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Abstrakt 

Název: Rozvoj pohybových předpokladů se zaměřením na fotbal u dětí mladšího školního 

věku. 

Cíle: Navržení vhodných cvičení pro rozvoj pohybových předpokladů u fotbalistů 

v mládežnických kategoriích. 

 

Metody: V práci byla použita obsahová analýza dokumentů a dalších odborných publikací 

týkajících se sportovní přípravy dětí a tréninku mládeže. Práce se zaměřuje na děti v mladším 

školním věku, tedy na děti ve věku od 6 do 12 let. Vycházel jsem z literatury, která pojednává 

o přístupu v tréninku mládeže, nashromážděná data byla použita při vytváření zásobníku 

cvičení a v doporučení pro mládežnický trénink. Literatura byla vybrána podle klíčových 

slov: děti, fotbal, mládež, rozvoj, trénink. Literaturu jsem hledal pomocí databáze Sportdiscus 

a PubMed. 

 

Výsledky: Výsledkem je zásobník cvičení pro rozvoj jednotlivých pohybových předpokladů a 

doporučení, ve ktetém je shrnuto, co trenér/ka musí znát, pokud chce vést trénink určený pro 

kategorie od U7 až po kategorii U12. Dále doporučení popisuje, jak rozvíjet jenotlivé 

pohybové předpoklady v tréninku. 

 

Klíčová slova: děti, fotbal, mládež, rozvoj, trénink 

  



 

Abstract 
 

Title: Development of movement preconditions focusing on children of younger school age 

in football. 

Objectives: Designing adequate exercises for the development of movement skills for players 

in youth categories in football. 

Methods: In this thesis was used analysis of documents and other professional publications 

related to children's sports training in young age. The thesis focuses on children of younger 

school age especially on children aged 6 to 12. I was based on literature that deals with the 

approach in youth training, the collected data were used in creating a stack of exercises and 

recommendations for youth training. Literature was selected by key words: children, football, 

youth, development, training. I searched the literature using a database Sportdiscus a PubMed. 

Results: The result is a stack of exercises for the development of individual movement 

prerequisites and recommendations that summarizes, what the coach has to know if she/he 

wants to conduct training designed for the category from U7 to category U12. Furthermore, 

the recommendation describes how to develop individual movement preconditions in training. 

Key words: children, football, youth, development, training  
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1. Úvod 

V bakalářské práci se zaměřuji na rozvoj pohybových předpokladů u fotbalistů v mladším 

školním věku. Toto téma jsem si vybral z důvodu mé dlouhodobé zkušenosti s fotbalem. 

Věnuji se mu již od útlého dětství, přibližně 18 let. Také jsem měl možnost vyzkoušet si 

vedení takto malých fotbalistů. Záměr bakalářské práce je především, aby trenéři, fotbalové 

kluby nebo rodiče po dětech nepožadovali viditelné výsledky hned, ale aby bylo dítě 

všestranně rozvíjeno a bylo připraveno z hlediska dlouhodobé koncepce. Důležité je, aby dítě 

mělo pozitivní přístup ke sportu a pohyb byl zábavou. 

V posledních letech se Českému fotbalu nedaří vyprodukovat dostatek kvalitních hráčů, kteří 

by se prosadili v nejlepších ligách Evropy. Díky tomu, Fotbalová asociace České republiky 

(FAČR) z roce 2015 rozjíždí projekt Regionálních fotbalových akademií. Projekt je zaměřen 

na mládežnické kategorie U14 a U15, úkolem je rozvoj fotbalových talentů jak ze 

sportovního, společenského tak i z osobnostního hlediska. Hráče, které akademie vychová, by 

tedy měli být konkurenceschopný a měli by mít ambice hrát v prestižních ligách. 

Problém je ale takový, že už se systematicky začínají trénovat děti od 13 let. Dochází tady 

k extrémní jednostranné zátěži, kdy většinu času děti mají fotbalové tréninky. V tomto věku je 

důležité, aby se dítě dále všeobecně rozvíjelo. Děti v akademiích mají přibližně během týdne 

7,5 hodin fotbalového tréninku + páteční trénink ve svém klubu a následně mistrovské utkání 

o víkendu a oproti tomu mají maximálně 5 hodin jiných pohybových aktivit (např. plavání, 

kompenzační cvičení, tělesná výchova aj.). Z tohoto můžeme usoudit, že zde dochází 

k předčasné specializaci, protože hráči z 60% hrají pouze fotbal. Důsledkem toho mají hráči 

větší náchylnost ke zranění, může častěji docházet k dysbalancím, hráči jsou jednostranní a 

nemají naučený široký zásobník dovedností. Také u nich můžeme zaznamenat to, že 

následkem přetrénování se sportem končí, i když se často jedná o talentované jedince. 

Práce je rozdělená do dvou částí. První část má funkci teoreticky-informativní a opírá se o 

základy odborných publikací. Tato část se zabývá vývojem člověka a především rozdílem 

mezi dítětem a dospělým. Popisuje motorické učení, dlouhodobou koncepci sportovního 

tréninku a jednotlivé kondiční faktory. 

Druhou část můžeme považovat za praktickou a obsahuje cvičení na rozvoj jednotlivých 

pohybových předpokladů. Dále obsahuje doporučení pro mládežnický trénink, který se 

zaměřuje také na pohybové předpoklady. 
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2. Ontogeneze člověka 

V prvé řadě bych začal s ontogenezí člověka, abychom měli přehled o vývoji jednotlivých 

komponent a mohli si představit, jak se tělo jedince v jednotlivých obdobích vyvíjí. 

Ontogeneze znamená individuální vývoj organizmu (ontogeneze nezahrnuje jenom vývoj 

člověka, ale také jakéhokoliv organizmu rostlinného nebo živočišného) od vzniku (narození) 

až do zániku (smrti) jedince (Ontogeneze, fylogeneze, 2010). Jelikož jsou v mé bakalářské 

práci cílovou skupinou děti mladšího školního věku tak se na toto období ontogeneze člověka 

zaměřím nejvíce. 

2.1. Přehled fází (období) ontogeneze člověka 

2.1.1. Prenatální vývoj a těhotenství 

Na prenatální vývoj a těhotenství můžeme nahlížet z nejrůznějších hledisek. Z hlediska 

porodnictví se většinou používají trimestry, kdy některé problémy, poruchy a komplikace jsou 

typické pro jednotlivý trimestr. V biologii je častější dělení prenatálního období podle 

nejdůležitějších změn, ke kterým v jeho průběhu dochází, na období germinační, embryonální 

a fetální. Toto období trvá devět měsíců, tedy od oplození vajíčka až po porod (Prenatální 

vývoj a těhotenství, ©2020). 

2.1.2. Rané dětství 

Rané dětství začíná přestřihnutím pupeční šňůry a končí přibližně v druhé polovině třetího 

roku života. Toto období můžeme rozdělit na tři části, kdy první část trvá první měsíc života a 

nazývá se novorozenecká, druhá pokračuje do dvanáctého měsíce a označuje se jako 

kojenecká a poslední batolecí je v rozmezí 12. – 36. měsíce. 

Tělesné znaky a jejich vývoj 

Po narození nejprve zaznamenáváme mírný pokles hmotnosti, to je zapříčiněno především 

úbytkem tekutin, ale přibližně během dvou týdnů se váha vrací zpět na porodní. Dítě postupně 

nabírá na váze a v první roce má již trojnásobek porodní hmotnosti. S přibíráním hmotnosti 

samozřejmě souvisí i intenzivní délkový růst a růst svalů. U novorozence je asi nejvíce 

dominantní hlava, která tvoří asi jednu čtvrtinu těla. Postupně se ale vyvíjí i ostatní části a ve 

čtvrtém měsíci se obvod hrudníku vyrovnává obvodu hlavy a okolo druhého roku života se 

hrudník oplošťuje. Páteřní lordóza a kyfóza se vyvíjí postupně. 
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Motorika 

Ze začátku je prakticky motorika řízena nepodmíněnými reflexy. Centrální nervová soustava 

a její vyzrávání má za příčinu to, že se určité reflexy postupně vytrácí a vyvíjí se zase nové 

pro jednotlivé motorické funkce. 

Reflexy lidského novorozence: sebezáchovné a obranné reflexy, dýchací reflex, kašlání, 

zívání, slzení, pupilární reflex, sací reflex, polykací reflex, vylučování, hledací reflex, tonický 

šíjový reflex, Baninského reflex, uchopovací reflex, Moorův reflex, plavací reflex, lokomoční 

reflex 

Díky rychlému zpevnění svalů a kostí se kojenec během jednoho roku postupně učí nejdříve 

zvedat hlavičku a trup v leže na břiše, poté by měl být schopen se sám od sebe přetáčet 

z polohy na břiše na záda a opačně. Následně by se měl naučit sedět bez pomoci, naklánět se, 

lézt a ke konci prvního roku je schopno se postavit o oporu a chodit s pomocí dospělého. 

Jelikož jsou ruce v tomto období aktivnější, tak jsou, co se týče vývoje v předstihu. Kojenecké 

období je rozhodující pro vývoj koordinace systému oko-ruka. 

V batolecím věku dítě nejprve začíná s jednotlivými kroky a následně přibližně kolem 13. – 

16. měsíce začíná samostatně chodit. Během 2. a 3. roku už dítě bez problému utíká a 

překovává překážky, umí chodit do schodů a ze schodů, zdokonaluje schopnost upouštět 

předměty a dítě se učí některé hygienické návyky a oblékání. U dítěte můžeme pozorovat čím 

dál větší samostatnost s pokračujícím vývojem motoriky. 

2.1.3. Předškolní věk 

Období předškolního věku je v rozmezí 3. – 6. roku života a představuje specificky lidskou 

fázi životního cyklu. V tomto období se nenacházejí tak velké změny jako v době raného 

dětství. 

Tělesná stavba 

V tomto období se růst zpomaluje, dítě v průměru vyroste o 5 cm ročně. Hlavní roli hraje 

růstový hormon, který stimuluje růst velkých kostí. Všimnout si můžeme toho, že se svaly a 

kosti se rozvíjejí a dítě zesiluje. Proměny nejsou jenom ve stavbě těla, ale také u nervové 

soustavy a vegetativních funkcí, kde dochází ke zvyšování dechové kapacity plic, kapacity 

oběhového systému, ke zvyšování výdrže. Celé období růstu doprovází pokles tepové a 

dechové frekvence. 
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Motorika 

V předškolním věku dochází k výraznému zlepšení hrubé i jemné motoriky a jejich 

koordinaci. Dítě je sebejisté při vykonávání různých pohybů a stává se hbitější. V průběhu 

předškolního věku by dítě mělo ovládat širokou škálu pohybů, například rovná chůze a 

krátkodobá výdrž na jedné noze, skákání, lezení po žebříku, házení míčem jako dospělý a 

vylepšování koordinace oko-ruka při manuálních dovedností. Mezi 2. a 3. rokem dítě 

upřednostňuje jednu z rukou (Vývoj a růst od narození do dospělosti, ©2020). 

2.1.4. Mladší školní věk 

Mladší školní věk je poměrně dlouhé a intenzivní období, které začíná 6. rokem a končí 12. 

rokem. Toto období je specifické díky intenzivním změnám v tělesném, psychickém, 

pohybovém i sociálním vývoji. Mladší školní věk rozdělujeme do dvou období: dětství a 

prepubescence, jinak řečeno dětství a pozdní dětství (Perič, 2004). 

Tělesný vývoj 

Dítě nabírá rovnoměrným růstem na výšce a hmotnosti přibližně 6-8 cm a 3,5kg ročně. 

Pokračuje rozvoj vnitřních orgánů, dochází k rychlé osifikaci kostí, ale kloubní spojení jsou 

přesto velice měkká a pružná (Perič, 2004). 

Opět zde dochází k navýšení výkonnosti orgánů a orgánových soustav, tepová frekvence se 

snižuje (v 7 letech 85-90 tepů za minutu, v 10 letech 78-85 tepů za minutu). Hrudník se 

rozšiřuje a oplošťuje a důsledkem toho je se navyšuje vitální kapacita plic (Mladší školní věk, 

©2020). 

Dle Periče (2004) by měl být vývoj mozku ukončen okolo 6. roku života. Vznikají zde kladné 

podmínky pro vznik nových podmíněných reflexů, dítě je schopno provádět nové koordinačně 

náročné pohyby a zachovávat si je. Perič (2004) dále také uvádí, že: „Značná plasticita 

nervového systému (tj. předpoklady pro vytváření nových nervových struktur) a pohyblivost 

nervových procesů (schopnost rychle střídat podráždění a útlum nervových center) vytváří už 

v dětském věku příznivé podmínky pro rozvoj koordinačních a rychlostních schopností.“ 
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Psychický vývoj 

Děti v mladším školním věku jsou velice impulzivní. Rychle se jim mění nálada, jednu chvíli 

mohou být veselí a o 5min později zase smutní. Zatím u nich není prokazatelná vlastnost 

osobnosti. Vnímání okolního světa a zejména rušivých faktorů je často pro dítě zajímavější 

než se soustředit na danou činnost, uvádí se, že dítě se dokáže naplno soustředit 4-5 minut, 

poté ztrácí pozornost. V tomto období dítě žije přítomností a není schopno přemýšlet do 

budoucna z hlediska nastavených cílů. Přibývají nové vědomosti, zlepšuje se paměť a 

představivost (Perič, 2004). 

Pohybový vývoj 

S dalším vývojem motoriky roste zájem o sporty, aktivity a o pohyb celkově. Dítě zvládá 

koordinačně náročné pohyby, ale pokud nejsou dostatečně opakovány, tak se nové dovednosti 

rychle zapomínají. Přirozená motorika je základem pro učení se novým dovednostem, 

rychlejšímu učení se novým pohybům také přispívá rovnováha a rozlišování rytmu v pohybu 

(Perič, 2004). 

V této věkové kategorii si můžeme všimnout rozdílů v rozvoji motoriky zejména u dětí od 8 

do 10 let a od 10 do 12 let, kdy děti, které se pohybují v rozmezí 8-10 let mají dobrou kvalitu 

pohybů, ale zatím u nich můžeme pozorovat nepatrné chyby. Věkovou skupinu od 10 do 12 

let zařazujeme do takzvaného zlatého věku motoriky, kdy nastávají nejlepší podmínky pro 

učení se novým pohybům. Dětem stačí pohyb ukázat a oni ho jsou schopny během chvíle bez 

problému napodobit. V tomhle období jsou děti schopny provádět koordinačně náročná 

cvičení (Perič, 2004). 

Sociální vývoj 

Začleňování dítěte do společnosti výrazně začíná nástupem do školy. Komunikace dítěte mezi 

ostatními zlepšuje jeho schopnost sociálního porozumění a seberegulace (rozumí svým 

pocitům, ale bere ohled i na očekávání, požadavky a postoje okolí) (Mladší školní věk, 

©2020). 

V tomto období si dítě začíná budovat postavení v kolektivu ve škole, ve sportovních 

kroužcích a přizpůsobuje se určitým zákonitostem a pravidlům. Děti se mezi sebou rádi 

porovnávají a soutěží spolu. Na konci mladšího školního věku se přirozená autorita dospělých 

snižuje a dítě hledá své vzory u svých vrstevníků, kteří vytváří přirozenou autoritu (Perič, 

2004). 
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2.1.5. Starší školní věk 

Starší školní věk označujeme jako období mezi 12. – 15. rokem. Hovoříme o něm jako o 

přechodu, kdy se z dítěte stává dospělí, tento přechod má rychlé tempo a značně individuální 

průběh. Velké změny jsou zejména v tělesném, psychickém a sociálním vývoji (Perič, 2004). 

Tělesný vývoj 

V této věkové kategorii můžeme pozorovat rychlý růst. Růst ale není rovnoměrný, například 

končetiny rostou rychleji než trup a to může mít negativní vliv na kvalitu a efektivitu pohybu. 

Nerovnoměrný růst také vede ke špatnému držení těla, na které bychom si měli dát pozor. 

Vývoj vnitřních orgánů je ovlivněn složitými změnami v organizmu. Jsou zde velmi dobré 

předpoklady k rozvoji rychlostních schopností (Perič, 2004). 

Pohybový vývoj 

Motorický vývoj zde můžeme rozdělit do dvou fází. První fáze (11-12let) je na vrcholu 

všeobecného vývoje. Nastupuje účelnost, ekonomičnost, přesnost a hbitost provedení pohybu. 

Na vysoké úrovni je předvídání pohybů vlastních i ostatních. Rychlé pochopení nových 

pohybových dovednostem. Do druhé fáze vstupuje puberta a to může být u některých dětí 

problém, protože dochází ke značnému zhoršení koordinace. Pro dítě je velice obtížné provést 

koordinačně náročné cvičení, které v minulosti zvládalo bez problému (Perič, 2004). 

2.1.6. Dospívání (adolescence) 

Dospívání je období věku 16 – 20 let. Mladý jedinec se chce co nejvíce napodobit dospělému, 

chce vypadat jako on a žít jako on, ale k tomu postrádá důležité předpoklady jako je zkušenost 

a osobnost (Psychický vývoj, ©2016). 

Tělesný vývoj 

Rychlost růstu se zpomaluje, růstové chrupavky se uzavírají a tělo prakticky přestává růst do 

délky. U mužů dochází k růstu svalu a u dívek ke zvyšování zásob podkožního tuku. 

Motorika 

Díky výraznějšímu rozvoji muskulatury narůstá síla, rovnováha, koordinace, hbitost, ale také 

jemná motorika. 
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2.1.7. Dospělost 

Mezi dospělé zařazujeme osoby ve věkovém rozmezí 20 – 65 let. Toto dlouhé období 

rozdělujeme do tří částí: mladší dospělost (20 - 35 let), střední dospělost (35 - 50 let) a starší 

dospělost (50 - 65 let) (Ontogeneze, fylogeneze, 2010). 

Tělesné znaky 

Období tělesného zrání a růstu už by mělo být u konce, jako hranice dospělosti, co se růstu 

týče, je doba, kdy je výsledný roční přírůstek menší než 1 cm a z funkčního hlediska je 

vymezena dokončeným vývojem primárních a sekundárních pohlavních znaků a kosterní a 

svalovou zralostí. 

Motorika 

V období mezi 25. a 30. rokem je člověk na vrcholu svalové síly, poté dochází k ubývání. 

Pokud nemá dospělí člověk dostatek pohybové aktivity, ubývají mu fyzické možnosti (Vývoj 

člověka v dospělosti a stáří, ©2020). 

2.1.8. Stáří 

Stáří začíná 65. rokem života a končí smrtí. Toto období se opět rozděluje do tří skupin: 

presénium (stárnutí) 65 – 75 let, sénium (stáří) 75 – 85 let, dlouhověkost nad 85 let  

(Ontogeneze, fylogeneze, 2010). 

Tato kapitola byla zařazena z důvodu, abychom si uvědomili jednotlivá stádia vývoje člověka 

a popsali si tělesné, pohybové a psychické znaky v jednotlivých obdobích. Dle mého názoru, 

by základní znalosti ontogeneze člověka měl mít každý trenér a díky těmto znalostem poté 

může přizpůsobit trénink věkové skupině, kterou trénuje. Ontogeneze člověka má osm období 

a tělo v každém období prochází změnami. Všimnout si můžeme toho, že děti v mladším 

školním věku patří do takzvaného zlatého věku motorického učení. Co se týče pohybových 

předpokladů, tak v mladším školním věku se nejlépe rozvijí rychlostní a koordinační 

předpoklady, také se dá dobře rozvíjet pohyblivost. Ve starším školním věku je stále kritické 

období pro rozvoj rychlostních předpokladů, flexibility a prostorové orientace. Od 15. do 16. 

let je vysoká senzitivita pro rozvoj silových předpokladů. Aerobní vytrvalost můžeme rozvíjet 

v jakémkoliv věkovém období.  
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3. Rozdíly mezi dětmi a dospělými 

Jak uvádí několik autorů, dítě není dospělý v malém těle. Podstatou k úspěšné kondiční a 

sportovní přípravě dětí spočívá v tom, že děti se nesmí přizpůsobit tréninku, ale trénink 

musíme přizpůsobit dětem. Při přípravě tréninkové jednotky musíme zohledňovat věk, 

individuální zvláštnosti jedince a jeho stupeň rozvoje ať fyzického tak často i psychického a 

podle těchto aspektů vybírat odpovídající cvičení, objem a intenzitu zatížení. Bohužel se 

vyskytují příklady, kdy je sportovní trénink dětí pouhou imitací tréninku dospělých s lehkými 

změnami. Bunc říká, že: „Právě toto „kopírování“ může být příčinou řady problémů a 

komplikací při realizaci takového tréninku  nebo dokonce „nevratné“ poškození rozvíjejícího 

se organismu.“ Sledování aktuálního zdravotního stavu jedince je velice důležité, pro snížení 

jednostranných důsledků vysoce intenzivního sportovního tréninku. 

Rozdíly mezi dětmi a dospělými sedají rozdělit do čtyř skupin (Bunc, 2003): 

 Anatomické 

 Fyziologické 

 Psychické 

 Pedagogické – tréninkové 

3.1. Anatomické rozdíly 

Postava dospělého člověka je celkově větší, můžeme si všimnout širších ramen, dospělí má 

delší končetiny s porovnáním s dítětem. Děti mají níže položené těžiště. Podle věku dítěte 

svaly tvoří cca 35% až 42% celkové hmotnosti těla. U dospělých mužů máme množství 

celkové tělesné vody v rozmezí 55-65% na rozdíl od dětí, kde se množství pohybuje 

v rozmezí 50-60% celkové hmotnosti. Naopak procento tělesného tuku je u dětí vyšší (22-

26%) než u dospělých mužů (14-18%) (Bunc, 2003). 

3.2. Fyziologické rozdíly 

U dětí jsou vnitřní orgány teprve ve fázi rozvoje, tím pádem mají menší srdce a menší objem 

plic než dospělí. S tím tedy souvisí, že systolický i diasystolický krevní tlak je v průměru 

nižší, podobně je na tom možnost přenosu kyslíku krví a absolutní hodnoty maximální 

spotřeby kyslíku jsou přibližně o 18-25% nižší než u dospělých. Z toho vyplývá, že aerobní 

předpoklady a anaerobní kapacita jsou také na nižší úrovni v porovnání s dospělým jedincem. 

Dospělí jsou na tom lépe i z pohledu maximálního zatížení, kdy dosahují zhruba 1200% 
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bazálního metabolismu oproti dětem, které dosahují pouze na hodnoty mezi 900-1000%. 

V horkém prostředí je dítě schopno vytvářet stejné množství potu jako dospělí, ale 

snášenlivost na vysokou teplotu je u dítěte nižší než u dospělého (Bunc, 2003). 

 

Tabulka č. 1 – Rozdíly normálních hodnot krevního oběhu mezi dětmi a dospělými 

 

zdroj: ŠEBLOVÁ, KNOR a kol. 2013, Urgentní medicína v klinické praxi lékaře 
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Tabulka č. 2 – Fyziologická rozmezí hodnot základní vitálních funkcí u dětí 

 

zdroj: ŠEBLOVÁ, KNOR a kol. 2013, Urgentní medicína v klinické praxi lékaře 

3.3. Psychické rozdíly 

Dítě se neustále vyvíjí a to i z hlediska psychiky. Psychická úroveň dítěte je dána samozřejmě 

věkem, ale také prostředím, ve kterém vyrůstá. Je zde velké množství psychologických 

rozdílů mezi dětmi a dospělými, ale pokud se zaměříme na sportovní trénink dětí tak je 

rozhodující nižší agresivita, naopak větší citlivost na vnější faktory a sklon k dietologickým 

intervencím. 

3.4. Rozdíly v tréninku 

Zásadní rozdíl je v cílech sportovní přípravy. Trénink dospělých se zaměřuje na přípravu do 

soutěže a u tréninku dětí je cílem učením se novým dovednostem, schopnostem a sportovní 

hře (Úvod, ©2006-2010). Mezi tréninkem dětí a dospělými i další rozdílné faktory, na které 

bychom neměli zapomenout. Při formě vytrvalostního tréninku je citlivost u dětí vyšší než u 

dospělých, to znamená, že děti mají menší problém se zvládnutím vytrvalostního tréninku. 

Trénink obsahující cvičení na rovnováhu je pro děti také velmi citlivý. Když se podíváme na 

rychlostně-silový trénink, tak je citlivost u dospělých nižší, proto bychom měli, tuto formu 

tréninku u dětí aplikovat daleko citlivěji (Bunc, 2003). 

V této kapitole jsme se dozvěděli, že při tréninku dětí nemůžeme používat stejná cvičení, 

objem a intenzitu zatížení jako u dospělých. Jsou tu výrazné rozdíly, na které si musíme dát 

pozor. Tělo a orgány ještě nejsou tak zcela vyvinuty jako u dospělých. Proto bychom měli 

volit cvičení, které odpovídají věku, zkušenostem jedince a jeho stupni rozvoje. Dle mého 
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názoru jsou tyto informace jedny z nejdůležitějších pro správné zacházení s mládeží a měl by 

s nimi být obeznámen každý trenér. Kapitola byla zařazena, aby objasňovala anatomické, 

fyziologické, psychické a pedagogické rozdíly mezi dětmi a dospělými. 

 

4. Motorické učení 

4.1. Motorické dovednosti 

Podle Jansy a kol. (2012): „Motorické (pohybové, sportovní) dovednosti jsou výsledkem učení 

jako osvojené pohybové programy, které umožňují technicky správně a rychle provádět 

pohybové struktury v rámci pohybových činností. Pohybové činnosti jako celek zahrnují 

zpravidla více dovedností.“ Když nahlédneme do sportovních her, tak hovoříme o herních 

činnostech jednotlivce, do kterých řadíme například přihrávku, střelbu, driblink aj. 

4.2. Činitelé motorického učení 

Existuje zde mnoho činitelů, které ovlivňují průběh motorického učení. Vliv faktorů působí 

různými silami a ty závisí například na druhu osvojované pohybové aktivity, věku 

jednotlivce, jakou pohybovou zkušenost sportovec má, na prostředí a spoustu dalších. 

Výsledky i průběh motorického učení ovlivňují činitelé, které můžeme označovat jako 

relativně nezávislé intervenující proměnné (Jansa a kol., 2012). 

Schéma č. 1 – Působení vnějších a vnitřních činitelů na motorické učení (Svozil, 2005) 

 

zdroj: JANSA, Petr 2012, Pedagogika sportu 
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Dále se můžeme na činitele motorického učení podívat z pozitivního (kladně ovlivňujícího 

průběh učení) a negativního (negativně ovlivňující průběh motorického učení) (Jansa a kol., 

2012). 

Graf č. 1 – Klasická křivka motorického učení (Svozil, 2005) 

 

zdroj: JANSA, Petr 2012, Pedagogika sportu 

U obrázku můžeme pozorovat počáteční vzestup osvojování pohybové dovednosti, poté 

přichází stabilizace, kdy není vidět velký pokrok ke zvládnutí pohybové činnosti (šipka 

shora). Ale při dalších pokusech se po určité době opět objevuje vzestup motorického učení 

(Jansa a kol., 2012). 

Pozoruhodné je, že stejní činitelé mohou působit na motorické učení na obou stranách, na 

jedné straně pozitivně, na druhé pak negativně a je to například: 

• Motivace a demotivace, kdy je úkol představen správně, nebo naopak není úkol 

představen vůbec, nebo nekvalitně. 

• Podávání zpětných informací je velice důležité pro udržení pozitivního vztahu 

k prováděné činnosti. Negativní zpětná informace vede ke špatné náladě a k poklesu 

pozornosti a následnému sníženému efektu učení (Jansa a kol., 2012). 

4.3. Fáze osvojování motorických dovedností 

Nespočet motorických dovedností a jejich odlišnost je tak velká, že je velice obtížné stanovit 

jejich společný průběh osvojování. Ale když se na celou problematiku podíváme 

zjednodušeně, tak můžeme v procesu učení definovat nejméně tři fáze. Podle konkrétní 



21 
 

pohybové dovednosti, kterou se učíme, se každá fáze liší a trvá jinak dlouho. Fáze 

motorického učení jsou seřazeny od úplného začátku do konečné fáze. 

Průběh osvojování pohybových dovedností a činností není vždy přímočarý. Můžeme zde 

zaznamenat poměr mezi dobou nácviku a zvládnutím pohybové dovednosti, kterému říkáme 

křivka učení (Jansa a kol., 2012). 

A) Fáze generalizace a iradiace 

V této fázi se jednotlivci seznamují s novou pohybovou dovedností, vytváří si představu, jak 

dovednost vypadá, zkoušejí první pokusy. Díky neřízenému vedení vzruchů centrální 

nervovou soustavou vzniká fáze iradiace. Dochází zde k zapojování více motorických 

jednotek, i když to není potřeba a při prvních pokusech cvičící postrádá koordinaci a pohyby 

jsou neekonomické. Tato fáze netrvá dlouho, záleží na správném vedení trenéra během učení 

a na náročnosti pohybu (Jansa a kol., 2012). 

B) Fáze diferenciace a koncentrace 

Zpevňování je hlavním úkolem této fáze, pohyby se postupně ukládají a upevňují, pak 

následně navigují ke správnému provedení. Cvičenec už je schopen danou pohybovou 

dovednost zvládnout, ale ještě to není dokonalé. Pohyb se zpřesňuje tím, že jsou vzruchy 

soustředěny do „výkonných“ motorických jednotek. Podle obtížnosti pohybové struktury se 

setrvání v této fázi muže pohybovat v řádkách hodin, dnů nebo dokonce měsíců, ale doba 

trvání je většinou delší než v první fázi (Jansa a kol., 2012). 

C) Fáze automatizace a stabilizace 

Hlavní rolí se stává vnitřní regulační okruh, díky kterému nastává automatizace pohybů. Nyní 

se už bavíme o pohybech koordinačních a vysoce energetických. Zaměření se na úplné detaily 

pohybu a vnímání dalších informací. Tato fáze učení je hodně dlouhá a v podstatě nikdy 

nekončí (Jansa a kol., 2012). 

D) Fáze tvořivé koordinace a asociace 

Otevřené pohybové dovednosti, u kterých je vysoká proměnlivost při cestě za dosažením cíle 

(např. ve sportovních hrách), je tato fáze typická. Dokonalé automatické pohyby jsou 

podporovány kreativitou a jedinec je4 schopen pohybové dovednosti využít v měnících 

s podmínkách, například v zápase. Mentální aktivita je vysoká, protože stoupá podíl 

poznávacích procesů. Pravděpodobně jsou automatizovány jednodušší činnosti, jejichž průběh 
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se nemění. Když uvedeme příklady z fotbalu, tak se například jedná o zpracování míče, po 

odehrání míče naběhnutí do volného prostoru atd. Do otevřených pohybových dovedností, 

které se mění na v závislosti na herní situaci, můžeme zařadit způsob přihrávky, střelba, hra 

jeden na jednoho, taktické varianty hry v obraně i útoku aj. U sportovců se výrazně projevuje 

takzvané čtení hry, nebo předvídání chování spoluhráčů a protihráčů, které umožňuje 

vyniknutí hráče nad ostatními. Pojem integrace je také často spojován s touto fází 

motorického učení a znamená, že zahrnujeme nově naučené dovednosti do soustavy 

„pohybové vybavenosti“ tak, aby byly připraveny k dalšímu novému použití (Jansa a kol. 

2012). 

Na rozdíl od Jansy a kol. (2012) Gentile uvádí pouze dvě fáze motorického učení. 

A) Představa o pohybu 

Tato fáze má dva hlavní úkoly. Prvním z nich je pochopení a správné seřazení základních 

koordinačních vzorců, které vedou k úspěšnému zvládnutí motorické dovednosti. Druhým 

úkolem je rozlišení regulačních a neregulačních podmínek, které jsou obsaženy v motorické 

dovednosti (Haibach, 2017) 

B) Fixace a diverzifikace 

Do této fáze jedinec vstupuje až po úspěšném zvládnutí první fáze. Zde se dovednosti dělí na 

otevřené a uzavřené a podle toho určujeme, jakým směrem bude učení pokračovat. 

Fixace je používána pro dovednosti uzavřené, kde je hlavním cílem konzistence. Hlavním 

úkolem je zdokonalit pohyb pomocí neustálého opakování, při kterém se podmínky nemění 

(např. gymnasti kteří se učí nové prvky). 

Diverzifikace je učení, které probíhá v proměnlivých podmínkách (např. nácvik střelby se 

stínujícím obráncem) (Haibach, 2017). 

Dále se v práci budeme řídit a orientovat podle rozdělení, které vychází z Jansy a kol. (2012). 

4.4.  Postup při nácviku dovedností 

1. Musíme vysvětlit proč a z jakého důvodu se novou dovednost budeme učit. U malých dětí 

by měla převažovat imitační forma učení nad verbální. 

2. Je potřeba mít znalost o nacvičované dovednosti. Trenér ji musí umět popsat, předvést a 

měl by schopen poskytovat správnou zpětnou vazbu, po které u jedince nastane zlepšení. 
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3. Důležité je nastavit správný způsob nácviku. U mladších dětí upřednostňujeme nácvik 

celku k částem a zpět k celku, následně když už jsou jedinci zkušenější, postupujeme od 

částí k celku.  

4. Při učení se novým dovednostem je zásadní aby byl trenér schopen vypozorovat zásadní 

chyby v provedení a na ty se zaměřil. Trenér musí upozornit na nejobtížnější místa, která 

jsou zásadní pro zvládnutí dovednosti. 

5. Obsah tréninkové jednotky je velmi důležitý. Trenér by měl zvolit takový trénink, který 

bude hráče motivovat. Nemělo by docházet k dlouhým proslovům a raději nechat delší čas 

na nácvik nových dovedností. V každém tréninku by se měla objevit hra. 

6. Poskytovat hráčům zpětné informace, které povedou k zlepšení. Hráčům nepomohou 

k zlepšení informace, jako je: „ano, to je ono, hezky jsi to udělal.“ Trenér musí objasnit 

moment díky, kterému byla dovednost provedena nedokonale, např. „dobré, ale při té 

střele na bránu jsi v moc velkém záklonu, proto jsi jí přestřelil.“ 

7. Trenér by měl hráčům pokládat otázky, které vedou k vývoji tvůrčího myšlení. Ptát se 

hráče co v dané situaci mohl udělat lépe, nebo jak by situace dopadla, kdyby se stalo 

„tohle“ atd. 

8. U malých dětí musí převládat pochvala před kritikou. Hráči jsou poté více motivovaní, 

soustředěný a při tréninku to vytváří lepší atmosféru. 

9. Trenér by se neměl soustředit jenom na hráče ale taky na sebe. Musí vyhodnocovat, zda je 

jeho celková práce s hráči efektivní a pomáhá hráčům se rozvíjet. 

Kapitola nám ukazuje, že motorické učení nám ovlivňuje mnoho činitelů, které jsme rozdělili 

na vnější (vnější motivace, vnější zpětná vazba, didaktický přístup a postup, cíl učení atd.) a 

vnitřní (vnitřní motivace, emoce, úroveň dovedností, zdravotní stav atd.). Trenér musí vzít 

v potaz všechny činitele a také anatomicko-fyziologické faktory, které jsou pro skupinu dětí 

charakteristické a podle toho nastavit obtížnost učené dovednosti. Malé děti se dokážou plně 

soustředit na prováděnou činnost přibližně 5 min, proto je velice důležitý výběr a pestrost 

cvičení. Nejlepší způsob jak docílit soustředění je forma hry nebo soutěže a časté střídání 

cvičení aby trénink nebyl monotonní. Dále nám kapitola popsala, jaké jsou fáze motorického 

učení a pokud je trenér schopen rozpoznat v jaké fázi se jeho svěřenci při nacvičování nových 

dovedností nachází a dokáže jim správně pomoct, může to zrychlit a hlavně upevnit celý 

proces učení.  
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5. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku 

Už od dětství sportovci sní o tom, že jednou budou vyhrávat velké zápasy, závody nebo 

soutěže. Pokud chce být sportovec úspěšný, tak tomu ale předchází dlouhodobý proces. Cílem 

tohoto dlouhodobého procesu je, aby sportovec podával špičkové výkony. Rozbory přípravy 

těch nejlepších sportovců naznačují, že sportovci musí mít pro daný sport potřebný talent, a u 

kterých byly základy pro následné špičkové výkony vybudovány už v dětském a 

dorosteneckém věku. 

I když je jedinec mimořádně talentovaný, tak je stejně důležitá ne-li důležitější dlouhodobá 

pravidelná a systematická příprava. Vše závisí na tom, jak se dlouhodobý trénink sestaví, 

sportovec může mít stovky natrénovaných hodin, ale jestli se trénuje nevyhovující intenzitou 

a cvičení nejsou odpovídající věku a zkušenostem jedince tak se natrénované hodiny nikdy 

nezúročí. Často se objevují cvičení, které postrádají smysl a jsou použity v nevhodnou dobu a 

na nesprávném místě (Dovalil a kol., 2009). Dle Cheunga a Richmonda (1995) platí, že pokud 

je jedinec zdraví tak pro něj pravidelný trénink nepředstavuje skoro žádná rizika, ba naopak 

prospívá zdraví. Pokud ale, jak už je výše zmíněno, se do tréninku zařadí cvičení, které 

neodpovídají věku a zkušenostem jedince, můžeme zaznamenat škodlivé účinky cvičení. 

I při velkém množství názorů, zkušeností, údajů o tréninkových metodách, jednotlivých 

tréninkových jednotách, rozborů o vzestupu výkonnosti, věku dosahování vysoké výkonnosti 

a délky jejího udržení, lze odlišit dvě cesty dlouhodobé koncepce sportovního tréninku: 

 RANÁ SPECIALIZACE 

 TRÉNINK ODPOVÍDAJÍCÍ VÝVOJI 

Jak už vyplývá z názvu, tak si tyto dvě koncepce odporují a hlavní rozdíly jsou v tréninku 

dětí. Nejde zde jenom o poměr specializace a všestrannosti obsažené v tréninkových 

jednotkách, ale o celkový pohled na trénink, cíle, přístup atd. (Dovalil a kol., 2009). 

Koncepce rané specializace se zaměřuje na okamžitý výkon, prostředky a formy jsou 

nastaveny tak aby vedli co nejrychleji k cíli. Tato forma vede často k jednostrannosti, dítě 

nemá širší základnu pohybů. Velkým problémem je přetěžování svalů, které jsou při 

pohybech používány a naopak oslabení svalů nezatěžovaných. To může vést ke zraněním, 

dysbalancím a je pravděpodobné, že v pozdějším věku se už dítě nedokáže zlepšovat (Perič, 

2012). 
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Pravým opakem je trénink odpovídající vývoji. Cílem této koncepce je vytvoření co 

nejlepších předpokladů pro pozdější rozvoj. Zaměřuje se především na všestrannost dítěte a 

snaží se o co nejširší pohybovou základnu, z které může následně jedinec těžit (Perič, 2012). 

Tabulka č. 3 – Charakteristické rysy tréninkové koncepce rané specializace a tréninku 

odpovídajícího vývoji (Dovalil a kol. 2009) 

 

zdroj: DOVALIL a kolektiv 2012, Výkon a trénink ve sportu 

Dovalil a kol. (2009) říká: „Rozbor výkonů a zkušeností z řady sportů ukazuje, že rekordních 

výkonů lze dosáhnout oběma cestami. Naše však otázka, co je z „čistě sportovního hlediska“ 

lepší, tj. jakým způsobem dospět k vyšším výkonům? 

Z prací a studii zaměřených na několik sportů (např. Feige 1973), ale i z existujících 

zkušeností vyplývají následující závěry: 

 u raně specializovaných sportovců se pozoruje strmější vzestup výkonnosti, vrcholu ve 

sportu se dosahuje rychleji, 
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 s vysokými výkony v žákovském a dorosteneckém věku, dosahovanými cestou brzké 

specializace, zřetelně souvisí po 18. a 19. roce výkonnostní zaostávání, 

 u raně specializovaných sportovců je doba vrcholové sportovní výkonnosti poměrně 

krátká, pokles nastává dříve a je rychlejší, 

 co do absolutních hodnot dosažené výkonnosti existuje mírná převaha sportovců, 

kteří nešli cestou rané specializace.“ 

V grafu č. 2 můžeme vidět rozdíly obou koncepcí dlouhodobého sportovního tréninku 

z pohledu vývoje výkonnosti. 

Graf č. 2 – Porovnání vývoje výkonnosti  

 

zdroj: PERIČ a kolektiv 2012, Sportovní příprava dětí 

Z těchto informací lze usoudit, že efektivnější je metoda tréninku odpovídajícího vývoji. Ale i 

přes závažné aspekty vývojové, zdravotní a výchovné je raná specializace často používána a 

po dětech je požadováno, aby byly výsledky viditelné hned. Tento tlak často přichází od 

sportovních funkcionářů, trenérů nebo netrpělivých rodičů. Jít touto cestou je nevhodné a 

málo perspektivní (Dovalil a kol. 2009). 

 

V této kapitole můžeme sledovat porovnání dvou dlouhodobých koncepcí sportovního 

tréninku. Ranná specializace se zaměřuje na aktuální výkon a z dlouhodobého hlediska není 
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perspektivní. Jít cestou ranné specializace bych rozhodně nedoporučoval. Navíc u této 

koncepce hrozí různá zranění, která mohou být i trvalá. Naopak dlouhodobá koncepce se 

snaží vytvořit co nejlepší a nejširší pohybovou základnu, ze které hráč může následně čerpat. 

Děti by měli rozvíjet své pohybové schopnosti a dovednosti ne jenom fotbalem, ale i jinými 

doplňkovými sporty jako je např. plavání, jízda na kole, atletika, gymnastika. 

 

6. Etapy dlouhodobého tréninku 

Než se z dítěte stane úspěšný vrcholový sportovec, musí podstoupit velice náročnou a 

dlouhodobou cestu, kterou dokončí pouze vyvolení. Zde bychom mohli použít známé ale 

pravdivé klišé „stálo mě to léta dřiny a odříkání“, které často slýcháme od vrcholových 

sportovců při rozhovorech. 

Už víme, mezi tréninkem dětí a tréninkem dospělých jsou podstatné rozdíly a proto má 

víceletý trénink, od malých dětí až po výkonnostní kategorie, jiné cíle a úkoly v jednotlivých 

letech přípravy. Tréninkový proces tedy můžeme rozdělit do 4 základních etap: 

 seznamování se sportem 

 základní trénink 

 specializovaný trénink 

 vrcholový trénink 

Perič (2004) dodává: „Jednotlivé etapy trvají různě dlouhou dobu, vzájemně na sebe navazují, 

prolínají se a ovlivňují jedna druhou. Proto není možné jednu vynechat nebo výrazně zkrátit, 

aniž by se to následně negativně neodrazilo na pozdější výkonnosti svěřenců.“ Jelikož se 

zaměřujeme na děti mladšího školního věku tak nás budou zajímat pouze dvě etapy a to 

seznamování se sportem a základní trénink. Žádná etapa není časově přesně vymezená, ale 

orientačně trvá zhruba 3-4 roky (Perič 2004). 

6.1. Etapa seznamování se se sportem 

Etapa seznamování se se sportem je v období od 6 do 10 let. Pro dítě je to první fáze 

sportovního tréninku a jde především o to, aby pro dítě byl pohyb zábava a vytvořilo si 

pozitivní přístup ke sportu. Tato etapa by měla plnit primární úkoly jako je psychický a 

tělesný rozvoj dítěte, upevňování jeho zdraví a rozvoj všestranného pohybu. 
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Všestranná cvičení jsou hlavním prostředkem pro vytvoření všeobecných základů pro daný 

sport. Jsou zde vytvářeny základy pro pozdější trénink a hlavním úkolem je, aby děti 

upevňovaly vztah ke sportovní činnosti. V tréninku by mělo být obsaženo co největší 

množství pohybových dovedností a jejich zvládnutí. Dále se zaměřujeme na základy techniky 

a všestranný rozvoj. Sestavení tréninku a vybrané cvičení musí být pestré, emocionální aby 

pro děti byl pohyb zajímavý a zábavný. Nesmíme zapomenout na herní a soutěživé formy a 

na to, že cvičení nemají mít vysokou intenzitu. Cílem je, aby se svěřenci naučili plnit všechny 

podmínky tréninku, pravidelně trénovat, znát a dodržovat pravidla daného sportu, podvolit se 

kolektivnímu způsobu tréninku, být samostatní, aktivní a ukáznění v tréninku i v soutěžích. 

V této části nemá smysl děti zatěžovat taktickou stránkou. Děti ještě nemají plně vyvinuté 

myšlení a tento způsob výuky nezvládají. Je důležité se zaměřit na rozvoj pohybových 

dovedností, které povedou ke správné technice pro daný sport (Perič, 2004). 

6.2. Etapa základního tréninku 

Na základě všestranné přípravy je v této etapě viditelný postupný růst speciální výkonnosti. 

Hlavními úkoly je dále rozvíjet všestranně pohybové schopnosti a dbát při tom na senzitivní 

období, další osvojování nových pohybových dovedností, osvojí si základy techniky a taktiky, 

vytvořit si vztah k systematickému tréninku, získat vědomosti o prováděném sportu. Etapa 

začíná přibližně 10. a končí 13. rokem. Jeden z hlavních cílů této fáze je dále rozšiřovat 

pohybový fond. Na bezchybné zvládnutí základních dovedností se zaměříme ve speciální 

přípravě. Začínáme prodlužovat dobu tréninku a zvyšujeme frekvenci zatížení, s tím 

samozřejmě přichází odpovídající intervaly odpočinku a regenerace.  

Děti se učí novým pohybům, na základě napodobování techniky dospělých, to mu se říká tzv. 

dětská technika. Proces učení je rychlý a děti dělají nové pohyby naráz. V etapě základního 

tréninku už také začíná hrát roli taktika a psychika. Když se podíváme na sportovní hry, tak je 

nácvik taktických dovedností spojen s nácvikem techniky v několika elementárních 

variantách. Můžou se využít různá průpravná cvičení a hry. Z hlediska psychiky je to hlavně 

rozvoj a upevňování morálních a volních vlastností, rozumových schopností a koncentrování 

se na trénink. 

V této etapě nastává přechod od hry k tréninku. Stále zanecháváme dětský charakter, ale ke 

konci této etapy, už by měl jedinec vědět, jak by dále chtěl ve sportu pokračovat (Perič, 2004). 
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Etapy dlouhodobého tréninku jsou zařazeny do této práce z důvodu uvedení cílů a úkolů pro 

mládežnický trénink v určitých obdobích. Děti mladšího školního věku by se měly setkat 

s dvěma etapami dlouhodobého tréninku. Jedná se o etapu seznámení se sportem a etapu 

základního tréninku. Hlavním účelem je, aby měli děti ke sportu i k pohybu pozitivním 

přístup. Učení se velkému množství novým pohybovým dovednostem je velmi důležité pro 

pozdější vývoj. Také se nesmí zapomenout na rozvíjení všech pohybových schopností, přitom 

samozřejmě musíme brát v potaz věk svěřenců. Myslím, že je nezbytné, aby malý fotbalisté 

nebyli zatěžováni jednostranně ale všestranně, mohlo by dojít k svalovým dysbalancím. 

 

7. Kondiční faktory 

Kondiční faktory jsou jasně definovány na rychlostní, vytrvalostní, silové a koordinační. 

Z hlediska sportovního výkonu jsou pohybové schopnosti pokládány za kondiční faktory. 

Pohybové činnosti, které jsou potřeba k vykonávání sportu, obsahují určitý poměr 

pohybových schopností (rychlost, sílu, vytrvalost aj.) a jejich zastoupení se liší podle 

pohybových úkolů. Dovalil a kol. (2009) dokládá: „Předpokládá se, že jde o projevy 

pohybových schopností člověka, o nichž vypovídají určité charakteristiky pohybů (např. jejich 

trvání, rychlost, překonávaný odpor, složitost pohybu, přesnost provedení apod.).“ 

Anatomie, fyziologie, biochemie, biomechanika a další vědní obory jsou základem pro 

poznatky o pohybových schopnostech. Z celkového pohledu se jedná o schopnosti člověka, 

které je možné zjistit z komplexního lidského chování, kde se projevují mimo jiné i jeho 

schopnosti. 

Schopnost se vykládá jako poměrně upevněná a pohybovým schopnostem můžeme rozumět, 

jako samostatným souborům vnitřních předpokladů k pohybové činnosti, které jsou z části 

vrozené. Uvnitř organismu vzniká spoustu složitých vazeb a zároveň dochází k součinnosti 

různých systémů, díky který máme pohybové schopnosti (Dovalil a kol., 2009). 
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Schéma č. 2 – Model hierarchické struktury komlexu pohybových schopností 

(podle Měkkoty, 2000) 

 

zdroj: Dovalil a kolektiv 2009, Výkon a trénink ve sportu 

 

Ve schématu č. 1 vidíme uznávané pojetí pohybových schopností. U silových, rychlostních, 

vytrvalostních a koordinačních schopností sledujeme také vnitřní strukturalizaci a můžeme 

odlišit jednotlivé dílčí schopnosti. Kondiční a koordinační schopnosti je uznávané rozdělení a 

nově se k nim přiřazují schopnosti hybridní. 

Metabolické procesy jsou zásadní pro kondiční pohybové schopnosti, jsou spojovány zásadně 

se získáváním a využíváním energie při vykonávání pohybu. 

Když se podíváme na kondiční přípravu dětí, tak by se nemělo zapomínat na žádnou 

pohybovou schopnost. U dětí mladšího školního věku se ale zaměříme nejvíce na rozvoj 

rychlostních a koordinačních schopností, které jsou pro toto období ideální. Ostatní pohybové 

schopnosti samozřejmě nebudeme zanedbávat, ale měli bychom brát ohled na věkové 

zvláštnosti, dodržet nižší objem a intenzitu a výběr cvičení a metod. Cílem je dosáhnout 

vytvoření širokého základu pro pozdější kondiční trénink (Dovalil a kol. 2009). 
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7.1. Rychlostní schopnosti 

V moderním fotbale je rychlost jeden z nejdůležitějších faktorů. Rychlost je vykonávána 

maximální intenzitou, která musí být pokryta energeticky a to zajišťuje ATP-CP sytém. Doba 

trvání tedy není dlouhá (10 – 15 sekund). Proto tyto pohyby zařazujeme do projevu 

kondičních (hybridních) předpokladů. 

Jde o složitý komplex činitelů, který ovlivňuje právě rychlostní schopnosti. V centrální 

nervové soustavě dochází k nestálosti dějů podráždění a útlumu. Shodně dochází ke 

koncentrační a relaxační rychlosti svalů a důležitá je rychlost vedení nervových vzruchů. 

Pohybová rychlost je koordinačně náročná, zejména pro antagonistické svalové skupiny. 

Dalším faktorem je podíl rychlých svalových vláken, čím vyšší podíl, tím vyšší pohybová 

rychlost. 

Pohybové schopnosti můžeme rozčlenit na: 

 rychlost reakční - to odpovídá tomu, jak rychle jsme schopni zahájit pohyb 

 rychlost acyklickou – u té pozorujeme nejvyšší rychlosti jednotlivých pohybů 

 rychlost cyklickou – opakování stejných pohybů v co nejvyšší frekvenci 

 rychlost komplexní – spojení cyklických a acyklických pohybů + reakce 

Všechny složky na sebe vzájemně působí, a pokud má jedinec výrazně rozvinutou pouze 

jednu část rychlostní schopnosti, neznamená, že má rozvinuté i ostatní části rychlostních 

schopností. 

V tréninku dětí bychom se měli zaměřovat na všechny rychlostní schopnosti a zapojovat 

různé svalové skupiny. U dětí musíme zkrátit dobu zatížení, nastavit menší počet opakování, 

ale co se týče zatížení tak to je podobné jako u dospělých. 

Existuje zde velké množství cvičení a her, které ovlivňují rychlostní schopnosti a navíc jsou 

pro děti zábavou (např. štafetové hry, překážkové dráhy, starty z různých poloh, skoková 

cvičení aj.). Rychlostní schopnosti musíme zařazovat do tréninku průběžně celý rok, vždy 

alespoň jednou týdně, aby nedocházelo k poklesu činnosti rychlých svalových vláken (Dovalil 

a kol., 2009). 
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7.2. Koordinační schopnosti 

Schopnosti vázané na řízení a regulaci pohybu (koordinační schopnosti) se spolu s kondičními 

schopnostmi podílejí na sportovním výkonu. Ve fotbale najdeme spoustu pohybů, které 

požadují vysoké nároky na rytmus, rovnováhu, odhad vzdálenosti, orientaci v prostoru atd. 

V téhle chvíli hraje hlavní roli centrální nervový systém a nižší řídící centra. 

Všeobecně uznávaný systém klasifikace koordinačních schopností neexistuje, ale můžeme 

narazit na rozlišování 5 až 15 jednotlivých schopností. Při rozdělování koordinačních 

schopností musíme zohledňovat: 

Dovalil a kol. (2009) říká: 

 „Řízení a regulaci známých přesných, kontinuálních pohybových činností 

s postačujícími zpětnými vazbami, tj. přesnost regulace, 

 řízení a regulaci známých krátkodobých, přesných a rychlých pohybových činností, tj. 

koordinaci pod časovým tlakem, 

 řízení a regulaci neznámých, variabilních, rychlých a přesných pohybových činností, 

tj. přestavbu a přizpůsobování činnosti.“ 

Základní koordinační schopnosti: 

 diferenciační schopnost 

 orientační schopnost 

 schopnost rovnováhy 

 schopnost reakce 

 schopnost rytmu 

 schopnost spojovací 

 schopnost přizpůsobování 
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Schéma č. 3 – Komplex koordinačních schopností 

 

zdroj: Dovalil a kolektiv 2009, Výkon a trénink ve sportu 

 

Tyto koordinační schopnosti jsou považovány spíše za obecné, ale u sportovců mají daleko 

větší význam specifické koordinační schopnosti. 

K nejrychlejšímu učení novým pohybům dochází právě v období mladšího školního věku 

(„zlatý věk motorického učení“) a měli bychom dbát na to, aby pohybový fond byl co nejširší. 

Výhodou v tomto věku je, že děti se nebojí provádět nové pohyby a nepřicházejí skoro žádné 

obavy o tom, že by se jim mohlo něco stát. Velice efektivní je zařazování překážkových drah, 

akrobatická cvičení, cvičení na ovládání míče atd. Ku prospěchu je spojovat koordinační 

cvičení s rychlostí (Dovalil a kol. 2009). 
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7.3. Silové schopnosti 

V tomto kontextu se budeme bavit o síle jako o schopnosti překonat, udržet nebo brzdit určitý 

odpor, a ne jako na fyzikální veličinu, i když zde určitá souvislost existuje. Nahlédneme-li do 

fyziologie, tak hlavní vlastností je dráždivost a stažlivost. Odpovědí na svalový vzruch je 

svalová kontrakce, při které dochází ke změnám chemickým, fyzikálním a fyzikálně 

chemický. Díky nervovým vzruchům z CNS nebo nižších center můžeme řídit napětí svalu. 

Při pohybu zabojujeme svaly, ale do činnosti svalu se nezapojují úplně všechna vlákna. 

Tréninkem navyšujeme počet vláken ve svalu, to nám spolu s počtem aktivovaných vláken 

(tzv. nitrosvalová koordinace) a souhrou svalových skupin (tzv. mezisvalová koordinace) 

zajišťující pohyb ukazuje silový projev. 

Než se pustíme do rozlišování silových schopností, tak musím poukázat na to, že síla není 

jenom o mohutnosti svalového stahu, ale také o rychlosti stahu, době trvání a počtu opakování 

v čase při působení odporu. Proto tu máme několik silových schopností: 

 absolutní (maximální), překonávání největšího odporu, lze využít při dynamické nebo 

statické svalové činnosti, 

 rychlá a výbušná (explozivní), opor se snažíme překonat maximální rychlostí, 

používáme při dynamické (koncentrické) svalové činnosti, 

 vytrvalostní, překonávání odporu, který není maximální početným opakováním nebo 

dlouhodobým udržováním, realizujeme při dynamické nebo statické činnosti 

(Dovalil a kol 2009). 

 

Tabulka č. 4 – Velikost odporu, rychlost pohybu a trvání pohybu při klasifikaci silových 

schopností 

Druh silové 

schopnosti 
Velikost odporu Rychlost pohybu 

Opakování (trvání) 

pohybu 

Absolutní maximální malá krátce 

Rychlá (výbušná) nemaximální maximální krátce 

Vytrvalostní nemaximální nemaximální dlouho 

zdroj: Dovalil a kolektiv 2009, Výkon a trénink ve sportu 
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V dětském věku bereme silové schopnosti spíše jako podporu pro rychlostní a koordinační 

schopnosti. U dětí mladšího školního věku ještě tělo neprodukuje dostatek potřebných 

růstových a pohlavních hormonů, proto je lepší zapojovat cvičení s vlastní vahou těla, bez 

odporů nebo pomocí úpolových cvičení (přetahování, tlačení, zápasení atd.). Další možností 

jsou cvičení ve ztížených podmínkách (např. pohyb ve vodě, písku apod.). 

Důležité je aby posilování u dětí probíhalo zábavnou a pestrou formou. Při cvičení bychom se 

měli zaměřit na velké svalové skupiny a následně posilované partie protahovat a využívat 

kompenzační cvičení. V tomto období je asi nejvhodnější metoda rychlostní (Dovalil a kol., 

2009). 

7.4. Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalost je velice důležitá pro sportovní výkon, ve sportovních hrách, například ve fotbale 

dospělých trvá utkání 90min, takže pohybová činnost je dlouhodobá. Intenzita činnosti se 

mění podle času a výkon je ovlivňován únavou. Dovalil a kol. (2009) říká: „Komplex 

předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co největší intenzitou 

ve stanoveném čase, tj. v podstatě odolávat únavě, se zjednodušeně označuje pojmem 

vytrvalost.“ Oblast vytrvalostních schopností je poměrně dobře prozkoumaná, a proto je 

rozlišení docela přesné: 

 dlouhodobá vytrvalost, doba vykonávání činnosti je delší než 10 minut a činnost 

probíhá za odpovídající intenzity, 

 střednědobá vytrvalost, vykonávání činnosti přibližně po dobu 8 – 10 minut při co 

největší spotřebě kyslíku, 

 krátkodobá vytrvalost, činnost je vykonávána nejvyšší intenzitou a doba trvání je 

okolo 2 – 3 minut, 

 rychlostní vytrvalost, vykonávání činnosti maximální intenzitou a po do nejdelší dobu, 

většinou se doba trvání pohybuje mezi 20 – 30 sekundami. 

Zde je potřebné znát význam energetického krytí a anaerobní a aerobní procesy. 
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Tabulka č. 5 – Vymezení vytrvalostních schopností podle převážné aktivace energetických 

systémů 

Vytrvalost 
Převážná aktivace 

energetického systému 

Doba trvání pohybové 

činnosti 

Dlouhodobá 

Střednědobá 

Krátkodobá 

Rychlostní 

O2 

LA – O2 

LA 

ATP-CP 

přes 10 min 

do 8-10 min 

do 2-3 min 

do 20-30 s 

zdroj: Dovalil a kol. 2009, Výkon a trénink ve sportu 

U dětí bychom neměli používat intervalové metody. Před dvanáctým rokem se nedoporučuje 

zařazování anaerobní vytrvalosti. Přiměřeně můžeme rozvíjet aerobní vytrvalostní schopnosti. 

Nepřerušovaná metoda zatížení je efektivní k rozvoji vytrvalostních schopností a intenzita 

zatížení by neměla přesáhnout 175 tepů za minutu. Dále zde můžeme využít fartlek, kdy děti 

běží střídavě nízkou až střední intenzitou a následně využijeme formu soutěže pro rychlejší 

úsek (Dovalil a kol., 2009). 

7.5. Pohyblivost 

Ve sportovní přípravě dětí nesmíme zapomenout na pohyblivost. V dětském věku se 

pohyblivost ovlivňuje jednoduše díky věkovým zvláštnostem. Poté když se už více 

zaměřujeme na specializovanou přípravu a všestranná odchází pomalu do ústraní je nutné se 

protahování a kompenzaci věnovat častěji, abychom předešli problémům jako je třeba 

zkrácení a oslabení svalu nebo dokonce špatné držení těla a problémy s páteří. 

Upřednostňujeme především metody aktivního protahování (dosažení krajní polohy vlastním 

úsilí). U dětí do 10 let bychom neměli používat aktivní statická cvičení, protože dítě ještě 

nepozná potřebnou míru protažení. Dále se nedoporučují pasivní cvičení, protože kloubní a 

vazivový aparát ještě není zcela zpevněn a po násilném protahování by mohl být v budoucnu 

poškozen. Protahování bychom měli zařazovat do každé tréninkové jednotky (Dovalil a kol., 

2009). 

V této kapitole jsme si popsali jednotlivé pohybové předpoklady a nastínili to, jak bychom je 

měli rozvíjet u dětí. V tréninku bychom měli zařazovat všechny pohybové předpoklady, na 

žádnou bychom neměli zapomenout. U dětí mladšího školního věku je nejlepší předpoklad 

pro rozvoj rychlosti a koordinaci. Podle mě, jsou právě tyto předpoklady nejdůležitější pro 
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fotbal. Ale všechno se sebou souvisí. Pokud chce být hráč rychlí, musí do určité úrovně 

rozvinout silové schopnosti dolních končetin i zbytku těla a musí být dostatečně flexibilní, 

aby při běhu co největšího kloubního rozsahu. 

 

Shrnutí teoretické části 

Pohybové schopnosti, které u dětí nazýváme pohybovými předpoklady, jsou ve fotbale velmi 

důležité. Je to totiž jedna část, která u fotbalistů tvoří individuální herní výkon. Proto bychom 

měli rozvíjet pohybové předpoklady už u malých dětí. Mladší školní věk je skupina, na kterou 

se bakalářská práce zaměřuje. V tomto období se u dětí vytváří nejlepší podmínky pro rozvoj 

rychlostních a koordinačních předpokladů, které by se měly objevit v každé tréninkové 

jednotce, ve které budou buď hlavním cílem, nebo pro doplnění tréninku. Vytrvalostní 

předpoklady se také objevují také v každé tréninkové, ale nejčastěji formou hry. Silové 

předpoklady rozvíjíme pouze s hmotností vlastního těla do určité úrovně a nesmíme 

zapomenout na pohyblivost. 

Pokud chceme trénovat děti správně, musíme trénink nastavit tak, aby odpovídal věkovým 

zvláštnostem skupiny. Dále trenér musí zohledňovat anatomické, fyziologické a psychické 

aspekty, které jsou charakteristické pro danou skupinu. Musíme si uvědomit, že na trénink 

dětí musíme nahlížet z dlouhodobého hlediska a nic nesmíme uspěchat. Děti musí projít 

jednotlivými etapami dlouhodobého tréninku, kde si postupně vytvářejí základnu pohybů, ze 

které mohou v budoucnu čerpat. Zásadní cíle sportovní přípravy tedy jsou všestranné 

rozvíjení dětí, vytvoření širokého zásobníků dovedností pro následný vývoj, vytvořit u dětí 

pozitivní přístup k pohybu a rozvoj pohybových předpokladů do určité úrovně. 

V praxi ale často dochází k tomu, že po dětech jsou požadovány okamžité výkony a 

v tréninku dochází k přetěžování. Jinak řečeno dochází k ranné specializaci a důsledkem toho 

častěji dochází ke zraněním nebo ukončením sportovní aktivity. To je hlavním důvodem, proč 

poukazuji na věkové zvláštnosti. Cílem tedy je vytvořit zásobník cvičení a doporučení pro 

mládežnický trénink.  
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8. Cíle, úkoly a metody práce 

 8.1. Cíle práce 

Vytvoření přehledu o tom jak by se mělo přistupovat ve sportovní přípravě k dětem v 

mladším školním věku. Navržení vhodných cvičení pro rozvoj pohybových předpokladů u 

fotbalistů v mládežnických kategoriích. 

8.2. Úkoly práce 

Pro zdárné splnění práce byly vybrány tyto úkoly: 

 - Vyhledání dostupných studijních pramenů 

 - Rešerže studijních pramenů 

- Teoretická východiska (ontogeneze, rozdíly mezi dětmi a dospělými, motorické 

učení, dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, etapy dlouhodobého tréninku, 

kondiční faktory) 

- Vytvoření zásobníku cvičení pro rozvoj pohybových předpokladů 

- Návrh doporučení pro mládežnický trénink, 

- Diskuze, závěr 

8.3. Metody práce 

V práci byla použita obsahová analýza dokumentů a dalších odborných publikací týkajících se 

sportovní přípravy dětí a tréninku mládeže. Práce se zaměřuje na děti v mladším školním 

věku, tedy na děti ve věku od 6 do 12 let. Vycházel jsem z literatury, která pojednává o 

přístupu v tréninku mládeže, nashromážděná data byla použita při vytváření zásobníku 

cvičení a v doporučení pro mládežnický trénink. Literatura byla vybrána podle klíčových 

slov: děti, fotbal, mládež, rozvoj, trénink. Literaturu jsem hledal pomocí databáze  
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9. Rozvoj pohybových předpokladů 

9.1. Rychlostní předpoklady 

U dětí se v prvé řadě musíme zaměřit na to, aby byla technika běhu správná. (How to Increase 

Running Speed for Kids). 

Běžecká abeceda 

Běžecká abeceda neslouží přímo k rozvoji rychlosti, ale napomáhá nám jako cvičení na 

techniku běhu a běžeckého odrazu. Zařazujeme ji v úvodní částí tréninku v rámci rozcvičení a 

nebo speciálně před běžeckými cvičeními. Do běžecké abecedy patří: 

 liftink, při kterém se snažíme o maximální práci kotníků (můžeme zkoušet na místě 

nebo s pomalým pohybem dopředu), 

 skipink je běh se vzpřímeným trupem a švihové koleno se dostává do pravého úhlu 

s tělem, 

 předkopávání je běh, kdy se stehno švihové nohy dostává do vodorovné polohy a 

následně se vykyvuje bérec a dochází k záběru, 

 zakopávání je pohyb vpřed, při kterém by se pata měla do nejvíce přiblížit hýždím, 

 odpichy jsou cvičení na prodloužení fáze letu, švihové koleno se opět dostává do 

horizontální polohy a odrazová noha se napíná, 

 stupňované rovinky, postupně stupňujeme rychlost (Perič, 2004). 

 

Běžecké štafety 

Běžecké štafety jsou jednoduchým a zábavným příkladem toho jak rozvíjet rychlostní 

předpoklady. Rozdělíme děti do družstev po 5–6  a každý z družstva poběží jednou nebo 

dvakrát na metu vzdálenou 10 metrů. Starty provádíme z různých poloh (např. ze sedu, z lehu 

na zádech nebo a břiše, z kleku, ze vzporu ležmo atd.) 

Příklady běžeckých štafet 

1. Běh pozadu k metě, oběhnout metu a nazpátek běh popředu. 

2. Cestou k metě skoky snožmo a nazpátek běh. 

3. Běh po čtyřech k metě i nazpátek. 

4. Při běhu k metě i nazpátek musí dítě udělat obrat o 360° (Perič, 2004). 
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Štafety s míčem 

Děti utvoří zástup, první v zástupu má míč u nohy a běží k metě a zpět a předává štafetu. 

Můžeme zařazovat různá cvičení: 

 po doběhnutí k metě, musí dítě udělat jedno kolečko okolo mety s míčem a běží 

zpátky, 

 po oběhnutí mety následuje přihrávka prvnímu spoluhráči v zástupu a běh zpátky, 

 během cesty k metě udělat libovolnou kličku a běh zpátky, 

 cestou k metě, i nazpátek musí dítě zastavit míč částí těla, kterou trenér urči a po 

zastavení míče co nejrychleji pokračuje v pohybu (např. nohou, kolenem, rukou, 

hýžděmi, hrudí, čelem atd.) (Perič, 2004). 

Honičky 

Začneme vymezením prostoru. „Baba“ se předává dotykem, nebo když pronásledovaný 

vyběhne z vymezeného prostoru. 

1. Předávat „babu“ hráč může pouze po dotyku na zvolené místo trenérem (např. 

rameno, stehno, hýždě). 

2. Dva nebo více hráčů má „babu“ a chytají ostatní. 

3. Všichni hráči mají za úkol se v intervalu (např. 20s) snaží dotknout co největšího 

počtu spoluhráčů. 

4. Hra na „mrazíka“, kdy je vybrán jeden nebo více hráčů, aby honili ostatní. Ten koho 

se dotknou, se zastaví a rozkročí nohy. Zachránit ho může spoluhráč tím, že mu 

podleze mezi nohama (Perič, 2004). 

5. Honěná ve dvojicích, kdy jeden hráč je stojící a druhý je vzdálený 3 metry v určité 

poloze (např. ve stoje, v leže, v sedě atd.). Na pokyn trenéra se stojící hráči snaží 

chytit svého spoluhráče, než stihne doběhnout na metu vzdálenou 10 metrů (Svojtka, 

2004). 

Frekvenční cvičení 

Při frekvenčních cvičeních můžeme využít kužely, krátké tyčky, žebřík, nízké překážky aj. 

Děti se snaží překonávat překážky v co nejvyšší rychlosti. Zařazujeme cvičení v podobě 

různých typ slalomů, překonávání žebříku jednošlapem nebo dvojšlapem (do každé mezery 

levá i pravá noha) nebo přebíhání nízkých překážek. Tyto cvičení se zpravidla provádějí bez 

míče (Perič, 2004). 
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Reakční cvičení 

1. Starty z různých poloh na různé typy signálů (např. písknutí, zvednutí ruky, dotyk 

atd.) (Perič, 2004). 

2. Probíhání skrz roztočené lano. Nejdříve točíme ve směru, kam děti probíhají, poté 

můžeme točit proti hráčům, nebo použít dvě lana za sebou (REAKČNÍ RYCHLOST 

© 2020). 

3. Dvojice hráčů stojí čelem k sobě, každý stojí ve svém čtverci utvořeného ze 4 met. 

Jeden z dvojice vybíhá na jakoukoliv metu v jeho čtverci a druhý ho zrcadlově 

napodobuje (Perič, 2004). 

4. Soutěž ve dvojicích, kdy hráči stojí zády k bráně, trenér vyhodí míč a poté co hráči 

uslyší dopad míče, tak k němu startují a snaží se dát gól. 

Hbitost (agility) 

Rozvíjení hbitosti je důležité pro to aby, jedinec dokázal co nejrychleji změnit pozici těla a 

tím také co nejrychleji změnit směr pohybu (Brown 2001). 

1. Postavíme dvě dráhy a děti budou soutěžit ve dvou družstvech. Úkolem je co 

nejrychleji proběhnout dráhu a následně se vrátit ke startovnímu kuželu, plácnout si se 

spoluhráčem aby mohl vyběhnout další. 

 

Obr. č. 1 – Cvičení na překonání dráhy 

 

zdroj: www.trenink.com [online]. Dostupné z: http://www.trenink.com/index.php/kondicni-trenink/rychlostni-

trenink/1674-treninkova-jednotka-zamena-na-rozvoj-rychlosti-1ast 

http://www.trenink.com/index.php/kondicni-trenink/rychlostni-trenink/1674-treninkova-jednotka-zamena-na-rozvoj-rychlosti-1ast
http://www.trenink.com/index.php/kondicni-trenink/rychlostni-trenink/1674-treninkova-jednotka-zamena-na-rozvoj-rychlosti-1ast
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2. Z tyčí jsou postavené písmeno T a tyče jsou přibližně 10m od sebe. Děti začínají u 

spodní tyče, překonávají dráhu různými variantami (Perič, 2004). 

Obr. č. 2 – Různé varianty cvičení na rozvíjení hbitosti 

 

zdroj: www.trenink.com [online]. Dostupné z: http://www.trenink.com/index.php/kondicni-trenink/rychlostni-

trenink/3621-rychlost-vyrazeni-sprint-a-obratnost-ve-tvaru-pismene-t 

 

3. Člunkový běh. Položíme dva kužely 10 metů od sebe. Dítě začíná uprostřed, běží 

k jednomu kuželu, tam se obrátí o 180°, běží k druhému, tam se zase otočí o 180° a 

běží zpátky na střed. 

9.2. Koordinační předpoklady 

Jak už bylo výše řečeno, období mladšího školního věku je nejlepší pro rozvoj koordinačních 

schopností. Hráč musí být schopen ovládat svoje tělo a míč v pohybu a proto je třeba 

v koordinačních cvičeních také míč využít (Coordination Training in Youth Soccer). Je taky 

vhodné spojovat koordinační cvičení s rychlostí. 

Koordinační a rychlostně-koordinační cvičení 

1. Několik tyčí položíme za sebe ve vzdálenosti 1,5 stopy a děti překonávají tyče 

určeným způsobem (např. liftinkem, skipinkem, ve střehovém postoji atd.). Když už 

hráči zvládají techniku, tak se zaměřujeme na maximální frekvenci (Votík, 2005). 

 

 

 

 

http://www.trenink.com/index.php/kondicni-trenink/rychlostni-trenink/3621-rychlost-vyrazeni-sprint-a-obratnost-ve-tvaru-pismene-t
http://www.trenink.com/index.php/kondicni-trenink/rychlostni-trenink/3621-rychlost-vyrazeni-sprint-a-obratnost-ve-tvaru-pismene-t
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Obr. č. 3 – Znázornění rychlostně-koordinačního cvičení s tyčemi 

 

zdroj: Votík 2005, Fotbalová cvičení a hry 

2. Honička ve dvojici. Tyče poskládáme tak aby tvořily kruh, ale obvod kruhu netvoří 

plocha tyčí ale jejich konce. Děti se snaží chytit spoluhráče a musí si dávat pozor na 

to, aby nešlapaly na položené tyče. Cvičení trvá maximálně 10 sekund. Pro větší 

motivaci z toho můžeme udělat vyřazovací soutěž. 

Obr. č. 4 – Honička ve dvojici 

 

zdroj: Votík 2005, Fotbalová cvičení a hry 

 

3. V tomto cvičení kromě koordinace zapojíme i přihrávku a střelbu. Před hráčem je 

čelně položen žebřík nebo tyče a hráč dává časovanou přihrávku podél žebříku, tím 

probíhá. Následně přihrává trenérovi a přebíhá bokem položené tyče. Trenér mu 

přihrává zpátky a hráč prvním nebo druhým dotykem střílí na bránu. 
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Obr. č. 5 – Rychlostně-koordinační cvičení se střelbou 

 

zdroj: Votík 2005, Fotbalová cvičení a hry 

9.3. Silové předpoklady 

Snažíme se rozvíjet sílu celého těla. U takto malých dětí provádíme posilovací cviky převážně 

s vlastní vahou. Musíme dbát na to, aby cvičeni pro děti byla zábava, a proto také provádíme 

cviky ve dvojicích a využíváme úpolových cvičení. 

Posilovací cviky s vlastní vahou 

1. Skoky obounož z dřepu do dřepu „skákání žabáků“. Opět zde můžeme použít formu 

soutěže, aby to pro děti bylo atraktivnější. 

2. Přeskoky z jedné nohy na druhou do dřepu. 

3. Různé typy kliků – na dlaních, s tlesknutím aj. 

4. Vis na žebřinách, kolena nebo natažené nohy dostáváme do pravého úhlu s trupem. 

Cvičení ve dvojicích 

1. Jeden hráč nese druhého spoluhráče na zádech po určenou vzdálenost, tam se hráči 

vystřídají a běží nazpátek. 

2. „Trakař“ – první cvičenec je ve vzporu ležmo a druhý ho bere za kotníky. Hráč ve 

vzporu běží po rukou po určenou vzdálenost, tam se hráči vystřídají a běží zpátky. 

3. Jeden hráč leží na zemi a druhý hráč stojí tak, že má spoluhráčovu hlavu mezi 

nohama. Ležící hráč se drží za spoluhráčovy kotníky a zvedá napnuté nohy vzhůru. Ty 

mu jeho stojící spoluhráč chytá a hází mu je různým směrem k zemi. Cílem ležícího 

hráče je, aby mu nohy nespadly na zem (Perič, 2004). 
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Úpolová cvičení 

1. Souboj o míč ve dvojici. Jeden z hráčů klečí na zemi a pod hrudí má míč, který 

přidržuje rukama, jeho úkolem je míč neztratit. Druhý hráč stojí u klečícího ve 

střehovém postoji a na pokyn se mu snaží co nejrychleji sebrat míč a má na to 30 

sekund. Poté se hráči vystřídají. 

2. Hráči utvoří dvojice a drží se navzájem za obě ruce. Mezi nimi je čára, která rozděluje 

hrací plochu na dvě území. Hráči se snaží přetáhnout toho druhého za čáru do svého 

území. 

3. Ve dvojicích se spoluhráči posadí zády k sobě, mezi nimi je čára, která rozděluje 

plochu na dvě poloviny. Zaklesnou se lokty a na znamení se přetlačují. Vyhrává ten, 

který se dostane celým tělem přes čáru na soupeřovu stranu (Zásobník cvičení - 

Průpravné úpoly - Učební opory © 2011). 

9.4. Vytrvalostní předpoklady 

Fartlek 

Fartlek je přijatelná metoda jak u dětí rozvíjet vytrvalostní schopnosti. 

Příklad: 

 7 min. volný běh, 

 4 min. hra na babu, 

 6 min. štafetové závody, 

 4 min skoky přes švihadlo (po minutě vždy krátký odpočinek), 

 4 min běh a na pokyn trenéra hráči provádí různé úkoly (leh na břicho, výskok, kotoul, 

otočení o 360° atd.), 

 4 min úpolové hry ve dvojicích, 

 3 min volný běh (Perič, 2004). 

Vše by mělo vycházet z pocitů dětí, s časy můžeme zkracovat nebo prodlužovat. 

Příklad extenzivní intervalové metody  

Při správné délce zatížení a odpočinku můžeme u dětí dobře rozvíjet vytrvalostní 

předpoklady. Děti rozdělíme do čtyř týmů po čtyřech nebo pěti podle jejich počtu a vždy dva 

týmy proti sobě budou hrát fotbal po dobu 3 minut. Ty týmy, které odpočívají, provádí 
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jednoduchá koordinační cvičení, nebo například přihrávky ve dvojicích. Po 3 minutách se 

pětice plynule střídají a hra není nikdy přerušena. Hra bude ve dvou sériích po 20 minutách 

(Perič, 2004). 

 

10. Doporučení pro mládežnický trénink 

Trénink se zaměřuje na věkovou kategorii mladších a starších přípravek, tedy na děti ve věku 

od 6 – 11 let. Ještě než-li začneme s tréninkem, tak bych rád zmínil rozdíly mezi 

chronologickým a biologickým věkem. Chronologický věk se určuje podle data narození, je 

udáván časem. Na rozdíl od toho je biologický věk určován podle vývoje organismu. U dítěte 

může dojít ke dvou zvláštnostem a to k tzv. biologické akceleraci, kdy je dítě biologicky 

vyspělejší než kolik mu je let a nebo naopak může dojít k tzv. biologické retardaci, kdy je 

vývoj organismu opožděný oproti chronologickému věku (Perič, 2004). Proto musíme brát 

ohled na to, že i mezi dětmi mohou být docela velké rozdíly. Fajfer (2005) ve své knize uvádí 

testovou baterii pro diagnostiku motorických dovedností pro mladé fotbalisty, podle které u 

dětí od 6 do 10 let můžeme sledovat: 

 člunkový běh 4x10, 

 skok daleký z místa, 

 „tapping“ nohou, 

 žonglování nohou, 

 žonglování hlavou, 

 přihrávání po zemi, 

 přihrávka vzduchem (kategorie 9-10 let), 

 vedení míče se změnou směru (kategorie 9-10 let), 

 střelba na branku (kategorie 9-10 let). 

Na začátku bychom si ještě měli sportovní přípravu dětí rozdělit na etapy a upřesnit jednotlivé 

cíle (Aspekty kondiční přípravy dětí a mládeže, ©2015). 
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První etapa sportovní přípravy dětí začíná 6. rokem a končí 9. - 10. rokem. V této základní 

iniciačních fázi je cílem získání základní techniky pohybu. V tréninku tzn., že bychom se 

neměli soustředit na kvantitu ale na kvalitu. Například při rozvoji rychlostních předpokladů 

by trenér neměl koukat na to, jak rychle hráč úsek uběhl nebo v jakém čase dráhu překonal, 

ale měl by se zaměřit na techniku běhu. 

Pokročilá iniciačních fáze je druhá etapa, která začíná mezi 9. až 10. rokem a končí cca v 11 

letech. Úkoly této fáze jsou zdokonalit techniku pohybu a vylepšit kvalitu pohybového 

projevu, Osvojit si velké portfolio individuálních dovedností, načerpat základy týmové hry 

(taktika), ale s taktikou opatrně. 

Další etapa se nazývá přechodná fáze a ta se odehrává mezi 11. až 13. vylepšit techniku 

pohybu a rychlost pohybu, zdokonalit všechny individuální dovednosti, zvládnout taktické 

znalosti a dovednosti. 

V těchto fázích to znamená, že bychom se neměli soustředit na kvantitu ale na kvalitu 

prováděných pohybů. Například při rozvoji rychlostních předpokladů by trenér neměl koukat 

na to, jak rychle hráč úsek uběhl nebo v jakém čase dráhu překonal, ale měl by se zaměřit na 

techniku běhu. Také je rozumnější, při obtížných koordinačních nebo rychlostních cvičení u 

dětí do 10 let nepoužívat míč (Aspekty kondiční přípravy dětí a mládeže, ©2015). 

Do kondičního tréninku bychom měli zařazovat všechny pohybové předpoklady. Ale u dětí 

mladšího školního věku bychom se nejvíce měli zaměřit na rozvoj rychlostních a 

koordinačních předpokladů, protože je v tomto věku na tyto předpoklady vysoká senzitivita. 
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Tabulka č. 6 – Senzitivní období základních pohybových schopností  

 

zdroj: Fajfer 2005, Trenér fotbalu mládeže (6-15 let) 

10.1. Pohybové předpoklady v tréninku 

Koordinační cvičení se podle Votíka (2003) doporučuje zařadit do úvodní části tréninku. 

Rozvoji koordinačních předpokladů bychom se měli věnovat v každé tréninkové jednotce 

alespoň 10-15 minut. Před začátkem tréninkového procesu, bychom měli realizovat 

jednoduchou pohybovou diagnostiku, abychom věděli, jak na tom děti jsou. 

K rozvoji můžeme využít různé typy honiček, překážkové dráhy, překonávání překážek, 

pohybové hry, akrobatická cvičení atd. 

Další možností je spojení rychlosti a koordinace jako například v tomto cvičení: 

 Několik tyčí položíme za sebe ve vzdálenosti 1,5 stopy a děti překonávají tyče 

určeným způsobem (např. liftinkem, skipinkem, ve střehovém postoji atd.). Když už 

hráči zvládají techniku, tak se zaměřujeme na maximální frekvenci (Votík, 2005). 



49 
 

Pokud jsou hráči vyspělejší a nedělá jim problém vést míč v rychlosti, můžeme zařazovat i 

cvičení s míčem. 

 V tomto cvičení kromě koordinace zapojíme i přihrávku a střelbu. Před hráčem je 

čelně položen žebřík nebo tyče a hráč dává časovanou přihrávku podél žebříku, tím 

probíhá. Následně přihrává trenérovi a přebíhá bokem položené tyče. Trenér mu 

přihrává zpátky a hráč prvním nebo druhým dotykem střílí na bránu. 

Hráč by měl mít po každém provedení cvičení dostatek času na to, aby došlo skoro k úplnému 

zotavení (Votík, 2003). 

Rozvoj rychlostních předpokladů by se měl nacházet v hlavní části tréninkové jednotky, ale 

musíme myslet na to, aby hráči byli na rychlostní cvičení plně odpočatí. Proto se 

nedoporučuje před rozvíjením rychlosti zařazovat cvičení, které by hráče unavila (Votík, 

2003). 

Při rozvoji rychlostních předpokladů bychom měli zařazovat všechny rychlostní schopnosti. 

Zásadou je pestrost cvičení a je třeba vyvarovat se monotónnosti. Nejlepší jsou cvičení 

taková, která jsou formou soutěží nebo závodů, např. štafety, honičky, překonávání různých 

běžeckých drah atd. Cvičení: 

 Všichni hráči mají za úkol se v intervalu (např. 20s) snaží dotknout co největšího 

počtu spoluhráčů. 

 Starty z různých poloh na různé typy signálů (např. písknutí, zvednutí ruky, dotyk 

atd.). (Perič, 2004) 

 Postavíme dvě dráhy a děti budou soutěžit ve dvou družstvech. Úkolem je co 

nejrychleji proběhnout dráhu a následně se vrátit ke startovnímu kuželu, plácnout si se 

spoluhráčem aby mohl vyběhnout další. 

U dětí do 10 let by se dle mého názoru měly rychlostní předpoklady rozvíjet spíše 

nespecificky, to znamená, že by cvičení hráči prováděli bez míče. Samozřejmě pokud cvičení 

upravíme jejich dovednostem, tak můžeme zařadit i míč. 
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Hráč by měl být podle Votíka (2003) zatěžován přibližně po dobu 5-6 sekund a interval 

odpočinku by měl dosáhnout takového zotavení, aby při dalším zatížení mohl běžet 

maximální rychlostí. Interval zatížení a interval odpočinku by měli být přibližně v poměru 1:6 

i více. Odpočinek by měl být aktivní, hráči si mohou během odpočinku např. přihrávat ve 

dvojicích, zkoušet nové kličky, dělat „panenky“ atd. Je nutné kontrolovat intenzitu a měli 

bychom používat takové formy cvičení, které hráči bez problému zvládnou. 

Musíme dát pozor na správnou techniku při běhu a sledovat délku a frekvenci kroku. Tu 

následně můžeme trénovat pomocí přebíhání žebříků, nebo překonávání různých překážek 

v rychlostních drahách (Coaching Youth Speed Training). 

U silových předpokladů využíváme převážně část váhy vlastního těla. Cvičení by měla být 

opět postavená tak, aby byl pro svěřence trénink zábavou. Můžeme využít různé typy závodů 

(např. skákání žabáků, běh po čtyřech aj.) nebo cvičení ve dvojicích. 

 „Trakař“ – první cvičenec je ve vzporu ležmo a druhý ho bere za kotníky. Hráč ve 

vzporu běží po rukou po určenou vzdálenost, tam se hráči vystřídají a běží zpátky. 

 Skoky obounož z dřepu do dřepu „skákání žabáků“. Opět zde můžeme použít formu 

soutěže, aby to pro děti bylo atraktivnější. 

Cvičení se musí zaměřovat na posílení celého těla, v tomto věku nemá smysl posilovat jednu 

část těla víc než druhou. Především využíváme cvičení na dynamickou – výbušnou sílu. Stále 

je potřeba kontrolovat přesnost a rychlost provedení, při nedodržení intenzity je třeba trénink 

přerušit. Trenér nesmí zapomenout na kompenzační cvičení, které by mělo následovat po 

každém posilování. 

Vytrvalostní předpoklady rozvíjíme především aerobně (dlouhodobá vytrvalost). Nejlepší 

způsob jak vytrvalostní předpoklady rozvíjet jsou průpravné hry s větším intervalem (10-30 

min.) (Votík, 2016). Dále můžeme využít různé metody fartleku nebo extenzivní intervalové 

metody. Zásadní je střídání intenzit ať už ve fártlekovém tréninku nebo kruhovém tréninku. 

Votík (2003) také dodává, že: „Vytrvalost rozvíjíme průběžně (minim. 2x týdně) v pestrém 

tréninku všestranného charakteru a především „hravou“ metodou.“ Další možnosti jak 
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rozvíjet vytrvalostní předpoklady jsou např. pohybové hry, jízda na kole, plavání a jiné 

doplňkové sporty. 

Fajfer (2005) uvádí, že: „Kondiční příprava žáků by měla být doplněna cvičeními 

z gymnastiky (akrobacie aj.), úpolů (přetahy, přetlaky, pády vzad skulením do kolébky, 

kotoulem přes rameno – prevence proti zranění), atletikou (hlavně běhy na kratší vzdálenost). 

Pokud to podmínky dovolí, zařazujte doplňkové sporty pro všestranný rozvoj a psychické 

uvolnění, využívejte zařízení bazénů k plavání, zimních stadionů bruslení.“ Čím více 

pohybových dovedností hráči získají nebo umí, tím lépe. Také vzniká lepší šance na úspěch 

tréninku. Je třeba mít na paměti aktuální stav dítěte jak zdravotní, tak i pohybový. Základním 

problémem jsou dovednostní předpoklady. 
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11. Diskuze 

Po analýze dokumentů a odborných publikací zaměřující se na sportovní přípravu dětí a 

fotbalový trénink mládeže bylo vpracováno doporučení na rozvoj pohybových předpokladů u 

fotbalistů v mladším školním věku. 

Mladší školní věk je docela dlouhé období a proto je potřeba si ho ještě rozdělit, protože 

trénink 6 letých dětí bude jiný než trénink 11 letých dětí. To jak bude trénink poskládaný je 

samozřejmě daný aktuálním stupněm rozvoje a musíme přihlížet k tomu, v jakém stavu děti 

jsou. Proto je nutné zařadit diagnostiku pro stanovení aktuálního stavu. Fajfer (2005) 

rozděluje diagnostiku tělesného složení a pohybových predispozic u fotbalistů do oblasti 

somatických indikátorů, kondičních indikátorů a oblasti kloubní pohyblivosti. Samotná 

diagnostika se skládá z následujících složek: 

 Tělesná výška (cm) – charakterizuje tělesnou stavbu těla 

 Tělesná hmotnost (kg) – charakterizuje tělesnou stavbu těla  

 Index tělesné hmotnosti (BMI) – charakterizuje tělesnou stavbu těla 

 Podkožní tuk (součet tří kožních řas) – charakterizuje tělesnou stavbu těla 

 Člunkový běh 4 x 10 m (s) – testuje rychlostní schopnosti se změnami směru běhu 

 Skok daleký z místa (cm) – testuje výbušnou sílu dolních končetin 

 Leh sed opakovaně po dobu 30 s (počet opakování) – testuje vytrvalostní sílu břišního 

svalstva a bedrokyčlosteheních flexorů 

 Hod plným míčem na dálku z místa 1 kg (m) – testuje výbušnou sílu horních končetin 

a trupu 

 Člunkový vytrvalostní běh 20 m (leger test) – testuje vytrvalostní schopnosti 

 Frekvenční rychlost nohou (tapping) – testuje frekvenční rychlost a koordinaci dolních 

končetin 

 Překážková dráha (upraveno podle Harreho) – testuje obratnostní schopnosti, 

koordinace v pohybu 

 Hluboký předklon ve stoji – zjišťuje pohyblivost trupu 

 Hluboký předklon v sedu – zjišťuje flexibilitu, ohebnost a svalovou pružnost 

Zařazením těchto složek do diagnostiky pro stanovení aktuálního stavu zapojíme všechny 

kondiční předpoklady, které ovlivňují individuální herní výkon. Díky těmto testům můžeme 

svěřence rozdělit do skupin podle výkonnosti a podle toho přizpůsobit trénink. V oblasti 
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somatických indikátorů hodnoty u dětí s věkem stoupají. U kondičních ukazatelů se děti 

s rostoucím věkem zlepšují, tzn. starší děti (11 let) mají lepší výsledky v bězích, skocích i 

v hodech než děti mladší (6 let). Ve výsledcích musíme zohledňovat zvláštnosti jednotlivce, 

protože všechny děti nejsou stejné a dochází k tělesným a pohybovým rozdílům, které mohou 

ovlivnit výsledky testu. Ve skupině se mohou objevit jedinci, u kterých je vývoj zrychlený 

nebo zpomalený a tyto rozdíly musíme respektovat (Fajfer, 2005). 

Trénink dětí musí být dlouhodobě plánovaný a trenér by měl dodržovat určitou posloupnost, 

tak aby se postupovalo od jednoduššího ke složitějšímu. Jak už je výše zmíněno, trénink 

6 letých dětí se bude lišit obsahem a množstvím oproti tréninku např. 9 letých dětí. Pokud 

chceme děti rozvíjet všestranně a myslíme na to, aby byly připraveny do dalších věkových 

kategorií, měli bychom se podle Fajfera (2005) zaměřit v tréninku na toto: 

 

Co by mělo být obsahem sportovní přípravy dětí v 6-8 letech? 

Zaměřit bychom se měli především na nácvik a vylepšování základních herních dovedností 

jako je např. převzetí míče, přihrávání, výběr místa, zkoušení jednoduchých kliček, střelba. 

Dále musíme rozvíjet spojování herních dovedností např. převzetí míče – vedení míče – 

přihrávka – naběhnutí do volného prostoru. Zařazovat bychom taky měli průpravné hry 

v 3 na 3, 4 na 4 atd. K tomu musíme také přizpůsobit hřiště a pravidla. Rozvoj koordinačních 

předpokladů bez míče i s míčem, můžeme je rozvíjet společně s rychlostními předpoklady. 

Zařazování cvičení na rozvoj výbušné síly, ale pouze s vlastní vahou těla. Dále zdokonalování 

techniky elementárních pohybových činností (běh, skoky, obraty, kotouly atd.) (Fajfer, 2005). 

 

Jaký by měl být obsah sportovní přípravy dětí v 9-10 letech? 

Měli bychom navázat na předešlé období a pokračovat ve vylepšování herních dovedností 

s tím že by hráč měl reagovat a vyhodnocovat více podmětů během herních situací. Mělo by 

dojít k dalšímu zdokonalení herních činností jednotlivce např. přihrávka vzduchem, 

uvolňování, nabíhání do volných prostorů, přejít soupeře s míčem, hra tělem – souboje, 

přebírání míče různými způsoby, střelba na cíl atd. Zařazování různých forem průpravných 

her jako je 2 na 2, 3 na 3 a další. Rozvoj koordinace a kondice pomocí různých obratnostních 
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dráh, štafet s míčem i bez míče. Rychlostní předpoklady bychom už také měli rozvíjet 

s míčem (Fajfer, 2005). 

U dětí od 6 do 8 let by se měly preferovat dovednostní záležitosti, obratnost atd., kdežto u dětí 

od 9 do 10 let do tréninku můžeme vkládat více specifických cvičení s míčem. 

Z doporučení vyplívá, že bychom u dětí měli rozvíjet všechny pohybové předpoklady a 

nezapomínat na žádnou z nich. To je podle mě velice důležité, protože všechny předpoklady 

jsou mezi sebou propojené. Když to uvedu na příkladu, tak pokud chceme, aby byl hráč 

rychlý, nemůžeme u něj rozvíjet pouze rychlost, ale také sílu, koordinaci i flexibilitu aby měl 

při běhu co největší kloubní rozsah atd. 

 U dětí mladšího školního věku (6-11 let) můžeme pozorovat vysokou senzitivitu u 

koordinačních a rychlostních předpokladů, které bychom měli kultivovat přednostně, stejně 

tak to uvádí i několik autorů jako např. Fajfer (2005), Votík (2003), Perič (2005) a Krištofič 

(2006). Bunc říká, že: „Pokud se chceme dovednost učit, tak děti nesmí být unavení. Pokud 

chceme dovednost fixovat tak naopak u dětí nějaká stupeň únavy musí být.“ V tomto období 

je tedy nervosvalová koordinace výborná, ale je psychicky limitována (motivace, pozornost 

atd.) (Votík, 2003).  

U dětí mladšího školního věku se objevují případy, kdy se liší biologický věk od 

kalendářního. To znamená, že v jedné věkové kategorii se od sebe jedinci mohou biologicky 

lišit až o 5 let, tento faktor musíme respektovat a je zásadní pro nastavení zátěže, zvolení 

forem, metod a prostředků (Votík, 2003). 

Doporučení, které jsem vytvořil, říká, že koordinačním činnostem bychom se měli věnovat 

v každé tréninkové jednotce a to buď jenom ve formě doplňkové, kdy cvičení zařadíme do 

úvodní části (např. různé honičky, zábavná koordinační cvičení aj.) nebo do hlavní části 

rychlostně-koordinační cvičení, třeba i s míčem pro vytváření automatizovaných pohybových 

vzorců. Při rozvoji rychlosti musíme dbát na pestrost cvičení a zařazovat všechny typy 

rychlosti (reakční, frekvenční cvičení a hbitost). Důležitou roli zde hraje interval zatížení a 

interval odpočinku, který je právě popsán v doporučení. Co se týče silových předpokladů, tak 

využíváme k rozvoji váhu vlastního těla a cvičení musí být postavená tak, aby se zapojovaly 

svaly celého těla. U dětí je potřeba vytvořit přiměřenou úroveň síly, aby se zvládly např. 

udržet na jedné noze, kopnout do míče dostatečnou silou. Aby cvičení hráče bavila, můžeme 

využít různých úpolových cvičení, ale pouze s vlastní hmotností těla. U vytrvalostních 
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předpokladů se zaměřujeme na aerobní. Nejlepším způsobem jak vytrvalost trénovat je 

„hravou metodou“ jak uvádí Votík (2003). 

Při vytváření cvičeních by měl trenér respektovat to, na co jsou děti zvyklé a co preferují, 

pokud zjistíme, že děti baví více cvičení ve skupině, tak se je snažíme zařazovat co nejvíce, 

pokud upřednostňují cvičení ve dvojicích, tak zase používáme více cvičení ve dvojicích. 

V tréninku musíme respektovat limity pro trénink dětí. Při stanovování limitů můžeme 

vycházet ze srdeční frekvence a maximální srdeční frekvence. V tréninku by jen ojediněle 

mohla tepová frekvence překročit 80% maximální srdeční frekvence, jinak by se intenzita 

měla držet pod 80% maximální srdeční frekvence. V praxi se ale často ukazuje vyšší, která 

sahá až k 90% maximální srdeční frekvence. Do tréninku bychom v tomto věku měli 

zařazovat anaerobní cvičení pouze omezeně, protože se na toto zatížení se ještě není schopen 

tak mladý organismus adaptovat. Je to zapříčiněno tím, že glykolytický metabolismus pracuje 

asi o polovinu méně než u dospělého. Tělo dítěte není schopno odbourávat laktát tak dobře 

jako dospělí a následkem toho může docházet ke svalovým zraněním, vazivovým problémům 

nebo k poruchám srdečního rytmu (Limity dětí při tréninku: víte, na co si dát pozor? © 2020).  

Dále jsou zde podmínky a zásady, které ovlivňují plánování tréninkových jednotek. Podle 

Strattona (2004) je hlavní podmínkou vhodně vybraný obsah tréninku, který bude dbát 

především na bezpečnost a prevenci proti zranění a bude na hráče působit optimálně. 

Stratton (2004) také uvádí, že bychom měli při tréninku zohledňovat určité zásady.  

Co se týče trvání tréninkové jednotky tak u malých fotbalistů cca do 9 až 10 let by měl trénink 

trvat maximálně jednu hodinu. S postupem času můžeme prodlužovat délku tréninkové 

jednotky. Podle Fajfera (2005) by v žádné tréninkové jednotce neměla chybět hra. Stratton 

(2005) dále uvádí, že frekvence tréninkových jednotek by měla být 2x až 3x týdně podle 

vyspělosti hráčů. Intenzita tréninku by měla být taková, aby odpovídala limitujícím faktorům 

v tréninku dětí a nedocházelo k přetěžování. Další zásadou je, aby obsah tréninkové jednotky 

byl pestrý. Fajfr (2005) doporučuje, že by se cvičení měla měnit po 5 až 8 minutách, jinak děti 

neudrží pozornost. 

Je důležité si uvědomit, že rozvoj pohybových předpokladů není na prvním místě, ale pomáhá 

hráčům zefektivnit a zrychlit provedení herních dovedností. Fajfer (2005) dále uvádí, že: 

„Měli bychom se zaměřit na cílený rozvoj koordinačních předpokladů, rychlostních 



56 
 

předpokladů a výbušné síly. Podíl herního a kondičního tréninku by měl být asi 80 : 20. Další 

rozvoj pohybových předpokladů by měl probíhat pomocí pohybových her.“ 

Podle Votíka (2003) musí převažovat dynamické formy zatěžování, střídání intenzit zatížení a 

různých aktivit, propojování myšlení s pohybem. 

Závěrem bych chtěl říct, že při rozvoji pohybových předpokladů by měl být správně 

nastavený objem a forma. Trénink by měl odpovídat věkovým zvláštnostem a také 

zkušenostem, které děti mají. Pokud tyto základní parametry budou splněny tak můžeme 

očekávat, že se hráči budou zlepšovat a trénink pro ně bude zábavou. 

 

11.1. Limity práce 

Limitem této práce je, že existuje obrovské množství literatury, s různými přístupy k tréninku 

dětí a mládeže, které se zaměřují na rozvoj pohybových předpokladů. Ale takto velké 

množství literatury je skoro až nemožné nashromáždit a porovnat všechny data k tématu. 

Zásadní je poměr individuálního a skupinového přistupu k dětem. Vstupní diagnostikou 

musíme posoudit úroveň dovedností a podle toho k dětem přistupovat. 

Dalším problémem bylo, že přístup k tréninku dětí byl často v literatuře popsán jen obecně a 

nezacházelo se do detailů. 
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12. Závěr 

Pohybové schopnosti jsou jednou ze složek, které tvoří herní výkon jednotlivce a je potřeba 

tyto předpoklady rozvíjet už u dětí. Pohybové předpoklady následně pomáhají k rychlejšímu a 

efetivnějšímu provedení herních dovedností. 

Z bakalářské práce tedy vyplývá, že rozvoj pohybových předpokladů je důležitý pro následný 

úspěch ve fotbale, ale zásadní je, aby byl trénink přizpůsoben dětem a jejich zvláštnostem. 

V mladším školním věku bychom měli rozvíjet všechny pohybové předpoklady, ale nejvíce se 

zaměřit na rychlostní a koordinační. Důležité je u dětí zdokonalit techniku pohybu, vytvořit 

široký zásobník pohybových dovedností a především děti všestranně rozvíjet. Je zásadní, aby 

byl u dětí vybudován pozitivní přístup ke sportu a k pohybu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

13. Použité zdroje 

1. BROWN, J. Sports Talent. USA: Human Kinetics, 2001. ISBN 0-7360-3390-4 

2. DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu. 3. vyd. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-

7376-130-1. 

3. FAJFER, Z. Trenér fotbalu mládeže (6-15 let). Praha: Olympia, 2005. ISBN 80-7033-933-

0. 

4. Fotbalové techniky a dovednosti: ve spolupráci s fotbalovou školou B. Charltona. Praha: 

Svojtka & Co., 2004. ISBN 80-7237-784-1. 

5. HAIBACH, P. Motor Learning and Development 2nd Edition. USA: Human Kinetics, 

2017. ISBN 978-1492536598 

6. CHEUNG, L.W.Y and J. B. RICHMOND. Child Health, Nutrition, and Physical Activity. 

USA: Human Kinetics, 1995. ISBN 0-87322-774-3 

7. JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2026-8. 

8. KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006. Děti a sport. ISBN 80-247-

1636-4. 

9. MĚKOTA, K. a J. NOVOSAD. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2005. ISBN 80-244-0981-x. 

10. PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Nové, aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Děti a sport. 

ISBN 978-80-247-4218-2. 

11. PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004. Děti a sport. ISBN 80-247-0683-

0. 

12. PLACHÝ, A. a L. PROCHÁZKA. Učebnice fotbalu pro trenéry dětí (4-13 let): učební 

texty pro C licence FAČR, Grassroots UEFA C licenci. Praha: Mladá fronta, 2014. Edice 

Českého olympijského výboru. ISBN 978-80-204-3477-7. 

13. STRATTON, Gareth. Youth soccer: from science to performance. New York: Routledge, 

2004. ISBN 0-415-28661-1. 

14. ŠEBLOVÁ, J. a J. KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2013. 

ISBN 978-80-247-4434-6. 

15. VOTÍK, J. a J. ZALABÁK. Trenér fotbalu "C" licence: [učební texty pro vzdělávání 

trenérů okresních fotbalových svazů]. 2., upr. vyd. Praha: Českomoravský fotbalový svaz, 

2003. ISBN 80-7033-782-6. 

16. VOTÍK, J. Fotbal: trénink budoucích hvězd. Druhé, doplněné vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0029-3. 



59 
 

17. VOTÍK, J. Fotbalová cvičení a hry. Praha: Grada, 2005. Děti a sport. ISBN 80-247-0925-

2. 

 

13.1.  Elektronické zdroje 

Ontogeneze, fylogeneze. Lidské tělo [online]. Praha: webnode, ©2010 [cit. 2020-05-01]. 

Dostupné z: https://lidsketelo.webnode.cz/ontogeneze-fylogeneze/ 

Prenatální vývoj a těhotenství. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta [online]. Brno, 

©2020 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.sci.muni.cz/anthrop/wp-

content/uploads/2015/02/IV_05.pdf 

Vývoj a růst od narození do dospělosti. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 

[online]. Brno, ©2020 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.sci.muni.cz/anthrop/wp-

content/uploads/2015/02/IV_06.pdf 

Mladší školní věk. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta [online]. Brno, ©2020 [cit. 

2020-05-01]. Dostupné z: https://www.sci.muni.cz/anthrop/wp-

content/uploads/2015/02/IV_07.pdf 

Psychický vývoj: období pubescence, adolescence. Studium psychologie [online]. Copyright 

© 2016 Všechna práva vyhrazena [cit. 01.05.2020]. Dostupné z: https://www.studium-

psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html 

Vývoj člověka v dospělosti a stáří. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta [online]. 

Brno, ©2020 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.sci.muni.cz/anthrop/wp-

content/uploads/2015/02/IV_05.pdf 

BUNC, Václav, 2003. Determinanty sportovního tréninku dětí a mládeže. Praha: Fakulta 

tělesné výchovy a sportu UK [online]. [vid. 15.7.2018]. Dostupné z: 

http://ceskakinantropologie.cz/eknihy/sborniky/2003-11-20/seznam-rtf.htm. 

REAKČNÍ RYCHLOST VE FLORBALU – PŘÍKLADY CVIČENÍ : Florbalový trenér – vše 

o tréninku florbalu. Florbalový trenér – vše o tréninku florbalu [online]. Copyright © 2020 

[cit. 02.05.2020]. Dostupné z: http://www.florbalovytrener.cz/reakcni-rychlost-ve-florbalu-

priklady-cviceni/ 

https://lidsketelo.webnode.cz/ontogeneze-fylogeneze/
https://www.sci.muni.cz/anthrop/wp-content/uploads/2015/02/IV_05.pdf
https://www.sci.muni.cz/anthrop/wp-content/uploads/2015/02/IV_05.pdf
https://www.sci.muni.cz/anthrop/wp-content/uploads/2015/02/IV_06.pdf
https://www.sci.muni.cz/anthrop/wp-content/uploads/2015/02/IV_06.pdf
https://www.sci.muni.cz/anthrop/wp-content/uploads/2015/02/IV_07.pdf
https://www.sci.muni.cz/anthrop/wp-content/uploads/2015/02/IV_07.pdf
https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html
https://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/6-pubescence-adolescence.html
https://www.sci.muni.cz/anthrop/wp-content/uploads/2015/02/IV_05.pdf
https://www.sci.muni.cz/anthrop/wp-content/uploads/2015/02/IV_05.pdf
http://ceskakinantropologie.cz/eknihy/sborniky/2003-11-20/seznam-rtf.htm
http://www.florbalovytrener.cz/reakcni-rychlost-ve-florbalu-priklady-cviceni/
http://www.florbalovytrener.cz/reakcni-rychlost-ve-florbalu-priklady-cviceni/


60 
 

Tréninková jednotka: Zaměřená na rozvoj rychlosti (1.část). www.trenink.com [online]. 

Dostupné z: http://www.trenink.com/index.php/kondicni-trenink/rychlostni-trenink/1674-

treninkova-jednotka-zamena-na-rozvoj-rychlosti-1ast 

Rychlost: Vyražení, sprint a obratnost ve tvaru písmene T. www.trenink.com [online]. 

Dostupné z: http://www.trenink.com/index.php/kondicni-trenink/rychlostni-trenink/3621-

rychlost-vyrazeni-sprint-a-obratnost-ve-tvaru-pismene-t 

Zásobník cvičení - Průpravné úpoly - Učební opory : Inovace SEBS a ASEBS. Faculty of 

Sports Studies - Home [online]. Copyright © 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy 

univerzity [cit. 02.05.2020]. Dostupné z: https://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-

ASEBS/elearning/prupravne-upoly/zasobnik-cviceni 

How to Increase Running Speed for Kids | Livestrong.com. Simple Healthy Living | 

Livestrong.com [online]. Copyright © [cit. 23.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.livestrong.com/article/493016-how-to-increase-running-speed-for-kids/ 

Aspekty kondiční přípravy dětí a mládeže. Fotbal-trenink [online]. Copyright © 2015 [cit. 

2020-05-28]. Dostupné z: http://www.fotbal-

trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1029:aspekty-kondini-pipravy-

dti-a-mladee&catid=18:kondice&Itemid=68 

Limity dětí při tréninku: víte, na co si dát pozor? - kameveda.com. [online]. Copyright © 2020 

Kamevéda [cit. 27.06.2020]. Dostupné z: https://www.kameveda.com/cs/zdravi/53-

kompenzace-rehabilitace-regenerace/259-limity-deti-pri-treninku-vite-na-co-si-dat-pozor 

Úvod. Vítáme vás na www.fotbal-trenink.cz [online]. Copyright © 2006-2010. Dostupné z: 

https://www.fotbal-

trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=15 

Coordination Training in Youth Soccer - MBP School of Coaches. MBP School of Coaches 

[online]. Dostupné z: https://www.mbpschool.com/en/coordination-training-in-youth-soccer/ 

Coaching Youth Speed Training | STACK. Get Bigger, Stronger, Better, Faster | STACK 

[online]. Dostupné z: https://www.stack.com/a/coaching-youth-speed-drills 

 

 

http://www.trenink.com/index.php/kondicni-trenink/rychlostni-trenink/1674-treninkova-jednotka-zamena-na-rozvoj-rychlosti-1ast
http://www.trenink.com/index.php/kondicni-trenink/rychlostni-trenink/1674-treninkova-jednotka-zamena-na-rozvoj-rychlosti-1ast
http://www.trenink.com/index.php/kondicni-trenink/rychlostni-trenink/3621-rychlost-vyrazeni-sprint-a-obratnost-ve-tvaru-pismene-t
http://www.trenink.com/index.php/kondicni-trenink/rychlostni-trenink/3621-rychlost-vyrazeni-sprint-a-obratnost-ve-tvaru-pismene-t
https://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/prupravne-upoly/zasobnik-cviceni
https://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/prupravne-upoly/zasobnik-cviceni
https://www.livestrong.com/article/493016-how-to-increase-running-speed-for-kids/
http://www.fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1029:aspekty-kondini-pipravy-dti-a-mladee&catid=18:kondice&Itemid=68
http://www.fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1029:aspekty-kondini-pipravy-dti-a-mladee&catid=18:kondice&Itemid=68
http://www.fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1029:aspekty-kondini-pipravy-dti-a-mladee&catid=18:kondice&Itemid=68
https://www.kameveda.com/cs/zdravi/53-kompenzace-rehabilitace-regenerace/259-limity-deti-pri-treninku-vite-na-co-si-dat-pozor
https://www.kameveda.com/cs/zdravi/53-kompenzace-rehabilitace-regenerace/259-limity-deti-pri-treninku-vite-na-co-si-dat-pozor
https://www.fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=15
https://www.fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=15
https://www.mbpschool.com/en/coordination-training-in-youth-soccer/
https://www.stack.com/a/coaching-youth-speed-drills


61 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK, GRAFŮ A SCHÉMAT 

Obr. č. 1 – Cvičení na překonání dráhy 

Obr. č. 2 – Různé varianty cvičení na rozvíjení hbitosti 

Obr. č. 3 – Znázornění rychlostně-koordinačního cvičení s tyčemi 

Obr. č. 4 – Honička ve dvojici 

Obr. č. 5 – Rychlostně-koordinační cvičení se střelbou 

Tabulka č. 1 – Rozdíly normálních hodnot krevního oběhu mezi dětmi a dospělými 

Tabulka č. 2 – Fyziologická rozmezí hodnot základní vitálních funkcí u dětí 

Tabulka č. 3 – Charakteristické rysy tréninkové koncepce rané specializace a tréninku 

odpovídajícího vývoji (Dovalil a kol. 2009) 

Tabulka č. 4 – Velikost odporu, rychlost pohybu a trvání pohybu při klasifikaci silových 

schopností 

Tabulka č. 5 – Vymezení vytrvalostních schopností podle převážné aktivace energetických 

systémů 

Tabulka č. 6 – Senzitivní období základních pohybových schopností 

Graf č. 1 – Klasická křivka motorického učení (Svozil, 2005) 

Graf č. 2 – Porovnání vývoje výkonnosti  

Schéma č. 1 – Působení vnějších a vnitřních činitelů na motorické učení (Svozil, 2005) 

Schéma č. 2 – Model hierarchické struktury komlexu pohybových schopností (podle Měkkoty 

2000) 

Schéma č. 3 – Komplex koordinačních schopností 


