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Abstrakt 

Název:  Komparace obsahu tréninkového procesu vzhledem k věku a období ročního 

makrocyklu ve španělské fotbalové akademii 

Cíle:  Hlavní cílem této práce je analýza tréninkových jednotek španělské 

fotbalové akademie klubu CD Lugo a následné porovnání dvou věkových 

kategorií a dvou měsíčních mezocyklů v rámci jednoho ročního makrocyklu. 

Metody:  V naší práci jsme použili metodu pozorování, metodu analýzy a metodu 

komparace. Metodu analýzy jsme aplikovali v rozboru příprav na tréninkové 

jednotky, které jsme poté pozorovali, a metodu komparace v části 

porovnávání tréninků jednotlivých věkových kategorií a mezocyklů. 

Výsledky: Výzkum ukázal velké zastoupení herního tréninku v tréninkovém procesu a 

časté využívání metodicko-organizační formy průpravné hry u obou 

zkoumaných kategorií, přičemž u mladší kategorie byl tento druh a tato 

metodicko-organizační forma využívána méně často. Herní trénink 

představoval 62 % tréninkové náplně v obou obdobích u kategorie U11 a u 

kategorie U19 představoval 56 % v přípravném období a 69 % v období 

hlavním. Metodicko-organizační forma průpravné hry byla využita v 66 % 

resp. 71 % cvičení u kategorie U11 v období přípravném, resp. hlavním. U 

kategorie U19 byla průpravná hra využita v přípravném, resp. hlavním 

období v 64 %, resp. 81 % cvičení. U mladší z obou kategorií dále nebyl 

nalezen významnější rozdíl mezi jednotlivými sledovanými obdobími. U 

kategorie starší se v přípravném období vlivem postových tréninků 

vyskytovaly častěji nácvik (o 15 % častěji) a metodicko-organizační forma 

průpravné cvičení I. typu (o 17 % častěji). 

Závěr:  Hlavním zjištěním této práce je, že se tréninkový proces ve španělské 

akademii zaměřuje v obou kategoriích herně a nácvik herních dovedností je 

prováděn především s pomocí modifikovaných fotbalových her a v herních 

situacích. Na základě zjištěných údajů můžeme doporučit tréninkový proces 

co nejvíce přibližovat hře i s její náročností. 

Klíčová slova: Komparace, fotbal, tréninkový proces, sportovní trénink, obsah 

tréninkového procesu 



Abstract 

Title:  Comparison of content of training process due to age and period of the 

year macrocycle in Spanish football academy 

Objectives: Main object of this bachelor thesis is an analysis of trainings of two age 

categories and two types of macrocycle in Spanish football academy of CD 

Lugo. 

Methods:  In our thesis we used a method of observation, analysis and a method of 

comparison. We analyse the preparations of trainings, which we then 

observe and method of comparison while we are comparing trainings of 

two different ages and two different types of macrocycle. 

Results: Research has shown a great representation of game training and frequent 

usage of methodologically organizational form preparatory games in both 

categories and both examined periods, when in the younger category was 

this training type and this methodologically organizational form less 

frequently than in the older category. Game training was 62 % of training 

content in both periods of category U11 and 56 % in preparative period 

and 69 % in competitive period of category U19. Methodologically 

organizational form preparatory games were 66 % respectively 71 % of 

training process of category U11 in preparative, respectively competitive 

period and 64 %, respectively 81 % of training process of category U19 in 

preparative, respectively competitive period. In the younger of categories 

was not found significant difference between both monitored periods. In 

category U19 occurred rehearsal (15 % difference) and methodologically 

organizational form preparatory exercise of 1st type (17 % difference) 

more frequently in preparational period due to position trainings. 

Conclusion: The main discovery of this thesis was that training process in this Spanish 

football academy concentrate in both categories on game training and 

rehearsal of playing skills was performing with modified football games 

and in game situations. Based on the findings, we can recommend doing 

the training process as close as possible to the game with its difficulty.   

Keywords: comparison, football, sport training, training process, content of training 

process
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

CNS – centrální nervová soustava 

HC-I – herní cvičení I. typu 

HC-II – herní cvičení II. typu 

Hromad. – hromadná forma 

Ind. – individuální forma 

PC-I – průpravné cvičení I. typu 

PC-II – průpravné cvičení II. typu 

PH – průpravná hra 

Skup. – skupinová forma 

TJ – tréninková jednotka 
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1  ÚVOD 

 Fotbal je nejrozšířenějším sportem na celém světě a miliony malých dětí sní o 

tom, jak jednou budou hrát na té nejvyšší úrovni a budou oblékat dresy nejrůznějších 

světoznámých týmů. K dosažení jejich snu je potřebná jak určitá dávka talentu a ochota 

pracovat na sobě, tak důmyslně promyšlený tréninkový proces, který se hráče snaží 

připravit tak, aby jednou mohli podávat výkony na vrcholové úrovni. Fotbalové 

akademie po celém světě se snaží zařazovat moderní prvky do svého tréninkového 

procesu a co nejlépe a nejrychleji zlepšovat individuální i týmovou úroveň svých hráčů. 

Své know-how si každá akademie pevně střeží a dělí se pouze o střípky, které mohou 

trenéři pochytit během stáží. 

 Spousta českých trenérů pravidelně vyjíždí na zahraniční stáže, aby získávali 

informace o fungování zahraničních fotbalových akademií. My jsme měli tu možnost 

být součástí fotbalové akademie týmu, který hraje nejvyšší soutěže mládeže ve 

Španělsku, po dobu čtyř měsíců a můžeme tedy udělat analýzu delšího časového úseků 

tréninkového procesu, čímž je naše práce jedinečná. 

 Tématem naší práce jsme zvolili komparaci obsahu tréninkového procesu 

vzhledem k věku a období ročního makrocyklu ve španělské fotbalové akademii 

v kategoriích U11 a U19. V rámci práce se zaměříme na použité metodicko-organizační 

formy, sociálně-interakční formy a druhy tréninkového procesu v rámci dvou různých 

období ročního makrocyklu (přípravné, hlavní) a dvou různých věkových kategorií.  

 Cílem práce je potvrzení hypotéz o zastoupení jednotlivých součástí 

tréninkového procesu a jejich poměru a nalezení rozdílů v tréninkovém procesu dvou 

rozdílných fotbalových kategorií. 

 V našem výzkumu budeme využívat detailní přípravy na tréninkové jednotky, 

které vznikaly vždy v den tréninku. Tyto přípravy obsahují chronometráž jednotlivých 

cvičení v tréninku včetně intervalu zatížení a odpočinku, grafického nákresu cvičení a 

podrobného popisu cílů cvičení. Tréninky proběhly na základě těchto příprav v sezoně 

2017/2018 v letních a podzimních měsících. 

 Doufáme, že výsledky naší práce budou k užitku a odhalí moderní trendy a nové 

principy v přípravě zahraniční fotbalové mládeže. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Teorie sportovního tréninku 

 Azurmendi (2012) popisuje sportovní trénink jako dlouhodobý, strukturovaný a 

promyšlený proces, jehož cílem je zlepšení jedince na fyzické, psychické a kognitivní 

úrovni. Dle Dobrého (1986) tréninkový proces představuje sled působení podnětů na 

hráče, přičemž tyto podněty navozují a ovlivňují hráčův výkon. Součástí tohoto procesu 

je taktéž působení trenéra, který svými rozhodnutími ovlivňuje hráče. 

 Jako cíle sportovního tréninku Perič a Dovalil (2010) určují dosažení 

individuálně nejvyšší sportovní výkonnosti ve zvoleném sportovním odvětví na základě 

všestranného rozvoje sportovce. 

2.1.1  Tréninkové cykly 

 Jako tréninkový cyklus Dovalil a kol. (2009) definuje ukončený celek 

opakujících se různě dlouhých časových úseků tréninkového procesu. Tréninkové cykly 

Votík (2005) dělí následovně: 

1. Megacyklus 

2. Makrocyklus 

3. Mezocyklus 

4. Mikrocyklus 

5. Tréninková jednotka 

 Díky plánování a evidenci tréninkových cyklů je můžeme zpětně analyzovat a 

odhalovat tak jejich klady i nedostatky. Díky zjištěným informacím poté můžeme 

tréninkový proces zkvalitnit (Votík a Zalabák, 2006). 

2.1.1.1  Megacyklus 

 Megacyklus neboli perspektivní plán dle Votíka (2005) bývá většinou 2-4 roky 

dlouhý. Tento plán má za úkol rozložit cíle a úkoly tréninku do jednotlivých etap dle 

věkových zákonitostí a výkonové úrovně. Vychází z odhadu předpokládaného vývoje a 

v hrubých rysech nastiňuje zaměření tréninku (Fotbal a trénink, 2003). Votík (2005) 

uvádí, že perspektivní plány často obsahují i cíle a úkoly celého klubu, a nejen 

jednotlivých ročníků, což znamená, že vedle rámcového obsahu tréninků jednotlivých 
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kategorií se stanovuje i perspektiva materiální a personální. Důležitým cílem megacyklu 

je zajištění návaznosti v tréninkovém procesu jednotlivých věkových kategorií. 

2.1.1.2  Makrocyklus 

 Roční tréninkový plán neboli makrocyklus má za cíl naplánovat zatížení na 

základě jeho jednotlivých částí (Votík a Zalabák, 2006). Východiskem pro vznik tohoto 

plánu je důkladné zhodnocení plánu předešlého. Jeho obsahem jsou cíle a úkoly 

družstva a jeho obsah včetně termínové listiny (Votík, 2005). Dle Periče a Dovalila 

(2010) by měl roční plán zahrnovat charakteristiku družstva, výchozí údaje z loňského 

roku, cíle a úkoly na rok, kalendář soutěže, periodizaci a úkoly pro jednotlivá období, 

rozložení tréninkového zatížení, orientační ukazatele trénovanosti, harmonogram 

kontrol trénovanosti, nástin hlavních tréninkových metod, personální a materiální 

zabezpečení. 

 Dle Votíka (2005) se dělí roční makrocyklus na následující období (mezocykly): 

1. Přípravné období 

2. Hlavní (závodní) období 

3. Přechodné období 

 Fajfer (2005) upozorňuje, že vzhledem k zacílení na všestrannost a nácvik 

dovedností se u mladších kategorií neklade důraz na dodržování této periodizace. 

Přípravné období 

 Cílem přípravného období je komplexní rozvoj pohybových schopností, 

technicko-taktických dovedností a psychologická příprava. Votík (2005) přípravné 

období dělí na následující tréninkové bloky: 

1. Předpřípravný  

2. První přípravný  

3. Druhý přípravný  

4. Třetí přípravný  

 Cílem předpřípravného bloku je připravit organizmus na následující zatížení a 

usnadnit jeho adaptaci. Tento blok trvá mezi třemi dny až dvěma týdny. Dvou až čtyř 

týdenní první přípravný blok je všeobecně rozvíjející a jeho cílem je trénink vytrvalosti 
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a komplexní posilování. Technické přípravy je v tomto bloku méně než v ostatních 

blocích. Druhý, čtyř až šesti týdenní, přípravný blok už obsahuje více technické 

přípravy a s pomocí herních forem se zaměřuje především na explozivní sílu a rychlost. 

Jejím dalším cílem je součinnost skupin hráčů. Poslední (týdenní) přípravný blok 

(vylaďovací) je již shodný s mikrocykly hlavního období (Votík, 2005). 

Hlavní období 

 Toto období je ohraničeno prvním a posledním mistrovským utkáním. 

Základním požadavkem tohoto období je udržet sportovní formu celého týmu, což je 

zvláště před jeho koncem složité (Votík, 2005). 

Přechodné období 

 Přechodné období navazuje na období hlavní a jeho cílem je především 

regenerace a doléčení chronických poškození organismu. V tomto období se snižuje 

objem a druh zatížení, k čemuž lze využít i jiné sporty (Votík, 2005). 

2.1.1.3  Mezocyklus 

 Mezocykly jsou většinou dva až osm týdnů dlouhé (Votík, 2005). Jejich cílem je 

podrobněji rozepsat požadavky ročního plánu a specifikovat je do kratších úseků. Tyto 

plány slouží především jako východisko k přípravě na tréninkovou jednotku (Perič a 

Dovalil, 2010). 

2.1.1.4  Mikrocyklus 

 Délka mikrocyklu je většinou mezi sedmi a deseti dny. Struktura a obsah tohoto 

cyklu závisí na období, úrovni soutěže, pohlaví a věkové kategorii. Důležitými 

proměnnými jsou také počet tréninků, a především počet a dny zápasů. Tvorba 

mikrocyklů by též měla zapadat do nastavených dlouhodobějších cílů, jednotlivé cykly 

by na sebe měly navazovat. Tři dny před utkáním je žádoucí trénink rychlostní a obecné 

vytrvalosti či silový trénink. Dva dny před utkáním poté výbušná síla a rychlostní či 

koordinační schopnosti, které se však hodí spíše den před utkáním. Vhodné je tyto 

schopnosti trénovat s pomocí průpravných a herních cvičení v různých modifikacích, 

které navíc simulují podmínky pro řešení různých taktických úkolů (Votík, 2005). 

 Podle Torrellese a Alcaraze (2015) existuje pět základních aspektů hry, na které 

se mikrocykly zaměřují: 
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1. Zisk míče a zabránění inkasování gólu 

2. Držení míče 

3. Překonání obrany soupeře 

4. Zakončení 

5. Zónové hry 

 Každý z těchto aspektů má svůj tréninkový průběh a pro zlepšení výsledků týmu 

je třeba zjistit technické, taktické a kondiční nedostatky hráčů v těchto částech hry. 

2.1.1.5  Tréninková jednotka 

 Tréninková jednotka je nejkratším elementem v plánování a stavbě tréninku. 

Tato základní a hlavní organizační forma tréninku slouží k realizaci úkolů z koncepce 

tréninku, která je ztvárněna v různě dlouhých cyklech. Obsah, návaznost a spojitost 

jednotek je určena záměrem mikrocyklu (Dovalil a kol., 2009). 

 Plán tréninkové jednotky zahrnuje její obsah, časový rozvrh, výběr cvičení a 

jejich posloupnost, organizaci, objem a intenzitu zatížení (Perič a Dovalil, 2010). 

Tréninkové jednotky mládeže by však měli být zaměřeny na učení se novým 

dovednostem, a nikoliv dávkování zatížení (Perič, 2012). 

 Samotná úroveň tréninkové jednotky je dána úrovní chování a komunikace 

trenéra. Trenér by se tedy také měl v rámci přípravy na trénink zamyslet, co hráčům 

bude říkat a jak dlouhý čas na to bude potřebovat (Buzek a kol., 2007). Perič a kol. 

(2012) uvádí jako jeden z důležitých požadavků důslednou korekci chyb a jednoduchost 

a stručnost výkladů. 

2.1.2  Didaktické formy tréninkového procesu 

 Didaktickými formami rozumíme způsoby uspořádání vnějších podmínek pro 

řízení tréninkového procesu k jeho cílům. Dle funkcí a možností je rozdělujeme na 

metodicko-organizační, sociálně-interakční a organizační (Dobrý, 1988). 

2.1.2.1  Organizační formy 

 Vzhledem k biomechanice člověka má ve většině odvětvích tréninková jednotka 

ustálenou strukturu (Dobrý, 1988). „Obvykle rozeznáváme 3-4 základní části tréninkové 

jednotky: 
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1. Úvodní 

2. Hlavní 

3. Závěrečnou 

 Někdy bývá uváděna i část průpravná, která je umístěna mezi úvodní a hlavní 

část (Perič a Dovalil, 2010).“ 

Úvodní část 

 Úvodní části začíná tréninkové jednotka. Jejím cílem je připravit organismus pro 

následnou zátěž. Dle Periče a Dovalila (2010) obvykle plní následující úkoly: 

1. Psychicky připravit hráče na trénink. Seznámit je s obsahem tréninku, což může 

sloužit jako motivace. Cílem je uvědomění sportovců, že již přešli ze šatny na 

hřiště, a měli by se začít soustředit na trénink samotný. Ardá a Casal (2007) 

uvádějí jako délku této části 3-5 minut.  

2. Dále následuje rozcvičení, jehož cílem je příprava na následující zátěž a zahřátí 

organismu následované protažením. Důsledkem rozcvičení je především snížení 

rizika zranění. „Většinou užíváme jednoduché prostředky, jako je rozklusání, 

rozplavání apod. Někdy volíme jako prostředek hru, a to již drobné závodivé hry 

nebo sportovní hry.“ (Perič a Dovalil, 2010) Po rozcvičení následuje 

zapracování, jehož cílem je synchronizace jednotlivých funkčních systému a 

centrální nervové soustavy. 

3. Třetí částí je příprava k hlavní části. V této části je vhodné využít cvičení, které 

slouží jako průprava pro část hlavní. 

 Ardá a Casal (2007) uvádí délku této části jako 15-20 % času tréninku, což při 

době tréninku 90 minut odpovídá české literatuře, která uvádí 15 až 20 minut. (Fajfer, 

2005) 

Hlavní část 

 Dle Periče a Dovalila (2010) má hlavní část za úkol plnit cíl tréninku a je do ní 

situováno hlavní zatížení. Obvykle má hlavní část dvě základní organizační podoby: 

1. Monotematická, ve které probíhá pouze jeden typ zatížení. 
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2. Multitematická, ve které se rozvíjí jedna nebo několik pohybových schopností a 

dovedností. Perič a Dovalil (2010) doporučují řadit jednotlivá cvičení dle 

náročnosti na energetické zdroje a centrální nervovou soustavu. 

 Vzhledem k těmto dvěma kritériím se ukazuje jako vhodné na začátek 

tréninkové jednotky zařazovat koordinačně náročná cvičení, které zatěžují především 

CNS a vznáší požadavek na soustředění a udržení pozornosti. V praxi se jedná 

především o cvičení akrobatického, či gymnastického charakteru nebo nácvik nové 

techniky. Dle Ardá a Casala (2007) sem lze zařadit i nácvik nové fotbalové techniky, 

což také klade vysoké nároky na koordinaci. 

 Poté by měla být zařazena cvičení rozvíjející rychlost, která mají vysoké 

požadavky nejen na CNS, ale i na energetické zdroje. V tréninku se používají především 

soutěživé hry, různé druhy sprintů nebo krátké herní akce. Důležitý je dostatečný 

odpočinek mezi jednotlivými opakováními pro dosažení maximální intenzity. 

 Na třetím místě řadíme silová cvičení, jejichž náplní jsou různá úpolová cvičení, 

či posilování s vlastní hmotností nebo cvičení ve ztížených podmínkách. 

 Nakonec tréninkové jednotky se pak hodí cvičení vytrvalostní, jehož podstatou 

je vyčerpání energetických zdrojů, ke kterému nám již napomohli předcházející cvičení. 

Tento typ cvičení je také náročný na vůli a schopnost vydržet zátěž i přes nepříjemné 

pocity spojené s únavou. V praxi se využívá různých výběhů, sportovních her, či 

kruhových tréninků. 

 Na závěr autoři připomínají, že toto řazení má pouze orientační charakter a 

záleží vždy na cíli tréninkové jednotky. Jako příklad můžeme uvést rychlostní cvičení 

na konci tréninkové jednotky jako simulaci podmínek v posledních minutách utkání. 

 Ardá a Casal (2007) uvádí délku této části jako 50-70 % času tréninku, což při 

standartní době tréninku 90 minut odpovídá české literatuře, která uvádí 45 až 60 minut 

(Fajfer, 2005). 

Závěrečná část 

 V závěrečné části je třeba zklidnit organismus a nastartovat regeneraci. Perič a 

Dovalil (2010) dělí tuto část na dvě části: 
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1. Část dynamickou, ve které jsou prováděna cvičení s nízkou intenzitou, jejichž 

cílem je urychlit zotavení po tréninku a odbourávání odpadních látek vzniklých 

během cvičení.  

2. Část statickou, zahrnující protažení svalů, které byly v tréninku převážně 

zapojené, dále svalů, které v daném sportu mají tendence ke zkrácení, případně 

dalších problémových oblastí. Následuje cvičení kompenzační a vyrovnávací 

pro zabránění vzniku dysbalancí a vadám v držení těla. V této části taktéž 

dochází k uklidnění organismu. 

 Ardá a Casal (2007) navíc uvádějí, že je tato část tréninku vhodná pro zisk 

zpětné vazby od hráčů a reflexi celého tréninku. 

 Dle Fajfera (2005) závěrečná část trvá většinou kolem 10 minut, což téměř 

odpovídá 10-15 % času tréninku (Ardá a Casal, 2007). 

2.1.2.2  Metodicko-organizační formy 

 Řazení do metodicko-organizačních forem probíhá na základě účelného 

uspořádání vnějších situačních podmínek a obsahu tvořeného herními činnostmi s cílem 

umožnit realizaci daných požadavků. Vnější podmínky zahrnují přítomnost či 

nepřítomnost soupeře a stupeň proměnlivosti situačně herních podmínek. Kombinací 

těchto podmínek dle Dobrého (1988) dostáváme pět typů metodicko-organizačních 

forem: 

1. Průpravné cvičení 1. typu 

2. Průpravné cvičení 2. typu 

3. Herní cvičení 1. typu 

4. Herní cvičení 2. typu 

5. Průpravna hra 

 Obsahem těchto forem jsou dle Dobrého (1988) herní činnosti jednotlivce, herní 

kombinace a herní systémy. 

 Plachý a Procházka (2014) uvádí jako hledisko pro výběr správné metodicko-

organizační formy náročnost cvičení, kde cílem je vytvoření optimální výzvy.  
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Průpravná cvičení 

 Dobrý (1988) charakterizuje průpravná cvičení nepřítomností soupeře. Dále 

autor uvádí rozdíl mezi průpravným cvičením 1. a 2. typu v proměnlivosti podmínek:  

1. průpravné cvičení 1. typu – podmínky cvičení se nemění 

2. průpravné cvičení 2. typu – podmínky cvičení jsou proměnlivé 

 Dle Plachého a Procházky (2014) se přechodem z průpravného cvičení prvního 

typu na typ druhý ztěžuje obtížnost ve smyslu nároku na přemýšlení, reagování a 

rozhodování hráčů, což je blíže k hernímu provedení. 

 Ze španělské literatury je nejblíže průpravnému cvičení cvičení korektivní (ze 

španělského juego correctivo), které Torrelles a Alcaraz (2015) definuje jako aktivitu s 

míčem nebo bez míče, ve které neexistuje soupeř, a v co nejjednodušších podmínkách 

se trénuje daný herní aspekt. 

Herní cvičení 

 Herní cvičení Dobrý (1988) charakterizuje přítomností soupeře a určeným 

průběhem řešení. V prvním typu je činnost soupeře pevně dána a limitována a zároveň 

jsou předem určené situačně herní podmínky. Naopak u druhého typu jsou již podmínky 

proměnlivé a obránce je bez omezení. Toto cvičení umožňuje opakovat řešení daného 

úseku utkání či herní situace. Herní cvičení mají tedy následující dělení: 

1. Herní cvičení I. typu – činnost obránce je omezena pravidly 

2. Herní cvičení II. typu – činnost obránce je zcela bez omezení 

 Torrelles a Alcaraz (2015) definuje korektivní hru (juego correctivo) jako hru, 

ve které se vyskytuje míč a hráči jednoduchou formou zlepšují daný herní aspekt. V této 

hře se vyskytují minimálně dva týmy a hra splňuje alespoň jednu z následujících 

charakteristik: 

1. Jeden z týmů má pouze jednoho hráče. 

2. Hra má nesouvislý děj. 

3. Cílem není vstřelení gólu. 
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Průpravné hry 

 V průpravné hře je přítomen obránce, který není omezený pravidly, a podmínky 

jsou již zcela proměnlivé. V této hře dochází k nečekaným změnám rolí hráčů při 

přechodu z útoku do obrany a naopak (Dobrý, 1988). Průpravné hry umožňují 

zdokonalování herních dovedností v podmínkách totožných nebo velmi blízkých utkání. 

(Votík, 2005). 

 Plachý a Procházka (2014) dále upřesňuje, že se jedná o hry bez branek – 

poziční hry (bago, bagovky) nebo s brankami a různými pravidly. 

 Torrelles a Alcaraz (2015) hovoří o fotbalové hře (juego de fútbol) jako o hře 

s míčem a souvislým dějem, ve které se objevují fotbalové herní situace, které se 

účastní dva týmy s minimálním počtem dvou hráčů v každém týmu, ve kterých je cílem 

vstřelit gól. 

2.1.2.3  Sociálně-interakční formy 

 Dle Dobrého (1988) se tyto formy dělí na základě vztahu mezi trenérem a hráči 

na tři skupiny: 

1. Hromadnou 

2. Skupinovou 

3. Individuální 

Hromadná forma 

 Tato forma je charakteristická tím, že všichni hráči vykonávají stejnou činnost 

pod přímou kontrolou trenéra. Ačkoliv je v tréninkovém procesu nezbytná a často 

používaná opomíjí rozdílné schopnosti hráčů (Dobrý, 1988). Votík (2005) dále rozvíjí 

tuto skutečnost na příkladech rozdílných potřeb hráčů na různých postech a 

individuálních projevů hráčů či skupin hráčů. Psotta a Velenský (2009) dodávají, že 

působení na jednotlivce při hromadné formě probíhá přes „filtr“ skupiny. 

Skupinová forma 

 Jedná se o převládající formu tréninkového procesu, která využívá menších 

skupin, čímž umožňuje trenérovi zvýšit jeho interakci k hráčům, což zvyšuje 

emocionální podněty. Umožňuje tedy více příležitostí k pochvale, posílení žádoucího 

chování hráčů a vysvětlování detailů. Toto dělení není stálé a dle Periče (2012) by 
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dělení mělo zahrnovat hlediska pohlaví, věku či úrovně dané dovednosti nebo 

výkonnosti. Dále Perič a kol. (2012) uvádí tři základní podoby skupinové formy: 

1. Všechny skupiny nacvičují stejný obsah, ale různou formou nebo rychlostí. 

2. Každá skupina nacvičuje jiný obsah bez ohledu na ostatní skupiny. 

3. Každá skupina nacvičuje jiný obsah, ale po určité době se střídají. 

 Dle Psotty a Velenského (2009) skupinové formy umožňují mimo již výše 

zmíněnou individualizaci a bohatší emocionální podněty také specializaci a efektivní 

využití učebního času. Autoři tuto formu také charakterizují zkrácením komunikační 

vzdálenosti a možností méně formálního přístupu. 

Individuální forma 

 Využití individuální formy je zdůvodňováno skutečností, že hráči dosahují 

různých výkonů a výsledků, jelikož má každý hráč své vlastní tempo vývoje (Dobrý, 

1988). Dle Periče (2012) jsou výhody této tréninkové formy v možnosti individuálního 

přístupu, důsledné kontrole a celkové vysoké efektivitě. Dle Votíka (2005) může 

individuální forma vypadat i tak, že hráči v rámci společné tréninkové jednotky 

dostanou individuální úkoly. 

2.1.3  Druhy tréninkového procesu 

 Obsah tréninkové jednotky je třeba dělit i dle druhu rozvíjené dovednosti či 

schopnosti a také psychologické a taktické stránky herního výkonu. V současném pojetí 

tréninku ve fotbalu rozlišujeme tyto druhy tréninkového procesu (Fajfer, 2005): 

1. Nácvik 

2. Herní trénink 

3. Kondiční trénink 

 V kategorii U11 by měl dle Plachého a Procházky (2014) nácvik představovat 

25 % tréninkového procesu, herní trénink 50 % a kondiční trénink 30 %. 

 V kategorii U19 dle Fajfera (2009) poměr závisí na cíli cyklu, kterých autor 

rozlišuje hned sedm: 
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Tabulka 1 Poměr druhů tréninkového procesu v závislosti na tréninkovém cyklu (Fajfer, 2009) 

Druh cyklu Nácvik Herní trénink Kondiční trénink 

Všeobecně rozvíjející  30 % 70 % 

Speciálně (herně) rozvíjející 15 % 45 % 40 % 

Kontrolní 60 % 30 % 10 % 

Vylaďovací 45 % 45 % 10 % 

Soutěžní (hlavní) 20 % 65/60 % 15/20 % 

Regenerační 60 % 10 % 30 % 

Rekondiční 15 % 50 % 35 % 

2.1.3.1  Nácvik 

 V tomto druhu převládá zaměření na učení se novým pohybovým dovednostem. 

Zatížení při tomto druhu tréninku je nízké intenzity a nevede k fyziologicky adaptačním 

podnětům. Převládá zaměření na technickou či taktickou stránku herních činností 

(Votík, 2005).  

 Dle Fajfera (2005) je obsahem nácviku osvojování dovedností, vytváření 

podmínek pro motorické učení a dále dodává, že nácvik je otevřený proces, jehož 

nedílnou součástí jsou koordinační schopnosti. 

2.1.3.2  Herní trénink 

 V herním tréninku rozvíjíme v nácviku naučené herní dovednosti v herních 

podmínkách, kde se již objevuje i zaměření na kondiční složku. Je vhodné v rámci 

herního tréninku určit prioritu herního cvičení (Votík, 2005). 

 První možností je zaměření na pohybové schopnosti. V tomto případě je třeba 

manipulovat se zatížením tak, abychom hráče dostali do předem zamýšlené 

bioenergetické zóny. V tomto druhu herního tréninku je technická stránka a taktické 

úkoly druhotné (Dobrý, 1988). 

 Druhá možnost je zaměření na rozvoj pohybových dovedností. V tomto druhu 

herního tréninku je třeba si položit otázku jakou metodicko-organizační formu 

použijeme, aby se co nejvíce rozvíjela daná pohybová dovednost. (Votík, 2005) 

 Fajfer (2005) uvádí, že herní trénink je nácvik a zdokonalování herních 

dovedností v úzkém sepjetí s energetickými systémy. 
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2.1.3.3  Kondiční trénink 

 V tomto druhu tréninku rozvíjíme pohybové schopnosti nespecifickými 

prostředky, tedy bez míče. Jedná se o cvičení zaměřené především na rozvoj rychlosti, 

vytrvalosti, síly, koordinace a pohyblivosti. Důležitost v tomto druhu tréninku nabývá 

zatížení, kde nastavujeme především jeho intenzitu a délku a také interval a druh 

odpočinku, dalšími důležitými parametry jsou počet opakování a počet sérií (Votík, 

2005). 

 Dle Periče (2012) ve sportovní přípravě dětí a mládeže hraje významnou roli 

všestrannost. Nespecifický trénink by se tak měl v tréninkovém procesu objevovat u 

dětí častěji než v pozdějším věku. 

2.2  Ontogeneze zkoumaných věkových kategorií 

 Mladý organizmus má jiné požadavky než organizmus dospělý. Pedagog (trenér) 

musí respektovat v procesu učení věkové zákonitosti, stav organizmu a sladit je 

s prováděnými aktivitami (Kučera a kol., 2011). Perič a kol. (2012) uvádí jako první a 

nejdůležitější úkol sportovní přípravy mládeže nepoškodit zdraví. Námi zkoumané 

věkové kategorie se nachází na samotném konci mladšího školního věku, či spíše na 

začátku staršího školního věku (U11) a kategorie U19 se poté nachází v obdobím 

dospívání (adolescence) (Kučera a kol., 2011). 

2.2.1  Mladší školní věk 

 V průběhu mladšího školního věku (6 až 10 let) se mění především kvalita a 

kvantita pohybové aktivity. Zlepšuje se integrace zrakových informací s ostatními 

smysly, což zlepšuje celkové vnímání prostoru. Dále se vyvíjí jemná motorika, což 

zapříčiňuje rychlejší učení se technickým dovednostem. Děti potřebují volný pohyb a 

časté střídání pestrých aktivit. Z tréninku schopností by měly převažovat rychlostní, 

obratnostní a lze již začít s aktivitami vytrvalostními. Silové a úpolové sporty mohou 

negativně ovlivnit dynamiku zrání kostního systému (Kučera a kol., 2011). 

 Dle Říčana (2014) se jedná o období klidu a štěstí. Dle Periče (2012) je v tomto 

období růst rovnoměrný až o 8 cm ročně a rychlým tempem se zvětšuje osifikace. Od 

šesti let začíná příznivé období pro rozvoj koordinačních a rychlostních schopností. 

Z psychického vývoje se rozvíjí paměť a představivost. Děti v tomto věku však 

nechápou souvislosti, nemají abstraktní myšlení a nechápou tedy tomu, na co si 
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nemohou sáhnout („Musíš trénovat, abys byl jednou dobrý.“). Období osmi až deseti let 

je považováno za „zlatý věk motoriky“. Ve věku od 10 do 12 let autor doporučuje 

silový trénink s pomocí posilování s vlastní vahou a úpolové hry. 

2.2.2  Starší školní věk 

 Toto období zahrnuje dobu před pubertou, pubertu a období po ní. Puberta u 

chlapců nastupuje mezi 9 a 13 lety. Vzhledem k nástupu puberty se u chlapců začíná 

zvyšovat zájem o silová cvičení (produkce růstových hormonů). V tomto období se 

dostává reakční rychlost na dospělou úroveň. Po 12 roce začíná stagnace rozvoje 

koordinačních schopností. Vývoj nervového systému je ukončen. Na dítě začíná mít 

velký vliv kolektiv a snižuje se vliv autorit (Kučera a kol., 2011). 

 Ve starším školním věku se zrychluje růst, což zapříčiňuje zhoršení koordinace. 

Cometti (2016) považuje období od 10 do 12 let za předěl mezi konkrétním a 

abstraktním myšlením. V tomto věku jsou tedy děti schopné logicky a abstraktně 

přemýšlet. Zlepšuje se tak i rychlost učení. 

2.2.3  Adolescence 

 Toto věkové období zahrnuje věk mezi 15 a 20-22 lety. Z psychického hlediska 

je pro adolescenty hlavním úkolem vyznat se sám v sobě a najít si své místo ve světě, 

ověřit si, co vydrží a najít se v nějakém přesvědčení a životním programu (Říčan, 2014). 

Dle Periče (2012) by měl v otázce tohoto hledání trenér zasáhnout pouze v případě 

překročení únosné meze (drogy, alkohol atd.). 

 Adolescenti jsou na samém konci psychického a biologického vývoje a jsou 

schopni podávat výkony na hranici svých možností, které zvládají dále posouvat. 

Motorika, která se dosud zaměřovala na zdokonalování dovedností, má nyní zaměření 

na výkon (Kučera a kol., 2011). 

2.3  Španělská metodika 

 Každá země světa má svoji nezaměnitelnou kulturu. Lidé z různých končin světa 

se liší svými zvyky, chováním, ale i psychickými a charakterovými rysy nebo výchovou 

dětí. Totéž platí i pro výchovu fotbalové mládeže. 
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Graf 1 Osoby pokračující ve stejném sportu jako rodiče (Anuario de 

estadísticas deportivas 2017, 2017) 

2.3.1  Španělský fotbal v číslech 

 Ze statistické ročenky (Anuario de estadísticas deportivas 2017, 2017) vydávané 

španělským ministerstvem školství, kultury a sportu vyplívá, že je ve Španělsku fotbal 

nejhranějším sportem s celkovým množstvím dosahujícím téměř milion registrovaných 

fotbalistů. Toto číslo navíc za předešlé 4 roky vzrostlo o 7,78 %. V následující tabulce 

č. 2 můžeme vidět statistiku, která porovnává počet registrovaných fotbalistů 

s celkovým počtem registrovaných sportovců v zemi. 

Tabulka 2 Počet registrovaných sportovců a fotbalistů ve Španělsku (Anuario de estadísticas 

deportivas 2017, 2017) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkem 3 498 848 3 394 635 3 390 459 3 504 306 3 586 133 

Fotbal 869 320 855 987 874 093 909 761 942 674 

Fotbal % 24,85 25,22 25,78 25,96 26,29 

 Tento počet hráčů je registrován ve více než dvaceti tisících fotbalových 

klubech. 
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 Fotbal ve Španělsku vede o více než polovinu, co do počtu registrovaných hráčů 

s obrovským předstihem, nad druhým basketbalem, který je v letech 2012-2016 

v úpadku a počet registrovaných basketbalistů se snižuje. Naopak fotbal se podle všeho 

nemusí ztráty hráčů obávat, což dokazuje statistika (viz graf č. 1), která ukazuje, že více 

než 60 % dětí mezi 15 a 19 lety hraje stejný sport, který praktikoval alespoň jeden 

z rodičů, navíc z výsledků grafu lze vznést hypotézu, že u hráčů mladších 15 let bude 

procentuální zastoupení ještě větší. 

 Galicie se řadí na 5. místo z celkových devatenácti autonomních oblastí ve 

Španělsku s více jak 65 tisíci hráči o které se stará přes čtyři a půl tisíce lidí (trenéři, 

vedoucí družstva…) v 3597 klubech (MEMORIA RFEF 2017 Licencias, 2017). Hráči 

jsou rovnoměrně rozprostřeni ve všech věkových kategoriích a ve srovnání se 

španělským průměrem je zastoupení nejmladší kategorie o více než 3 % vyšší, naopak 

profesionálních fotbalistů je zde pouhých 0,44 % ze všech hráčů, což je o 13 setin méně 

než španělský průměr (viz tabulka č.2). 

Tabulka 3 Počet hráčů v jednotlivých věkových kategoriích ve srovnání s národním průměrem 

(MEMORIA RFEF 2017 Licencias, 2017) 

 Profesionálové U19 U16 U14 U12 U10 U8 

Španělsko 3 608 106 123 105 976 126 997 130 741 105 411 54 978 

% 0,57 16,74 16,72 20,04 20,63 16,63 8,67 

Galicie 195 7 861 6 902 8 004 8 028 7681 5 471 

% 0,44 17,81 15,64 18,13 18,19 17,40 12,39 

2.3.2  Formy utkání 

 „Je třeba adaptovat hru dítěti, a naopak nenutit dítě, aby se adaptovalo hře 

dospělých (Wein, 2004).“ 

 Většina španělských fotbalových akademií začíná s fotbalovou přípravou dětí 

mladší přípravkou, (Pre-Benjamin) které odpovídá věkové rozmezí 6-7 let. Poslední 

dobou však hrají fotbal čím dál menší děti, načež v Galicii zareagovali a roku 2010 

vznikla soutěž pro kategorii U5 (biberones) (Antelo a Goméz, 2011). Tato kategorie 

stejně jako všechny kategorie až do ročníku U12 hraje osmičkový fotbal se sedmi hráči 

v poli a jedním brankářem. Délka jednoho zápasu má 2x25 minut, což je opět v Galicii 

stejné pro všechny kategorie (Reglas de juego del fútbol 8, 2017). Pacheco (2016) uvádí 
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jako hlavní výhodu této formy větší zapojení hráčů do hry (častěji u míče) a tím i 

rychlejší zisk herních zkušeností. 

 Od kategorie U13 hráči již hrají dle standartních fotbalových pravidel 

vydávaných mezinárodní fotbalovou federací FIFA (Reglamento General Gallego, 

2017). 

 S tímto rozdělením se poněkud rozchází Wein, který ve své knize Fútbol a la 

medida del niño (Wein, 2004), která vznikla za podpory španělské fotbalové federace, 

uvádí, že děti by měli hrát fotbal v menších formách a počet hráčů na hřišti by se měl 

zvětšovat postupně (viz obrázek č. 1). Dle Weina ve hrách malých forem děti lépe 

chápou své úkoly a mohou své úsilí koncentrovat na několik základních cílů. Dále také 

autor uvádí dané formy jako efektivnější pro dosažení jednotlivých cílů v daných 

věkových kategoriích. 

2.3.3  Věkové etapy 

 Aranda a Moreno (2005) dělí fotbalovou přípravu mládeže do 3 kategorií: 

1. Počáteční etapa  

2. Etapa zdokonalování  

3. Etapa výkonu  

Obrázek 1 Dva způsoby, jak se dostat na vrchol (Escalera, 2015) 



28 

2.3.3.1  Počáteční etapa 

 Počáteční etapa představuje první sportovní krůčky budoucích fotbalistů. 

Nejčastěji se jedná o věk mezi 6-12 roky a dle Arandy a Morena (2005) má následující 

cíle: 

1. Porozumění fotbalu, jako kolektivní hře s pomocí modifikovaných her pro vznik 

základny pro pozdější trénink 

2. Poznání základních ofenzivních a defenzivních činností 

3. Rozvoj specifické koordinace (s míčem) s pomocí didaktického stylu řízeného 

objevování pro zachování vlastní zkušenosti hráče 

4. Rozvoj vnímání v čase a prostoru, prostorové orientace, odhadu na míč atd. 

5. Rozvoj hbitosti, flexibility, rychlosti, koordinace a dalších pohybových 

schopností 

6. Vývoj hráče jako osobnosti 

2.3.3.2  Etapa zdokonalování 

 Tato etapa volně navazuje na etapu počáteční a končí mezi 17-18 rokem věku. 

Mezi její cíle patří: 

1. Zisk fotbalových technických základů 

2. Rozvoj pohybových schopností, které jsou aplikované ve fotbale. 

3. Zlepšení taktického chování 

4. Rozvoj hráčské osobnosti především v nasazení, vůli a respektu k ostatním 

2.3.3.3  Etapa výkonu 

 Poslední etapou navazující na etapu zdokonalování je etapa výkonu jejíž 

hlavním cílem již není rozvoj hráče, ale výsledek. Mezi její cíle patří kondiční, 

technicko-taktický vývoj a zlepšení chování (koncentrace, překonání frustrace 

z porážky…). Tato etapa je již vysoce selektivní, diskriminační a specializovaná 

(Aranda a Moreno, 2005). Z tohoto důvodu se výkonový přístup nehodí pro mladší 

kategorie, protože je třeba respektovat biologický věk a individuální rychlost vývoje 

každého hráče (Perič, 2012). 
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2.3.4  Cíle ve zkoumaných věkových kategoriích 

 Kategorie U11 se nachází na konci počáteční etapy tréninku a platí tak pro ni 

obecné cíle, které jsme již uvedli výše. Ardá a Casal (2007) tuto kategorii uvádějí jako 

ideální pro začátek taktické přípravy hráčů. I nadále pokračuje rozvoj techniky a autoři 

doporučují pokračovat ve stejných herních formách. Z kondičních aspektů je tato 

věková kategorie ideální pro rozvoj rychlosti, flexibility a koordinace. Ze silového 

tréninku by měla převládat přetahová a přetlaková cvičení a je vhodné začít s rozvojem 

explozivní síly. Torreles a Alcaraz (2015) uvádí jako hlavní cíle pro deseti a jedenácti 

leté hráče práci s šířkou hracího pole (přenášení hry, zmenšení hřiště po ztrátě míče) a 

správné postavení hráčů na hřišti (otevřené postavení, boční postavení při bránění). 

Mezi další úkoly poté řadí pressing a zajišťování. Dle Comettiho (2017) by se kondiční 

trénink v tomto věku měl zaměřit na rychlost a koordinaci. Autor dále uvádí, že u 

rychlosti reakce končí senzitivní období (6-10 let), naopak pro rozvoj rychlosti 

maximální se hráč stále nachází v senzitivním období (8-12 let). Pro rozvoj rychlosti 

autor udává, že 7-13 let je nejlepší období pro rozvoj její techniky. Pacheco (2016) 

uvádí jako cíl tréninku hráčů ve věku mezi 6 a 12 lety rozvoj všestranné pohybové 

základny, která později slouží pro specifickou (fotbalovou) základnu pohybů. Dále 

Pacheco uvádí, že by tato kategorie za rok měla odehrát 25 zápasů a odtrénovat 3 

tréninky týdně, kde čistý čas tréninku odhaduje na 60 minut. 

 Kategorie U19 se nachází v etapě výkonu a jejím hlavním cílem je tedy 

maximalizovat výkonnost hráčů a zaměřuje se na výsledek. Na rozdíl od mladších 

kategorií má již každý hráč danou svojí pozici a tréninky se tak stávají více 

individualizované, hráči již hrají pouze na svých pozicích. Z kondičního tréninku 

(Cometti, 2017) se zařazuje trénink rychlosti (pro udržení stávající výkonnosti), síly 

(především explozivní) a vytrvalosti (intervalovou metodou v herním tréninku). Autor 

dále uvádí, že v 17 letech je možnost zlepšení rychlosti na 100 m maximálně o 4 %. Na 

základě tohoto zjištění doporučuje zaměřit se v tréninku rychlosti spíše na techniku 

běhu, resp. na rychlost frekvence a délku kroků s koordinací, nejlépe s míčem. Dle 

Pacheca (2016) by hráči této kategorie měli absolvovat 7 až 8 tréninků týdně a odehrát 

45-50 zápasů za rok. 
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1  Cíle práce 

 Cílem práce je analýza a následná komparace tréninkových jednotek dvou týmů 

rozdílných věkových kategorií španělského klubu CD Lugo v přípravném a závodním 

období. 

3.2  Hypotézy práce 

1. U obou týmů v obou zkoumaných obdobích bude významně (minimálně 20 % 

rozdíl) převažovat herní trénink nad nácvikem a kondičním tréninkem. 

2. Podíl jednotlivých druhů tréninkového procesu nebude významně odlišný 

(maximálně 20 % rozdíl) u kategorie U11 v obou sledovaných obdobích. 

3. Tréninkový proces kategorie U11 bude obsahovat významně větší procento 

(minimálně 20 % rozdíl) nácviku než tréninkový proces kategorie U19 v obou 

sledovaných obdobích. 

3.3  Úkoly práce 

 Pro analýzu a komparaci tréninkového procesu stanovujeme tyto úkoly: 

1. Zisk příprav na tréninkové jednotky 

2. Přesné vymezení zkoumaných proměnných a hypotéz práce 

3. Zanalyzování příprav na tréninkové jednotky 

4. Komparace a následné vyhodnocení analýz tréninkových jednotek, potvrzení či 

vyvrácení hypotéz 
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4  METODIKA PRÁCE 

4.1  Použité metody 

 V této bakalářské práci používáme neexperimentální kvantitativně-kvalitativní 

typ výzkumu a techniku nepřímého pozorování. 

 Dle Hendla (2016) se v kvantitativním výzkumu získaná data analyzují 

statistickými metodami s cílem je explorovat, popisovat, případně ověřovat pravdivost 

našich představ o vztahu sledovaných proměnných. Neexperimentální výzkum autor 

odděluje jako výzkum, ve kterém výzkumník neuplatňuje změnu situace, podmínek 

nebo zkušenosti jedinců. 

 Reichel (2009) definuje pozorování jako jednu z pěti základních výzkumných 

technik, ve které se sbírají informace na základě zaměřeného, systematického a 

organizovaného sledování smyslově vnímatelných projevů aktuálního stavu prvků, 

stavů, aspektů nebo fenoménů, které jsou objektem zkoumání. Nepřímé pozorování poté 

definuje jako studium záznamů, které kdysi někdo pozoroval, zažil nebo byl účasten 

atp. 

4.2  Popis sledovaného souboru 

 Porovnávané tréninkové jednotky byly připraveny pro hráče akademie 

druholigového španělského klubu Club Deportivo Lugo věkových kategorií U11 a U19. 

4.3  Způsob zpracování dat 

 Data získaná z písemných příprav, které vznikla vždy v den tréninku, byla 

podrobena analýze a syntéze. 

 Analýza dle Hendla (2016) spočívá v rozdělení celku na jeho komponenty a 

zkoumaní jejich funkčnosti jako samostatných prvků, a jaké jsou mezi nimi vztahy. 

V syntéze naopak skládáme části do celku a popisujeme hlavní organizační principy, 

jimiž se tento celek řídí v závislosti na jeho částech.  

4.4  Sledované období 

 Výzkum byl prováděn v posledních čtyřech týdnech letního přípravného (tedy 

před začátkem závodního období) a prvních čtyřech týdnech hlavního období (období 
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závodní soutěže = mistrovská utkání) u kategorie U19 a prvních osmi týdnech 

tréninkového procesu kategorie U11. Kategorie U11 trénovala 3x týdně, zatímco U19 

měla tréninkové jednotky 4 a v přípravném období i několik postových tréninkových 

jednotek. 

4.5  Sledované proměnné 

 Mezi sledované proměnné patřily: základní informace, druhy tréninkového 

procesu, metodicko-organizační formy a sociálně-interakční formy. 

4.5.1  Základní informace 

 Mezi základní informace, které získáme přímo z přípravy na tréninkovou 

jednotku rozumíme délku tréninku, počet zúčastněných hráčů v tréninku i 

v jednotlivých cvičeních a počet tréninků a zápasů ve sledovaném období. 

4.5.2  Druhy tréninkového procesu 

 Jednotlivé druhy tréninkového procesu se mísí v každém tréninku. Trenér může 

například v jednom tréninku rozvíjet koordinaci s rychlostí, poté zařadit cvičení na 

nácvik nových dovedností a trénink zakončit cvičením s parametry herního tréninku. 

Z tohoto důvodu budeme v práci určovat procentuální zastoupení jednotlivých druhů 

tréninku v každém tréninku.  

Na základě teoretické části budeme rozlišovat následující druhy: 

Tabulka 4 Druhy tréninkového procesu (vlastní zdroj) 

Druh Specifičnost (přítomnost 

míče) 

Zaměření Nárok na 

kondici 

Nácvik Ano Herní dovednosti Ne 

Herní trénink Ano Herní dovednosti i pohybové 

schopnosti 

Ano 

Kondiční 

trénink 

Ne Pohybové schopnosti Ano 

4.5.3  Metodicko-organizační formy 

 Na základě poznatků z teoretické části budeme v práci metodicko-organizační 

formy rozlišovat dle následující tabulky (tabulka č. 5): 
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Tabulka 5 Rozdělení metodicko-organizačních forem (vlastní zdroj) 

Forma Přítomnost soupeře s 

omezením 

Přítomnost soupeře bez 

omezení 

Souvislý herní 

děj 

Proměnlivost 

podmínek 

PC-I Ne Ne Ne Ne 

PC-II Ne Ne Ne Ano 

HC-I Ano Ne Ne - 

HC-II Ne Ano Ne - 

PH - Ano Ano Ano 

4.5.4  Sociálně interakční formy 

 V práci budeme sociálně interakční formy dělit na tři skupiny: 

1. Hromadná forma – Celý tým je účasten stejného cvičení. 

2. Skupinová forma – hráči jsou rozděleni do několika skupin, kde provádějí 

stejnou nebo jinou činnost.  

3. Individuální forma – individuální formou budeme rozumět cvičení, které 

podstoupí pouze jednotlivci nebo menší skupinky hráčů (například individuální 

trénink obránců). 

4.5.5  Analýza dat 

 Pro základní interpretaci dat jsme využili základní statistické veličiny: suma 

(celková četnost), aritmetický průměr, procentuální vyjádření sum sledovaných 

proměnných, rozptyl a směrodatná odchylka. 

 Suma je součtem všech naměřených údajů. Aritmetický průměr je součet všech 

naměřených údajů vydělený jejich počtem. Rozptyl je průměrnou kvadratickou 

odchylkou měření od aritmetického průměru, přičemž při průměrování této odchylky 

dělíme číslem n–1. Směrodatná odchylka je poté odmocninou z rozptylu. S její pomocí 

se určuje velikost rozptýlení dat vzhledem k průměru (Hendl, 2009). 

 V naší analýze budeme jako statisticky významný rozdíl považovat změnu o  

20 % (Hendl, 2009). 
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5  VÝSLEDKY 

 Tato kapitola obsahuje výsledky, které byly získány s pomocí analýzy příprav na 

tréninkové jednotky. Veškeré výsledky jsou zde uvedeny v textové i grafické podobě 

(grafy, tabulky…). Veškeré přípravy na tréninkové jednotky obsahovali odhadovaný 

čistý čas jednotlivých cvičení. Veškeré statistické výpočty vychází z těchto časů.   

5.1  TJ kategorie U11 v přípravném období 

5.1.1  Základní informace 

 V přípravném období jsme sledovali čtyřtýdenní mezocyklus od 4.9.2017 do 

1.10.2017. Tréninkových jednotek se účastnilo 18 hráčů s průměrným věkem 9,98 

(±0,62 let) vzhledem k prvnímu tréninkovému dni. Hráči v tomto období absolvovali 12 

tréninkových jednotek (3 týdně) s průměrnou účastí 13 hráčů na trénink (±2 hráči). 

Všech 12 tréninků s výjimkou jediného (75 minut) trvalo 90 minut na hřišti a mezi 10 

až 15 minutami taktické přípravy v kabině, kde byla hráčům vysvětlena tréninková 

cvičení a rozebrána jejich taktická stránka (viz příloha č. 1). 

 Dále v tomto období tým odehrál jedno přátelské utkání a zúčastnil se dvou 

turnajů. Prvního turnaje se zúčastnilo 13 hráčů a přátelského utkání s druhým turnajem 

se zúčastnilo 11 hráčů (viz tabulka č.6). 

Tabulka 6 Zápasy a turnaje kategorie U11 (vlastní zdroj) 

Datum Druh Počet hráčů 

10.09.2017 T 13 

16.09.2017 PU 11 

30.09.2017 T 11 

5.1.2  Druhy tréninkového procesu 

 Každý z tréninků měl pevně danou strukturu a obsahoval 4 cvičení. Začátek 

tréninkové jednotky měl zaměření buď na schopnosti (rozvoj rychlosti a koordinace) 

nebo na rozvoj individuálních dovedností, především vedení míče. Druhé cvičení také 

bylo spíše nácvičného charakteru (přihrávka a převzetí míče, střelba…) ale objevoval se 

již i herní trénink (např. 1na1, bagovky…). Poslední dvě cvičení již byla součástí 

herního tréninku (bagovky a fotbalové hry). Veškeré fotbalové hry byly modifikovány 

pro rozvoj určitého taktického herního cíle, který byl nadřazený potřebě zapojit všechny 

hráče (často někteří hráči odpočívali a průběžně se střídali s ostatními).  
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 V rámci tréninkových jednotek ve sledovaném období hráči strávili 278 minut 

nácvikem (32 %), 549 minut herním tréninkem (62 %) a 55 minut kondičním tréninkem 

(6 %) (viz graf č.2 a příloha č. 1). Herní trénink tedy převažuje o 30 % nad nácvikem a 

o 56 % nad tréninkem kondičním. 

5.1.3  Metodicko-organizační formy 

 Další sledovanou proměnnou bylo využití metodicko-organizačních forem u 

jednotlivých cvičení. Z analýzy jsme zjistili, že průpravné cvičení I. typu mělo 

zastoupení v tréninkovém procesu 52 minut (6 %), průpravné cvičení II. typu 16 minut 

(2 %), herní cvičení I. typu 71 minut (9 %), herní cvičení II. typu 137 minut (17 %) a 

průpravná hra 536 minut (66 %) (viz graf č.3 a příloha č. 1). 

 Metodicko-organizační formu průpravné cvičení I. typu, trenéři využívali 

v přípravném období pouze pro dva cíle cvičení. Prvním z nich byly různé přihrávkové 

drily, druhým poté zakončení po předem dané kombinaci (přihrávkový dril se 

zakončením). Průpravné cvičení II. typu bylo využito pouze 1x za celé období, kdy 

hráči pracovali každý s míčem na malém prostoru a museli tak reagovat na pohyb 

ostatních. V herních cvičeních I. typu byl vždy bránící hráč omezen prostorem, ve 

kterém mohl soupeře bránit. Herní cvičení II. typu se objevovalo především v některých 

bagových hrách, kde po zisku míče bránícími hráči následovala jejich výměna. 

V průpravných cvičeních měly zastoupení bagové hry, a především modifikované hry 

malých forem. 

Graf 2 Poměr druhů tréninkového procesu u kategorie U11 v přípravném období 

(vlastní zdroj) 
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5.1.4  Sociálně-interakční formy 

 Z analýzy jsme zjistili, že ve sledovaném období neproběhli žádné individuální 

tréninky. Většina cvičení probíhala v hromadné formě (536 minut, 65 %), naopak ve 

skupinové formě proběhlo 313 minut tréninku (35 %) (viz graf č. 4 a příloha č. 1). 

Pokud byli hráči rozděleni na skupiny, vždy buď obě skupiny prováděli tutéž činnost 

nebo se po určitém čase vystřídali, což znamená, že trénink nebyl pro žádné hráče nijak 

individualizovaný s výjimkou brankářů, kteří v první části tréninku nebyli s týmem a 

absolvovali odděleně s brankáři z ostatních ročníků osmičkového fotbalu (U8-U12) 

trénink brankářský.  

Graf 3 Poměr metodicko-organizačních forem u kategorie U11 v přípravném období 

(vlastní zdroj) 

Graf 4 Využité sociálně-interakční formy u kategorie U11 v přípravném období 

(vlastní zdroj) 
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5.2  TJ kategorie U11 v hlavním období 

5.2.1  Základní informace 

 V hlavním období jsme sledovali čtyřtýdenní mezocyklus od 2.10.2017 do 

29.10.2017. Tréninkových jednotek se účastnilo 18 hráčů s průměrným věkem 10,06 

(±0,62 let) vzhledem k prvnímu tréninkovému dni. Hráči v tomto období absolvovali 12 

tréninkových jednotek (3 týdně) s průměrnou účastí 12 hráčů na trénink (±2 hráči). 

Všech 12 tréninků s výjimkou jediného (75 minut) trvalo 90 minut na hřišti a mezi 10 

až 15 minutami taktické přípravy v kabině, kde byla hráčům vysvětlena tréninková 

cvičení a rozebrána jejich taktická stránka (viz příloha č. 2). 

 Dále v tomto období tým odehrál tři mistrovská utkání. Všech utkání se shodně 

zúčastnilo 11 hráčů (viz tabulka č.7). 

Tabulka 7 Zápasy kategorie U11 v hlavním období (vlastní zdroj) 

Datum Druh Počet hráčů 

15.10.2017 Z 11 

22.10.2017 Z 11 

30.10.2017 Z 11 

5.2.2  Druhy tréninkového procesu 

 Stejně jako v období přípravném měl každý trénink pevně danou strukturu a 

obsahoval 4 cvičení. Zaměření první části tréninkové jednotky bylo na schopnosti 

(rychlost a koordinaci), kde se často objevovala cvičení bez míče na oklamání 

protihráče, nebo na nácvik, kde se objevovaly přihrávkové drily a cvičení na uvolnění se 

od protihráče (výběr místa). Druhé cvičení také bylo spíše nácvičného charakteru 

(přihrávka a převzetí míče, střelba…) ale objevoval se již i herní trénink (např. 1na1, 

bagovky…). Poslední dvě cvičení již byla součástí herního tréninku (bagovky a 

fotbalové hry). Veškeré fotbalové hry probíhali v malých formách vzhledem k počtu 

hráčů na trénincích a byly vždy modifikovány typicky přidáním žolíků nebo změnou 

hracího prostoru (zónové hry). Cíl cvičení byl vždy nadřazen potřebě zapojit všechny 

hráče.  

 V rámci tréninkových jednotek ve sledovaném období hráči strávili 238 minut 

nácvikem (27 %), 540 minut herním tréninkem (62 %) a 91 minut kondičním tréninkem 

(11 %) (viz graf č.5 a příloha č. 2). 
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 Druhy tréninkového procesu se ve srovnání s přípravným obdobím neliší 

v herním tréninku, a naopak liší o  5 % v nácviku (v přípravném období je nácvik 

častější) a 5 % v kondičním tréninku, kde je častější zastoupení v období hlavním.

 Herní trénink má v tomto období zastoupení o 35 % větší než nácvik a o 51 % 

větší než kondiční trénink. 

5.2.3  Metodicko-organizační formy 

 Další sledovanou proměnnou bylo využití metodicko-organizačních forem u 

jednotlivých cvičení. Z analýzy jsme zjistili, že průpravné cvičení I. typu mělo 

zastoupení v tréninkovém procesu 44 minut (6 %), průpravné cvičení II. typu 44 minut 

(6 %), herní cvičení I. typu 24 minut (3 %), herní cvičení II. typu 114 minut (14 %) a 

průpravná hra 564 minut (71 %) (viz graf č.6 a příloha č. 2). 

 Trenéři využívali průpravné cvičení I. typu především v cvičení s cílem nácviku 

střelby a přihrávkových drilech. Průpravné cvičení II. typu bylo využito na trénink 

převzetí míče do volného prostoru, kde proměnlivé podmínky vytvářeli hráči, kteří si 

náhodně stoupali do průběhových branek, čímž je znepřístupnili zpracovávajícímu 

hráči. Herní cvičení I. typu bylo využito k nácviku střelby, kdy obránce byl omezený 

prostorem. Herní cvičení II. typu trenéři využívali především ve střelbě a bagových 

hrách, které měly přesně daný začátek a konec. Forma průpravné hry byla využita 

v modifikovaných fotbalových hrách a bagových hrách. 

Graf 5 Poměr druhů tréninkového procesu u kategorie U11 v hlavním období 

(vlastní zdroj) 
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5.2.4  Sociálně-interakční formy 

 Většina cvičení probíhala v hromadné formě (631 minut, 73 %), naopak ve 

skupinové formě proběhlo 238 minut tréninku (27 %) (viz graf č. 7 a příloha č. 2). 

Trenéři nevyužili ani jednou individuální sociálně-interakční formu. Hráčům se však 

snažili věnovat individuálně, když každý z hráčů měl měsíční cíl do tréninkového a 

herního procesu. Skupinová forma byla využívána pro zmenšení počtu hráčů 

v jednotlivých cvičeních, přičemž se každý hráč účastnil všech cvičení. Brankáři v první 

části tréninku absolvovali trénink brankářský.  

Graf 6 Využité sociálně-interakční formy u kategorie U11 v hlavním období (vlastní 

zdroj) 

Graf 7 Využité sociálně-interakční formy u kategorie U11 v hlavním období (vlastní 

zdroj) 
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5.3  TJ kategorie U19 v přípravném období 

5.3.1  Základní informace 

 V přípravném období jsme sledovali čtyřtýdenní mezocyklus od 31.7.2017 do 

27.8.2017. Tréninkových jednotek se účastnilo 24 hráčů s průměrným věkem 17,53 

(±0,88 let) vzhledem k prvnímu tréninkovému dni. Hráči v tomto období absolvovali 18 

tréninkových jednotek a 12 postových tréninků. Rozložení tréninků v jednotlivých 

týdnech záviselo na dnech zápasů, přičemž v prvních dvou týdnech proběhlo pět 

tréninkových jednotek týdně a v druhé polovině proběhly čtyři tréninkové jednotky 

týdně. Tréninky měli průměrnou účast 20 (±2 hráči). Postové tréninky probíhaly každý 

týden 3, přičemž každý hráč se zúčastnil právě jednoho z nich (obránci, záložníci, 

útočníci s brankáři) při průměrné účasti 7 (±2 hráči). Trenéři v průměru plánovali na 

tréninky náplň na 64 (± 9 minut) čistého času. Všech 30 tréninků s výjimkou jediného 

(75 minut) trvalo 90 minut na hřišti. Dále před tréninky hráči strávili s trenéry 10 až 15 

minut taktickou přípravou v kabině, kde byla hráčům vysvětlena jednotlivá tréninková 

cvičení a rozebrána jejich taktická stránka (viz příloha č. 3). 

 Dále v tomto období tým odehrál tři přátelská utkání a tři turnaje. Počet hráčů, 

kteří se zúčastnili jednotlivých akcí ukazuje následující tabulka č.8. 

Tabulka 8 Zápasy kategorie U11 v hlavním období (vlastní zdroj) 

Datum Druh Počet hráčů 

3.8.2017 PU 22 

9.8.2017 PU 21 

13.8.2017 PU 19 

19.8.2017 T 22 

20.8.2017 T 20 

26.8.2017 T 16 

5.3.2  Druhy tréninkového procesu 

 Z kondičního tréninku se objevovalo především dynamické protažení na začátku 

většiny tréninků, poté kruhové tréninky se zaměřením na explozivní sílu, preventivní 

posilování nebo s cílem tréninku vytrvalosti. V trénincích se objevoval nácvik herních 

situací (přihrávkové drily) a standartních situací (rohové kopy, přímé kopy, rozehrávka 

od brankáře). Herní trénink pak probíhal především formou bagovek a fotbalových her, 

kde trenéři střídali týden velkých forem s týdnem, ve kterém se zaměřovali na 

součinnost menšího počtu hráčů (např. pohyb obranného trojúhelníku). 
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 Jelikož každý z hráčů absolvoval jednu třetinu postových tréninků, tak jsme 

započítali do konečné statistiky pouze jednu třetinu časů postových tréninků (graf č. 8). 

Kondiční trénink v přípravném období představoval 12 % (180 minut), nácvik 469 ± 4,3 

minuty (32 %) a herní trénink 815 ± 4,3 minuty (56 %). 

 

 Pro srovnání s hlavním obdobím je pro nás zajímavé srovnání tréninků bez 

započtení tréninků postových (graf č. 9). Hráči absolvovali v rámci tréninků, kterých se 

zúčastnili všichni hráči 179 minut nácvikem (15 %), 180 min kondičním tréninkem (16 

%) a 805 minut herním tréninkem (69 %). Zastoupení herního tréninku je tedy o 54 % 

větší než zastoupení nácviku a o 53 % větší než zastoupení kondičního tréninku. Nácvik 

se v porovnání s kategorií U11 v tomto období vyskytuje stejně často. V případě 

srovnání se statistikou bez postových tréninků je to poté o 17 % méně. 

Graf 8 Druhy tréninkového procesu včetně postových tréninků kategorie U19 v 

přípravném období (vlastní zdroj) 
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5.3.3  Metodicko-organizační formy 

 Z metodicko-organizačních forem bylo průpravné cvičení I. typu využito 

v nácviku standartních situací, přihrávkových drilech a tréninku střelby. Průpravná 

cvičení II. typu a herní cvičení I. typu se v tréninkovém procesu, s výjimkou jednoho 

cvičení, během celého měsíce nevyskytovala. Herní cvičení II. typu trenéři využívali 

v různých bagových hrách, kde hra končila typicky ztrátou neb ziskem míče. Nejvíce 

využívanou formou poté byly průpravné hry.  

 Z analýzy jsme zjistili, že průpravné cvičení I. typu mělo zastoupení 

v tréninkovém procesu 322 minut (24 %), průpravné cvičení II. typu se v tréninkovém 

procesu nevyskytlo ani jednou, herní cvičení I. typu pouze v jediném případě 9 minut (1 

%), herní cvičení II. typu 140 minut (11 %) a průpravná hra 850 minut (64 %) (viz graf 

č.10 a příloha č. 3). 

Graf 9 Druhy tréninkového procesu bez postových tréninků kategorie U19 v 

přípravném období (vlastní zdroj) 
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 Pokud uvedeme tréninky bez postových tréninků, tak se zmenší především 

zastoupení průpravného cvičení I. typu o celých 276 minut (o 19 %) (viz graf č. 11). 

 

Graf 10 Metodicko-organizačních formy v tréninkovém procesu včetně postových 

tréninků kategorie U19 v přípravném období (vlastní zdroj) 

Graf 11 Metodicko-organizačních formy v tréninkovém procesu bez postových 

tréninků kategorie U19 v přípravném období (vlastní zdroj) 



44 

5.3.4  Sociálně-interakční formy 

 Ze sociálně interakčních forem představovala 591 minut cvičení v hromadné 

formě (40 %), 563 minut ve skupinové formě (39 %) a 310 minut v individuální formě 

(21 %) (viz graf č. 12). Individuální forma zahrnuje veškeré postové tréninky a jeden 

nácvik standartních situací, který proběhl ke konci tréninku, kde se trenér věnoval 

pouze úzké skupince hráčů, kteří byli na zahrávání standartních situací vybráni. 

Skupinová forma byla využívána pro provádění stejné činnosti v menších skupinách, a i 

při provádění jiné činnosti v jednotlivých skupinách, kdy ne vždy všichni hráči prošli 

všemi cvičeními. 

 V případě nezahrnutí postových tréninků se sníží individuální forma 

v tréninkovém procesu na pouhé 1 % (9 minut) a hromadné (51 %) i skupinové formě 

(48 %) zůstane stejná minutáž (viz graf č.13). 

Graf 12 Sociálně-interakční formy v tréninkovém procesu včetně postových 

tréninků kategorie U19 v přípravném období (vlastní zdroj) 
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5.3.5  Postové tréninky 

 Každý hráč se zúčastnil jednoho postového tréninku týdně a ve všech čtyřech 

týdnech měly tyto tréninky stejný obsah. Tréninky měly zaměření na nácvik (97 %) a 

nejčastějším typem metodicko-organizační forem bylo průpravné cvičení I. typu (92 %) 

(viz grafy č. 14 a 15, příloha č. 4). 

Graf 14 Metodicko-organizačních formy postových tréninků kategorie U19 v 

přípravném období (vlastní zdroj) 

Graf 13 Sociálně-interakční formy v tréninkovém procesu bez postových tréninků 

kategorie U19 v přípravném období (vlastní zdroj) 
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5.4  TJ kategorie U19 v hlavním období 

5.4.1  Základní informace 

 V hlavním období jsme sledovali čtyřtýdenní mezocyklus od 29.8.2017 do 

23.9.2017. Tréninkových jednotek se účastnilo 20 hráčů s průměrným věkem 17,95 

(±0,53 let) vzhledem k prvnímu tréninkovému dni. Hráči v tomto období absolvovali 18 

tréninkových jednotek a 4 utkání (viz tabulka č. 9). Rozložení tréninků v jednotlivých 

týdnech záviselo na dnech zápasů. Tréninky měli průměrnou účast 15 (±1 hráč). 16 z 18 

tréninků trvalo 90 minut na hřišti a mezi 10 až 15 minutami taktické přípravy v kabině, 

kde byla hráčům vysvětlena tréninková cvičení a rozebrána jejich taktická stránka. Další 

dva tréninky byly delší, protože jejich součástí byl modelový zápas (viz příloha č. 5). 

Tabulka 9 Zápasy kategorie U11 v hlavním období (vlastní zdroj) 

Datum Druh Počet hráčů 

2.9.2017 Z 16 

10.9.2017 Z 16 

16.9.2017 Z 16 

24.9.2017 Z 16 

5.4.2  Druhy tréninkového procesu 

 Z kondičního tréninku se oblevovalo především dynamické protažení na začátku 

většiny tréninků, poté kruhové tréninky se zaměřením na explozivní sílu, preventivní 

posilování nebo s cílem tréninku vytrvalosti. Na pozápasovém tréninku hráči 

Graf 15 Druhy tréninkového procesu postových tréninků kategorie U19 v 

přípravném období (vlastní zdroj) 
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absolvovali především cvičení preventivní a posilování core. Druhý tréninkový den po 

zápase obsahoval silový kruhový trénink nebo bagové hry na malém prostoru (hodně 

změn směru – rozvoj explozivní síly). Další trénink hráči rozvíjeli vytrvalost, většinou 

specificky – fotbalové hry na velkém prostoru. Na předzápasovém tréninku hráči 

trénoval rychlost s koordinací. V trénincích se objevoval nácvik herních situací 

(přihrávkové drily) a standartních situací (rohové kopy, přímé kopy, rozehrávka od 

brankáře), přičemž se nejčastěji objevoval na předzápasových trénincích. Herní trénink 

pak probíhal především formou bagovek a fotbalových her, kde trenéři střídali týden 

velkých forem s týdnem, ve kterém se zaměřovali na součinnost menšího počtu hráčů 

(např. pohyb obranného trojúhelníku). 

 Graf č. 16 nám ukazuje zastoupení jednotlivých tréninkových druhů 

v tréninkovém procesu. Herní trénink zabíral v tréninkovém procesu 854 minut (69 %), 

nácvik 212 minut (17 %) a kondiční trénink 175 minut (14 %). Zastoupení herního 

tréninku je tedy o 52 % větší než zastoupení nácviku a o 55 % větší než zastoupení 

kondičního tréninku. Nácvik se v tomto období vyskytuje o 10 % méně často než u 

kategorie U11. 

5.4.3  Metodicko-organizační formy 

 Z metodicko-organizačních forem bylo průpravné cvičení I. typu využito 

v nácviku standartních situací, přihrávkových drilech a tréninku střelby. Průpravná 

cvičení II. typu a herní cvičení I. typu se v tréninkovém procesu během celého měsíce 

Graf 16 Druhy tréninkového procesu v trénincích kategorie U19 v hlavním období 

(vlastní zdroj) 
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Graf 17 Metodicko-organizačních formy tréninků kategorie U19 v hlavním období 

(vlastní zdroj) 

nevyskytla. Herní cvičení II. typu trenéři využívali v různých bagových hrách, kde hra 

končila typicky ztrátou neb ziskem míče. Nejvíce využívanou formou byly průpravné 

hry. 

 Z analýzy jsme zjistili, že průpravné cvičení I. typu mělo zastoupení 

v tréninkovém procesu 74 minut (7 %), průpravné cvičení II. typu ani herní cvičení I. 

typu se v tréninkovém procesu nevyskytlo ani jednou. Herní cvičení se v trénincích 

objevili po dobu 127 minut (12 %) Průpravná hra byla nejčastější metodicko-

organizační formou s 865 minutami (81 %) (viz graf č. 17 a příloha č. 5). 
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5.4.4  Sociálně-interakční formy 

 Ze sociálně interakčních forem představovala 860 minut cvičení v hromadné 

formě (70 %) a 366 minut ve skupinové formě (30 %) (viz graf č. 18). Skupinová forma 

byla využívána pro provádění stejné činnosti v menších skupinách, a i při provádění jiné 

činnosti v jednotlivých skupinách, kdy ne vždy všichni hráči prošli všemi cvičeními.  

Graf 18 Sociálně-interakční formy v tréninkovém procesu kategorie U19 v hlavním 

období (vlastní zdroj) 
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6  DISKUZE 

 Cílem naší práce bylo porovnat zastoupení jednotlivých druhů tréninkového 

procesu a metodicko-organizačních, či sociálně interakčních forem v tréninkovém 

procesu dvou období ročního makrocyklu a věkových kategorií U11 a U19. Všechny 

proměnné byly získány analýzou příprav na tréninkové jednotky. 

 Naší první hypotézou byl předpoklad významné převahy herního tréninku nad 

nácvikem a kondičním tréninkem u obou kategorií v obou sledovaných obdobích. Tato 

hypotéza se nám potvrdila. V přípravném období kategorie U19 byl rozdíl nácviku a 

herního tréninku vlivem postových tréninků nejmenší (24 %), i tak ale přesahoval 

stanovenou hranici (20 %). Naopak největší rozdíl můžeme vidět u kategorie U19 

v období hlavním, kde byl herní trénink obsahem tréninků v 71 % (což je o 51 % více 

než druhý nácvik). Tréninkový proces je tedy zaměřen především herně, což potvrzuje i 

velké procento průpravných her v metodicko-organizačních formách. 

 V obou obdobích bylo procentuální vyjádření druhů tréninkového procesu u 

kategorie U11 bez významného rozdílu, což předpokládala druhá hypotéza, kterou tak 

můžeme označit za potvrzenou. Potvrzení této hypotézy je v souladu s literaturou 

(Fajfer, 2005), která uvádí, že v mladších kategoriích, kde není primárním cílem 

výsledek, se periodizace nepoužívá a tréninkový proces se tak v jednotlivých obdobích 

neliší. Nerozlišování periodizace potvrzuje i fakt, že v obou obdobích měl tréninkový 

proces stejnou strukturu a významně se nelišilo ani využití metodicko-organizačních 

forem. 

 Třetí hypotéza, která předpokládala významně větší zastoupení nácviku 

v tréninkovém procesu kategorie U11, než v tréninkovém procesu U19 se nepotvrdila. 

V přípravném období se nácvičná část procentuálně rovnala u obou kategorií vlivem 

postových tréninků kategorie U19, pokud však srovnáme tréninkový proces bez 

postových tréninků, tak tréninkový proces kategorie U11 obsahoval nácvik o 17 % 

častěji. V hlavním období pak tento rozdíl představoval 10 %. Kategorie U11 tedy 

využívala nácvik častěji než kategorie U19, tento rozdíl ale nebyl statisticky významný. 

Tréninkový proces mladší z kategorií je více zaměřen na získávání pohybových 

dovedností, než tomu je u kategorie U19. Tento fakt je v souladu s literaturou (Perič, 

2012), která uvádí, že se tito hráči nachází ve zlatém věku učení motorických 

dovedností. 
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 V porovnání s českou literaturou můžeme říci, že se trenéři v tréninkovém 

procesu snaží více blížit hře samotné, což dokazují formy utkání, kde již od nejmenších 

začínají s hrou s 8 hráči v poli, a také procento zastoupení jednotlivých druhů 

tréninkového procesu a vysoké procento průpravných her. Plachý s Procházkou (2014) 

silově-rychlostně-koordinačním cvičením (kondičnímu tréninku) v kategorii U11 

přiřazuje 20 % tréninkového procesu. V našem výzkumu jsme zjistili, že kondičnímu 

tréninku v přípravném, resp. hlavním období připadlo 6 % resp. 11 %, což je o 14 %, 

resp. 9 % méně, než uvádí česká literatura. Naopak nácvik byl využit o 7 resp. 2 % 

častěji a herní trénink o 12 % častěji. 

 Počet tréninků v týdnu pro kategorii U11 souhlasí s literaturou (Pacheco, 2016), 

naopak u kategorie U19 autor uvádí o 2 tréninky více. Větší počet tréninků u této 

kategorie nebyl možný vzhledem ke školní docházce hráčů. 

 U kategorie U11 převažovala hromadná sociálně-interakční forma nad formou 

skupinovou, což si vysvětlujeme herním pojetím tréninku a malým počtem hráčů, který 

se tréninků účastnil. Naopak u kategorie U19 v přípravném období představovala jak 

skupinová, tak hromadná forma téměř stejnou část tréninkového procesu, což je logické, 

pokud vezmeme v potaz, že průměrná tréninková účast byla 20 (± 2 hráči). Navíc 

kategorie U19 se již nachází v etapě výkonu a trénink je tak třeba více individualizovat 

jednotlivým hráčům, protože každý post má svá specifika. Z tohoto důvodu se nabízí 

skupinová forma, kde jednotlivé skupiny provádějí jinou činnost. V hlavním období se 

zvětšilo zastoupení formy hromadné o 19 %, za což může hlavně snížení průměrné 

účasti z 20 hráčů na 15. 

 Rozdíl druhů tréninkového procesu mezi jednotlivými obdobími u kategorie U19 

není významný. Větší kondiční zátěž však přesto hráči měli v období přípravném, kde 

absolvovali více zápasů. Ve srovnání s kategorií U11 se více vyskytuje herní trénink a 

méně nácvik. Procento kondičního tréninku se významně neliší, jeho obsah však ano. 

V souladu s literaturou (Cometti, 2016) se kondiční trénink u mladší ze zkoumaných 

kategorií zaměřuje na rychlost a koordinaci, naopak u kategorie U19 se objevuje 

posilování preventivní, trénink explozivní síly a trénink vytrvalostní.  

 Postové tréninky měly za úkol zisk správných návyků a jejich automatizaci pro 

danou pozici na hřišti, navíc díky tomu, že se jich účastnili hráči pouze jednoho postu, 

se téměř nevyskytovala cvičení s bránícími hráči. 92 % z těchto tréninků představovala 



52 

průpravná cvičení I. typu, která jsou svojí náročností nejjednodušší. Dále 97 % z druhů 

tréninkového procesu připadal nácviku. Tréninky tedy nebyly zaměřeny na schopnosti, 

ale pouze na dovednosti. 

 V porovnání metodicko-organizačních forem se u kategorie U19 vlivem 

postových tréninků objevoval herní trénink častěji v období hlavním o 17 %. Pokud 

však porovnáme obě období bez tréninků postových, tak se použité metodicko-

organizační formy téměř neliší, v obou obdobích většinu tréninkového procesu (81, 

resp. 83 %) tvoří průpravné hry, které jsou svojí obtížností nejnáročnější (Plachý a 

Procházka, 2014). Průpravná cvičení I. typu představují druhou nejčastější tréninkovou 

formu. Poté následuje herní cvičení II. typu. Průpravné cvičení II. typu a herní cvičení I. 

typu se téměř nevyskytuje. Pokud tedy trenéři potřebovali zajistit proměnlivé podmínky 

ve cvičení, tak využívali obránce, kteří nebyli nijak omezení. 

 U kategorie U11 se taktéž nejčastěji vyskytovaly průpravné hry, jejich 

zastoupení však bylo nižší než u kategorie U19, což ilustruje nižší obtížnost 

v tréninkovém procesu, která je nezbytná k postupnému nácviku motorických 

dovedností. U této kategorie byla na rozdíl od kategorie U19 využita i herní cvičení I. 

typu (omezení prostorem) a průpravné cvičení II. typu, kde byli pro proměnlivé 

podmínky vždy použiti hráči (prolínání hráčů s míčem na malém prostoru, nebo 

„zamykání“ průběhových branek). Přihrávkové drily v obou kategoriích vždy byly 

reálnou herní situaci a často obsahovali nácvik tzv. přihrávky na třetího hráče. 
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7  ZÁVĚR 

 Hlavním cílem práce bylo zjistit procentuální zastoupení jednotlivých druhů 

tréninkového procesu, metodicko-organizačních forem a sociálně-interakčních forem 

v tréninkovém procesu španělského fotbalového klubu CD Lugo u dvou věkových 

kategorií ve dvou obdobích ročního makrocyklu a jejich následná komparace. 

 První hypotézou naší práce byla významná převaha herního tréninku nad 

kondičním tréninkem a nácvikem v obou zkoumaných věkových kategorií a obou 

zkoumaných obdobích. Tato hypotéza se potvrdila. 

 Druhá hypotéza, která srovnávala zastoupení druhů tréninkového procesu ve 

zkoumaných obdobích u kategorie U11 se taktéž potvrdila. 

 Poslední hypotéza srovnávající zastoupení nácviku u obou kategorií se 

nepotvrdila.  

 Na základě vysokého zastoupení herního tréninku a průpravných her a 

s přihlédnutím k formám utkání, které se ve Španělsku hrají v jednotlivých kategoriích 

(na rozdíl od postupného zvětšování počtu hráčů v zápasech v závislosti na věku, jak je 

tomu v České republice), můžeme konstatovat, že se po celou dobu výchovy fotbalistů 

snaží co nejvíce blížit dospělému fotbalu. Zastoupení jednotlivých metodicko-

organizačních forem ukazuje náročnost a vysokou obtížnost tréninkového procesu. 

 Návrh na příští výzkum může být srovnání s tréninkovým procesem stejných 

věkových kategorií a časových úseků českého fotbalového klubu. Dále by bylo 

zajímavé provézt výzkum stejných věkových kategorií s několikaletým časovým 

odstupem a sledovat tak změny ve sledovaných proměnných, které nám mohou 

napovědět kudy se ubírají moderní trendy. 

 Na základě zjištěných výsledků doporučujeme veškeré tréninková cvičení 

připravovat na základě zápasových situací. Dále doporučujeme v tréninkovém procesu 

rychle zvyšovat obtížnost jednotlivých cvičení a pracovat především v herních 

podmínkách a obtížnosti. Na základě nízkého využití metodicko-organizačních forem 

průpravné cvičení II. typu a herní cvičení I. typu můžeme také konstatovat, že 

k vytvoření procesu rozhodování (proměnlivé podmínky, či přítomnost omezeného 

obránce) je vhodnější přejít rovnou do zápasové situace s její veškerou náročností. 
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II 

Příloha č. 1 – Chronometráž tréninkového procesu kategorie U11 v přípravném období 

Datum Trénink č. Nácvik Herní Kondiční PC I PC II HC I HC II PH Hromad. Skup. Ind. Počet hráčů Odhad čistého času Délka 

05.09.2017 1 12 60 0 12 0 0 0 60 60 12 0 13 72 90 

06.09.2017 2 15 44 0 0 0 15 0 44 15 44 0 15 59 75 

08.09.2017 3 16 45 12 16 0 0 0 45 61 12 0 13 73 90 

12.09.2017 4 16 40 15 0 16 0 0 40 20 51 0 14 71 90 

13.09.2017 5 24 50 0 0 0 0 24 50 50 24 0 14 74 90 

15.09.2017 6 32 40 0 0 0 20 12 40 60 12 0 10 72 90 

19.09.2017 7 36 40 0 0 0 0 36 40 56 20 0 9 76 90 

20.09.2017 8 12 45 16 12 0 0 0 45 45 28 0 13 73 90 

22.09.2017 9 35 55 0 12 0 18 0 45 57 18 0 13 75 90 

26.09.2017 10 30 45 0 0 0 0 18 57 45 30 0 12 75 90 

27.09.2017 11 12 60 0 0 0 0 27 45 25 47 0 12 72 90 

29.09.2017 12 38 25 12 0 0 18 20 25 75 15 0 13 75 90 

 



III 

Příloha č. 2 – Chronometráž tréninkového procesu kategorie U11 v hlavním období 

Datum Trénink č. Nácvik Herní Kondiční PC I PC II HC I HC II PH Hromad. Skup. Ind. Počet hráčů Čistý čas Délka 

03.10.2017 1 38 25 12 0 0 0 18 45 63 12 0 11 75 90 

04.10.2017 2 16 45 12 16 0 0 0 45 57 16 0 13 73 90 

06.10.2017 3 24 50 0 0 0 0 12 62 50 24 0 13 74 90 

06.10.2017 4 22 40 0 0 10 0 12 40 30 32 0 11 62 75 

07.10.2017 5 24 48 0 12 0 12 0 45 60 12 0 13 72 90 

08.10.2017 6 18 45 12 0 18 0 0 48 57 18 0 12 75 90 

09.10.2017 7 12 45 15 0 0 0 12 45 60 12 0 10 72 90 

10.10.2017 8 28 45 0 0 0 0 28 45 45 28 0 14 73 90 

11.10.2017 9 0 62 12 0 0 0 0 74 62 12 0 15 74 90 

12.10.2017 10 16 45 12 16 0 0 20 25 41 32 0 10 73 90 

13.10.2017 11 12 45 16 0 0 0 12 45 61 12 0 13 73 90 

14.10.2017 12 28 45 0 0 16 12 0 45 45 28 0 14 73 90 

 



IV 

Příloha č. 3 – Chronometráž tréninkového procesu kategorie U19 v přípravném období 

Datum Trénink č. Nácvik Herní Kondiční PC I PC II HC I HC II PH Hromad. Skup. Ind. Počet hráčů Čistý čas Délka 

31.07.2017 1 0 70 5 0 0 0 15 55 35 40 0 21 75 90 

01.08.2017 2 9 61 5 0 0 9 0 61 36 40 0 21 76 90 

02.08.2017 3 0 43 20 0 0 0 29 46 5 70 0 21 63 90 

03.08.2017 4 50 10 0 10 0 0 0 50 30 30 0 21 60 90 

04.08.2017 5 25 32 15 0 0 0 25 35 40 32 0 21 72 90 

07.08.2017 6 20 26 5 0 0 0 0 48 41 12 0 21 53 90 

08.08.2017 7 0 65 10 0 0 0 0 65 30 30 0 21 60 90 

09.08.2017 8 0 70 5 0 0 0 0 70 60 15 0 20 75 90 

10.08.2017 9 14 52 0 10 0 0 12 44 20 36 10 19 66 90 

11.08.2017 10 15 40 20 0 0 0 15 40 65 10 0 20 75 90 

14.08.2017 11 0 49 10 0 0 0 0 49 49 10 0 21 59 90 

16.08.2017 12 8 60 0 8 0 0 0 60 0 68 0 21 68 90 

17.08.2017 13 6 42 15 0 0 0 6 42 27 36 0 21 63 90 

18.08.2017 14 0 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 21 55 75 

22.08.2017 15 0 48 10 0 0 0 0 48 42 16 0 19 58 90 

23.08.2017 16 0 68 5 0 0 0 0 68 40 33 0 16 73 90 

24.08.2017 17 8 41 0 8 0 0 0 41 29 20 0 13 49 90 

25.08.2017 18 24 28 0 10 0 0 14 28 42 10 0 15 52 90 



V 

Příloha č. 4 – Chronometráž postových tréninků kategorie U19 v přípravném období 

Datum Trénink č. Nácvik Herní Kondiční PC I PC II HC I HC II PH Hromad. Skup. Ind. Počet hráčů Čistý čas Délka Post 

31.07.2017 1 75 0 0 67 0 0 8 0 0 0 75 9 75 90 Obrana 

02.08.2017 2 65 10 0 65 0 0 10 0 0 0 75 8 75 90 Záloha 

04.08.2017 3 75 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75 6 75 90 Útok 

07.08.2017 4 75 0 0 67 0 0 8 0 0 0 75 8 75 90 Obrana 

08.08.2017 5 75 0 0 65 0 0 10 0 0 0 75 8 75 90 Záloha 

10.08.2017 6 75 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75 5 75 90 Útok 

14.08.2017 7 75 0 0 67 0 0 8 0 0 0 75 8 75 90 Obrana 

16.08.2017 8 65 10 0 65 0 0 10 0 0 0 75 8 75 90 Záloha 

17.08.2017 9 75 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75 5 75 90 Útok 

22.08.2017 10 75 0 0 67 0 0 8 0 0 0 75 7 75 90 Obrana 

24.08.2017 11 65 10 0 65 0 0 10 0 0 0 75 4 75 90 Záloha 

25.08.2017 12 75 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75 5 75 90 Útok 

 



VI 

Příloha č. 5 – Chronometráž tréninkového procesu kategorie U19 v hlavním období 

Datum Trénink č. Nácvik Herní Kondiční PC I PC II HC I HC II PH Hromad. Skup. Ind. Počet hráčů Čistý čas Délka 

29.08.2017 1 0 40 15 0 0 0 0 40 55 0 0 14 55 90 

30.08.2017 2 0 43 15 0 0 0 7 36 14 44 0 12 58 90 

31.08.2017 3 0 54 0 0 0 0 0 54 54 0 0 15 54 90 

01.09.2017 4 35 30 5 12 0 0 23 30 70 0 0 15 70 90 

05.09.2017 5 0 64 10 0 0 0 0 64 60 14 0 14 74 90 

06.09.2017 6 0 95 10 0 0 0 0 95 0 95 0 14 95 120 

07.09.2017 7 10 40 10 10 0 0 0 40 0 60 0 14 60 90 

08.09.2017 8 0 57 5 0 0 0 0 57 47 10 0 14 62 90 

09.09.2017 9 20 30 10 0 0 0 20 30 55 5 0 15 60 90 

12.09.2017 10 15 40 15 15 0 0 0 40 55 15 0 16 70 90 

13.09.2017 11 12 55 20 12 0 0 0 55 75 12 0 15 87 110 

14.09.2017 12 0 64 5 0 0 0 0 64 53 16 0 15 69 90 

15.09.2017 13 0 56 5 0 0 0 7 49 54 7 0 15 61 90 

19.09.2017 14 0 58 10 0 0 0 0 58 68 0 0 15 68 90 

20.09.2017 15 5 58 17 5 0 0 0 58 57 23 0 16 80 90 

21.09.2017 16 25 40 10 15 0 0 10 40 40 35 0 16 75 90 

22.09.2017 17 50 20 5 0 0 0 25 45 65 10 0 16 75 90 

23.09.2017 18 40 10 8 5 0 0 35 10 38 20 0 16 58 90 

 


