można zatem traktować jako „małżeństwo”
pomiędzy przestrzennym a środowiskowym poznawaniem, gdzie poznawanie
przestrzenne

jest

definiowane

jako

wiedza

i

wewnętrzna

lub

poznawcza

reprezentacja struktury, bytów i relacji przestrzeni; innymi słowy, zinternalizowana
3

Geir Jordet, Perceptual Expertise In Dynamic and Complex Competitive Team Contexts: An Investigation of
Elite Football Midfield Players, Doctoral dissertation, Norwegian University of Sport Sciences, 2004, str. 19
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refleksja i rekonstrukcja przestrzeni w myśli. Najogólniej mówiąc, mapa poznawcza
jest konstrukcją umysłową, której używamy do zrozumienia i poznania środowiska.
Termin ten zakłada, że ludzie zachowują informacje o swoim otoczeniu, które
następnie wykorzystują do podejmowania decyzji przestrzennych. Sugeruje się, że
w najszerszym ujęciu mapa poznawcza jest aparatem poznawczym, który leży
u podstaw naszego zachowania. Nie jest ona jednak niezależna od znaczenia jakie
jej nadajemy, roli, funkcji oraz przyczyny, której ma służyć.4
W kontekście aktywności eksploracyjnej, poza skanowaniem, to również
koncept zachowywania odpowiedniej orientacji ciała ma znaczenie kluczowe dla
efektywności podjętej decyzji oraz kontynuacji gry z przewagą dla zespołu.
W połączeniu z odpowiednim mechanizmem skanowania, zawodnik jest w stanie
działać bardziej dynamicznie a w momencie wejścia w posiadanie piłki, może on
być w stanie egzekwować swoje decyzje w bardziej płynny sposób. Istotę postawy,
w swojej wypowiedzi bardzo trafnie ocenił jeden z trenerów: „chodzi o plastyczność,
zdolność do właściwej adaptacji w trakcie gry. To również aspekt inteligencji,
zdolność do łączenia działań, które jednostka musi szanować, aby działać w sposób
kolektywny. Oznacza to, że piłkarz musi dostosować się (orientacja ciała) do tego,
co pojawia się na zewnątrz, w trakcie gry.”. Inny trener z kolei, trafnie dodaje, że:
„gdy wizualne, przestrzenne, cielesne i kinestetyczne typy inteligencji zbiegają się,
zawodnik musi wykorzystać swoje ustawienie oraz swoją empiryczną wiedzę
na temat gry i podjąć decyzję w oparciu o doświadczenie i informacje zebrane
podczas gry. Gra jest najlepszym nauczycielem.”. I to właśnie dzięki nim jesteśmy
w
i

stanie

stwarzać

rozwiązywania

dla

sytuacji

naszych

zawodników

problematycznych

w

warunki

najlepsze

kontekście

do

meczowym.

nauki
Bez

uwzględnienia sześciu kluczowych punktów odniesienia, skanowanie, orientacja
ciała czy jego pozycja i kontakty bezpośrednie będą w rękach zawodnika jedynie
narzędziami do zbierania informacji, które nie warunkują podejmowanych decyzji.

2. Proces i charakterystyka analizy taktycznej w piłce nożnej.
Analiza taktyczna jest określonym zespołem działań polegającym na
zbieraniu,

przetwarzaniu

oraz

odpowiednim

wykorzystywaniu

informacji,

prowadzącym do zrozumienia związków przyczynowo-skutkowych zachodzących
4

Robert M. Kitchin, Cognitive Maps: What Are They and Why Study Them?, Journal of Environmental
Psychology (1994), 14, 1-19, str. 1-3
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podczas gry w piłkę nożną. Jest to proces, który nie polega na opisywaniu oraz
wnoszeniu subiektywnych ocen, a raczej na uważnej obserwacji. Niezależnie od
formy przetwarzania i prezentowania informacji, materiały wideo, prezentacje
graficzne lub opisy mają prowadzić do tworzenia punktu odniesienia dla sztabu
szkoleniowego do dalszej, sprecyzowanej i jasno określonej pracy z zespołem, jak
również wizualizacji przekazu trenera w relacji do zespołu, nadając tym samym
zasadność jego komunikacji i dobranych metod pracy. Stawia to pojęcie analizy
jakościowej, jako środka determinującego skuteczność pracy, podczas gdy
większość sztabów szkoleniowych w Polsce na poziomie centralnym nadal inwestuje
więcej czasu w gromadzenie danych, czyli analizy ilościowej. Należy jednak
zauważyć, że dane liczbowe bez umieszczenia ich w odpowiednim kontekście
sytuacyjnym,

stanowią

tylko

liczby,

bez

wartości

merytorycznej

per

se.

We współczesnym futbolu, analiza jest kompleksowym narzędziem szkoleniowym
skupionym na dostarczaniu konstruktywnej informacji zwrotnej oraz dalszym
planowaniu procesu treningowego, w celu jego optymalizacji. Jeden z trenerów
uważa,

że:

„analiza

taktyczna

powinna

być

używana

przede

wszystkim

do wzmocnienia przekazu trenera; do tego, co chcemy robić na boisku. Powinniśmy
zrozumieć jak zawodnicy się uczą, a następnie użyć naszych narzędzi w odniesieniu
do tego, jakie są ich możliwości w porównaniu z tym, jakich decyzji poszukują.”.
To kwestia optymalnej stymulacji naszych zawodników, aby wyposażyć ich
w narzędzia, dzięki którym będą bardziej skuteczni w realizacji swojej wizji gry
(w kontekście zespołu). W odniesieniu do pracy indywidualnej, powinniśmy mieć
świadomość faktu, że uczucie niepokoju oraz strachu są bardzo często obecne
w głowach zawodników w trakcie gry w piłkę nożną. Są one połączone
bezpośrednio z poziomem świadomości oraz ilością posiadanych przez zawodnika
informacji o tym, co dzieje się wokół niego na boisku. Stawia to aspekty poznawcze
oraz analizę na bardzo istotnym poziomie w procesie rozwoju inteligentnych piłkarzy.
Kolejny z trenerów charakteryzuje proces analizy jako: „gra → obserwacja → analiza
→ interpretacja → planowanie → przygotowanie → gra; ponowienie procesu.
W systemie tym oczywiście uwzględniamy również trening, który ma istotny wpływ na
jakość gry zespołu. Dlatego też analiza zarówno dla meczu oraz treningu jest bardzo
ważna i powinna uwzględniać podejście holistyczne; w oparciu o model gry
i cykl treningowy.”. O tym jak w kontekście pracy z zespołem przebiega proces
analizy, traktuje rys 4.
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rys. 4 – Proces analizy w kontekście pracy z zespołem
Opracowanie: Sławomir Morawski, Analysis And Cognitive Aspects In Football, 2018

Punktem wyjścia do prawidłowego zastosowania analizy taktycznej w kontekście
pracy szkoleniowej jest gra. Kolejny z trenerów stwierdza jasno, że: „ewaluacja
naszych działań powinna być pierwszym krokiem w określaniu właściwego kierunku
działania. Kiedy analizujemy grę pod kątem indywidualnym, jak również występ
całego zespołu, głównie ewaluujemy i identyfikujemy nasze mocne i słabe strony.
Wszystkie moje mecze oraz gry treningowe są analizowane w obiektywny, jasno
określony i szczegółowy sposób. Moim celem w tym procesie jest stała obserwacja
i weryfikacja działań indywidualnych i drużynowych w celu zwiększenia efektywności
aplikowania naszej wspólnej wizji gry w praktyce, jak również podnoszenie jakości
każdego zawodnika indywidualnie. Zebrana informacja trafia do nas i jest
przetwarzana przez sztab szkoleniowy w specyficzny, odpowiadający naszej
tożsamości sposób, w celu skutecznego planowania dalszej pracy. Trafia ona
również z powrotem do zawodnika, aby poprawić jego świadomość i dać mu
informację zwrotną na temat jego gry. Poddajemy analizie także naszego rywala,
w kontekście indywidualnym i zespołowym, zbierając określone informacje po to by
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korygować i dostosowywać nasze działania taktyczne w kontekście następnego
meczu. Chcemy zmaksymalizować nasz pomysł na grę, trzymać się tożsamości, ale
też eksperymentować i mieć jak największy obraz tego co może się wydarzyć, żeby
przejąć kontrolę nad grą bez niespodzianek.”. Nie jest zatem miernikiem sukcesu to,
jak dobrze i szczegółowo wykonamy analizę, a co zrobimy z informacjami, które
w tym procesie uda nam się pozyskać. Siedem kroków w cyklu analizy można
w skrócie zdefiniować jako:
a) gra – będąca źródłem potencjalnych informacji,
b) analiza – gromadzenie oraz przetwarzanie informacji w celu ich prezentacji
oraz dalszego zastosowania,
c) informacja zwrotna – prezentacja informacji oraz ich umieszczenie w
odpowiednim kontekście,
d) zmiana perspektywy – konfrontacja dotychczasowej wiedzy ze stanem
faktycznym,
e) planowanie i korekta procesu treningowego – wprowadzanie zebranych
informacji w praktykę jako punktu odniesienia do pracy w określonym
kierunku,
f) trening – praca w oparciu o nowe informacje (+ analiza),
g) adaptacja warunków treningowych – zarządzanie intensywnością oraz
kontekstem pracy.
Analizując grę w piłkę nożną, starając się wprowadzić nasz proces w praktykę,
kierować możemy się trzema, a w nowoczesnym interpretowaniu futbolu, czterema
obszarami działań taktycznych. Nie chodzi jednak jedynie o tendencje lub
scenariusze powtarzalne. Począwszy od postrzegania ogólnego obrazu gry, starając
się zgłębiać jego naturę, wyróżniamy: obszar taktyki zespołowej, obszar taktyki
grupowej oraz obszar taktyki indywidualnej, który przechodzi w obszar zawartości
poznawczych; czyli tego, w jaki sposób zawodnik zbiera i wykorzystuje informacje
z pola gry:
a) obszar taktyki zespołowej, obejmuje:
a. struktura zespołu
i. organizacja gry w fazie ofensywnej i defensywnej
ii. organizacja gry w fazach przejściowych
iii. zarządzanie kompaktowością ustawienia
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b. zarządzanie przestrzenią
i. głębokość oraz szerokość pola gry
ii. zarządzanie strukturą liczbową w sektorach
iii. zwiększanie lub ograniczanie przestrzeni wewnątrz struktury
iv. tendencje oraz kierunki konstruowania działań zespołowych
c. dystans pomiędzy poszczególnymi formacjami wewnątrz struktury
d. sektory oraz korytarze zajmowane przez zespół
i. tworzenie oraz wykorzystywanie wolnych przestrzeni
ii. reakcje po zyskaniu lub straceniu pola (progresja, regresja)
iii. zachowania „po drugiej stronie od piłki”
b) obszar taktyki grupowej, obejmuje:
a. struktura formacji
i. szerokość oraz głębokość formacji – „amplituda”
ii. charakterystyka pozycji wewnątrz formacji
iii. zachowania w odniesieniu do piłki, przeciwnika, wolnych
przestrzeni oraz pozostałych formacji
iv. kompaktowość oraz płynność przejść formacji
b. tworzenie

„małych

gier”

oraz

rotacje

wewnątrz

lub

pomiędzy

formacjami
i. specyfika pozycji i proces zachodzących zmian
ii. wsparcie od/do piłki, wsparcie przestrzeni
iii. wpływ na operowanie piłką
iv. charakterystyka działań grupowych, różniących się pomiędzy
formacjami
v. zarządzanie

strukturami

liczbowymi

(przejścia

pomiędzy

formacjami)
vi. tendencje oraz kierunki konstruowania działań grupowych
c) obszar taktyki indywidualnej, obejmuje:
a. fundamenty oraz koncepty taktyczne na poszczególnych pozycjach
i. indywidualne

zawartości

treningowe

specyficzne

dla

poszczególnych ról (w nowoczesnym futbolu funkcje odgrywają
większy wpływ na grę niż pozycje)
ii. zachowania

indywidualne

w

odniesieniu

do

bodźców

zewnętrznych
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iii. rola lidera z punktu widzenia taktyki zespołowej
iv. tendencje oraz kierunki konstruowania działań indywidualnych
b. postawa mentalna
i. cechy wolicjonalne
ii. poziom zaangażowania i zdolność do zachowania intensywności
gry
iii. odporność na stres, presję oraz zmęczenie
iv. zarządzanie sferą emocji
v. komunikacja werbalna i niewerbalna
d) zawartości poznawcze
a. opisane we wcześniejszym rozdziale
Jako proces złożony, analiza taktyczna w oparciu o powyższe punkty powinna mieć
wyraz jakościowy, stąd selekcja podanych informacji oraz proces ich prezentacji
odgrywają kluczową rolę. Nie jest najistotniejsze czy będzie to analiza pomeczowa,
analiza przed meczem, czy analiza scoutingowa (obserwacja zawodnika) lub
scoutowanie przeciwnika. Jeden z badanych zaznacza, że: „analiza nie powinna
być prezentowana tylko i wyłącznie w tradycyjny sposób. Chodzi raczej o nieustanny
proces analizy wewnątrz każdego z zespołu. Powinniśmy rozważać analizę
codziennie, pod kątem taktyki, wykonywanych ćwiczeń, każdej sesji. Nie da się
zaprojektować środków treningowych z odpowiednim kontekstem, jeśli nie ma się
konkretnego pomysłu na grę. Dlatego analizować powinniśmy na co dzień.”,
a informacje, które zostały wymienione powyżej, mogą służyć jako punkt odniesienia
do tego w jaki sposób grupować informacje w celu ich prawidłowej prezentacji.
Dlaczego? Jak mówi jeden z trenerów: „analiza taktyczna musi obrazować
zespołowy oraz indywidualny proces podejmowania decyzji. Zarówno w kontekście
naszym jak i przeciwnika. To fundamentalna podstawa projektowania sesji
treningowych. Każdy rodzaj gry lub ćwiczenia powinien być połączony właśnie z tym
procesem (decyzyjności). Weźmy jako przykład organizację gry w obronie,
zorientowaną na pressing. Jak pressować indywidualnie, jak grupowo, jak
zespołowo? Jak atakować przeciwko zespołowi, który broni się nisko? (jakie decyzje
zostają przez przeciwnika podjęte podczas bronienia?). Poszukiwanie odpowiedzi na
te pytania powinno nas zaprowadzić do rozwiązań. Rozwiązań, które swoje źródło
mają w „zdjęciach” (kluczowych momentach), które zrobiliśmy grając. To narzędzie,
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które wspiera nasze sesje treningowe, aby były specyficzne i konkretne (głównie dla
zawodników: wyniki, ocena, punkty coachingowe – zrozumienie przez zawodników
jest tutaj kluczowe), oparte na rzeczywistości. Jeśli Twoja analiza będzie słuszna
i odpowiednio zobrazowana, dzięki niej zbliżysz swoje sytuacje treningowe, do tych z
meczu (z jak największą liczbą powtórzeń).”. A to są warunki, w których zawodnicy
uczą się najskuteczniej. Więcej o wprowadzaniu procesu analizy taktycznej
w szkolenie opowiem w następnym rozdziale.

3. Zastosowanie analizy taktycznej w procesie treningowym w piłce nożnej.
Wspólnym punktem wyjścia do prawidłowego zastosowania analizy taktycznej
w procesie szkolenia są zasady taktyczne (tactical principles). Zasady te, jak
wspomniano

wcześniej,

funkcjonują

na

trzech

kluczowych

poziomach

–

kolektywnym, grupowym oraz indywidualnym. Jeden z pytanych podsumowuje
również, że: „specyfika sesji treningowej powinna dawać wsparcie do koncentracji
na każdej z nich, a w perspektywie tygodnia powinny być one odpowiednio łączone
i projektowane. W kwestii komunikacji natomiast, analityk, podobnie jak pierwszy
trener i inni członkowie sztabu szkoleniowego powinni patrzeć w tym samym
kierunku, pracować w oparciu o tę samą kulturę oraz używać tej samej
terminologii.”. O tym, że analiza oraz trening idą „hand in hand” powiedział już jeden
z wcześniejszych pytanych, w tym miejscu jednak, trafniejsza będzie opinia, której
udzielił inny z pytanych: „jeśli model gry jest dobrze osadzony w tożsamości zespołu
i zrozumiały dla zawodników, analiza ze strony trenerów może dać im mnóstwo okazji
do rozwoju procesu podejmowania decyzji i ich inteligencji piłkarskiej. Środki
treningowe powinny odzwierciedlać tę analizę i zawsze odnosić się do modelu gry.
Dzięki temu możemy tworzyć nowe rozwiązania i doświadczać nowych metod do
zwiększenia naszej wydajności.”. Na temat specyficznej relacji między analizą
a pracą szkoleniową traktuje poniższy rys 5.

rys. 5 – Proces wykorzystania analizy w pracy szkoleniowej
Opracowanie: Sławomir Morawski, Coaching and Intellectual Aspects of Analysis, 2020
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Nie bez przyczyny to właśnie idea / lub w kontekście indywidualnej pracy;
intencja (jako podstawa naszej tożsamości piłkarskiej – identity) [1] stoi na pierwszym
miejscu do rozpoczęcia cyklu naszych świadomych działań. W celu przełożenia
jednak naszych pomysłów na boisko, powinniśmy umiejętnie korzystać z narzędzi
analizy, nie tylko w kontekście ich wizualizacji. Właściwy poziom komunikacji oraz
efektywność

pracy to

największe

wyzwania

dla

trenerów

i

o

ile

jednak

komunikowanie [2] zawodnikom co mają zrobić jest łatwe, tak skuteczne budowanie
wspólnego porozumienia i tłumaczenie zawodnikom jak coś zrobić, do takich się nie
zalicza. To właściwe miejsce na wykorzystanie szkoleniowego potencjału analizy,
jako narzędzia komunikacji. O ile komunikacja słowna może zostać czasami nie do
końca zrozumiana lub zapomniana, tak wizualizacja wsparta wyjaśnieniem
z pewnością okaże się bardziej skuteczne w klaryfikacji naszego przekazu [3]. Jeśli
zawodnicy zobaczą i zrozumieją, to zapamiętają, jeśli jednak pozwolimy im działać –
rozwiną się dzięki doświadczeniom. Te doświadczenia jednak, powinny mieć miejsce,
jak wspominaliśmy wcześniej, we właściwych warunkach oraz w odpowiednim
kontekście. Naszym zadaniem, jako trenerów, jest korzystanie z analizy jako narzędzia
pomocniczego aby te warunki stworzyć; zadbać o odpowiednią symulację [4],
dzięki

której

będziemy

zdolni

do

stymulowania

w

naszych

zawodnikach

odpowiednich zachowań [5]. Zależność tą, bardzo trafnie wyjaśnia jeden z trenerów:
„nasz model gry powinien być spojony procesem szkolenia oraz właściwą analizą
taktyczną. Ta wzajemna korelacja jest kluczowa, ponieważ zarówno proces szkolenia
jak i analiza powinny dążyć w tym samym kierunku specyfikacji pracy na co dzień:
aby posiadać odpowiednią tożsamość piłkarską oraz być gotowym do rywalizacji.
Bez tego nie zyskamy punktu odniesienia w kwestii naszej pracy, czy idziemy we
właściwym kierunku. Zdefiniuj czego chcesz (idea), uszanuj kontekst klubu/ligi oraz
tożsamość zawodników jakich masz (model gry) i pracuj według własnej metodologii
(proces szkolenia). Z uporządkowaniem tych rzeczy, uwzględniając również
przeciwności i zmienne, analizowanie pomoże Ci utrzymywać proces we właściwym
kierunku, zgodnie z ideą. W kwestii szkoleniowej, jedna bardzo istotna rzecz; twórzmy
zasady (principles), nie reguły (rules). Zasady są otwarte, pozostawiają przestrzeń
do kreatywnego poszukiwania rozwiązań

i podejmowania decyzji, podczas gdy

reguły dają punkt końcowy. Bądźmy otwarci w komunikacji, której używamy –
analiza również w tym pomaga. To dzięki temu możemy wpływać na zespół,
zachęcać do kreatywnych działań, do wiary we własną inteligencję. Dla przykładu:
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„grajmy krótko od tyłu” brzmi inaczej niż powiedzenie ‘postarajmy się znaleźć
wolnego zawodnika’; ‘poszukujmy wolnych przestrzeni.’.”. W tym miejscu, warto
przytoczyć pięć punktów kontrolnych, w celu podniesienia efektywności pracy,
którymi podzielił się Kris Van Der Haegen – 5W:
1W – WHO: kto jest podmiotem działania
2W – WHAT: co jest zawartością działania
3W – WHERE: jakie jest miejsce działania
4W – WHEN: jaka jest antycypacja oraz moment działania
5W – WHY: jaka jest przyczyna działania
Jest to bardzo istotne, jeśli chodzi o kreację właściwego kontekstu treningowego,
w odniesieniu do:
1W’ – struktura oraz liczba zawodników,
2W’ – zawartość treningowa i oczekiwane formy zachowań,
3W’ – kierunek działania, rozmiar pola gry, miejsce na boisku, możliwe przejścia,
4W’ – objętość, organizacja oraz intensywność pracy,
5W’ – sterowane odkrywanie – pytania coachingowe,
6: HOW. – jak rozwiązać problem > co zrobić żeby rozwiązać problem
Jeden z portugalskich trenerów komentuje: „dla mnie trenerzy muszą stwarzać
problemy na treningach; zamiast podawać zawodnikom rozwiązania powinni
koncentrować się na tworzeniu kontekstu, w którym gracze samodzielnie muszą
odkrywać najlepsze sposoby dostosowywania się do zaistniałych sytuacji. Idea
zespołu jest bez wątpienia najważniejsza, jednak to zawodnicy są odpowiedzialni za
szczegółowe odtwarzanie naszej filozofii pracy. Nasze sesje treningowe powinny
zatem respektować makrowymiar zespołu, ale jednocześnie stwarzać warunki dla
zawodników do odtwarzania go w szczegółach, w mikrowymiarze. Szanujmy ideę
przemyślanego chaosu. Używając analizy, uwzględniamy makrowymiar piłki nożnej
i pojawianie się nowych rzeczy, pozwalajmy jednak na wolność w mniejszych
wymiarach naszej pracy. Ten pomysł powinien pozwolić nam na stwarzanie sytuacji
zachodzących podczas treningów oraz możliwe interwencje trenera.”. Działajmy
w określonych ramach, jednak to co pojawia się wewnątrz nich, nie powinno
przyprawiać nas o nieustanną potrzebę kontroli. Pamiętajmy, że zawodnicy
potrzebują aktywnej eksploracji tego w jakich warunkach pracują, muszą być ich
świadomi oraz powinni ich doświadczać na własny sposób; wiedząc co chcemy
osiągnąć, jednak bez nakładania koniecznych norm odnośnie tego jak to zrobić.
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Analiza oraz nasza filozofia pracy wyznacza nam kierunek; to raczej drogowskaz niż
zespół reguł. Inny z trenerów stwierdza, że: „podczas meczu nie jesteśmy wyizolowani
w kontekście ‘ja i piłka’, nie. To ja, piłka oraz mnóstwo innych czynników, które
wymieniając, tylko bym ograniczył, ponieważ zawsze jest ich o wiele więcej niż nam
się wydaje. Zwykłem twierdzić, że organizm jest zaraźliwy, ponieważ zawsze
absorbuje więcej, niż od niego oczekujemy, stąd też strona nieświadomości, jest
stroną determinującą. Widać to bardzo wyraźnie w trakcie rywalizacji w grze.
Podczas treningu zatem, gra stanowi najwyższy priorytet! A grając, naturalne jest, że
nie wykonuję codziennie tych samych rzeczy. Po pierwsze dlatego, że muszę się
skupić, a po drugie, ponieważ nie zawsze mogę mieć wpływ na te same okoliczności
w jednakowy sposób, z powodu zmęczenia. Z tego miejsca, to co muszę zrobić, to
mieć nieustanną świadomość mojej intencji, ukształtować proces w którym moje
skłonności i determinanty spotkają się w jednym miejscu z moimi założeniami.”. Aby
pracować skutecznie w ten sposób, potrzebujemy analizy, która przybliży nam
kontekst pewnych zdarzeń, które stanowią główny cel naszej pracy, pozostawiając
wolność wyboru co do sposobu jego realizacji. W perspektywie indywidualnej, od
rozpoznania sytuacji problematycznej aż do aplikacji odpowiednich środków
treningowych w procesie szkolenia, prowadzi 5 kroków:

1. identyfikacja sytuacji problematycznej

2. analiza sytuacji problematycznej

3. zrozumienie natury sytuacji
problematycznej
4. intencja oraz idea zmiany sytuacji
problematycznej
5. coaching w kontekście sytuacji
problematycznej
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Każdy z powyższych punktów posiada własną charakterystykę, zgodnie z którą
możliwe jest płynne przejście do następnego kroku działania z analizą w procesie
treningowym:
1. Identyfikacja:
a. jaki rodzaj problemu miał miejsce podczas gry? (zawartość)
b. jaka przyczyna oraz warunki zmusiły zawodnika/ów do określonego
typu zachowań podczas gry? (kontekst)
c. jak, gdzie oraz kiedy sytuacja problematyczna pojawiła się podczas
gry? (charakterystyka)
2. Analiza:
a. jakie

elementy

składowe

pojawiły

się

wewnątrz

sytuacji

problematycznej?
b. charakterystyka sytuacji problematycznej pod kątem zachowań
indywidualnych, grupowych oraz zespołowych,
c. dlaczego zawodnik, grupa lub zespół nie był w stanie znaleźć
optymalnego rozwiązania w zaistniałej sytuacji problematycznej?
d. które elementy można poprawić z zachowaniem naszej wizji, modelu
gry oraz tożsamości?
3. Zrozumienie:
a. czy jako trener, rozumiem związek przyczynowo-skutkowy zaistniałej
sytuacji problematycznej? (Reguła 5W)
b. czy rozumiem naturę warunków, które miały wpływ na powstanie
sytuacji problematycznej, bez możliwości stworzenia optymalnego
rozwiązania?
c. które zawartości i warunki treningowe okazały się niewystarczające i jak
powinienem zareagować?
4. Intencja (idea):
a. bazując na zrozumieniu, jakie działania powinienem przedsięwziąć w
celu podniesienia efektywności podejmowanych i realizowanych
decyzji przez zawodników w przyszłości?
b. projektując metody treningowe, które warunki powinny zostać wzięte
pod uwagę oraz jakich rozwiązań oczekuję od zawodników,
c. uwzględnienie kultury pracy oraz tożsamości piłkarskiej.
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5. Coaching:
a. wprowadzanie

metod

szkoleniowych

oraz

tworzenie

procesu

przekazywania informacji,
b. dalsze poszukiwanie informacji do analizy,
c. zarządzanie rytmem i warunkami treningowymi. (progresja, regresja,
motywacja, klaryfikacja zasad, pytania coachingowe)
d. reguła T-E-A:
i. TEACH: zdobywanie, porządkowanie i przekazywanie wiedzy,
proces nauczania teoretycznego,
ii. EXECUTE: działanie w oparciu o wiedzę i informacje zewnętrzne,
wykonanie,

proces

nauczania

praktycznego,

tworzenie

pozytywnych doświadczeń,
iii. ADAPT: adaptacja do bodźców i informacji zewnętrznych,
zarządzanie intensywnością, proces nauczania praktycznego w
warunkach

zmiennych,

problematycznymi,

nacisk

konfrontacja
na

kontekst

z

sytuacjami

sytuacji,

tworzenie

pozytywnych doświadczeń.
Odpowiednie warunki treningowe, zbliżone do warunków meczowych,
wprowadzą zawodnika w stan określany jako „flow”. Pojawia się on w momencie,
w którym mózg (świadomość umysłowa) oraz ciało (świadomość doświadczeń)
zawodnika rozpoznają rzeczywistą korelację pomiędzy tym co pojawia się wewnątrz,
a tym, co zmienia się na zewnątrz w sposób efektywny. Stan realnego wpływu,
zaangażowania i obecności, bez „zewnętrznych zakłóceń” w określonej objętości
czasu. W tym stanie, indywidualnie, z asystą trenera, zawodnicy zaczną kreować
specyficzne modele zachowań, bazując na informacjach, które posiadają na temat
warunków zewnętrznych. Stawiając czoła i radząc sobie z sytuacją problematyczną,
zawodnicy rozwiną najskuteczniejsze formy tworzenia możliwych rozwiązań. Jako
trenerzy, naszą rolą jest skłonić zawodników do użycia własnych narzędzi
technicznych w kontekście, w którym stworzą efektywne modele działań; tym
samym zyskując pewność siebie oraz wiarę we własne umiejętności (i rozwiązania).
Schematy oraz powielanie przygotowanych scenariuszy zabijają kreatywność oraz
intelektualny aspekt gry, jeśli zamiast koncentracji na odpowiednich warunkach
treningowych, skupiają się na podawaniu rozwiązań. Metodologia treningu
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poznawczego jest filozofią pracy, która stawia na rozwój autonomicznej jednostki,
protagonisty w kontekście piłki nożnej. Nie będzie jednak efektywna, bez poparcia
właściwej struktury organizacji treningu oraz analizy. Analiza z kolei nie będzie
efektywna w kontekście pracy na boisku treningowym, jeśli panujące na nim
warunki będą różne od tych, mających miejsce podczas meczu.
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Wnioski
Nie posiadając tożsamości, analizy jako punktu odniesienia oraz umiejętności
samooceny, każdy nasz wysiłek będzie działaniem „w ciemno”. Chodząc po
omacku, pracując zgodnie z odgórnie przyjętymi wytycznymi bez zdolności do
refleksji, do weryfikacji czy to, co robimy jest słuszne i ma odzwierciedlenie
w rzeczywistości, nie poznamy przyczyny „dlaczego” innym się udaje, a nam nie. Jak
podsumowuje jeden z pytanych: „proces, który uważam za niezbędny do stworzenia
warunków, które pomogą nam szkolić inteligentnych zawodników, składa się z kilku
etapów. Po pierwsze, chodzi o właściwe zdefiniowanie kierunku, w którym chcemy
podążać.

Drugi

krok

to

praca

oraz

tworzenie

warunków

doświadczenia

specyficznych sytuacji meczowych na treningu – warunki, zasady, kontekst. Faza
trzecia to informacja zwrotna odnośnie naszych działań (feedback, znajomość
i ocena rezultatów). Ten cykliczny proces jest kluczowy, aby zawodnicy z jednej
strony mieli świadomość swoich działań, a z drugiej mieli możliwość ciągłego
trenowania i doświadczania ich w sposób cykliczny i progresywny. To stawia związek
pomiędzy analizą naszych działań, metodologią szkolenia i przede wszystkim
orientacją naszej wizji gry na bardzo ważnym miejscu. Te rzeczy powinny stanowić
całość i działać w sposób harmonijny.”.
Wraz z przebiegiem pracy możemy jasno zauważyć jakimi poglądami operują
trenerzy z najlepszych klubów w Europie. Niniejsza praca nie jest jednak zespołem
wytycznych, a pewnym kierunkiem oraz propozycją dla nas, by pewne rzeczy w
sposób

świadomy

adaptować,

tak,

abyśmy

stworzyli

naszą

własną,

charakterystyczną, polską tożsamość piłki nożnej. Na zakończenie, chciałbym
podzielić się pewnego rodzaju „podsumowaniem” – czyli wypowiedzią profesora
Vitora Frade, na temat zagadnień poruszanych w pracy. Po otrzymaniu pięciu pytań,
w oparciu o które powstała zawartość niniejszej pracy, profesor Frade stwierdził, że
kompleksowość percepcji, podejmowania decyzji a w konsekwencji inteligencji nie
pozwala mu na udzielenie zwykłych odpowiedzi. W rezultacie, jako odpowiedź
profesor Frade przekazał mi wiersz. Wiersz, w którym posługuje się wieloma rodzajami
analogii, porównań oraz opisów, które zmuszają do refleksji. Na następnej stronie
znajduje się jego treść, która z pomocą jednego z jego bliskich uczniów (Rui Sa
Lemos) została przetłumaczona z języka portugalskiego.
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Profesor Vitor Frade:
Myślę, że jest to zgodne,
dla każdego, kto potrafi myśleć,
że podejmowanie decyzji
jako „kategoryzacja”
jest już tylko stereotypem
lingwistycznym.
Mocnym hasłem.
I staje się jeszcze bardziej obce,
zbyt szczegółowe,
bez wyjaśnienia.
Dla mnie, fikcja
okaleczająca,
redukująca,
i w każdej chwili,
ten, który okalecza,
w odniesieniu do interakcji,
szkolenia, jak również gry;
okaleczy je i zakończy.
Inteligencja musi być
jedynym warunkiem.
Warunkiem
szkolenia.
Jeśli zrozumiana jako inteligencja,
ze wszystkich inteligencji,
podczas grania,
które odnosi się do
zewnętrznej pomocy.
Jak jest rozumiana,
i pożądana,
dla każdego „tu i teraz”.
Jest zmienna, więc;
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w wymiarze boiska;
w drugiej minucie lub godzinie,
jej priorytet jest zróżnicowany.
Jako emocjonalna,
kinestetyczna lub kognitywna.
Bardziej, lub mniej racjonalna.
Bardziej, lub mniej intuicyjna.
Intymnie zróżnicowana.
Pomiędzy migdałkami, hipokampem,
i korą przedczołową.
Dla przykładu,
z nagromadzonymi wspomnieniami.
W międzyczasie,
z zapasem czasu, lub pospieszana.
Człowiek
nie jest
racjonalnym zwierzęciem.
Odkąd chodzi;
skrępowany w racjonalności
wielu „szkód”.
I ten długi okres,
doprowadził nas do ewolucji
natychmiastowego podejmowania decyzji.
Przez niewystarczającą „bazę danych”,
i ponieważ nie możemy
cały czas uciekać od decyzji.
Konsekwentnie jednak,
pomiędzy tymi, którzy są obecni,
z mniej lub bardziej rozumem;
i zarówno tu, jak i w grze
to nie tylko mózg bierze w tym udział;
to całe ciało.
I tylko ten, który jest spragniony
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„fake newsów” o treningu,
grze oraz graniu
ma biedny mózg.
Dla pragnienia tak wielu godzin
by trenować.
Teraz i bez dalszych opóźnień,
nie ma potrzeby „dodatkowych minut”,
do uczenia się
aż do młodego wieku.
Ale zamiast zmuszać inteligencję
do bycia obecną,
dominująco,
w „procesie gry”,
z rosnącą kompleksowością
i promując kompetencje,
musimy czuć, że jesteśmy
a przez to, że wiemy…
To, precyzyjnie
podczas grania,
gdy okoliczności zewnętrzne
są trudne, wymagające
dla zawodników,
postawa wewnętrzna
jeśli lepsza,
liczy się najbardziej.
Nawet jeśli „mniej istotna”,
lub niewyrażana.
Ale wszystko jest zauważalne.
Nawet, jeśli się przekracza.
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