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ABSTRAKT 

Název práce: Didaktické hodnoty modifikovaných forem fotbalu 

Didactic values of modifying football forms 

Cíle práce: Srovnat domácí i zahraniční zkušenosti s různými modifikovanými formami 

fotbalu mladých hráču, nastínit pedagogická a didaktická hlediska významu utkání jako 

prostředku učení se herním dovednostem. U vybraných hráčů (hráček) věkové kategorie 

U-1 O, U-ll změřit tělesné zatížení v utkání v herních formách 8 proti 8 a ll proti ll. 

Porovnat předem zvolené kvantitativní a kvalitativní parametry na základě pořízeného 

videozáznamu. 

Metoda: Pro porovnání námi zvolených forem fotbalu jsme použili komparativní 

metodu. Její pomocí jsme docílili jistého srovnání kvantitativních a kvalitativních údaju 

(ve smyslu herních činností jednotlivce, činnostní koheze a činnostní participace) mezi 

herními formami 8 proti 8 na Yz hřiště a ll proti ll na hřišti standardních rozměrů. 

Pomocí nepřímého pozorování jsme analyzovali předem stanovené parametry( časově 

frekvenční analýza) v obou utkáních na podkladě pořízených videozáznamu. Pomocí 

počítačové techniky jsme vyhodnotili rozdíly tělesného zatížení hráček, které jsme 

naměřili sport testery v obou herních formách fotbalu. 

Výsledky: porovnávají kvantitativně a kvalitativně zmíněné modifikované formy a 

tělesné zatížení v průběhu obou utkání, mohou poskytnout trendové indicie, které by 

mohly posloužit ke zkvalitnění tréninkového procesu dětí v mladším školním věku a také 

by se mohly stát podkladným materiálem při řešení otázek zpracoYání případné nové 

herní koncepce mládeže od mladších přípravek až po mladší dorosteneckou kategorii 

Klíčová slova: trénink dětí, mladší školní věk, modifikované formy, časově frekvenční 

analýza, tělesné zatížení, intermitentní zatížení 



ABSTRACT 

Name: Didactic values ofmodifying football forms 

The aim of the thesis: To compare domestic and foreign experience of different 

modifying football forms, to show pedagogic and didactic views of the game importance 

as a mean of learning to the games skills. Afterwards to measure physicalload of chosen 

players at the age group U-10, U-ll during the games in the game formation 8 against 8 

and ll against ll. Finally to compare chosen quantitative and qualitative parameters 

based on the videorecording. 

Metodology: We have used a comparative method for the comparison of the chosen 

football forms. We have gained certain quantitative and qualitative data (in the sence of 

individua! games skills, cohesiveness and participation) in the game formation 8 against 8 

on the Y:z of the playground and ll against ll on the standard playground. U sing an 

indirect observation we have analysed pre-determined parameters (time-frequency 

analysis) in both games based on the videorecording. Using IT we have evaluated the 

differences in the physicalload of the players which we haYe measured in the both 

football forms. 

Results: They compare in the quantitative and qualitative way the above mentioned 

modifying forms and the physicalload during both games. They can provide trend 

indicia, which could be used to improve the quality of the children training in the 

pupilage and they could become a basic material used for the creation of a new game 

concept for youth. 

Key words: children training, pupilage, modifying forms, time-frequency analysis, 

physicalload, intermittent load. 
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1. ÚVOD 

Ve fotbalovém prostředí se pohybuji od předškolního věku. Jako hráč jsem 

prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Během plynoucího času a nespočtu 

tréninkových jednotek, které jsem absolvoval jako hráč, dnes vystupuji v opačné 

pozici, pozici trenéra. V trenérské praxi jsem se stejně jako většina trenérů zamýšlel 

nad vhodností zvolených cvičení a her. Chceme - li zvyšovat výkonnostní úroveň 

hráčů, musíme sledovat pohybové projevy a způsoby řešení herních úkolů v tréninku 

i v utkání. Změnou herních forem v rámci tréninkových jednotek můžeme ovlivrůt 

budoucí výkonnostní růst svých svěřenců. Často se setkávám a jsem účastníkem 

diskusí, které se týkají vhodnosti používání různých forem fotbalu. Hodně 

frekventovaným problémem ve sportovní přípravě mládeže je zejména velikost hrací 

plochy ve vztahu k počtu hráčů. 

V naší diplomové práci se zaměříme na využití různých forem fotbalu, které 

mohou mít vztah k rozvoji herních dovedností dětí mladšího školního věku. 

Otázky, které jsme si položili, se týkají aktuálních problémů a jsou následující : 

Na plochách jakých rozměrů realizovat jednotlivá cvičení? 

Můžeme změnou počtu hráčů a změnou velikosti hrací plochy realizovat určité herní 

úkoly, které potřebujeme nacvičit? 

Jak zvolit počet hráčů ve vztahu k velikosti hrací plochy tak, abychom dosáhli 

maximální efektivity? 

Jak jsou zatíženi hráči při realizaci úkolů v rozlišných formách fotbalu? 

V jakém vztahu je kvalita a kvantita jednotlivých dovedností ve spojení s různými 

formami fotbalu? 

Pomocí této práce se budeme snažit najít odpovědi na námi výše zmiňované 

otázky. Zároveň nastíníme vícedimenzionální pohled na řešení tohoto problému 

v předních fotbalových evropských zemích, jakými jsou např. Německo, Anglie, 

Francie či Brazílie. Námi zjištěné výsledky uvedeme do souvislostí, které mohou 

pomoci trenérům při obsahové tvorbě trérůnků dětí mladšího školního věku. Zároveň 

jsme zastánci názoru, že dětské věkové období patří z hlediska vývoje a budoucí 

výkonnosti mezi nejdůležitější etapy. 



1. ROZBOR LITERATURY 

1. Bejda (2008) se ve své závěrečné práci zabývá problematikou přechodu na 

velké hřiště, které srovnává s vyspělými evropskými zeměmi. Na základě sestaveného 

dotazníku, který nechal vyplnit několika desítkami trenérů, dochází k názoru, že 

přechod na velké hřiště je v našich podmínkách předčasný. Na tomto základě 

navrhuje systematické řešení, jehož pomocí dává do vztahu velikost hrací plochy a 

příslušnou věkovou kategorii. 

2. Bunc a Marvanová (2001) prostřednictvím 3. dílu sborníku shrnují širokou 

problematiku z oblasti fyziologie sportu zdravých i tělesně handicapovaných 

sportovců. Sborník přináší 20 výzkumných témat, která se zabývají hodnocením, 

využitím, řešením problémů, úrovní trénovanosti , měřením kloubní pohyblivosti, 

zatížením aj .. 

3. Buzek a Procházka (1999) se ve své publikaci zabývají tréninkovým 

procesem mladých hráčů. Svým dílem naznačují základní cestu, kterou by se měl 

ubírat trenér při tréninku mladého hráče. Dále rozčleňují trénink mládeže do 

jednotlivých věkových kategorií a zabývají se významem utkání v průběhu 

tréninkového procesu. Rozebírají fotbalový výkon v soutěžních utkáních 4 proti 4, 7 

proti 7 a ll proti ll. 

4. Německý fotbalový svaz (2008) vydal v podstatě "didaktickou příručku", ve 

které udává hlavní tréninkové trendy tamní fotbalové mládeže. Kategorizuje ji podle 

věku, kterého mladí fotbalisté právě dosáhli. Krom jiného naznačuje obsahové pojetí 

tréninkových jednotek ve vztahu k zastoupení a charakteru pohybových schopností 

dětí. 

5. Periodikum Fussbal-traning (2008)ve spojeném prvním a druhém čísle 

popisuje výkonnostní pyramidu hráčů fotbalu od nejmladšího věku až po vrcholové 

dospělé hráče v 1. Bundeslize. Svým obsahem napomáhá trenérům v budování 

tréninkového zaměření u jednotlivých věkových kategorií. V několika bodech 

poukazuje na typické vlastnosti a orientační hodnoty mladých hráčů a trenérům 

naznačuje myšlenky, pomocí kterých by se měli v celém tréninkovém procesu řídit. 

6. Dobrý (1988) se ve svém díle zabývá pojetím didaktiky sportovních her. 

Systémově zahrnuje charakteristiky individuálního a týmového herního výkonu. Dále 

se zabývá technologií tréninkového procesu ve sportovních hrách, týmovou 
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dynamikou a také řídící činností učitele či trenéra. Podrobně rozebírá spektrum 

didaktických stylů, diagnostiku výkonu ve sportovních hrách a postupy při tvorbě 

didaktického systému učiva a metodicko-organizačních forem. 

7. Dobrý (2006) prostřednictvím svého článku publikovaném v periodiku Fotbal 

a trénink přináší zajímavé postřehy o tréninku mládeže z koncepce Nizozemské 

fotbalové asociace. Zmiňuje postupné zvyšování zatížení, pohledy na řešení herních 

situací 1 proti 1, prohlubování spolupráce 2 proti 2, 3 proti 3 a zabývá se také početní 

převahou jedné strany. Dále poukazuje na práci s proměnou různých tvarů hřiště, 

s různým počtem a velikostí branek, pravidly jako limitujícím faktorem jednotlivých 

herních úkolů a volbou míče pro hru. 

8. Dovalil (2002) se v publikaci Výkon a trénink ve sportu pokusil syntetizovat 

pohledy různých vědních oborů na současný sportovní trénink. Vycházejí ze struktury 

sportovního výkonu a systémového vysvětlení podstaty změn sportovní výkonnosti. 

Autor čerpá z poznatků a zkušeností z tréninku vyšší výkonnosti. Kniha může mít i 

širší uplatnění. 

9. Dylevský a kolektiv (1997) rozčleňují publikaci do několika celků. Zabývají 

se ontogenetickým vývojem, funkční anatomií člověka, biomechanikou pohybového 

systému a působením jednotlivých sportů na organismus jako celek včetně různých 

onemocnění a chorob. 

10. Fajfer (2003) v článku publikovaném v periodiku Fotbal a trénink 

poukazuje na problém, jak získat mladého hráče pro fotbal. Zabývá se didaktickým 

pojetím učiva s důrazem na pohybové hry. 

ll. Fajfer (2005) ve své publikaci poskytuje ucelený pohled na současn)· trénink 

dětí a mládeže. Poskytuje poznatky o metodicko-organizačních formách, 

didaktických metodách, stylech, motorickém učení, tréninku žen, diagnostické 

činnosti trenéra, plánování a evidenci tréninkového procesu. 

12. Fajfer (1998) se v článku publikovaném v periodiku Fotbal a trénink 

zaměřuje na výzkum dovednostního obsahu dětí ve věku 8- 10 let. Dává do vztahu 

výkon dosažený v testových bateriích s budoucí úspěšností motorické manipulace 

s míčem a hodnocení výkonu ve hře. Charakterizuje somatický vývoj a motorickou 

výkonnost v jednotlivých věkových obdobích vzhledem k výkonnostním normám 

populace. 
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13. Hájek (2001) ve své knize charakterizuje ontogenetický vývoj člověka 

vzhledem k charakteristickým znakům motoriky. Rozčleňuje motorický vývoj do 

několika stádií. V naší práci jsme využili poznatky o stádiu prepubescence. 

14. Havlíčková (1993) se ve své publikaci zaměřuje zejména na problematiku 

fyziologického charakteru ve vztahu k pohybové, tělesné zátěži. Knihu rozděluje do 

14 kapitol. My jsme využili zejména kapitoly, ve kterých se autorka zmiňuje o 

sexuální diferenciaci cvičení, fyzické aktivitě dětí a věkové diferenciaci v závislosti 

na cvičení. 

15. Havlíčková (2000) se ve své publikaci zaměřuje zejména na problematiku 

fyziologického charakteru ve vztahu k pohybové, tělesné zátěži. 

16. Heller et al. (1996) se ve třetím díle zabývá širokou problematikou 

fyziologických aspektů u sportující populace. Jeho publikace zahrnuje i námi 

sledovanou problematiku, která se týká sportovní výkonnosti mládeže a také 

jednotlivé ukazatele mezi ženskou a mužskou (chlapeckou a dívčí) populací. 

17. Hendl ( 1997) se touto publikací snaží pomoci studentům ve výzkumech, 

což posouvá jejich poznání v praxi a ve sportu. V této knize naznačuje nejrůznější 

metodické přístupy, za pomoci kterých si volí jednotlivé strategie, postupy a metody 

sběru dat s ohledem k tématu jejich práce. Kniha je určená širokému spektru, které 

by ji při tvorbě diplomových prací nemělo přehlédnout. 

18. Jíra (1999) se ve své diplomové práci zabývá didaktickým potenciálem 

různých herních forem fotbalu u 8- 10letých dětí. Dále kategorizuje sportovně 

pedagogický potenciál malých forem fotbalu. 

19. Kindermann, Funek, Coen (2006) ve svém článku popisují, jak věk působí 

na rychlost a vytrvalost u mladých fotbalových hráčů (14, 16 a 18). Na Univerzitě 

v Saarbrtikenu provedli oddílovou studii, jejímž cílem bylo zjistit, zda hra na malém 

hřišti ovlivňuje chování hráče. Vybrali si k tomu herní formu 4 proti 4, protože o ní 

uvažují jako o komplexní hře, která zlepšuje techniku, taktiku i kondici. Testovali 

celkem 43 hráčů (16 ve věku 14let, 16 ve věku 16let a ll ve věku 18let). Provedli 

progresivní test s vyhodnocením laktátové křivky na základě monitorování hráčů ve 

čtyřech miniutkáních (dvě a dvě na rozdílných velikostech hracích ploch). 

20. Lingen (1997) ve své knize napomáhá trenérům s náhledem na trénování 

dětí. Dílo je sekvenčně uspořádáno do 14 kapitol. Každá zachycuje určitý problém a 

podstatu při tréninku mládeže. Předmětem je učení a vedení mladých hráčů na cestě 
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za úspěchem. Zabývá se tématy přípravy na hru, otázkami při tréninku, technikou, 

herními podmínkami 4 proti 4, 7 proti 7 a ll proti ll, tréninkem mladých brankářů, 

kondičními a funkčními aspekty a didaktickou metodologií při trénování mladých 

hráčů. 

21. McShane (2002) v článku publikovaném v periodiku Fotbal a trénink 

naznačuje strategie a cíle přípravy ve fotbalové akademii Newcastle United. Dále 

poskytuje základní informace o soutěžním herním uspořádání od nejmladších 

věkových kategorií a ohlíží se také na didaktické pojetí během hraní soutěžních 

utkání. 

22. McShane (2000) v článku publikovaném v periodiku Fotbal a trénink 

naznačuje koncepční přípravu ve španělském klubu FC Barcelona. Poskytuje základní 

informace o soutěžním herním uspořádání od nejmladších věkových kategorií až po 

dospělé. 

23. Michal (2002) se článkem publikovaným v odborném periodiku Fotbal a 

trénink zabývá koncepcí přípravy mládeže v klubu Al Wasl sports club Dubai ve 

Spojených Arabských Emirátech. Kromě jiného popisuje systém práce s mládeží a 

zvláštnosti tréninkového procesu. 

24. Navara, Buzek a Ondřej (1986) rozdělují knihu do několika podkapitol, ve 

kterých se zabývají specifickými didaktickými problémy fotbalu. Přes charakteristiku 

a vývoj kopané se zaměřují zejména na rozbor děje utkání, charakteristiku herního 

výkonu a didaktiku kopané. 

25. Ondračka (2005) v článku publikovaném v periodiku Fotbal a trénink 

přináší informace o přípravě talentované mládeže v předním německém klubu 

Hamburger SV. Dále naznačuje strukturu soutěží mládeže a poukazuje na zvláštnosti 

v pravidlech. Zejména zajímavý je náhled na práci s velikostí hrací plochy ve vztahu 

k jednotlivým věkovým kategoriím. V závěru porovnává tamní systém se systémem 

výchovy v České republice. 

26. Paul (2008) v elektronického seriálu, který je dostupný jako volný překlad, 

poukazuje na problematiku fotbalové přípravy holandské mládeže, která je 

v současnosti nejfrekventovaněji využívána také v USA. Zabývá se tématy sportovní 

přípravy mládeže s ohledem na respektování věkových zákonitostí. Dále se zabývá 

nácvikem techniky a používáním nejrůznějších herních forem fotbalu. 
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27. Procházka (1997)svým článkem v periodiku Fotbal a trénink přispívá 

k přehledu přístupů v tréninku přípravky z několika hledisek. Řeší hledisko cílové a 

výkonnostní úrovně, stupeň organizovanosti tréninku a způsob nácviku. Dále 

charakterizuje období mladšího školního věku a zabývá se obsahovým zaměřením 

tréninku v mladším školním věku. 

28. Procházka, Křenek, Valášek (2003) v článku publikovaném v periodiku 

Fotbal a trénink popisují sportovní přípravu mládeže v bavorském velkoklubu FC 

Bayern Mnichov. Z didaktického hlediska charakterizují odbornou spolupráci 

fotbalového klubu se školami. Mimo jiné naznačují systémy hry mládeže od 

nejmladších věkových kategorií. 

29. Psotta (2003) v článku publikovaném v periodiku Fotbal a trénink přináší 

náměty pro kondiční a herní trénink v intermitentnich modelech pohybového zatížení 

ve fotbale. Z hlediska pohybu označuje fotbal jako střídavou sportovní aktivitu. 

Poukazuje a popisuje rozdíly mezi intermitentním tréninkem a tradičním 

intervalovým tréninkem. 

30. Psotta (2000a) v článku publikovaném v periodiku Fotbal a trénink přináší 

poznatky z 5. Kongresu Evropské školy sportovní vědy. Zabývá se v něm tréninkem 

dětí a mládeže. Poukazuje v něm zejména na problematiku kardiorespirační adaptace 

mladých hráčů, fyziologického výkonu v utkání, diagnostiky pohybových dovedností, 

fotbalu žen, činnost rozhodčích v utkání, příčiny a výskyt zranění ve fotbale. 

31. Psotta (1999) ve svém díle poukazuje na didaktický přístupy k vyučování 

základního programu fotbalu. Shrnuje didaktické postupy, kterými se snaží naznačit 

učiteli, jak metodicky postupovat při výuce fotbalu v hodinách tělesné výchovy. 

Publikace zahrnuje také používání jednotlivých metodicko-organizačních forem a 

shrnuje didaktické styly, které bychom měli respektovat při výuce. Mimo jiné dále 

naznačuje strukturu školní vyučovací jednotky. 

32. Psotta a kolektiv autorů (2006) se v této publikaci zabývá moderní koncepcí 

tréninku, jejími principy, metodami a diagnostikou trénovanosti hráčů fotbalu. Dále 

uceleně shrnuje teorii sportovního tréninku, kterou doplňuje zajímavými příklady 

cvičení. Snaží se poskytnout zainteresovaným odborníkům ucelený pohled na tuto 

problematiku, protože kondiční příprava je dnes nedílnou součástí tréninkových 

programů všech družstev. 
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33. Psotta (2000b) v odborném článku publikovaném v periodiku Fotbal a 

trénink naráží na problematiku různých herních forem. Hlavním tématem jeho práce 

je zjišťování parametrů herních forem 4 : 4, 7 : 7 1 O : 1 O u 8letých dětí v souvislosti 

s didaktikou tréninku. 

34. Psotta (2001) v článku publikovaném v periodiku Fotbal a trénink přináší 

poznatky z 6. Kongresu Evropské školy sportovní vědy. Je rozdělen do několika částí, 

které řeší a popisují specifickou problematiku aerobní, anaerobní zdatnosti, herního 

výkonu, tréninku, diagnostiky Gednotlivých schopností) ve vztahu k fotbalu. Kromě 

jiného se v závěrečné části zaměřuje na činnostní pohybovou analýzu brankáře. 

35. Odborný článek Psotty, Bunce a Jíry (2000c)v periodiku České 

kinantropologie se zabývá problematikou tělesného zatížení v odlišných formách 

fotbalu u dětí mladšího školního věku ve spojitosti s vyučováním, tréninkem 

v didaktice týmových sportovních her. 

36. Sivek (2003) v článku publikovaném v periodiku Fotbal a trénink se zabývá 

přípravou francouzských talentů s vizí budoucí profesionální kariéry na evropské či 

světové scéně. Zachycen je zde, kromě věkové strukturalizace, také specifický 

program přípravy vybraných talentů ve věkové kategorii 13 až 15 let. 

37. Sivek(2004) v článku publikovaném v periodiku Fotbal a trénink naznačuje 

strategie a cíle přípravy ve fotbalové akademii Manchesteru United. Dále poskytuje 

základní informace o soutěžním herním uspořádání od nejmladších věkových 

kategorií až po dospělé. 

38. Štoudek (2004) svým článkem v periodiku Fotbal a trénink se zaměřuje na 

řízení a organizaci tréninkových center mládeže v Rakousku. Zaměřuje se na 

sportovní, výchovnou a vzdělávací stránku mládeže. Mimo jiné se zabývá 

tréninkovým programem žákovských družstev v předním rakouském klubu Rapid 

Vídeň. 

7 



, v , 

2. TEORETICKA CAST 

2.1. Formy fotbalu 

Ve svém pojetí jsou různé formy fotbalu a her podněty pro realizaci dílčích 

úkolů, součástí nácviků a mnohdy i zjednodušenými formami skutečných herních 

situací, kterým jsou děti vystavovány v reálném časoprostorovém pojetí hry. 

V trenérské praxi se setkáváme s různými formami, které jsou charakterizovány 

velikostí hrací plochy, počtem hráčů a pravidly jim uzpůsobeným. 

V celosvětovém spektru můžeme poukázat prakticky na několik odlišných 

forem fotbalu. Děti do mladšího školního věku hrají v našich podmínkách tzv. 

minifotbal v poměru 8 proti 8. Blíže tuto formu můžeme charakterizovat jako hru 

s jedním brankářem a sedmi hráči v poli. Konkrétní rozestavení dále charakterizuje 

trenérův záměr a podléhá taktice. Nejčastěji vyskytujícím se rozestavením v našich 

podmínkách je postové postavení hráčů charakterizované herním systémem 3-3-1. 

Druhá forma, která se praktikuje po celém světě a je pevně zakotvena v pravidlech 

fotbalu, charakterizujeme co do počtu hráčů ll proti l l s výrazně proměnným 

systémovým pojetím. 

V tento moment přichází problém, který by měl řešit každý trenér. Jakým 

způsobem nacvičovat jednotlivá cvičení a hry pomocí různých forem fotbalu? 

Nahodilost nebo pečlivě promyšlené a nastudované metodické řady? 

2.1.1. Malé formy fotbalu 

"Malými formami fotbalu rozumíme fotbalové hry na menší ploše s počtem 3-8 

hráčů ve družstvu, s menšími brankami (např. 5 x 2m, 3 x 2m). Zjednodušené herně 

situační podmínky ( menší plocha, menší počet hráčů, pravidla hry, popř. další 

úpravy) jsou příznivé pro osvojování principů hry a herních dovedností z těchto 

důvodů: 

1. Zajišťují vyšší účast hráče na herním výkonu družstva, hráč se častěji dostává 

do přímé spoluúčasti na řešení herní situace. Objevuje se vyšší frekvence 

činností s míčem, která přispívá ke zdokonalování individuálních herních 

dovedností 

2. Zmenšená hrací plocha respektuje úroveň silových předpokladů a herních 

dovedností, které limitují využití prostoru při přihrávání z hlediska vzdálenosti. 
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Přispívá k osvojování herního významu prostorů a prostorových vztahů hráč

míč- spoluhráč- soupeř. 

Zmenšená hrací plocha zvýrazňuje významné úseky hry - útočnou fázi před 

brankou soupeře a naopak obrannou fázi před vlastní brankou. Vyšší frekvence těchto 

typických situací přispívá k osvojování jednání hráčů v obraně a útoku, současně se 

hra stává emotivnější" (Psotta 1999, s. 7). 

Z hlediska didaktiky uvažujme o malých formách v několika bodech následovně: 

1. realizujeme jimi vzorové herní úkoly jako např. druh herní činnosti v daném 

prostoru, řešení herních situací s určitým záměrem atd. 

2. upravením pravidel simulujeme herní podmínky např. různá omezení pro 

dosažení branky atd. 

3. různá velikost hrací plochy (velmi důležitá pro nácvik, symetrické, asymetrické 

plochy, dále různá dělení hracího území atp.) 

4. počet, velikost a rozmístění branek či jiných pomůcek na ploše 

5. trvání hrací doby ve vztahu k hernímu úkolu a cíli 

6. velikost, hmotnost a počet míčů nebo jiného náčiní pro hru 

7. počet hráčů, jejich rozdělení do družstev 

"Didaktickým přístupem založeným na malých formách fotbalu chceme 

zdůraznit tvorbu a používání různě modifikovaných fotbalových her ve formě utkání. 

Vedle utkání v malých formách fotbalu je kladen důraz na tvořivé používání 

průpravných her, které jsou rovněž charakteristické souvislým herním dějem, více 

však zdůrazňují vybrané aspekty herního výkonu jednotlivce či družstva. Jejich 

záměrná a častá aplikace naplňuje herní přístup ke zdokonalování herního výkonu 

jednotlivce či družstva" (Psotta 1999, s. 8). 

Podle Psotty (1999) dále můžeme rozdělit osvojování individuálních nebo 

týmových dovedností do dvou oblastí: 

1. oblast tvoří tzv. základní děj utkání, v němž se hráči učí porozumět základním 

dějovým situacím a principům hry 

2. oblast tvoří tzv. technický přístup, v němž se hráči učí jednotlivým technick)m 

herním dovednostem odděleně od herních podmínek 
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Pomocí modifikovaných her se hráči zdokonalují v individuálních herních 

činnostech, s čímž je propojený i zlepšený týmový herní výkon. Jako trenéři bychom 

se měli při nácviku zaměřovat a soustředit zejména na správnou činnostní kohezi 

(spolupráci) jednotlivých hráčů ve vztahu k situačně-herním podmínkám. Dále pak na 

činnostní participaci (míru spoluúčasti) hráčů na týmovém herním výkonu. 

Utkání představuje test hráčů v reálném časoprostorovém pojetí. Pomocí utkání 

získáváme reálné poznatky o zvládnutí individuálních i týmových herních činnostech 

(přednostech či nedostatcích). Utkání 5 : 5 s brankářem znamená, že na hřišti jsou 4 : 

4. Tento počet umožňuje podporovat hráče s míčem (stavět se, uvolňovat se bez míče, 

aby spoluhráč měl několik možností pro přihrávku) zepředu, zezadu a z boku. Utkání 

3 : 3 není dobré, neumožňuje využít prostorově ani šířku, ani délku hrací plochy 

(Bejda, 2008). 

"Z hlediska stanovení obsahového zaměření je nevýznamnější změnou ve 

vývoji nároků na hráčův herní výkon pravděpodobně postupná proměna hráčova 

herního okolí, tj. podmínek, ve kterých je hráč nucen jednat. Mezi ně patří zejména 

nutnost stále rychlejšího čtení hry, rychlejšího rozhodování a přitom přesného konání, 

často ještě při těsném obsazením soupeřem, zkrátka tvoření\' rychlosti a přes 

kontaktní odpor soupeře. Tato změna kvality herní situace vyvolá tlak na změnu 

kvality individuálního herního výkonu a ta zas vyvolá potřebu měnit, vylepšovat 

tréninkový proces. Tento trend je patrný i do budoucna. Každá koncepce tréninku 

mládeže, má-li produkovat mezinárodně úspěšné hráče, se musí vyrovnat s růstem 

nároků na způsobilost rychle analyzovat a vyhodnocovat herní situace a neméně 

rychle a účelně na ně pohybově reagovat. Chybné zásahy mladého hráče často 

nemívají příčinu v chybném provedení pohybu, ale již ve fázi jeho přípravy při 

získávání potřebných informací z probíhající herní situace nebo při jejich výběru a 

hodnocení a výběru řešení" (Procházka 1997, s. 15). 

Podle Fajfera (2003) by mělo být didaktické pojetí výuky fotbalu v souladu 

s orientací na potřeby žáků. Především se jedná o aplikaci malých forem fotbalu ( 4 

na 4, 5 na 5). V těchto věkových kategoriích se utkání stává pro žáky prioritní a 

úspěch či neúspěch má vliv na další činnost žáka (touha po vítězství, úspěchu). Dále 

se doporučuje přistupovat k žákům individuálně na základě znalostí 

charakteristických znaků v periodizaci vývoje. Základem tréninkového obsahu mají 

být průpravná, kondiční, zvláště koordinační a tvořivá cvičení. Dále pohybové hry 
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zaměřené na manipulaci s růmým náčiním, kontaktní hry aj .. Na ně navazují 

manipulace s míčem, odpovídající velikosti a hmotnosti č. 3. 

Zařazování pohybových her je nesmírně důležité zejména v programu dětí. 

Souvisí s nimi neustálé objevování, překvapování, radost, zvyšování pozornosti a 

tudíž neustálá aktivita. Rozvíjí široké spektrum hráčových vlastností, schopností a 

dovedností. Jsou také výborným diagnostickým prostředkem s jejichž pomocí může 

trenér hodnotit všeobecný fyzický a psychický rozvoj hráčů, stupeň vývoje 

jednotlivých pohybových schopností a dovedností, ale také vhodnost výběru dané 

pohybové hry. 

Vedle pohybových her zařazujeme i malé průpravné hry pro fotbal, které tvoří 

mezistupeň mezi pohybovými hrami a průpravnými hrami.. Žáci řeší pohybové úkoly 

v prostoru, využívají hlavně koordinačních schopností a pracují s míčem. Tyto hry se 

částečně přibližují ději utkání a jsou významným prostředkem herního tréninku ve 

starší přípravce. 

"Utkání zařazujeme pravidelně jako prostředek vhodné a emotivní činnosti při 

němž rozvíjíme zdatnost. Ve starší přípravce se doporučuje rozvíjet herní dovednosti 

formou minifotbalu, průpravných her 4 proti 4 a 5 proti 5 s uvědomováním si 

základní role a spolupráce ve hře a znalosti základních pravidel" (Fajfer 2003, s. 17). 

"Je třeba si uvědomit, že volba hlavní formy fotbalu, kterou tým dětí hraje jako 

soutěžní, je významná ze dvou důvodů. Jednakje pro trenéra bezprostředním 

východiskem pro tvorbu obsahu tréninku, a jednak se stává kritériem zdokonalování 

herního výkonu. Uvedené příklady naznačují, že neexistuje jednoznačný předpis pro 

aplikaci daných forem fotbalu v závislosti na věku dětí. Jde o poznání souvislostí 

mezi tělesnými , psychickými a senzomotorickými předpoklady Yčetně specifických 

dovedností dětí a tvorbou vhodných učebních podmínek, které k dané úrovní jedinců 

představují rozvíjející podněty pro zdokonalování herních dovedností. Mimo jiné to 

znamená, že u talentovaných a déle trénujících dětí daného věku např. 

v profesionálním klubu , kde lze uplatnit více výkonnostní hledisko sportovní 

přípravy, lze s úspěchem aplikovat formy fotbalu taktickou komplexitou. Teoreticky 

lze však přijmout vhodnost modelu postupné aplikace forem fotbalu s nižším počtem 

hráčů k formám s vyšším počtem hráčů v průběhu sportovní přípravy mládeže. 

Význam utkání pro mládež jako zdroje učebních podnětů zůstává" (Psotta 2000b, s. 

14). 
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Podle Psoty (2002) bychom při aplikacích modifikovaných forem fotbalu měli 

respektovat aktuální motorickou, psychickou úroveň dítěte. Tréninkový proces by měl 

být vývojově orientovaný s promyšlenou řadou cvičení ve formě mnohostranného 

používání nejrůznějších forem a her. Trénink by měl být vzdálený jak 

volumentaristickému pojetí (maximální požadavky na dítě), tak pedeutocentrickému 

pojetí (trenérova snaha o uplatnění výsledků za každou cenu). 

Podle Lingena (1997) hry malých forem nejsou odpovědí na otázku jak 

trénovat. Je to jen nástroj v rukou trenéra. Právě jeho správné, přiměřené a včasné 

používání může udělat divy s většinou hráčů. Hry tedy mohou nabývat různých 

podob. To je právě ta hra s elementy, která je podstatná v celém výukovém procesu. 

Když hru představujeme, začínáme s její nejjednodušší formou. Děti rychle pochopí 

její strukturu, organizaci, pravidla. Zaměření a složitost podmínek nastavíme tak, aby 

děti byly schopné řešit daný problém bez velkých obtíží. Jak se děti zdokonalují, 

podmínky nastavujeme složitější. 

Podle Paula (2008) bychom měli při sestavování her malých forem postupovat 

logicky v následujícím sledu: 

• Identifikovat problém: nejdříve je nutné odhalit skutečnou příčinu problému, co je 

třeba hlavně opravit. 

• Zjistit koho se problém týká: je-li to problém individuální, skupinový nebo 

týmový 

• Hřiště: připravit hrací plochu odpovídající velikosti ve vztahu k počtu hráčů 

• Pravidla: upravováním pravidel se můžeme zaměřit přesně na to, co je naším 

problémem 

• Míč: použít různou velikost a počet 

Manipulací se základními elementy hry, můžeme hru uzpůsobit podle našich 

potřeb. Každá hra reprezentuje odlišnou formu a pokrok spočívá ve zvládnutí 

základních forem. 

Na základě kvantity (minimálně 5 hodin týdně ) a kvality (všeobecný rozvoj) 

tělesné výchovy na školách, by mělo v tréninku platit : Čím mladší hráče trénujeme, 

tím méně bychom je měli takticky svazovat. Měli by mít svoji volnost řešení 

(originalita každého jedince) ve hře. Hlavní jejich tréninkovou náplní by každopádně 
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měla být hra. Hra na malém prostoru s menším počtem hráčů. Pokud hráče brzy 

začneme takticky svazovat, odebereme jim vlastní identitu řešení. Velmi rychle 

dosáhneme dobrých výsledků - akcelerace, na úkor pozdějšího vývoje hráče (Bejda, 

2008). 

Podle Buzka, Procházky (1999) potřebují děti oficiální herní formu v takové 

podobě, která podpoří jejich výkonnostní růst. Pro hráče mladšího školního věku (6 

až 10 let) upřednostňují herní formy 4 proti 4 a 7 proti 7 s brankáři. 

Výhodu 4 hráčů v poli s jedním brankářem vidí jako nejmenší herní formu, 

která dokáže navodit nejjednodušší reálné podmínky utkání. Tento počet hráčů již 

splňuje předpoklady pro výskyt a případný nácvik technicko - taktických herních 

základů v relativně snadnějších podmínkách. Jako optimální velikost herní plochy 

udávají 52 x 37 metrů (114 standardní hrací plochy). Z hlediska činnostní 

charakteristiky se zde uplatňuje časté střídání útočné a obranné fáze, vysoká 

frekvence střelby atp .. Velkou výhodou této herní formy je možnost zdokonalování 

orientace v prostoru vůči míči, spoluhráčům i protihráčům. Dále možnost řešit herní 

situace v jednodušších podmínkách (menší počet hráčů), častější (četnější) osvojování 

herních dovedností v herních podmínkách, podpora tvořivosti a snazší přehlednost ve 

hře. 

Z hlediska vztahového rozestavení doporučují pro mladší přípravku postavení 

do čtverce (2 hráči vpředu, 2 hráči vzadu). Pro děti tohoto věku je nejjednodušší ve 

spojeni s prostorovou orientací a plněním základních herních úkolů na jednotlivých 

hráčských funkcích (útočník, obránce). Pro starší přípravku doporučují rozestavení do 

kosočtverce 1 : 2 : 1, které vyžaduje hráčskou orientaci na třech hráčských pozicích 

(obránce, záložník, útočník). 

Herní forma 7 proti 7 s brankářem (minifotbal) je jakýmsi mezistupněm mezi 

mikrofotbalem ( 4 hráči v poli a brankář) a fotbalem na plochách standardních 

rozměrů (1 O hráčů v poli a brankář). Oproti velkému fotbalu, zde zůstává výhoda 

zmenšené hrací plochy. Zapojení jednotlivců do děje utkání je častější a tím i podíl na 

týmovém herním výkonu. Větší herní prostor se třemi hráči navíc umožní větší 

variabilitu při řešení herních situací. Začínají se projevovat individuální předpoklady 

hráčů ve vztahu kjednotlivým hráčským funkcím. K nejčastěji používaným 

systémům hry patří 3 : 2 :2 (rovnoměrné pokrytí plochy s pevnou obranou) a 3 : 1 : 3. 
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Z hlediska dovednostního rozvoje bychom neměli nutit obrannou řadu zahrávat míč 

zpět ke své bráně, ale naopak se snažit přimět obránce hrát útočně. 

14 



2.2. Zkušenosti s různými formami fotbalu v zahraničí 

Podle pravidel Českomoravského fotbalového svazu hrají na našem území 

zmenšenou formu utkání chlapci i dívky ve věkovém rozmezí 6 až ll let. 

Zúčastňují se utkání se sedmi hráči v poli a jedním brankářem. Věková hranice 10 let 

je ale z pohledu mladého hráče zlomová, protože dochází k přechodu od minifotbalu 

ke standardní formě. Zvyšuje se zároveň počet hráčů popř. protihráčů a orientace na 

hrací ploše standardních rozměrů je v prvních momentech výrazně odlišná. 

Zejména vyspělé evropské i světové země udávají trendy ve sportovní přípravě 

mládeže. Promyšlená koncepce tréninku již v nejmladších věkových kategoriích se 

později odráží na výsledcích národních mužstev. Podstatným stavebním kamenem 

pozdějších úspěchů je koncipovaný trénink, jehož výraznou komponentou jsou právě 

hry malých forem fotbalu. Jejich intenzivní zařazování přispívá ke zlepšování 

individuálního i týmového herního výkonu. 

Mezi přední evropské i světové země, které svými trendy udávají směr fotbalu, 

můžeme zařadit např.: 

2.2.1. Německo: 

Koncepce našich západních sousedů je založena především na práci s mládeží. 

Německý systém je charakteristický svou věkovou strukturou, kterou můžeme 

charakterizovat následovně: 

Bambiny- U7 

Jedná se prakticky o nejmenší děti ve věku 7 a méně let. Při pohledu na 

výkonnostní pyramidu se nacházíme na 1. stupni, který je charakterizován souborem 

rozsáhlých pohybových cvičení. 

Cíle pro tuto kategorii jsou následující: 

• kompletní rozvoj dítěte za pomoci všestranných pohybových úkolů 

• seznámit se formou nejrůznějších her s míčem 

• obohacení (rozvoj) myšlení a oblíbení hry skrze proměnlivé malé hry s míčem 

• získat vztah ke hře (fotbalu) jako takové 

• seznámit se v jednoduchosti s pravidly 

Hlavní motto: RADOVAT SE Z POHYBU 
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Tematický obsah herní jednotky Bambiny: skládá se ze čtyř částí 

1. jednoduché běhy a pohyby ( přibližně 30 % z celkového času TJ ) 

2. jednoduché úlohy s míčem (přibližně 20% z celkového času TJ ) 

3. malé hry s míčem (přibližně 20 %z celkového času TJ) 

4. malé fotbalové hry (přibližně 30 % z celkového času TJ ) 

První dojmy ze cvičeni a hry v jednotě rozhodují většinou o tom, zda dítě dále 

s nadšením hraje fotbal a zda u něj dlouhodobě zůstane. Proto musí trénink na první 

pohled dělat radost. Důležité přitom je, aby se dítě všestranně a zajímavě pomocí 

komplexních pohybových úkolů rozvíjelo. 

Obrázek 1: Schematické znázorněni využití herní plochy v kategorii Bambiny 

4- i-f. g_~Í-I• a=: 
5 p · r· iv·•-= :~~ 

- ideální tréninkové hřiště: 20 x 15 metrů 

- herní forma: 4 na 4 bez brankáře nebo s brankářem 

- šířka brány: do 2 metrů 

- čas tréninku: odpoledne 

Důležité pokyny pro trenéra: 

'? malé skupiny, mnoho pohybových aktivit pro každého 

~ nadšení pro pohyb a probuzeni zájmu o hru 

? jednoduch~zajímavépohybovéúlohy 

~ všestranné úlohy s rozmanitým postavením míče 

~ zprostředkovat hráčům jednoduchá pravidla 

~ mít srdce a oči otevřené dětem ( BDF, 2008) 
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F - Junioři U8 I U9 

Tato kategorie zahrnuje děti ve věku 8 a 9let Při pohledu na výkonnostní 

pyramidu se nacházíme na stupni číslo 2, tzn. technicko -herní mnohostranný 

trénink. 

Cíle pro tuto kategorii jsou následující: 

• potěšeni z fotbalu 

• fotbalu se učí skrze malé formy 

• hravě a bez námahy se seznámit se základními technikami ( kontrola 

• míče, driblink, přihrávky ) 

• zprostředkovat jednoduché principy, které pomohou při dosažení branky 

• motivovat k pohybu skrze mnohostranné sportovní aktivity 

Hlavní motto: ZAJÍMAT SE O HRU 

Tématický obsah hemi jednotky F- Juniorů : skládá se ze čtyf částí 

1. všestranné, rozmanité běhy a pohyby (přibližně 15% z celkového času TJ) 

2. rozmanité úkoly a hra s míčem ( přibližně 20 % z celkového času TJ ) 

3. hravě, bez námahy se seznámit se základní technikou (přibližně 20% z TJ) 

4. volné fotbalové hry v malých družstvech (přibližně 50 % celkového času TJ ) 

Později se začátkem školní docházky pociťuje mnoho dětí chuť, přes fotbalové 

hry a přátelské prostředí více a pravidelně skupinově trénovat a hrát. Zajímavá a 

motivující zůstává pro děti hra ve skupině. Juniorští trenéři by se měli touto 

fotbalovou cestou vydávat co nejčasněji a tato filosofie by měla převládat. 

Obrázek 2: Schematické znázorněni využití herní plochy v kategorii F- Juniorů 

I 
! 

i 
j 

I 
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ideální tréninkové hřiště proF - Juniory: 

40 x 35 metrů s herní formou 7 proti 7 ( pokaždé s brankářem ) 

35 x 25 metrů s herní formou 5 proti 5 nebo 6 proti 6 

- velikost bran: 5 metrů široké, 2 metry vysoké 

- herní činnosti: bez mistrovských utkání 

Důležité pokyny pro trenéra: 

-y malé skupiny, malé hřiště, mnoho aktivit 

:> trénink je hrou s mnoha kontakty s míčem 

:> kontakt s míčem oběma nohama, podporovat kreativitu a radost ze hry 

:> skrze ukázky a nápodobu podporovat učení 

:> trpělivost, nenechat se strhnout k výkonnostnímu drilu 

:> v každé situaci být dětem vzorem 

E - Junioři Ul O/Ull 

Do této kategorie spadají děti ve věku 9 a 1 O let. Při pohledu na výkonnostní 

pyramidu se nacházíme na stupni číslo 2, tzn. technicko - herní mnohostranný 

trénink. 

Cíle pro tuto kategorii: 

• fotbalovým hrám se učit cestou malých družstev a malých hřišť 

• podporovat a rozvíjet dovednosti a rychlost s míčem 

• hravě a bez námahy se seznámit s náročnější technikou- zapojit obě nohy 

• namačit základní taktická pravidla pohybu a orientace v prostoru včetně 

rozmístění 

• vyzývat a podporovat jednotlivce, učit je vyhrávat, ale i přijmout porážku 

Hlavní motto: ZAJÍMAT SE O HRU, ZÁJEM O HRU 

Stručný obsah hernf jednotky E -Juniorů : skládá se ze čtyř částí 

1. mnohostranné sportovní aktivity ( přibližně 15 % z celkového času TJ ) 

2. rozmanité úkoly a hra s míčem (přibližně 15 %z celkového času TJ) 

3. dětská technická cvičení ( přibližně 20 % z celkového času TJ ) 

4. hra v malých týmech (přibližně 50 % z celkového času TJ ) 
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V tréninku E - Juniorů dominuje volná hra v malých skupinách, na malých 

hřištích, v mnoha nových variantách na brány. Rozhodující je radost ze hry a rozvoj 

myšlení dětí. Vedle toho je důležité postupné a hravé seznamování se se všemi 

důležitými technikami (jednoduše, pomocí atraktivních organizačních forem). 

Obrázek 3: Schematické znázornění využití herní plochy v kategorii E-Juniorů 

ideální tréninkové hřiště pro E - Juniory: 

55 x 35 metrů s herní formou 7 proti 7 (pokaždé s brankářem) 

- velikost bran: 5 metrů široké, 2 metry vysoké 

- herní činnosti: okresní a krajské soutěže 

Důležité pokyny pro trenéra: 

)- podporovat rozvoj síly 

)- technické tréninky jsou především herního typu 

)- snažit se o mnoho kontaktů s míčem a herních akcí 

)- sledovat v průběhu akcí a opravovat 

)- seznamovat a upevňovat běžeckou ABC 

)- poctivost, čestnost, spolehlivost, bezpečnost, zdvořilost (DFB, 2008) 

U dětí mladšího školního věku, v případě německého fotbalu do U-1 O, probíhají 

soutěžní utkání na malých hřištích ve formě 7 proti 7. Německý fotbalový svaz dále 

doporučuje hrát v rozestavení 2-3-1. Také si uvědomují důležitost herní formy 4 proti 

4 na menších prostorech, ale o zařazení této formy jako soutěžní, zatím neuvažují. 

Věkové kategorie od U -ll hrají ve variabilních rozestaveních ll proti ll na hřištích 

standardních podmínek a standardními pravidly dospělého fotbalu (Procházka, 

Křenek, Valášek, 2003). 
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Hamburger SV patří dlouhodobě ke špičkovým klubům německého fotbalu. 

Jejich koncepce v přípravě mládeže podléhá nejnovějších trendům, pomocí kterých 

připravují své hráče, aby obstáli v konkurenčním prostředí. Používají k tomu 

zvláštnosti v pravidlech mládežnických soutěží. 

Kategorie U 14 v Německu je první věkovou kategorií hrající na hřišti 

klasických rozměrů. Mladší kategorie hrají na zmenšených hřištích úměrně svému 

věku a zcela logicky tím pádem i svým fyzickým možnostem. Každé kategorii je 

téměř na míru upravena velikost hřiště, rozměr branek,velikost míče a počet hráčů. U 

všech družstev od U 13 směrem doluje povoleno v utkání průběžné střídání, hráči se 

tedy mohou vracet i několikrát zpět do hry. 

Kategorie U 13 hraje svá utkání na mírně zmenšeném hřišti, ale na menší 

branky 5 x 2 metry, počet hráčů je již 11:11 a hrají s obvyklou velikostí míče č.5. 

Kategorie U 12 hraje také v počtu l l: ll, ovšem již s míčem o velikosti č.4 a rozměr 

hřiště je opět upraven a na malé branky (Bejda, 2008). 

Kategorie U ll a U 1 O mají vnější podmínky k utkáním shodné. Hraj i v počtu 

7:7 s míčem velikosti č.4 a na malé branky (5 x 2 metry). Nejmladší kategorie U 9 a 

U 8 hrají na ještě více zmenšeném hřišti, vše ostatní je stejné jako pro kategorie U ll 

a U 1 O (Ondračka, 2005). 

2.2.2. Francie: 

"Snahy o zefektivnění přípravy mladých fotbalistů ve Francii sahají do konce 

70. let, od kdy se domácí fotbalová asociace snažila vytvořit první základy pro 

ucelenou koncepci přípravy tak, aby se podpořil všeobecný rozvoj fotbalu v zemi, ale 

k zásadnímu přelomu došlo až v polovině 80. let, kdy se dotvořená první verze této 

koncepce začala prosazovat jako systémový model s efektivními výstupy. 

Z hlediska věkových struktur je příprava francouzské fotbalové mládeže podobná 

jako v jiných zemích" (Sivek 2003, s. 29). 

Z hlediska modifikovaných forem fotbalu mají Francouzi rozdělené etapy 

tréninku s ohledem na věk hráčů následujícím způsobem: 

Začátek přípravy mladých fotbalistů začíná již v předškolním věku, na který 

přímo navazuje věková koncepce přípravy dětí mladšího školního věku. 

Pro 6 - 7leté děti nejčastěji zařazují průpravné hry i průpravná cvičení 4 proti 4 a 5 

proti 5, které tvoři vedle prvních náznaků osvojování prvních herních dovedností, 
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základní náplň přípravy. Základní herní "soutěžní" formou je hra na Y4 hřiště s počtem 

4 + 1 hráčů, která se uskutečňuje turnajovým způsobem. Dále pro 8 - 9leté děti 

zařazují herní formy 7 proti 7 na Y2 hřiště ( 6 + 1 ), pro 1 O - llleté děti herní formy 7 

proti 7 a 9 proti 9. Od 12let (respektive mezi 12 - 14 rokem) přechází ke standardní 

herní formě ll proti ll (Bejda, 2008) . 

.., .., 
2.2.3. Spanelsko: 

Svým způsobem kdekoli na světě udávají hlavní trendy mládežnického 

potažmo dospělého fotbalu přední evropské či světové kluby. Proto si dovolíme 

poukázat na systematiku španělského fotbalu pomocí koncepce přípravy fotbalové 

mládeže klubu FC Barcelona. 

Fotbalová příprava začíná již v předškolním věku tzn. někdy v 5-6 letech. 

Koncepčně jsou dále děti tříděny do věkových kategorií následovně: U-8, U-9 tzv. 

"Benjamínci", U-10, Ull tzv. "Alevi", U-12, U-13 tzv. "Infantil" a dále Kadeti, 

Juvenil a dospělí. 

Nejmladší kategorie hrají mistrovská utkání na plochách o rozměrech 60 x 40 m 

v rozestavení 7 proti 7 (šest hráčů v poli a jeden brankár"). Používají míče předepsané 

velikosti č. 4 a hrají na branky stejných rozměrů, jako se používají u nás tzn. 5 x 2 

metry. Věková kategorie "Alevi" používá podobně jako u nás již standardní soutěžní 

formu fotbalu ll proti ll na plochách standardních rozměrů. 

Hlavní důraz v tréninkové praxi je kladen na technickou dokonalost. Utkání jsou 

pokračováním tréninkové přípravy a hráčům je nechán prostor pro instinktivní a 

kreativní činnost v rámci stanovené organizace hry (McShane, 2000). 

2.2.4. Rakousko: 

Podobně jako v ostatních evropských zemích nabízejí přední kluby při získávání 

dětí nejen kvalitní sportovní přípravu, ale organizují a zajišťují celý vzdělávací a 

výchovný program. 

Strukturální charakteristiku můžeme naznačit následovně: 

Děti předškolního věku tzn. kategorie U-6 a U-7 a mladší trénují organizovaně 2 

x týdně. Děti mladšího školního věku tzn. kategorie U-8, U-9 a U-10 trénují 3 x 

týdně. Všechny ostatní kategorie trénují 4 x týdně. Od věkové kategorie U-8 se hrají 

regionální soutěže. 
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Tréninkový obsah týmů předškolního a mladšího školního věku je zaměřen 

pomocí programů převážně na individuální činnosti hráčů. "Velký prostor se věnuje 

všeobecnému pohybovému základu a speciálnímu tréninku techniky i taktiky 

v situacích 1 proti 1. Od týmů U-10 začíná trénink zónové obrany a kolektivního 

pojetí hry. Velký důraz je kladen na činnost 1 proti 1 v ofenzivní i defenzivní 

činnosti"(Štoudek 2004, s .28). 

Během nácviku jsou trenéry široce využívány nejrůznější pomůcky. Dále velmi 

často využívají malých forem fotbalu v podání herních cvičení a průpravných her 4 

proti 4. 

Z hlediska struktury tréninkové jednotky můžeme rozdělit obsah na 4 části: 

1. Všeobecná průprava (přibližně 20 % z celkového času TJ) 

2. Technická průprava (přibližně 20% z celkového času TJ) 

3. Rozmanité herní úkoly( přibližně 40% z celkového času TJ) 

4. Hra v malých formách fotbalu( přibližně 20 % z celkového času TJ ) 

(Štoudek, 2004) 

2.2.5. Anglie: 

V Anglii funguje tzv. rozvojový program, který se zaměřuje na klubové 

akademie pro hráče v rozmezí věku 9 až 19 let. V kategorii mladšího školního věku 

hrají stejně jako u nás minifotbal 8 proti 8 na hrací ploše o rozměrech 60 x 40 m, 

rozměry branek se od našich (5 x 2 m) však liší 5,5 x 1,8 ma se stejným míčem o 

velikosti číslo 4. 

Dalším rozdílem odlišujícím se od našich podmínek spočívá v dohodě mezi 

trenéry, kteří prokonzultují před začátkem utkání rozdělení hrací doby. Zpravidla 

rozdělí hrací čas, který je mimochodem 60 minut, na více než dvě části, nejčastěji 

bývá hrací doba 3 x 20 minut nebo 4 x 15 minut (McShane, 2002). 

Z didaktického hlediska uvádějí důvod vyššího rozčlenění utkání na kratší 

časové úseky jako výhodnější formu pro intenzivnější kontakt a komunikaci s hráči 

během přestávek, mohou v klidu řešit některé taktické úkoly a mít větší prostor pro 

koučink. Rovněž je výhodné konkrétní zařazení hráčů do utkání v klidu o přestávce. 

Více hráčů, při větším časovém prostoru, tak získává důležité herní zkušenosti 

(McShane, 2002). 
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"Typickým příkladem může být fotbalová akademie Manchesteru United, která 

je vedle profesionálního týmu druhou sportovní strukturální složkou klubu. Je tvořena 

týmy od 9 let až k rezervnímu týmu dospělých přes všechny věkové kategorie. 

Z pohledu organizace jednotlivých soutěží hrají týmy od 9 do ll let speciální lokální 

meziklubové turnaje 8 proti 8. Týmy od 12 do 14let hrají v prvním roce tytéž turnaje, 

ale v dalším roce již systémem ll proti ll" (Sivek 2004, s. 13). 

Základní orientace je zaměřena na rozvoj individuální techniky hráče a na jeho 

schopnost "umění hrát" ve variabilních herních podmínkách. Základní didaktická 

zásada se opírá zejména o rozvoj hráčových individuálních předností a odstraňování 

technických nedostatků. V přípravě mládeže mají zabudovanou ,,Meullesteenovu 

technickou školu" což je široký soubor metodických řad v manipulaci s míčem, které 

mají umožnit hráči vyhrát souboj 1 proti 1. Další významnou komponentou, která je 

charakteristická pro tuto akademii, je využívání herní formy 4 proti 4 na prostorech 

25 x 30 metrů i menších. Důvody, proč zařazují právě tuto formu, jsou následující: 

- intenzivnější kontakt s míčem 

- neustálé změny v herních situacích, které nutí hráče pozorně číst hru 

- neustálé přepínání z ofenzívy do defenzívy 

Z těchto a dalších důvodů mají v Manchesteru U. doloženo, že právě herní 

forma 4 na 4 a její varianty je nejvhodnější ze všech tzv. malých herních forem, takže 

nechybí takřka v žádné tréninkové jednotce všech týmů. 

Stručný obsah herní jednotky U- 10 až U-12 : skládá se ze čtyř částí 

1. Individuální práce s míčem tzv. volný program, jehož záměrem je navodit pocit 

individuální fotbalové "svobody"( přibližně 25 % z celkového času TJ ) 

2. Řízený program, jehož záměrem je rozvíjení individuální hráčské techniky, 

rozmanité úkoly a hra s míčem ( přibližně 30 % z celkového času TJ ) 

3. Malé formy fotbalu 4 proti 4, 8 proti 8 (přibližně 30 % z TJ ) 

4. Všestranná pohybová průprava ( přibližně 15 % celkového času TJ ) 

(Sivek, 2004) 
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2.2.6. Brazílie: 

Koncepce přípravy brazilských fotbalistů se odlišuje od přípravy ve vyspělých 

evropských státech zejména zakomponováním halového fotbalu do přípravy 

mládeže. Děti mladšího školního věku tzn. 6 - 1 Oleté se připravují pro další etapu 

zejména pomocí herních forem s počtem hráčů 5 proti 5 realizujících se převážně 

halovým fotbalem. Ve věku 1 O let se začínají hráči přeorientovávat od halových 

forem ke klubovému fotbalu. Téměř 2/3 dětí ve věku 10 - 14let hrají obě 

prezentované formy souběžně (Psotta, 2000b ). 

Podle Bejdy (2008) je ve zmiňované zemi velmi vysoká volnost v přístupu 

k mladým fotbalistům. Tamní hra rozděluje fotbal do tří skupin. První skupinou je 

klasický fotbal na fotbalovém hřišti, druhou je futsal a třetí je plážový fotbal. 

"Všechny mládežnické kategorie do dvanácti let se věnují futsalu a až mezi 

kategoriemi U ll a U 13 přichází rozhodnutí, zda se hráč bude nadále věnovat 

futsalu, nebo postoupí na vyšší úroveň a začne s velkým fotbalem, nebo se bude 

věnovat plážovému fotbalu. Vychází to také ze sociálních poměrů v této zemi. 

Většina dětí se věnuje fotbalu nebo futsalu na malých hřištích po celé zemi. Sociálně 

slabší vyhledávají minihřiště nebo plácky a zdokonalují se samostatně bez vedení 

dospělými a mají velkou motivaci, aby se zlepšovali, protože pro většinu z nich je to 

jedna z mála možností, díky které mohou sebe i své rodiny v budoucnosti 

ekonomicky zabezpečit" (Bejda 2008, s. 18). 

Podle Jíry (1999)je brazilské mládeži umožňováno, aby se zúčastňovala 

paralelně s normálním tréninkem také halového fotbalu. Tento halový fotbal začíná 

již od 6 let, zatímco "normální" klubový fotbal startuje teprve v I Oti letech. První 

žákovskou kategorií na klubové úrovni je tedy kategorie 1 O - 14 let. Hraje se na 

malých hřištích v počtu 5 proti 5 hráčům s míčem o rozměrech házenkářského. Hrací 

doba je stanovena jako v našich podmínkách 2 x 25 minut,přičemž tvrdost hry je 

relativně nízká, což velmi prospívá k rozvoji techniky. 
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2.2.7. Spojené Arabské Emiráty 

Země v současné době prochází velkým fotbalovým rozkvětem. Hráčská 

základna je dostatečně široká přičemž trénovat začínají děti od 6 let a vrcholem jsou 

družstva U-19. Kategoriálně jsou hráči zařazováni podle věku a výkonnosti. Mentalita 

arabského hráče kopané spočívá v přirozené hravosti. Tréninkové jednotky jsou 

stavěny především herně, velká pozornost je věnována hře dopředu a zakončování 

útoku, dále účelnému driblingu, obcházení soupeře a uvolňování se s míčem. 

V nácviku jsou preferovány průpravné hry založené na minimálním počtu doteků 

hráče s míčem s co nejrychlejším přenesením těžiště hry do pokutového území 

soupeře. 

Ve velké míře je do tréninkových jednotek zařazována hra 4 proti 4 zaměřená na 

kombinaci a zakončení na větším prostoru nebo 8 proti 8 a 10 proti 10 na malém 

prostoru s různými omezeními. Velkým nedostatkem je nácvik obranné činnosti u 

všech mládežnických mužstev. Patřičným způsobem tomuto problému nevěnují 

pozornost během tréninkových jednotek. Otázka taktiky vedení utkání, či taktického 

myšlení jednotlivých formací a hráčů se dostává do tréninkového procesu až u 15-

letých hráčů. 

"Každá věková kategorie hraje svoji mládežnickou soutěž systémem podzim 

jaro. Hraje se na hracích plochách obvyklých rozměrů, pouze kategorie do 13 let má 

branky velikosti 5 x 2 metrů" (Michal 2002, s. 8). 
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2.3. Česká republika 

"Hluboký rozpor mezi mírou pozornosti i konkrétní péčí na jedné a významem 

a možnostmi přípravky (až mladších žáků) na druhé straně má nepochybně své 

historické kořeny. Ještě 60. léta jsou u nás jak v teorii (odborné literatuře) tak v praxi 

(soutěže) pro věk 6-10 let, dobou temna. Přípravka je nejmladší nejen co do věku 

dětí, ale také svým vývojem" (Procházka 1997, s. ll). 

Dosud relativně krátký vývoj tréninkové a soutěžní existence přípravky se 

projevuje pestrou, někdy značně protichůdnou směsicí názorů na obsah a metodiku 

tréninku. Podle Procházky (1997) můžeme odlišovat rozdílné přístupy k tréninku 

přípravky: 

1. Hledisko cílové výkonnostní úrovně: 

• Pojetí účastnické, jehož cílem je účast a zapojení se do hry, přičemž fotbal je jen 

jedním z řady pohybových aktivit. Typickými znaky jsou nízká úroveň herního 

výkonu, obsah tréninků je zaměřen pouze na základní dovednosti a činnost jen 

v hlavním, soutěžním období. Vyskytuje se ve fotbalových klubech na nejnižších 

úrovních, ve školních či rekreačních podmínkách. 

• Pojetí výkonnostní, jehož cílem je dosáhnout maximální úrovně. Typickými znaky 

jsou celoroční činnost, důraz na individuální herní výkon. Vyskytuje se u klubů 

orientovaných na cílenou a vědomou práci a péči o mládež. 

2. Hledisko převažujícího tréninkového obsahu (míry specifičnosti): 

• Specifický trénink techniky, hra s detailem, až 80% času 

• Nespecifický trénink, především rozvoj motoriky, 60-65% času 

• Pojetí přednostního rozvoje individuálních herních výkonů v mnoha různých 

situacích -pozornost se zaměřuje na herní a osobnostní rozvoj hráče. Přispívají 

k tomu převážně průpravné hry malých forem a období nejmenší důležitosti 

výsledků utkání ve spojení s nejpříznivějším věkem pro pohybové a dovednostní 

učení. V tomto případě můžeme tento bod rozdělit ještě na dvě části a to: 

• Pojetí stejné důležitosti všech dovedností 

• Nepřerušované upřednostňování manipulace s míčem. 
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3. Hledisko stupně organizovanosti tréninku: 

• Trénink jako učební proces 

Jeho cílem je zajistit potřebnou výkonnost řízeným procesem v souladu se 

zákonitostmi pohybového učení a pedagogickými požadavky ( metodicko -

organizační formy). 

• Pojetí spontánního výkonnostního růstu 

Jeho cílem je nechat děti se fotbalově projevit. Největší část tréninku je věnována 

průpravným hrám s častou obměnou pravidel. 

4. Hledisko významu utkání: 

• Pojetí výsledkové jehož typickými znaky jsou: co nejlepší výsledek a umístění 

v tabulce, stabilní sestava, podřizování taktiky úspěšným výsledkům, 

nepřiměřenost koučování, opomíjení výchovné stránky atd .. 

• Pojetí výkonové (herní) jehož typickými znaky jsou: kvalitní individuální herní 

výkon, výsledek utkání je až druhotné kritérium. Důležitější než aktuální 

výkonnost a aktuální výsledky jsou perspektivní výkonnost a perspektivní 

výsledky (Procházka, 1997). 
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2.3.1. Pravidla soutěžních forem fotbalu 

V úvodu pravidel je zmiňováno, že minifotbal hrají chlapci ve věku 6 - ll let 

s platnými registračními průkazy. Právě v tento moment si dovolujeme nesouhlasit, 

protože vzhledem k dostupnosti a popularitě této hry se již několik let organizují i 

soutěže dívek a žen. 

V současné době platí platná pravidla fotbalu s následujícími odlišnostmi 

vyplývajícími ze specifických zvláštností této herní formy. 

• hrací plocha je polovinou normálního hřiště 

• pokutové území je ohraničeno značkami pro provedeni rohového kopu u 

mladších přípravek a prodlouženou boční čarou pokutového území normálního 

hřiště 

• branky mají rozměr 2 x 5 metrů, ofsajdové pravidlo zde neplatí 

• 8 metrů před brankou je vyznačena pokutová značka 

• v kategorii 6-8let (mladší přípravky) se vyznačí značky pro provedení kopu z 

rohu ve vzdálenosti 12 metrů od levé a pravé tyče branky, v kategorii 8-11 let 

(starší přípravky) se rohové kopy provádějí ze značky kopu z rohu a z průsečíků 

pomezní a středové čáry normálm'ho fotbalového hřiště 

• kroky brankáře v pokutovém území se nepočítají, při uvádění míče do hry 

brankařem musí být hráči soupeře mimo pokutové území 

• družstvo je složeno maximálně ze 16 hráčů, z čehož je vždy na hrací ploše sedm 

hráčů v poli a brankář, mezi všemi 16ti hráči může docházet libovolně k výměně i 

v nepřerušené hře avšak tím způsobem, že nejprve hřiště opustí střídající hráč a 

teprve poté může vstoupit na hrací plochu nový hráč, při porušení pravidel nařídí 

rozhodčí nepřímý volný kop ve prospěch druhého družstva, minimální počet 

hráčů družstva v utkání je pět hráčů v poli a brankář, klesne-li počet hráčů pod 6 

nelze v utkání pokračovat 

• v minifotbale není dovoleno hrát s kolíky, hráči musí mít chrániče holení 

• v utkáních lze použít zpětnou přihrávku brankáři, tj. malou domů 

• hrací doba jednoho utkání je 2 x 25 minut s dodržením poločasové přestávky 1 O 

minut, hraje se zásadně s míči velikosti "4" 

• při provádění volných kopů smí stát hráči soupeře minimálně 3 metry před 

brankářem 
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2.4. Mladší školní věk a fotbal 

Podle Dylevského (1997) začíná mladší školní věk vstupem do školy v 6. roce a 

končí ll. rokem. Podrobnější dělení je na mladší školní věk (do 9. roku) a střední 

školní věk (10-lllet). Ukončením 9. roku života nastávají podmínky pro rozumný 

počátek sportovního tréninku. Fyzická zdatnost je pro toto období nejvíce 

charakteristická. V dětských hrách panuje priorita míče, který je nejoblíbenější 

hračkou tohoto věku. 

Z hlediska dynamického rozvoje jednotlivých schopností ve spojení s věkem 

udávají následující údaje: 

• s rozvojem obratnostních schopností začínat mezi 8. až ll. rokem, přičemž 

optimální doba nácviku je mezi 1 O. až 13. rokem života 

• s rozvojem rychlostních schopností začínat mezi 8. až ll. rokem, přičemž 

optimální doba nácviku je mezi 12. až 15. rokem života 

• s rozvojem vytrvalostních schopností začínat mezi 10. až 12. rokem, přičemž 

optimální doba nácviku je mezi 10. až 13. rokem života 

• s rozvojem silových schopností začínat mezi 14. až 17. rokem v případě chlapců a 

mezi 13. až 16. rokem v případě dívek 

Dalšími poznatky z hlediska dynamiky vývoje ve vztahu muž - žena je 

rozdílnost ve vývoji kostí. Celkově vzato dívky mají průměrně o jeden až tři roky 

dříve ukončenou osifikaci kostí. Z hlediska maximální síly je důležitou hranicí právě 

10. rok života. Síla do tohoto mezníku vykazuje prakticky stejnou progresi, která 

dosahuje zhruba 40 %budoucího maxima. Dále křivka chlapců v porovnání 

s dívkami stoupá daleko strměji, přičemž v maximálních hodnotách dosahují dívky 

zhruba 70-75% maxima chlapců. 

Tento věk je označován jako "zlatý věk učení". Je mimořádně vhodný pro 

nácvik a rozvoj koordinačních schopností tzn. osvojování dovedností s míčem a 

orientaci v herních situacích. 

Koordinace = technika = vysoká úroveň herního výkonu. Proto by největší část 

tréninkového obsahu v těchto letech měl tvořit nácvik a v něm zdokonalování herních 

dovedností jednotlivce v upravených herních formách, v průpravných hrách 

zaměřených na správnost herního výkonu jednotlivců a jejich participaci na týmovém 

herním výkonu (Buzek, Procházka, 1999). 
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Důležitou úlohu sehrávají "senzitivní období", která můžeme charakterizovat 

jako optimální pro rozvoj jednotlivých motorických schopností. 

V tomto věku se zaměřujeme zejména na rozvoj koordinačních, rychlostních 

schopností a výbušné síly. Podíl herního a kondičního tréninku by měl být 80 : 20. 

Další rozvoj motorických schopností by měl probíhat pomocí pohybových her 

souběžně s průpravnými hrami ve fotbale (Fajfer, 2005). 

Hájek (2001) označuje období mladšího školního věku jako období 

prepubescence. Ve vývoji motoriky dominuje zvýšená schopnost učenlivosti, v níž se 

děti snadno a rychle učí na základě demonstrace a jednoduché instrukce. U dětí ve 

věku 6-8 let je mobilita doprovázena nadbytkem pohybu. Ve věku 8 -ll let dosahují 

v motorických testech častěji lepších výsledků chlapci než dívky. V motorickém 

projevu se zvyšuje počet kvalitativních znaků optimálně provedeného pohybu. Mizí 

nadbytečnost pohybů, obě pohlaví lépe zvládají složitější pohyby. 

Podle Havlíčkové (2000) začínají rozdíly ve fyzické výkonnosti mužské a 

ženské populace od puberty. Naší věkové kategorie se tato tematika dotýká již jen 

okrajově, ale považujeme za důležité, se o tomto problému ve vztahu k našemu 

výzkumu krátce zmínit. 

"Aerobní kapacita dívek se při práci ve vyšších intenzitách rychleji vyčerpá a 

proto přechází dříve na anaerobní laktátový způsob získávání energie. Fyzická 

výkonnost bývá ovlivněna nástupem menstruačního cyklu, přičemž u sportujících 

dívek se objevuje později. Cvičení dětí vzhledem k cvičení dospělých zahrnuje jistá 

specifika. Přes kladné stránky, jimiž je např. motivace, bychom měli věnovat 

pozornost stránkám záporným. Nebezpečí přepětí, nedokonalá termoregulace s níž 

souvisí podchlazení, přehřátí a dehydratace je jednou z mnoha. Zkrátka regulační 

mechanismy zajišťující homeostázu nejsou ještě úplně výkonné" (Havlíčková 2000, 

s. 120). 
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2.4.1. Biologický a kalendářní věk 

Podle Dovalila (2002) se jím rozumí skutečně dosažený vývojový stupeň 

jedince. Za pomoci nejrůmějších vyšetření (osifikace, vývoj chrupu, výška, váha aj.) 

můžeme odhadovat stáří, kterého v daný moment jednotlivec dosahuje ve srovnání 

s kalendářem. Naproti tomu je kalendářní věk stanoven pevně datem narození. 

S ohledem na tempo vývoje můžeme dále rozlišit vývojově zrychleného jedince, kde 

biologický věk je akcelerován oproti kalendářnímu. Opakem je vývojově zpomalený 

jedinec, kde biologický věk je doznané míry retardován oproti kalendářnímu. 

Podle Havlíčkové (2000) bychom měli děti zatěžovat především s ohledem na 

jejich biologický věk. Určování tohoto věku se týká prakticky dětí do věku 

adolescence. Určuje se pomocí porovnání základních antropometrických parametrů 

s populační normou. Nesprávným zatěžováním může dojít k nejzávažnějším škodám. 

Tabulka 1: Charakteristiky somatického vývoje a motorické výkonnosti 
v jednotlivých věkových obdobích (Fajfer, 1998) 

Věk Somatické údaje Motorická výkonnost 

Výška 
Index Řasy 4 x 10m(s) 

Skokd.z.m. 
Leh- sed 

BMI (cm) 
9let 133-139 15,8-17,4 16-26 12,3-11,5 158-175 35-43 
10 let 138-144 16,2-17,8 17 5-29 11,9-11,1 167-184 38-47 
11let 142-147 16,5-18,5 17,5-28 11,5-10,8 175-194 39-48 

2.4.2. Cíle, obsah a vědomosti o sportovní přípravě U-10, U-ll 

Cíle sportovní přípravy v této věkové kategorii by měly navazovat na předchozí 

etapu. Nesmímě důležitou roli představuje osobnost trenéra, který by měl u svých 

hráčů dbát na správné držení těla, učit a korigovat skupinové chování, utvářet 

psychické vlastnosti hráčů jako např. soutěživost, ctižádostivost, zodpovědnost, 

respekt. Tento věk je klíčový zejména pro nácvik a zdokonalování dovedností, 

herních činností jednotlivce, základních jednoduchých kombinací a jejich spojování 

do řetězců. Dalším bodem je postupné seznamování s taktickými základy v útočné i 

obranné fázi, usměrňování rozestavení hráčů, základní návyky součinnosti mezi 

jednotlivými hráči a skupinami. Pokračovat bychom měli ve všestranném pohybovém 

rozvoji, navázat a vhodně rozvíjet získanou úroveň aerobní kapacity, zaměřit se na 

rozvoj alaktátové kapacity společně s výbušnou silou dolních končetin. Začít bychom 

měli s nácvikem základních standardních situací a také s tréninkem brankáře. 
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V obsahu bychom se měli zabývat vjemovým rozvojem při řešení herních 

situací, zdokonalováním herních činností jednotlivce jako např. klamavé pohyby, 

uvolňování, nabíhání, hra tělem, hlavou. Dále bychom měli nacvičovat jednoduché 

herní kombinace založené na přihrávce, vzájemném zajišťování. Zařazovat bychom 

měli průpravná cvičení a průpravné hry, základy nácviku řešení individuálního 

taktického jednání v rámci jednotlivých postů, střídat hráče na jednotlivých postech 

včetně brankáře atp .. 

Co by neměl dělat hráč po skončení nácviku v 10 letech? Padat po střelbě, 

shlukovat se u míče, bezúčelně provádět výběr místa, pohybovat se jen v předozadní 

ose (Fajfer, 2005). 

Podle Buzka, Procházky (1999) by děti ve věku 8 - 10 let měly z hlediska 

požadavků na individuální a týmový herní výkon splňovat tyto dílčí úkoly: 

• klamavými pohyby a zrychlením se zbavit soupeře 

• vyhodnotit zda přihrát nebo si dovolit obejít soupeře 1 na 1 

• spolupracovat s nejbližším spoluhráčem při zakládání a vedení útoku 

• hráči by neměli zůstávat za obráncem "ve stínu", ale ukázat se pohybem 

• jednoduchá komunikace mezi hráči, zapojení brankáře do hry (větší hloubka) 

• zvládnutá orientace v přidělených prostorech, výměna míst útočníků 

• vzájemné zajišťování obránců 

• posouvání hráčů za těžištěm hry (alespoň v přerušené hře) 

• osobní bránění při standardních situacích před vlastní brankou 

2.4.3. Rozdíl mezi dívkami a chlapci v mladším a středním školním 

věku 

Je nutné upozornit na některé shodné a zvláště odlišné znaky v ontogenetickém 

vývoji od 6 do 14 let. Po dobu školního věku, zvláště do ll roků neexistují žádné 

rozdíly, které by výrazně omezovaly fotbal dívek a chlapců společně. Do dovršení 15 

let se výchovně vzdělávací proces uskutečňuje společně (koedukované třídy), fotbal 

je zahrnut v osnovách pro chlapce i pro dívky. Věkové zákonitosti, etapy, tělesné a 

psychické rysy jsou podobné zejména do jedenácti let. Později dochází mezi chlapci a 

dívkami k rozdílům fyzickým i psychickým, které nazýváme individuálními 

zvláštnostmi. 
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"V mladším školním věku (prepubescence) jsou změny ve výšce a hmotnosti 

vcelku vyrovnané. Změny v pohybové rychlosti a vytrvalosti jsou u obou pohlaví 

vyrovnané. Diference v rychlosti začíná ve věku asi 12 let, ve vytrvalosti (běh 12 

minut) jsou patrné rozdíly již od 7 let ve prospěch chlapců, větší diferenciace začíná 

ve věku ll - 12 let. Kdy chlapci výkonnost zvyšují, kdežto u dívek s přibývajícím 

věkem stagnuje i klesá. Ve skoku dalekém z místa mají podobné výkony až do 13. 

roku, poté u chlapců výrazně stoupá. Rozdíly ve statické síle začínají již kolem 10. 

roku. Ve středním školním věku zaznamenáváme dřívější nástup pubescence u dívek, 

přičemž jejich tělesná výška je v rozmezí ll -13 let vyšší než u chlapců. Kolem 15. 

roku mají již chlapci vyšší tělesnou hmotnost i výšku. Ve všech pohybových 

schopnostech se rozdíly ve výkonnosti prohubují. Stimulace aerobní zdatnosti je u 

chlapců progresivnější, obdobné trendy můžeme sledovat i u rychlostních schopností. 

V explozivní i dynamické síle vzrůstá u chlapců v obou ukazatelích výkonnost 

progresivně. V pozdějších létech však u děvčat, s výjimkou explozivní a dynamické 

síly, tělesná výkonnost stagnuje, nebo mírně klesá"(Fajfer 2005, s.25). 

2.4.4. Základní poznatky o tréninku dívek a žen 

Výkonnostní rozdíly mezi mužským a ženským fotbalem jsou podstatné. 

Můžeme konstatovat, že výkony žen jsou až na výjimky nižší. Ženy jsou méně 

trénovatelné, pomaleji zvyšují výkonnost, rychleji podléhají únavě a mají větší 

citlivost vůči rušivým vlivům. Zejména významné jsou morfologické a funkční 

rozdíly. 

,,Ženy mají menší: tělesnou výšku a tělesnou hmotnost včetně hmotnosti 

orgánů, kostí a svalů i nárůst svalové hmoty, počet červených krvinek, absolutní 

svalovou sílu, svalový tonus, srdeční výkon, kapacitu plic, ventilační hodnoty, 

aerobní kapacitu"(Havlíčková 2000, s. 119). 

"Naopak mají větší: procento tuku, kloubní pohyblivost, srdeční frekvence je 

stejná nebo vyšší, širší a nižší pánev. Dále mají na vyšší úrovni rovnovážné 

schopnosti, rytmus vnímají lépe než muži"(Havlíčková 2000, s. 119). 

Můžeme konstatovat, že se u žen hůře rozvíjí rychlostně- silové schopnosti. 

Kondici se doporučuje stimulovat převážně herním tréninkem, v případě posilování 

se snažíme o všestrannost, ale musíme dbát na postupné zatěžování. Nedoporučuje se 

zapojovat více svalových partií, protože při větší zátěži jsou ženy dříve unavitelné a 
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proces zotavení je v porovnání s muži značně delší. Zároveň bychom se měli 

v tréninku vyhnout většímu počtu opakovaných tvrdých doskoků. 

V technicko- taktické přípravě neexistují podstatné rozdíly, ženy mají lepší 

smysl pro orientaci. V psychologické přípravě se vyplácí větší takt, důvěra a častější 

komunikace. Můžeme konstatovat, že ženy jsou po psychické stránce labilnější, 

existují rozdíly v hodnotové orientaci. Mají větší smysl pro zodpovědnost a plnění 

úkolů. Z hlediska dietetického se doporučuje větší přísun železa. 

Specifickou situací v tréninku žen je období, ve kterém nastává menstruace. 

Z pohledu trenéra, pokud není sám ženou, doporučujeme individuální přístup a 

podstatný teoretický vhled do problému (Fajfer, 2005) 

2.4.5. Organizace soutěží dívek a žen ve fotbale v ČR 

V současné době jsou soutěže žen organizovány takto: 

Na reprezentační úrovni hrají v současné době čtyři družstva: A- mužstvo, U -

19, U- 17, U -15. Vnitřní struktura ženského fotbalu z pohledu domácích soutěží je 

následující: I. liga žen zahrnuje 12 družstev, II. liga je rozdělena do 4 skupin (1 česká 

- 12 družstev, 3 moravské- 9- ll), III. liga žen je rozdělena do 3 skupin po 10 

družstvech. 

Juniorská (dorostenecká) družstva čítají 12 týmů v extralize. Družstva mladších 

i starších žákyň čítají 8 týmů, které hrají zápasy spolu stejným systémem jako 

chlapci. Poslední v pomyslném žebříčku jsou hráčky přípravek. Z vlastní zkušenosti 

mohu konstatovat, že v současné době je u nás 8 týmů. Pražská Sparta hraje pražskou 

soutěž (zatím jako jediná) s týmy chlapců. Samozřejmě práce je to podstatně 

složitější, protože základna není tak široká v porovnání s chlapci. Do zařazení dívek 

mezi mladší žákyně pracujeme v přípravce AC Sparta Praha s dívkami, mezi kterými 

je věkový rozdíl i tři roky. Jedinou výhodou, kterou momentálně spatřuji, je povolená 

výjimka od ČMFS. Dívky podle ní mohou nastupovat do soutěží s chlapci o rok 

mladšími, což z hlediska dnešní výkonnosti přiměřeně odpovídá. 

Hráčky přípravky a žákyně mohou nastupovat za družstva žáků chlapců. Přesto, 

že dívky mohou hrát do 14 let za chlapce, většinou se vytvářejí u ženských 

fotbalových klubů samostatná družstva žákyň a přípravek. Věkové kategorie jsou 

podobné chlapeckým (mužským) pouze s tím rozdílem, že jsou věkově širší. Základní 
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ustanovení pro soutěže žen a dívek jsou až na několik výjimek stejná. Utkání se hrají 

podle pravidel fotbalu a věkové rozdělení je následující: 

• Přípravka 6 - 1 O let- hraje na 12 hřiště, rozměry branek 5 x 2 metry, 2 x 25 minut 

s 10 minutovou přestávkou, míč velikosti č. 4 v rozestavení 3-3-1 (forma 8 proti 

8 tzn. 7 hráček v poli a jeden brankář). 

• Mladší žákyně 1 O - 13 let - hrají na 12 hřiště, rozměry branek 5 x 2 metry, 2 x 

30 minut s 1 O minutovou přestávkou, míč velikosti č. 5 \'rozestavení 3-3-1 nebo 

2-3-2 (forma 8 proti 8 tzn. 7 hráček v poli a jeden brankář). 

• Starší žákyně 13 - 15 let- hrají na hřištích standardních rozměrů, ll proti ll , 

velikost branek 7,32 x 2,44 metru, míč velikosti č.5, hrací doba 2 x 35 minut. 

• Juniorská kategorie (dorost) 15 - 17 let - -hrají na hřištích standardních 

rozměrů, ll proti ll, velikost branek 7,32 x 2,44 metru, míč velikosti č.5, hrací 

doba 2 x 40 minut. 

• Ženy od 18 let - hrají na hřištích standardních rozměrů, ll proti ll, velikost 

branek 7,32 x 2,44 metru, míč velikosti č.5, hrací doba 2 x 45 minut. 
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2.5. Studie výkonnosti dětí a mládeže ve fotbalu 

Z hlediska kardiorespirační adaptace ve sportovní přípravě mládeže fotbalu 

můžeme pomocí dlouhodobého sledování určit limitní možnosti rozvoje výkonových 

předpokladů v souvislosti s věkem. Z hlediska funkčních předpokladů herního 

výkonu je evidentní, že úspěch ve hře je vztažen k oběma funkčním kapacitám 

aerobní a anaerobní výkonnosti. Informace o této věkové skupině jsou jen velmi 

těžko k nalezení. Z výzkumů 8-1 Oletých dětí, která pravidelně trénují 1,5 až 3 roky, 

můžeme potvrdit vysokou adaptační úroveň kardiorespiračních funkcí. V02max jako 

ukazatel aerobní výkonnosti 57 ml/min/kg u 8letých a 60,9 ml/min/kg u 10letých dětí 

jsou o 20 až 30% vyšší než u netrénujících dětí stejného věku (Psotta, 2000a). 

"Na základě těchto měření jsou pro 1 Oleté hráče fotbalu doporučována 

následující kritéria hodnocení základních funkčních predispozic, která můžeme získat 

laboratorním vyšetřením: 

maximální spotřeba kyslíku kolem 60 (58-62) ml/min/kg 

maximální aerobní běžecká rychlost vyšší než 13km/h 

běžecká rychlost na úrovni anaerobního prahu vyšší než 11,5km/h 

spotřeba kyslíku na úrovni anaerobního prahu vyšší než 75 % V02max 

Je nutné podotknout, že hodnoty V02max se s věkem hráčů až do dospělosti 

v podstatě příliš nemění. Tento fakt naznačuje, že růst herní výkonnosti je především 

spojen s rozvojem dalších funkčních kvalit jako jsou rychlostně silové předpoklady, 

nervosvalová koordinace, technika lokomoce resp. její mechanická účinnost" (Psotta 

2000a, s. 21). 

"Účinek intenzivního fotbalového tréninku (tzn. při předpokladu minimálně tří 

tréninkových jednotek a jednoho mistrovského utkání t)·dně) na dětský organismus je 

obdobný jako u dětí, která se věnují atletice. Energetická náročnost běhu (měřená 

jako množství energie potřebné pro přemístění 1kg hmotnosti těla na vzdálenost 1 

metru) je u 1 Oletých hráčů vyšší ve srovnání s dorosteneckými a dospělými hráči. 

Příčiny těchto rozdílů jsou: 

• Nedostatky v technice běhu u dětí, které odrážejí problémy se stabilitou v průběhu 

běhání na běhátku. 

• Vyšší frekvence kroku na rozdíl od dospělých a dorostenců, protože děti musí 

vykonat více kroků pro překonání stejné vzdálenosti ve srovnání s většími 

jedinci" (Psotta 2001 , s. 12). 
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Z hlediska fyziologického profilu výkonu hráče v utkání bylo v 80. a 90. letech 

prováděno testování na elitních dospělých hráčích. Chybějí však analýzy u dalších 

věkových skupin. Poznatky jsou dostupné u kategorie U-14, jejichž některé hodnoty 

jsou následující: průměrná spotřeba kyslíku kolem 69 % V02max, srdeční frekvence 

kolem 81 % SFmax, což jsou zhruba střední hodnoty tělesného zatížení.Celková 

vzdálenost překonaná v utkání byla 6,6 km, dále v tomto věku je nižší výskyt 

krátkodobých vysoce intenzivních až maximálních intervalů činnosti. Důvodem je 

potřeba delšího intervalu odpočinku po akutním zatížení po vysoce intenzivních 

herních akcích (Psotta, 2000a). 

Podle Hellera a kol. (1996) rozdíl v maximálním aerobním výkonu má tendenci 

být menší v dětství, ale v pubertě se značně zvětšuje, zvláště u chlapců. Zvýšení 

maximální spotřeby kyslíku (V02max/kg) lze pozorovat u llletých chlapců po 

dvouletém tréninku. 

"Byla prokázána i nižší aktivita enzymů podílejících se na glykolýze ve svalech 

sportujících dětí (fotofruktokináza- PFK). Tento enzym je pak pravděpodobně 

zodpovědný za nižší anaerobní kapacitu dětí (mají nižší koncentraci laktátu jak při 

maximálním, tak i submaximálním cvičení). Mladí sportovci v porovnání s dospělými 

mají podobnou koncentraci ATP a CP, zatímco obsah glykogenu ve svalech je 

nižší"(Heller 1996, s. 153). 

2.5.1. Energetické krytí při vykonávání pohybové činnosti 

Jakýkoliv pohyb může být vykonáván určitým stupněm úsilí, který 

charakterizuje hráčovo zatížení během činnosti (intenzitu). Projevuje se rychlostí a 

frekvencí pohybu, překonávání odporu atp .. Fyziologický základ je spojen 

s energetickým zabezpečením organismu při jeho realizaci. 

"Z biochemických a fyziologických poznatků vyplývá, že zdroje energie, jejich 

průběžná resyntéza a způsob uvolňování se odlišují podle stupně aktuálního úsilí při 

cvičení (a tím také podle doby trvání). Zjednodušeně se hovoří o tzv. ATP-CP, LA a 

02 systému Oaktátová, laktátová a aerobní zóna energetického krytí)" (Dovalil 2002, 

s. 139). 

V praxi se pro vyjádření intenzity využívá tepové frekvence, která odráží podíl 

aerobních a anaerobních procesů při vykonávání pohybu. Při cvičeních, v nichž se 

tepová frekvence pohybuje do hranice 150 tepů za minutu, označujeme energetické 
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krytí jako aerobní (02, nízká intenzita). V hodnotách od 150 do 180 tepů za minutu 

v závislosti na délce trvání cvičení můžeme rozlišit krytí aerobně-anaerobní (LA+ 

02, střední intenzita) a krytí anaerobní laktátové (LA, submaximální intenzita). Nad 

hranicí 180 tepů za minutu je energetické krytí organismu označováno jako anaerobní 

laktátové (ATP-CP, submaximální intenzita) (Dovalil, 2002). 

Dále ještě považujeme za důležité zmínit některé pojmy, které bezprostředně 

souvisí s touto problematikou: 

• Aerobní výkon: V02max (3-5 1/min) nebo (30-60 ml/min/kg), nejvyšší možná 

individuální spotřeba kyslíku dosažitelná při práci velkých svalových skupin za 

jednotku času. Dětské hodnoty ve věku 6ti let se pohybují okolo 31 ml/min/kg u 

chlapců a 30 ml/min/kg u děvčat. V 10 letech jsou průměrné hodnoty u chlapců 

44,6 a u děvčat 39,7 ml/min/kg a ve 14letechjsou tyto hodnoty zhruba 52,9 a 

42,3 ml/min/kg. 

• Aerobní kapacita: tento pojem neníjednoznačný, ale můžeme ho označit jako 

jistou dispozici jedince pracovat s co nejvyšší možnou spotřebou kyslíku po co 

nejdelší dobu 

• Aerobní práh: je taková hranice z hlediska intenzity, při které se začíná 

v organismu tvořit laktát (1-2 mmol/1). 

• Anaerobní práh: je taková nejvyšší intenzita konstantního zatížení, při které 

k úhradě energie nestačí pouze aerobní procesy, začínají se aktivovat procesy 

anaerobní glykolýzy, ale celý metabolický systém úhrady energie zůstává 

vyrovnaný (část laktátu se ještě odbourává). Trénovaný člověk vydrží pracovat na 

této hranici 10 až 30 minut. Spotřeba 02 se pohybuje mezi 70-90% V02max (LA 

4-5 mmol/1). 

• V02max -maximální spotřeba kyslíku: udáváme ho v %, v podstatě ukazuje 

hodnotu, kterou je tělo schopno pracovat (při využití 100% 02 je tělo schopno 

pracovat 8- 15 minut, výjimečně 20 minut, nejlepší sportovci za touto hranicí 

mají využití okolo 90%). 

• Kritická intenzita: je takové úsilí při vykonávání jisté činnosti, při kterém spotřeba 

0 2 dosahuje maxima tzn. 100% (Dovalil, 2002). 
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2.5.2. Intermitentní trénink 

Z hlediska pohybu se fotbal liší jak od vytrvalostních, tak od jednorázově 

silových sportů. Z toho lze usuzovat, že nejdůležitější komponentou tělesné 

výkonnosti je schopnost hráče opakovaně vykonávat krátkodobou vysoce intenzivní 

činnost v průběhu utkání. Tato schopnost byla dříve označována jako specifická 

kondice, vytrvalost nebo kondiční vytrvalost. S posunem znalostí lze dnes tvrdit, že 

tuto schopnost určují tyto faktory: rychlostně silové faktory, anaerobní faktory 

(rychlostně vytrvalostní), mechanická účinnost běhu ve vyšších rychlostech, 

zotavovací schopnosti po aktuálním zatíženi, psychická adaptace na intenzivní 

střídavou činnost. 

"Nejnovější výzkumná pozorování pohybové aktivity dětí a adolescentů 

ukazují, že drtivá většina intervalů jejich pohybové činnosti je kratší než 15 sekund a 

jejich průměrné trvání pouze 6 sekund" (Psotta 2003, s. 25). 

"Intermitentní trénink zahrnuje krátké vysoce intenzivní intervaly činnosti 

střídané intervaly nižší intenzity nebo odpočinku. Právě tento typ tréninku 

představuje dostatečné množství podnětů pro udržení a rozvoj rychlostně silových 

schopností, anaerobní kapacity a zároveň působí na schopnosti organismu rychle se 

zotavovat po vysoce intenzivní zátěži. Naproti tomu tradiční intervalový trénink je 

charakteristický pro činnost s pravidelným střídáním pracovních intervalů a intervalů 

odpočinku s konstantní nebo subjektivně maximální intenzitou. Intermitentní trénink 

může představovat paradoxně pozitivní podněty pro rozvoj aerobní vytrvalostní 

schopnosti hráče. Podle výzkumů může mít tento typ tréninku pozitivní účinky jak na 

anaerobní (rychlostní, rychlostně vytrvalostní) i aerobní (vytrvalostní) schopnosti" 

(Psotta 2003, s. 25). 
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3. VYZKUMNA CAST 

3.1. Hypotézy 

Z dosud publikovaných prací a z vlastního náhledu na tuto problematiku 

předpokládáme že: 

1. Velikost hrací plochy a změna počtu hráčů ovlivní charakter a obtížnost herních 

situací a tím se změní i četnost herních činností. Vyšší počet hráčů může zvyšovat 

četnost specifických herních situací, ale ve vztahu k větší herní ploše může 

naopak četnost ubývat. 

2. Tělesné zatížení bude značně odlišné v obou herních formách. Srdeční frekvence 

hráček může být z hlediska individuálních intenzitních pásem vyšší v hrách 

malých forem s menším počtem hráčů. 

3. Orientace a organizace hry (činnostní koheze a participace) na plochách větších 

rozměrů s více hráči může být pro jednotlivce i skupiny podstatně složitější. 

4. Počet opakování a míra obtížnosti specifických herních činností zaručuje 

předpoklad pro motorické učení. 
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3.2. Cíl a úkoly 

3.2.1. Cíl práce 

Cílem naší diplomové práce je porovnat předem stanovené parametry 

(kvantitativní a kvalitativní) mezi herními formami fotbalu 8 proti 8 na Y2 hřiště a ll 

proti ll na ploše standardních rozměrů u hráčů (hráček) mladšího školního věku. 

Dále vysledujeme hodnoty tělesného zatížení reprezentovaného srdeční frekvencí 

v průběhu utkání obou soutěžních herních forem fotbalu. 

3.2.2. Úkoly práce 

1. Provést laboratorní vyšetření (zátěžové vstupní testy pomocí běhátka) námi 

vybraného souboru hráček (n = 12), na jejich základě získáme verifikované 

parametry (SFmax, SFANP, SFAEp, V02max), které poslouží jako odrazový 

můstek pro další postup v naší práci. 

1. Provést výběr kvantitativních a kvalitativních parametrů, které budeme sledovat. 

2. Zajistit dostatečný počet snímačů srdeční frekvence (Polar S610i),jejichž pomocí 

zaznamenáme tělesné zatížení v utkáních. 

3. Zajistit herní plochu s tribunami, která bude vhodná pro pořízení videozáznamu 

obou utkání, natočit videozáznam. 

4. Provést srovnávací analýzu realizovaných herních činností a herních situací 

v námi preferovaných formách fotbalu na odlišných velikostech hracích ploch a 

s rozdílnými počty hráčů za pomoci časové a frekvenční analýzy. 

5. Vyhodnotit tělesné zatížení během obou utkání. 

6. Eventuelně formulovat doporučení pro tréninkový proces dětí mladšího školního 

věku. 

41 



4. METODOLOGICKÁ ČÁST 

4.1. Charakter sledovaného souboru 

Námi sledovaným souborem byly dívky mladšího školního věku kategorie 

U-10 fotbalového týmu AC Sparta Praha (n = 12). Družstvo desetiletých dětí 

s věkovým rozmezím 10,7 +/- 0,5 roku dochází k tréninkovým jednotkám dvakrát 

týdně po dobu 1,75 +/-0,4 roku. V rámci přípravy a nedostatečně široké základny 

hráček se zúčastňují jednoho přípravkového mistrovského utkání týdně a někdy 

vypomáhají při mistrovských utkáních mladších ligových žákyň. 

4.2. Použité metody 

Prvním krokem naší práce bylo vyhledat a seznámit se s dostupnými literárními 

prameny, které souvisí s naší problematikou. Při studiu pramenů jsme zároveň zahájili 

rešeršní práce. 

V naší experimentální studii jsme zvolili pro získání validních poznatků 

především tyto metody: 

1. Pro porovnání námi zvolených forem fotbalu jsme použili komparativní metodu. 

Její pomoci jsme docílili jistého srovnání kvantitativních a kvalitativních údajů 

(ve smyslu herních činností jednotlivce, činnostní koheze a činnostní participace) 

mezi herními formami 8 proti 8 na ~ hřiště a ll proti ll na hřišti standardních 

rozměrů. 

1. Z obou utkání jsme pořídili videozáznam, na jehož podkladě jsme pomocí 

nepřímého pozorování analyzovali předem stanovené parametry. 

Při analýze kvantitativních a kvalitativních parametrů jsme se orientovali 

z převážné části na útočnou fázi. Vycházeli jsme z novodobých moderních trendů 

současného fotbalu, který v této věkové kategorii upřednostňuje zejména kreativní 

řešení směrem k brance soupeře. Podkladem pro výběr herních činností a situaci nám 

byla zejména doposud známá teorie děje utkání a práce (Psoty, R., Bunce, V., Jíry. M., 

2000c). 
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Pro analýzu kvalitativních parametrů jsme se zaměřili zejména na činnostní 

determinanty týmového herního výkonu. Jsou jimi: 

1. Činnostní koheze, která je charakterizována soudržností, spoluprací a souhrou 

hráčů v souladu s taktickým jednáním při realizovaných činnostech v průběhu 

utkání. 

2. Činnostní participace, která je charakteristická mírou účasti jednotlivých hráčů na 

týmovém herním výkonu. 

4.3. Sběr dat 

4.3.1. Vstupní zátěžové testy 

Laboratorní testování hráček AC Sparta Praha proběhlo 3 .6. 2008 na FTVS UK 

v Praze. Složeno bylo ze tří částí. Před zahájením hráčky prošly antropometrickým 

měřením, kdy jim byla změřena tělesná výška, hmotnost a zaznamenán věk. Následně 

byly rozděleny na tři skupiny, přičemž každá skupina odešla na měření do jiné 

laboratoře. 

V prvním testování se měřila pomocí speciální nášlapné desky, spojené pomocí 

kabelů s počítačem, stabilita na obou chodidlech nejprve s otevřenýma a následně se 

zavřenýma očima po dobu 30 sekund. Nohy byly paralelně postaveny, kotníky a 

kolena se nedotýkaly (vzdálenost 5- 10 cm), ruce podél těla. Následně vyšetření 

pokračovalo měřením rovnovážné polohy nejprve na pravé pak na levé noze po dobu 

60 sekund. Druhá noha byla mírně pokrčena, ruce volně podél těla. 

V druhém testování byly hráčky podrobeny měření složení těla. Pomocí 

speciálru'ho přístroje (princip bioimpedance) jim bylo změřeno tělesné složení 

(procentuální vyjádření tělesného tuku v těle a aktivní tukuprostá hmotnost) a 

vyhodnoceno bylo také rozložení svalové hmoty na všech čtyřech končetinách včetně 

trupu. Spočítán byl mimo jiné také index BMI. 

V poslední části byl hráčkám pomocí běhacího koberce proveden test do vita 

maxima, z něhož vyšly hodnoty maximální srdeční frekvence, ventilační hodnoty, 

V02max, koncentrace laktátu v krvi, maximální běžecká rychlost a hranice aerobního 

a anaerobního prahu. Pásma intenzit byla odvozena od individuálních hodnot srdeční 

frekvence na úrovni ventilačního prahu zjištěného v průběhu závislosti ventilace a 

spotřeby kyslíku zjištěné v aerobním stupňovaném zátěžovém testu na běhacím 
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koberci dle metodiky Bunce. Rychlost běhu pro submaximální zatížení byla zvolena 8 

a 1 O km/hod. Po krátkém odpočinku následoval pomocí stupňovaného zatížení test 

do vita - maxima od rychlosti 8 km/hod při 5° sklonu běhátka. 

4.3.2. Monitorování srdeční frekvence 

Pro zjištění a následnou analýzu tělesného zatížení v průběhu utkání jsme 

hráčkám nainstalovali zařízení pro monitorování srdeční frekvence v podobě sport 

testerů značky Polar S610i a 810i (hrudní pás a hodinky). Zmiňované zařízení 

zaznamenávalo srdeční hodnoty každých 5 sekund po celý průběh utkání, přičemž 

odchylka tohoto zařízení udávaná výrobcem je maximálně+/- 1 tep. Z hlediska 

verifikace naměřených hodnot mezi oběma zmiňovanými herními formami jsme 

dětem přidělili hráčské funkce, ve kterých v nepozměněné formě vystupovaly 

během obou utkání (tzn. obránce, záložník, útočru'k). 

Jednotlivé záznamy tělesného zatížení byly počítačově analyzovány a 

zpracovány pomocí programu POLAR PROTRAINER do grafů. Z křivek jsme 

následně určili, vzhledem k výsledkům naměřeným při utkání (vstupních testech), 

v jakých pásmech a na jakých hranicích se hráčky v průběhu utkání nacházely. 

Pro získání hraničních ukazatelů (aerobní práh, anaerobní práh) jsme vycházeli 

z poznatků Psotty a kol. (2006). 

Ze zátěžového testu do vita maxima jsme získali potřebné parametry u 

jednotlivých hráček, které jsme si mohli popřípadě dopočítat následovně: 

• Anaerobní práh: SFANP = SFmax x 0,9 

• Aerobní práh: SFAEP = SFANP x 0,88 

Obecně vzato se doporučuje v případě děvčat postupovat podle vzorce: 

• Anaerobní práh: SFANP = (226- věk) x 0,85 

Vzhledem k interpretaci výsledků rozlišujeme v našich měřeních tři základní 

hraniční pásma vyjádřená srdeční frekvencí a spotřebou kyslíku: 

• Anaerobní pásmo: SF >SFANP podle Psotty a kol. (2006) se jedná o zatížení 

vysoké intenzity- SF vyšší než 85% SFmax a V02max 75-100% 

• Aerobně- anerobní pásmo: SFAP ::5SF2: SFANP. podle Psotty a kol. (2006) se jedná o 

zatížení střední intenzity- SF v pásmu 70- 85 % SFmax a V02max 65-80 % 

• Aerobní pásmo: SF< SFAEp, podle Psotty a kol. (2006) se jedná o zatížení nízké 

intenzity - SF v pásmu 60 - 70 % SFmax a V02max 50-75 % 
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4.3.3. Pořízení videozáznamu utkání 

Videozáznam první herní formy 8 proti 8 (7 hráčů v poli a 1 brankář) jsme 

pořizovali pomocí dvou stativů a videokamer SONY mini DVD s rozlišením 720 x 

576 pixelu (velikost 1 pixelu 16 um) a ohniskovou vzdáleností 30 mm. Snímací 

frekvence byla použita 50 půlsnímků za sekundu (25 snímků za sekundu). Utkání se 

hrálo ve sportovním centru AC Sparta Praha na hřišti č. 3, které je umístěno vpravo 

v rohu. Možností, jak umístit kamery, jsme měli hned několik. Vzhledem k tomu, že 

tribuny byly ze dvou stran hřiště (při orientaci hry na Y2 hřiště podél kratší - brankové 

a delší -autové čáry), rozhodli jsme se umístit jednu kameru za branku do výšky 20 

metrů a zhruba 30 metrů od kolmého průmětu vodorovné spojnice s brankovou čárou. 

Druhou kameru jsme umístili na delší stranu hřiště zhruba do výšky 15 metrů a 

vzdálenosti 45 metrů od kolmého průmětu vodorovné spojnice a postranní (autové) 

čáry. Obě kamery byly umístěny tak, aby zachycovaly komplexní děj utkání v celé 

jeho šířce i délce. 

Videozáznam druhé herní formy ll proti ll ( 1 O hráčů v poli a 1 brankář) jsme 

pořizovali taktéž dvěma videokamerami SONY se stativy. Utkání se hrálo taktéž ve 

sportovním centru AC Sparta Praha, ale zásadní rozdíl od předchozí formy byla 90 

stupňová zrněna orientace hry, která probíhala na ploše standardních rozměrů. Obě 

kamery jsme umístili do stejné výšky zhruba 15 metrů na delší stranu hrací plochy a 

zhruba 30m od kolmého průmětu vodorovné spojnice s postranní (autovou) čárou. 

Každá kamera byla umístěna zhruba uprostřed hrací poloviny tak, aby zachycovala 

komplexní děj utkání v celé šíři na jedné polovině hřiště. 

Obě zmiňované formy fotbalu jsme se snažili maximálně přiblížit reálným 

herním podmínkám a situacím. Vycházeli jsme z pravidel minifotbalu,jehož hrací 

doba je 2 x 25 minut. Mezi poločasy jsme dodrželi přestávku, která trvala z časových 

důvodů 5 minut. Utkání se konala v jednom týdnu, konkrétně v úterý a ve čtvrtek (10. 

a 12. 6.) ve stejný čas a byla řízena svazovým rozhodčím. Přizpůsobili jsme se 

týdennímu mikrocyklu pouze s tím rozdílem, že místo tréninkových jednotek jsme 

zařadili tyto experimentální zápasy. První utkání se konalo s týdenním odstupem od 

provedení vstupních laboratorních zátěžových testů. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1. Výsledky kvantitativních a kvalitativních ukazatelů 

v modifikovaných formách fotbalu 

Po časově náročném zpracování dat získaných nepřímým pozorováním 

videozáznamů dvou modifikovaných forem utkání jsme dostali konečné výsledky, 

které jsem shrnuli do následujících tabulek a přehledů. Právě tato data nás informují 

o kvantitativních a kvalitativních ukazatelích herního výkonu hráčů v průběhu utkání 

obou zmiňovaných modifikovaných forem fotbalu (8 proti 8 na ~ hřiště a l l proti ll 

na hřišti standardních rozměrů). 

Naší snahou bylo maximálně se přiblížit skutečné soutěžní formě utkání, a proto 

jsme zvolili hrací dobu 2 x 25 minut s 5 minutovou přestávkou. Z hlediska objektivity 

byly všechny získané údaje ohraničeny právě tímto limitem. 

Vyhodnocení kvantitativních a kvalitativních parametrů herního výkonu hráčů 

je znázorněno pomocí tabulek v přílohách č. 1 - 5. 

Příloha č. 1 je zpracována pomocí tabulkové formy, ve které jsme za pomoci 

frekvenční a časové analýzy vyhodnotili činnostní charakteristiky v herní formě 

fotbalu 8 proti 8 na 112 hřiště. Zaměřili jsme se z velké části na útočné herní činnosti, 

protože předpokládáme, že hlavním cílem tohoto věkového období je trend rozvíjející 

kreativitu hráče/ů. Tabulka zahrnuje zároveň kvalitativní i kvantitativní parametry. 

Z hlediska sledovaných kvantitativních parametrů herního výkonu hráčů v této 

modifikované soutěžní formě nám vyšly následující hodnoty: počet útočných fází 

(69), přičemž jsme rozlišovali útočné fáze založené na jedné přihrávce (26), na 2-3 

přihrávkách (30), na 4- 5ti přihrávkách (8) a útočných akcích s více přihrávkami (5). 

Z hlediska místa založení útočné akce jsme se zaměřili na útočnou fázi založenou na 

vlastní polovině hřiště (27) a na soupeřově (útočné) polovině ( 42). Otázku zabývající 

se četností střelby (49)jsme dále rozpracovali a sledovali následovně: střelba 

zakončená mimo branku (26), střelba do branky (23) a útočné fáze nezakončené 

střelbou (22). Dalším parametrem spadajícím do této kategorie byl počet přihrávek 

mezi hráči (254), které jsme dále rozdělili na adresné (153) a neadresně (1 Ol). 

Z kategorie standardních situací jsme se zaměřili zejména na sledování základních, 

během hry nejčastěji používaných, mezi které jsme vybrali: autové vhazování (1 0), 

rohové kopy (8), a přímé, nepřímé volné kopy (1 ). Při analyzování této herní formy 
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jsme sledovali ještě vzniklé soubojové situace (138), průměrnou dobu trvání jedné 

útočné fáze (8,4s) a čistý čas hry ( 32 mim 29s). 

Z hlediska kvalitativních parametrů jsme analyzovali činnostní determinanty 

týmového herního výkonu (činnostní kohezi - soudržnost, spolupráce, souhra hráčů, 

činnostní participaci - míra účasti na hře). Parametr, který nám pomohl při analýze 

tohoto problému, byl následující: sledovali jsme počet hráčů zapojených do 

jednotlivých útočných fází vzniklých v náhodně proměnných podmínkách utkání. 

Útočné fáze vzniklé spoluprací 1 - 2 hráčů během utkání jsme zaznamenali (34 ), 3 -

4 hráči (28), 5 a více hráči (7). 

Příloha č. 2 je zpracována taktéž tabulkovou formou. Z hlediska míry účasti na 

hře jsme zvolili za parametr výskyt herních mikro-situací v ději utkání, přičemž jsme 

nerozlišovali, zda se jedná o útočnou či obrannou fázi. Nejčastěji vyskytující se herní 

situací, kterou museli hráči v průběhu utkání řešit, byla situace 1 : 1 ( 151 ), dále 2 : 2 

(26), 2: 1 (20), 3 : 2 a 1 : 2 obě (14), 3 : 3 (ll), 2: 3 (8), 3 : 4 (6), 3 :1, 2 : 4 a 4 : 3 

shodně (2), 4 : 2 (1 ). 

Stejným systémem jsme postupovali i v případě přílohy č. 3 a přílohy č. 4. 

Příloha č. 3 ukazuje činnostní charakteristiky zachycené pomocí frekvenční a časové 

analýzy v herní formě fotbalu ll proti ll na ploše standardních rozměrů (se 

standardními brankami). Zaměřili jsme se stejně jako v předchozí modifikované 

formě na útočné herní činnosti, protože předpokládáme, že hlavním cílem tohoto 

věkového období je trend rozvíjející kreativitu hráče/ů. Tabulka zahrnuje zároveň 

kvalitativní i kvantitativní parametry. Z hlediska sledovaných kvantitativních 

parametrů herního výkonu hráčů v této modifikované soutěžní formě nám vyšly 

následující hodnoty: počet útočných fází (47), přičemž jsme rozlišovali útočné fáze 

založené na jedné přihrávce (10), na 2-3 přihrávkách (21), na 4-5 přihrávkách (13) 

a útočných akcích s více přihrávkami (3). Z hlediska místa založení útočné akce jsme 

se zaměřili na útočnou fázi založenou na vlastní polovině hřiště ( 18) a na soupeřově 

(útočné) polovině (29). Otázku zabývající se četností střelby (37) jsme dále 

rozpracovali a sledovali následovně: střelba zakončená mimo branku (ll), střel ba do 

branky (26) a útočné fáze nezakončené střelbou (12). Dalším parametrem spadajícím 

do této kategorie byl počet přihrávek mezi hráči (214), které jsme dále rozdělili na 

adresné (129) a neadresné (85). Z kategorie standardních situací jsme se zaměřili 

zejména na sledování základních, během hry nejčastěji používaných, mezi které jsme 
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vybrali: autové vhazování (7), rohové kopy (4), a přímé, nepřímé volné kopy (7). Při 

analyzování této herní formy jsme sledovali ještě vzniklé soubojové situace (169). 

průměrnou dobu trvání jedné útočné fáze (9,6s) a čistý čas hry (38 min 31 s). 

Z hlediska kvalitativních parametrů jsme analyzovali činnostní determinanty 

týmového herního výkonu (činnostní kohezi - soudržnost, spolupráce, souhra hráčů, 

činnostní participaci -míra účasti na hře). Parametrem, který nám pomohl při analýze 

tohoto problému, byl následující: sledovali jsme počet hráčů zapojených do 

jednotlivých útočných fází vzniklých v náhodně proměnných podmínkách utkání. 

Útočné fáze vzniklé spolupráci 1 - 2 hráčů během utkání jsme zaznamenali (1 0), 3 -

4 hráčů (27), 5 a více hráčů (IO). 

Příloha č. 4 je zpracována taktéž tabulkovou formou. Z hlediska míry účasti na 

hře jsme zvolili za parametr výskyt herních mikro-situací v ději utkání, přičemž jsme 

nerozlišovali, zda se jedná o útočnou či obrannou fázi. Nejčastěji vyskytující se herní 

situací, kterou museli hráči v průběhu utkání řešit byla situace 1 : I (Il9), dále 2 : 2 

(22), 3 : 3 (22), 2: 1 (15), 1 : 2 (10), 3 : 2 (8), 2: 3 (5), 4: 3 (4), 3 : I (3), 4 : 4 (2), 4: 

2 a 3 : 4 shodně (1) a situace 4: 2 se během utkání nevyskytla (0). 

V příloze č. 5 jsme hodnoty sledovaných parametrů obou zmiňovaných 

modifikovaných forem fotbalu srovnali a kromě toho jsme je vyjádřili procentuálně. 

Podrobněji se k této příloze vyjádříme v kapitole 5.3 .. 

48 



5.2. Výsledky tělesného zatížení hráčů v utkání v modifikovaných 

formách fotbalu 

Po zpracování informací a dat získaných prostřednictvím laboratorního a 

terénního šetření jsme získali konečné výsledky, které jsme shrnuli v následujících 

přílohách za pomoci tabulkové formy. V obou modifikovaných herních formách 

fotbalu jsme se pokusili s ohledem na sledování tělesného zatížení maximálně 

přiblížit k reálným herním podmínkám soutěžního utkání, které je pro námi vybranou 

věkovou skupinu prioritní. Všechny tabulkové hodnoty jsou ohraničeny časovým 

limitem, který činí v našem případě 2 x 25 minut. 

Příloha č. 6 přináší kompletně zpracovaný přehled antropometrických, 

funkčních a výkonových parametrů získaných při laboratorním vyšetření. Pro bandy 

se staly hráčky AC Sparta Praha ve věkovém rozmezí 1 O - ll let. Vzhledem 

k průměrným antropometrickým hodnotám věku a výšky vyšlo u vybraného souboru, 

že 5 ze 7 lOletých hráček jsou pod výškovým průměrem a 2 hráčky naopak tuto 

hranici převyšují (podle Fajfera (1998) je stanovena na 138- 144cm). U llletých 

hráček jsme shledali 3 z 5 v rozmezí a 2 hráčky nad stanovenou hranicí (podle Fajfera 

(1998) je 142 -147cm). Kromě jiného bylo hráčkám zjištěno procentuální množství 

tuku v těle, které se pohybovalo v rozmezí 13,0 do 19,0 %, aktivní tukuprostá hmota, 

minutová ventilace jejíž hodnoty byly v rozmezí 41 až 55 1/min. 

Pro nás nejpodstatnějšími údaji však bylo zjištění prahových hodnot srdeční 

frekvence. Pomocí stupňovaného zátěžového testu do vita maxima jsme zjistili 

maximální srdeční frekvenci (SFmax), srdeční frekvence na úrovni anaerobního 

prahu (SFANP) a aerobního prahu (SFAEP). Z těchto údajů jsme vycházeli při následném 

hodnocení diagnostiky zatížení deseti hráčů v obou modifikovaných formách fotbalu. 

Kromě jiného tabulka poskytuje údaje o maximální rychlosti běhu dosaženého 

na běžeckém pásu při testu do vita maxima. Hodnoty se pohybují v rozmezí od 1 O do 

14 kmih, dále zahrnuje koncentraci laktátu v krvi, která dosahovala hodnot 8,7 do 

10,3 mmol/1, maximální spotřeba kyslíku (V02max) udávaná v% 71 -76,4 a aerobní 

výkon V02max udávaný v (1/min) nebo (ml/min/kg), který značí nejvyšší možnou 

individuální spotřebu kyslíku dosažitelnou při práci velkých svalových skupin za 

jednotku času, byl v rozmezí od 40,0 do 52,0, přičemž průměrné dětské hodnoty ve 

věku 1 O let jsou podle Dovalila (2002) u chlapců 44,6 a u děvčat 3 9, 7 ml/min/kg. 

V našem laboratorním šetření se 4 hráčky dostaly nad hranici 50 ml/min/kg a jedna 
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jen těsně pod tuto hranici. Z toho můžeme usuzovat, že vliv pravidelného tréninku 

zapříčiňuje zlepšení aerobního výkonu nad hranici průměru. 

Příloha č. 7 poukazuje na rozdíly mezi výkonovými parametry (SFmax, SF ANP a 

SF AEP) dosaženými v zátěžovém testu do vita maxima a ve dvou modifikovaných 

formách fotbalu, konkrétně ve formě 8 proti 8 na Yz polovině hřiště a ve formě ll 

proti ll na hřišti standardních rozměrů u sledovaného souboru hráček (n = 1 0). Blíže 

se k této problematice vrátíme v kapitole 5.3 .. 

Příloha č. 8 diagnostikuje pomocí procentuálního vyjádření tělesné zatížení ve 

vymezených intenzitních pásmech u deseti hráček v průběhu utkání v herní formě 8 

proti 8 na Yz hřiště. Ukazuje individuální čas strávený v jednotlivých intenzitních 

pásmech během padesátiminutového utkání (2 x 25 minut). Abychom zajistili 

objektivní srovnání mezi oběma herními formami, stanovili jsme hráčkám jednotlivé 

hráčské funkce, které se pro ně staly neměnnými pro obě utkání (obránce, záložník, 

útočník). Během utkání jsme se snažili o co nejrovnoměrnější zatížení z hlediska 

odehraného času. Za zmínku stojí hodnota 65% stráveného času ve hře nad hranicí 

anaerobního prahu uL. H., 12,7% stráveného ve smíšeném pásmu a 22,3% 

v intenzitním pásmu pod hranicí aerobního prahu. Opačným případem v této herní 

formě jsou hodnoty K.T., která z časového hlediska strávila v intenzitním pásmu nad 

hranicí anaerobm'ho prahu pouhých 13,6%, ve smíšeném pásmu 22,4% a pod hranicí 

aerobního prahu 63,3%. Podrobněji se k této problematice vrátíme v kapitole 5.3 .. 

Příloha č. 9 diagnostikuje pomocí procentuálm'ho vyjádření tělesné zatížení ve 

vymezených intenzitních pásmech u deseti hráček v průběhu utkání v herní formě ll 

proti ll na ploše standardních rozměrů (herní čas 2 x 25 minut). Hráčky nastupovaly 

na stejných hráčských postech jako v předchozí formě. Při srovnání stejné hráčky, 

konkrétně L.H. můžeme konstatovat, že strávila 35,7% v intenzitním pásmu nad 

hranicí anaerobního prahu, 21,4% ve smíšeném pásmu a 42,9% v pásmu pod hranicí 

anaerobního prahu. Opačným případem v této herní formě jsou hodnoty K.K., která 

z časového hlediska strávila v intenzitním pásmu nad hranicí anaerobního prahu 

pouhých 6,4%, ve smíšeném pásmu 14,4% a pod hranicí aerobního prahu 78,3%. 

Podrobněji se k této problematice vrátíme v kapitole 5.3 .. 

Příloha č. 1 O charakterizuje celkovou průměrnou procentuální charakteristiku 

tělesného zatížení u vybraného souboru hráček v obou modifikovaných herních 

formách fotbalu. V tabulkové formě můžeme porovnat zastoupení jednotlivých 
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intenzitních pásem, ve kterých se hráčky během utkání pohybovaly. V pásmu nad 

hranicí anaerobm'ho prahu strávily hráčky 30,6% času v herní formě 8 proti 8 na ~ 

hřiště. Naproti tomu v herní formě ll proti ll jen 19,6%. Ve smíšeném pásmu byly 

hráčky z celkové doby 23,2% v herní formě 8 proti 8 a 36,4% v herní formě ll proti 

ll. Největší časové zastoupení v obou herních formách fotbalu mělo intenzitní pásmo 

pod hranicí aerobního prahu a to 46,3% v modifikované formě 8 proti 8 a 44,3% 

v herní formě ll proti ll. 

Příloha č. ll znázorňuje pomocí grafu tělesné zatížení reprezentované srdeční 

frekvencí v herní formě 8 proti 8 na Y2 hřiště. 

Příloha č. 12 znázorňuje pomocí grafu tělesné zatížení reprezentované srdeční 

frekvencí v herní formě ll proti ll na ploše standardních rozměrů. 

Rozdíl mezi oběma grafy je patrný. V prvním případě jsou vidět náhlé změny 

srdeční frekvence, které jsou dány prudkým zvýšením úsilí. Můžeme konstatovat, že 

vliv intermitentního pohybuje v modifikované hře 8 proti 8 patrnější a 

pravděpodobnější. Naproti tomu v herní formě ll proti ll nejsou změny tak výrazné, 

z čehož usuzujeme, že tempo hry nebylo tak proměnné. 
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5.3. Závěry vyplývající z výsledků 

V příloze č. 5 jsme hodnoty sledovaných parametrů obou zmiňovaných 

modifikovaných forem fotbalu srovnali a kromě toho jsme je vyjádřili procentuálně. 

Výsledky naznačily jasný trend, který je charakteristický četnostním nárůstem 

kvantitativních ukazatelů se zmenšováním herní plochy. Sledované parametry byly až 

na výjimky v modifikované herní formě 8 proti 8 četnostně vyšší než ve standardní 

aplikované formě hry 1 Oletých ll proti ll. Celková četnost útočných fází 

vysledovaná během hrací doby 2 x 25 minut byla následující: 69 útoků ve formě 8 

proti 8 a naproti tomu 4 7 útoků ve standardní formě ll proti ll. Při rozlišování 

útočných fází v závislosti na počtu přihrávek z výsledků vyplynulo, že ve zmenšené 

formě z hlediska četnosti bylo v utkání 26 útočných akcí založených na 1 přihrávce, 

což v procentuálním vyjádření činí 37,7%. Ve standardní formě utkání bylo zjištěno 

pouze 1 O útoků založených právě na 1 přihrávce. V procentuálním vyjádření tento 

počet činí 21,3%. V obou modifikovaných formách jasně dominují útočné akce 

založené pomocí 2-3 přihrávek. Z hlediska četnostního a procentuálního jsou 

hodnoty následující: 30 útoků ve zmenšené formě činí 43,5% a 21 útoků ve 

standardní formě 44, 7%. Útočné akce založené na 3 - 4 přihrávkách jsou naopak 

četnější ve standardní herní formě. Skóre námi zaznamenané činí 13 útoků, 

procentuálně vyjádřeno 27,6%. Naopak ve zmenšené formě na Y2 hřiště 8 útoků, 

jejichž hodnota je 11,6%. Útočné fáze založené na pěti a více přihrávkách se 

vzhledem k četnosti předchozích útočných akcí vyskytovaly méně. V modifikované 

formě 8 proti 8 pouze 5, což činí 7,2% a ve standardní formě ll proti ll pouze 3, což 

je 6,4%. 

Vzhledem k těmto výsledkům můžeme konstatovat, že výskyt rychlých 

protiútoků založených na jedné přihrávce v náhodně proměnných podmínkách hry je 

častější v menších herních formách fotbalu. Rozhodujícím faktorem, jak se zdá, 

nemusí být počet hráčů na hrací ploše, ale její rozměry. Ve standardní formě hry je 

z procentuálního hlediska patrné, že počet útoků založených na 1 přihrávce je zhruba 

o 113 nižší než v modifikované herní formě 8 proti 8 na Y2 polovině hřiště. Důvodem, 

jak se zdá, může být nedostatečný silový rozvoj hráčů, kteří jsou v utkání limitováni 

délkou a razancí přihrávky. Naproti tomu v obou modifikovaných herních formách 

převládla četnost útočných akcí na 2-3 přihrávky. Vzhledem k technicko - taktické 

vyspělosti hráčů této věkové kategorie se jeví tento parametr jako 
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nejpravděpodobnější. Ve standardní herní formě ll proti ll je četnost útočných akcí 

založených 3 - 4 přihrávkami zastoupena výrazněji (více jak Y4) v porovnání 

s modifikovanou herní formou 8 proti 8 (více jak 1110). Rozdíl mezi těmito 

hodnotami přisuzujeme právě velikosti hrací plochy a většímu časovému prostoru při 

řešení herních situací při hře ll proti ll. Založení útočných akcí pomocí 5 a více 

přihrávek je podle našeho názoru limitováno právě technicko - taktickou vyspělostí 

hráčů. Z hlediska četnostního i procentuálního je tento parametr nejméně zastoupen. 

Navíc si myslíme, že v modifikované hře 8 proti 8 na Yz hřiště je proveditelnost 

daleko obtížnější vzhledem k menšímu rozměru hrací plochy a také k menšímu 

časovému prostoru. 

V případě místa založení útočné akce můžeme říci, že z pohledu procentuálního 

je založení na vlastní polovině podobné (39,1 a 38,3%). Z pohledu četnostního 

zastoupení se však parametry odlišují. V modifikované hře 8 proti 8 byl založen útok 

26krát, přičemž charakterově ve většině případů rozehrával brankář nohou na jednoho 

z obránců. Naproti tomu ve hře standardních rozměrů nejčastěji zakládal útočné akce 

brankář pomoci výkopů. Procentuální zastoupení útočných akcí založených na 

soupeřově polovině bylo taktéž podobné (60,9 a 61,7%), četnostně se však lišilo (42 

a 29). Vyšší zastoupení útočných akcí na soupeřově polovině bylo dáno charakterem 

rozehrávky. V případě herní formy 8 proti 8 se jednalo o případnou ztrátu míče při 

rozehrání mezi brankářem a obránci. Ve standardní herní formě byl tento parametr do 

jisté míry ovlivněn silovými předpoklady hráčů, kteří z kopu od branky či výkopu 

brankáře nedokázali dostat míč na soupeřovu polovinu. 

Dalším sledovaným parametrem bylo zapojování hráčů do útočné fáze. Ve 

zmenšené formě 8 proti 8 byla nejčetněji zastoupena a řešena útočná fáze založená 

1-2 hráči a to 34krát, což v procentuálním vyjádření činilo 49,3%. Ve standardní 

formě jsme zaznamenali ll útoků, jejichž procentuální hodnota je 23,4%. Útočné 

akce založené 3-4 hráči se četnostně zdaleka nelišily. Ve zmenšené formě jsme 

zaznamenali řešení 28krát, což procentuálně činilo 40,6%. Ve standardní formě řešili 

hráči útočnou akci v tomto počtu 27krát, což procentuálně činilo 57,4%. Útočnou fázi 

založenou na spolupráci 5 a více hráčů jsme zaznamenali 7krát, což procentuálně 

vyjádřeno bylo 1 O, 1%. Ve standardní formě hry řešili útočné akce v tomto počtu 

9krát, což činí 19,2%. Tyto hodnoty jasně charakterizují, že v herní formě 8 proti 8 na 

Yz hřiště převažuje řešení herních situací s menším počtem hráčů. Dalším 
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vysledovaným poznatkem je častější výskyt rychlého protiútoku, jemuž podle našeho 

názoru nahrávají kratší vzdálenosti a celkově menší rozměry herní plochy. V herní 

formě ll proti ll na ploše standardních rozměrů převažuje řešení herních situací 

s větším počtem hráčů. Podle našeho úsudku nahrává tomuto faktu právě větší 

vzdálenost mezi brankami, kterou jsou hráči nuceni kombinačně překonávat. 

Další parametr, který jsme pomocí nepřímého pozorování analyzovali, byla 

střelba. Z četnostního hlediska můžeme konstatovat, že v herní formě 8 proti 8 na Y2 

hřiště se střílelo více než ve standardní herní formě ll proti ll ( 49 vs. 3 7). Počet 

střeleckých pokusů umístěných do prostoru mezi břevno a brankové tyče byl velmi 

podobný ( 23 vs. 26), procentuálně jsou však tyto hodnoty odlišné (46,9% vs. 70,1 %). 

Počet střeleckých pokusů, které nakonec skončily mimo brankový prostor, byl (26 vs. 

ll) ve prospěch herní formy 8 proti 8. Procentuálně vyjádřeno (53,1% vs. 29,9%). Na 

základě těchto výsledků usuzujeme, že na vysokém procentu úspěšnosti střelby 

v herní formě ll proti ll má významný podíl větší časový a herně plošný prostor 

společně s většími rozměry branek (standardní rozměr 2,44m x 7,32m). 

Analyzovali jsme také četnostní rozdíl přihrávek mezi oběma herními formami. 

Ve zmenšené herní formě jsme zaznamenali 254 přihrávek a ve standardní herní 

formě 214 přihrávek. Podle výsledků usuzujeme, že ve zmenšené herní formě jsou 

hráči v důsledku tlaku soupeře a menšímu časovému i hernímu prostoru nuceni 

rychleji řešit vzniklé herní situace za pomoci přihrávky, a tak předcházet ztrátě míče. 

Naproti tomu ve standardní formě mají vice prostoru a času pro individuální držení 

míče. Pro překonání vzdálenosti jsou však limitováni silovými a rychlostně

vytrvalostními vlastnostmi, které je nutí přihrát se snahou využít "čerstvého" hráče, 

který posune těžiště hry blíže k soupeřově brance. Počet přihrávek hovoří ve prospěch 

adresných (153 vs.l29) v obou sledovaných herních formách. Počet neadresných 

přihrávek jsme zaznamenali (101 vs. 85). V procentuálním vyjádření se hodnoty 

téměř neliší: (60,2% vs. 39,8%) ve formě 8 proti 8 a (60,3% vs. 39,7%) ve standardní 

formě ll proti ll. Z těchto hodnot lze usuzovat, že v tomto konkrétním případě se 

vliv změny počtu hráčů a velikosti hrací plochy neodrazil na technické stránce 

sledovaného souboru hráček. Tyto parametry se však projevily v otázce četnosti 

přihrávek. 

Během analýzy standardních situací jsme zaznamenali vyšší počet sledovaných 

parametrů v herní formě 8 proti 8 na 'l'2 hřiště u autového vhazování a rohových kopů 
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(1 O vs. 7 a 8 vs. 4). Naopak tomu bylo při analýze přímých a nepřímých kopů, kdy 

jsme zaznamenali jednoznačnou převahu tohoto parametru ve standardní herní formě 

ll proti ll (7 vs.l ). 

Analýzou soubojových situací vzniklých během hry jsme se taktéž zabývali u 

obou modifikovaných herních forem. Vyšších hodnot dosáhl tento parametr u herní 

formy ll proti ll hrané na ploše standardních rozměrů (169 vs.l38). Podle všech 

indicií tomu tak bylo ze tří důvodů: I. zvýšení počtu hráčů na hrací ploše, 2. menší 

počet individuálních akcí s I-2 přihrávkami, 3. vzhledem k větším rozměrům hrací 

plochy bylo při útočné fázi potřeba spolupráce více hráčů, čímž docházelo častěji 

k soubojovým situacím ať už z důvodů nepřesnosti či jiných. 

S předchozími body souvisí další parametr, který jsme také podrobili analýze. 

Byla jím průměrná doba trvání jedné útočné fáze. Pomocí časové analýzy jsme 

dospěli k výsledku, který ukazuje, že v herní formě 8 proti 8 trvala útočná fáze o 1 ,2s 

méně než ve standardní herní formě (8,4s vs. 9,6s). 

Posledním parametrem, který jsme analyzovali, byl čistý herní čas. V herní 

formě 8 proti 8 se hrálo 32 minut 29sekund a ve standardní herní formě 38 minut 

3I sekund. Skutečnost těchto hodnot se zdá být pravděpodobná, protože během 

analyzování byly zjištěny delší časové herní úseky bez přerušení právě ve standardní 

herní formě ll proti ll. 

Příloha č. I O charakterizuje celkovou průměrnou procentuální charakteristiku 

tělesného zatížení u vybraného souboru hráček v obou modifikovaných herních 

formách fotbalu. V tabulkové formě můžeme porovnat zastoupení jednotlivých 

intenzitních pásem, ve kterých se hráčky během utkání pohybovaly. Hypotéza č.2 se 

opírá o tvrzení, že tělesné zatížení bude značně odlišné v obou herních formách a 

srdeční frekvence hráček může být z hlediska individuálních intenzitních pásem vyšší 

v hrách malých forem s menším počtem hráčů. Vzhledem k dosaženým výsledkům, 

které ukazují, že v modifikované herní formě 8 proti 8 na Yz hřiště strávily hráčky 

v pásmu nad hranicí anaerobního prahu 30,6% (ve standardní herní formě 19,6%),ve 

smíšeném pásmu 23,2% (ve standardní herní formě 36,4%) a intenzitním pásmu pod 

hranicí aerobního prahu 46,3% (ve standardní herní formě 44,3%), můžeme s touto 

hypotézou souhlasit. 
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6. DISKUSE, DŮSLEDKY A DOPORUČENÍ 

6.1. Diskuse 

Fotbalu se věnuji aktivně jako hráč od přelomu předškolního a mladšího 

školního věku. Dnes vystupuji zároveň v roli trenéra i hráče. Často mě napadá otázka, 

proč i já jsem v tomto sportu nedosáhl těch nejvyšších cílů, které jsem si vysnil jako 

malý kluk. Během studia člověk nabývá ruku v ruce teoretických a praktických 

vědomostí, které postupem času syntetizuje. Dnes mohu posoudit didakticko

metodické postupy nácviku herních dovedností v našich nejlepších mládežnických 

sportovních klubech, které mohu zpětně porovnat se svými zkušenostmi nabytými o 

několik let nazpátek. Jednoznačnou odpovědí na mou otázku je systematická a 

přiměřená práce s mládeží, která se odrazí v kvalitě tréninkového procesu a budoucí 

výkonnosti dětí. Právě proto jsem se snažil v této práci alespoň částečně přispět za 

pomoci analýzy modifikovaných herních forem fotbalu, které mají v našich 

podmínkách charakter soutěžního utkání, k nalezení odpovědí týkajících se 

aplikování různých herních forem fotbalu do tréninku dětí. 

Z vyhodnocených výsledků kvantitativních a kvalitativních parametrů, ale i 

výsledků diagnostiky zatížení v průběhu utkání, jsou mezi jednotlivými 

modifikovanými formami hry zřejmé určité rozdíly. Shrneme-li všechny naše získané 

výsledky (viz přílohy 1-12), které nám podávají jistý obraz o individuálním a 

týmovém herním výkonu hráčů v obou modifikovaných soutěžních herních formách 

fotbalu, dojdeme k závěru, že méně vhodnou pro děti mladšího školního věku je 

z pohledu metodicko-organizačního standardní soutěžní forma hraná na ploše 

standardních rozměrů s počtem hráčů ll proti ll. Důvodů k tomuto tvrzení máme 

hned několik. Vzhledem k tomu, že v této formě hodnoty kvantitativních parametrů 

ukazují nižší hodnoty, vyskytují se zde další překážky. Z hlediska silových 

předpokladů a větších vzdáleností mezi hráči docházelo daleko častěji 

k nepřesnostem. Orientace v herním systému byla pro hráčky zprvu velmi 

dezorientující, z čehož lze usuzovat, že hráčky v tomto \rěku ještě nejsou dostatečně 

připravené po mentální a taktické stránce. Jednak se změnil oproti první herní formě 

počet hráčů na hrací ploše a dále se zvětšil samotný herní prostor. Vzhledem k těmto 

parametrům nebyl herní blok kompaktní směrem do hloubky ani do šířky. 

Nedocházelo k posunování za těžištěm hry a mezi jednotlivými řadami vznikaly 
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přílišné mezery. To mělo za následek neefektivní zapojování hráčů do hry a tím 

pádem spolupráce mezi hráči nebyla ideální. Dalším problémem jsou již několikrát 

zmiňované silové předpoklady hráčů, které se nejmarkantněji projevily při zahrávání 

standardních situací. Vzhledem ke standardním vzdálenostem hrací plochy vznikl 

veliký problém při zahrávání rohových kopů, přímých a nepřímých kopů. Ohrožení 

brankového území bylo v těchto situacích zcela výjimečné, a proto nepovažujeme 

tuto formu za zcela vyhovující této kategorii. Toto tvrzení podtrhuje další významné 

fotbalové pravidlo -pravidlo ofsajdu. V herní formě 8 proti 8 na ~ hřiště se zcela 

vypouští, kdežto ve standardní herní formě tvořilo významnou překážku při zakládání 

a vedení útočných akcí. Díky častému porušení tohoto pravidla četnostně převládá 

v této herní formě parametr zahrávání přímých a nepřímých kopů. V herní formě 8 

proti 8 na 'll hřiště dosahují kvantitativní parametry vyšších hodnot (častější 

opakování specifických herních činností individuálních i týmových), což podle 

našeho názoru jednoznačně přispívá ke zlepšení motorického učení. Vzhledem 

k menším rozměrům hřiště docházelo častěji ke střídání útočných či obranných fází. 

Menší počet hráčů znamenal pro jednotlivce menší množství podnětů a tím pádem i 

lepší orientaci ve hře. Oproti velkému fotbalu zde zůstává výhoda zmenšené hrací 

plochy. Zapojení jednotlivců do děje utkání je častější a tím i podíl na týmovém 

herním výkonu se podle našeho názoru zvětšuje. 

V porovnání s herní formou 5 proti 5 (brankář a 4 hráči v poli) má podle 

Buzka, Procházky (1999) tato forma výhodu ve větším herním prostoru, kde jsou 

navíc tři hráči, což umožní větší variabilitu při řešení herních situací. 

Podle Buzka, Procházky (1999) potřebují děti oficiální herní formu v takové 

podobě, která podpoří jejich výkonnostní růst. Pro hráče mladšího školního věku 

upřednostňují herní formy 4 proti 4 a 7 proti 7 s brankáři. 

Výhodu 4 hráčů v poli s jedním brankářem vidí jako nejmenší herní formu, 

která dokáže navodit nejjednodušší reálné podmínky utkání. Tento počet hráčů již 

splňuje předpoklady pro výskyt a případný nácvik technicko - taktických herních 

základů v relativně snadnějších podmínkách. Jako optimální velikost herní plochy 

udávají 52 x 37 metrů (1/4 standardní hrací plochy). Z hlediska činnostní 

charakteristiky se zde uplatňuje časté střídání útočné a obranné fáze, vysoká 

frekvence střelby atp .. Velkou výhodou této herní formy je možnost zdokonalování 

orientace v prostoru vůči míči, spoluhráčům i protihráčům. Dále možnost řešit herní 
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situace v jednodušších podmínkách (menší počet hráčů), častější (četnější) osvojování 

herních dovedností v herních podmínkách, podpora tvořivosti a snazší přehlednost ve 

hře. 

Vyjádřit se však jednoznačně k tomu, která herní forma je pro hráče v této 

věkové kategorii nejvhodnější, je obtížné a problematické. V přílohách č. 2 ač. 4 

jsme se zabývali četnostní charakteristikou herních situací realizovaných hráči 

v průběhu utkání v útočné i obranné fázi v obou modifikovaných soutěžních formách 

fotbalu. V obou formách jednoznačně dominoval výskyt herních situací 1 proti 1. 

V herní formě 8 proti 8 se dále nečastěji vyskytly (řazeno sestupně) herní situace 2 

proti 2, 2 proti 1, 3 proti 2, 1 proti 2 a 3 proti 3 aj .. V herní formě ll proti ll (řazeno 

sestupně) tomu bylo následovně: 2 proti 2, 3 proti 3, 2 proti 1, 3 proti 2 aj .. 

Podle Bejdy (2008) představuje utkání test hráčů v reálném časoprostorovém 

pojetí. Pomocí utkání můžeme získat reálné poznatky o zvládnutí individuálních i 

týmových herních činnostech ( přednostech či nedostatcích). Utkání 5 : 5 s brankářem 

znamená, že na hřišti jsou 4 : 4. Tento počet umožňuje podporovat hráče s míčem 

(stavět se, uvolňovat se bez míče, aby spoluhráč měl několik možností pro přihrávku) 

zepředu, zezadu a z boku. 

"Utkání 3 : 3 není dobré, neumožňuje využít prostorově ani šířku, ani délku 

hrací plochy" (Bejda 2008, s. 14) 

S tímto tvrzením si však dovolujeme nesouhlasit, jelikož si myslíme, že počet tří 

hráčů již umožňuje prostorové řešení herní situace jak do hloubky tak do šířky. 

Vzhledem k výsledkům vzešlým z analýzy obou utkání lze tvrdit, že výskyt herních 

mikrosituací 3 proti 3 se stává důležitým herním parametrem při řešení útočných i 

obranných situací během utkání. 

Z výsledků našeho výzkumu a námi prostudovaných literárních zdrojů si 

dovolujeme tvrdit, že z kvantitativního hlediska považujeme za nejvhodnější 

modifikovanou herní formu 5 proti 5 (brankář se 4 hráči v poli), jelikož se ukázalo, že 

se zvýšením počtu hráčů a zvětšením herní plochy četnostně klesají sledované 

parametry. Malé formy fotbalu s menším počtem hráčů mohou být spojeny s vyššími 

požadavky na činnostní participaci hráčů a tím i vyššími nároky na tělesné zatížení. 

Z hlediska kvalitativního však nepovažujeme tuto herní formu fotbalu pro naší 

věkovou kategorii za vhodnou a v případě soutěžního utkání dáváme přednost 

modifikované soutěžní formě s 8mi hráči v poli (brankář se 7 hráči). Nejméně vhodný 
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pak shledáváme standardní herní model s ll hráči (brankář a 1 O hráčů v poli) na ploše 

standardních rozměrů. 

Vzhledem k analýze kvalitativních a kvantitativních výsledků jsme paralelně 

diagnostikovali za pomoci Sport-testerů značky Polar zatížení hráčů v průběhu obou 

modifikovaných utkání. V příloze č.7 jsme pomocí tabulkové formy poukázali na 

významný problém, který do jisté míry může hrát zásadní roli při vyhodnocování 

získaných dat. Jedná se o rozdílné hodnoty mezi výkonovými parametry dosaženými 

v zátěžovém testu a ve hře výše zmiňovaných modifikovaných forem fotbalu. 

Konkrétně se jedná o maximální srdeční frekvenci (SFmax). Z výsledků je patrné, že 

zmiňovaná SFmax dosažená při laboratorním vyšetření na běhacím koberci při testu 

do vita-maxima dosahuje nižších hodnot než ve hře. Pravděpodobnou příčinou bylo 

prostředí, ve kterém hráčky zažily první takovouto zkušenost. Dosažení subjektivního 

maximálního výkonu bylo ovlivněno do jisté míry psychikou a neuměním soustředit 

se na několik věcí naráz. Naproti tomu reálné herní prostředí, kde je myšlenkový 

proud zaměřen na bezprostřední dění na hřišti a měření není primární, dovoluje 

hráčkám dosahovat subjektivních maximálních výkonů. Právě tyto rozdíly mají 

přímou spojitost s dalšími pro nás důležitými parametry, jimiž jsou hodnoty 

anaerobního prahu (SFANP) a aerobm'ho prahu (SFAEP). Po dlouhé úvaze jsme se 

nakonec rozhodli vyhodnotit tělesné zatížení podle parametrů, kterých dosáhly hráčky 

v průběhu utkání. V příloze č. ll ač. 12 znázorňujeme pomocí grafu tělesné zatížení 

reprezentované srdeční frekvencí v herní formě 8 proti 8 na Y2 hřiště a ll proti ll na 

ploše standardních rozměrů. Rozdíl mezi oběma grafy je patrný. V prvním případě 

jsou vidět náhlé změny srdeční frekvence, které jsou dány opakovaným zvyšováním 

úsilí. Můžeme konstatovat, že vliv intermitentního pohybu je v modifikované hře 8 

proti 8 patrnější a pravděpodobnější. 

Podle Psotty (2003) z analýzy pohybu hráče v utkání vyplývá, že kromě 

krátkých sprintů je tvořen dalšími krátkodobými činnostmi rychlostně-silového 

charakteru a neortodoxními pohyby (běh vzad, cval stranou apod.),jejichž vyšší 

energetické požadavky byly prokázány v některých studiích. Ze struktury herních 

aktivit vyplývá, že charakteristické pro tělesné zatížení v průběhu hry jsou opakující 

se intervaly krátkodobých vysoce intenzivních až maximálních zatížení, která jsou 
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přerušena pohybovými aktivitami nižší intenzity, jež mají ve vztahu ke krátkodobým 

mezním projevům zotavný charakter. 

Z uvedených východisek vyplývá, že schopnost vykonávat opakovaně 

krátkodobou pohybovou činnost subjektivně maximální intenzitou (rychlostně 

silového charakteru), a to v podmínkách neúplného zotavení, může být důležitou 

komponentou tělesné a funkční kapacity hráče fotbalu. Zároveň si ale dovolujeme 

tvrdit, že úroveň aerobních schopností jakožto adaptace na pravidelné tréninkové 

zatěžování nemusí nutně znamenat významný funkční předpoklad herního výkonu. 

Při aplikaci pohybového zatížení u dětí je třeba respektovat skutečnost, že děti mají 

malou schopnost pracovat na kyslíkový dluh tzn. že je pro ně méně vhodné 

zatěžování v anaerobním pásmu. Jako vhodné zatížení se pro děti mladšího školního 

věku ukazuje pohyb aerobního charakteru. Intenzita těchto zatížení by měla být 

alespoň na úrovni 80% SFmax, tzn. u dětí je to 160 tepů/min nebo vyšší (Bunc, 

1990). V této formě tvoří výraznější část energetického krytí podíl anaerobní 

produkce energie (zhruba 1/3). 

Naproti tomu v herní formě ll proti ll nejsou změny tak výrazné, z čehož 

usuzujeme, že tempo hry nebylo tak proměnné. Z výsledků vyplývá, že v této herní 

formě převažovalo tělesné zatížení smíšeného a aerobního charakteru. Nicméně se 

však potvrdila naše hypotéza, ve které jsme se domnívali, že tělesné zatížení 

v modifikované herní formě 8 proti 8 na Y:z hřiště z hlediska individuálních 

intenzitních pásem bude vyšší v hrách malých forem s menším počtem hráčů. 

Podle Jíry (1999) je pro 10 leté děti hra na ploše standardních rozměrů 

především testem fyzické kondice, při níž má většina hráčů nízký počet kontaktů 

s míčem. Skutečné tréninkové cíle pro tento věk jako koordinace, technika jsou téměř 

ignorovány. 
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6.1.2. Doporučení 

V naší současné fotbalové praxi se mladí fotbalisté a fotbalistky na přelomové 

hranici 1 O respektive ll let zúčastňují utkání týmů s osmi hráči na zmenšené ploše 

hřiště (minifotbal), ale často také s jedenácti hráči na ploše se standardními rozměry. 

Zásadní otázky, které by poučeného trenéra měly napadnout, zní: Je velikost herní 

plochy ve vztahu k počtu hráčů optimální? Jak ovlivní hru endogenní či exogenní 

faktory? 

Na základě pozorovaného výskytu některých herních činností (kontakt s míčem, 

vedení míče různé druhy přihrávek) doporučuje Mayerová (1998) pro 6- lOleté děti 

formu utkání 7 proti 7 (včetně brankářů) na ploše 52 x 33m, dále formu 6 proti 6 na 

ploše 38 x 33m a formu 4 proti 4 na ploše 28 x 19m (Psotta et al, 2000c). 

Německý fotbalový svaz v roce 2008 zpracoval koncepci, ve které doporučuje 

jednotlivým věkovým kategoriím ideální rozměr tréninkového hřiště společně s herní 

formou. Pro kategorii U7: 20 x 15m s herní formou 4 na 4 bez brankáře nebo 

s brankářem, pro U8-U9: 40 x 35m s herní formou 7 proti 7 (pokaždé s brankářem) 

nebo 35 x 25m s herní formou 5 proti 5 nebo 6 proti 6, pro U9-U10: 55 x 35m 

s herní formou 7 proti 7 (pokaždé s brankářem). V~echny zmiňované herní formy 

pracují s velikostí bran 5 x 2m. Výjimkou je pouze kategorie U7, která používá 

branky dvoumetrové. 

Organizace soutěžních utkání je za pomoci zvláštností v pravidlech systémově 

velmi dobře koncipována. Kategorie Ul4 je první hrající na hřišti klasických 

rozměrů. Mladší kategorie hrají na zmenšených hřištích úměrně svému věku a zcela 

logicky tím pádem i svým fyzickým možnostem. Každé kategorii je téměř na míru 

upravena velikost hřiště, rozměr branek, velikost míče a počet hráčů. U všech družstev 

od U 13 směrem doluje povoleno v utkání průběžné střídání, hráči se tedy mohou 

vracet i několikrát zpět do hry. Kategorie U 13 hraje svá utkání na mírně zmenšeném 

hřišti( délka je zkrácena z obou stran o brankové území (11m) přičemž šířka zůstává 

standardně zachována), rozměry branek 5 x 2m, počet hráčů je ll: ll, velikost míče 

č.5. Kategorie U 12 hraje utkání na zmenšeném hřišti (délka zkrácena z obou stran o 

pokutové území (33m) přičemž šířka zůstává standardru') rozměry branek 5 x 2m, 

v počtu ll :ll, s míčem o velikosti č.4. Kategorie U ll a U 1 O mají vnější podmínky 

k utkáním shodné. Hrají na šířku hřiště (postranními čárami jsou půlící a prodloužená 

čára brankového území), v počtu 7 proti 7 s míčem velikosti č.4 a na branky 5 x 2m. 
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Od kategorie U9 níže (nejmladší U6) hrají na hřišti ohraničeném bankovými čarami, 

které spojují roh pokutového území a půlící čáru. Postranními čarami jsou půlící čára 

a čára brankového území (zhruba 40,32 x 33m), vše ostatní je stejné jako u předchozí 

kategorie (Ondračka, 2005). 

Nabízí se však možnosti ještě více pozměnit vnější podmínky pro nejmladší 

kategorie. Hrálo by se herní formou 4 proti 4 bez brankářů na hřištích ještě menších 

rozměrů (16,5 x 12m) na branky 1,5 x 1,5m. 

"V Holandsku je už asi deset let zkoušen projekt 4 proti 4 v rámci tzv. 

Holandské fotbalové školy. Ta považuje hru 4 na 4 s jejími různými variantami za 

formu, u které jsou výrazně využity základní znaky skutečné hry na herní ploše 40 x 

20m" (Jíra 1999, s. 15). 

Bejda (2008) se ve své práci zabývá přiměřenou věkovou hranicí k přechodu na 

velké hřiště. Z výsledků vyplývá, že až věková kategorie U14-U15 (tedy od 13,0 let 

výše) je schopna po taktické i fyzické stránce na to, aby využila větší herní prostor a 

zvládla součinnost většího počtu hráčů efektivně. Dále navrhuje model, který by 

usnadnil hráčům postupnější přechod. V kategorii do U8 navrhuje hrát herní formou 5 

na 5 včetně brankářů, v kategoriích U9-U10 herní formou 7 na 7 včetně brankářů na 

zmenšenou polovinu hřiště, v kategoriích U11-U12 herní formou 9 na 9 včetně 

brankářů na ploše mezi pokutovými územími s mírným zúžením. Z hlediska lepšího 

koučinku u kategorií do starších žáků navrhuje libovolné střídání do osmi hráčů 

včetně brankáře s možností návratu vystřídaných hráčů zpět do hry. 

Na základě výzkumem ověřených poznatků a rešeršně zpracovaných 

zahraničních zkušeností s modifikovanými herními formami fotbalu v přípravě 

mládeže bychom chtěli zpracováním této práce poukázat a zároveň apelovat na 

výkonné orgány ČMFS, aby se v případě přípravy nové fotbalové koncepce nejen 

v otázkách tréninku, ale i organizace soutěžních utkání mládeže inspirovaly 

aktuálními zahraničními trendy. V současné době nám nepřipadá, že systém soutěží 

v našich podmínkách má optimální formu. Zároveň v posledních letech nabývá na 

významu otázka koučinku. Za vhodný způsob, který se nám zdá být optimální, 

považujeme anglický model. V průběhu utkání má podle našeho mínění trenér jen 

malou možnost ovlivnit individuální potažmo týmový výkon. Hráči jsou soustředěni 

na hru a jejich vnímání okolního dění se tím pádem snižuje. Doslova "pořvávání" 

mnohých trenérů ve snaze pomoci hráčům ve hře nepovažujeme za vhodné. Jednak to 
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nepřináší pozitiva a hráče tím dostává trenér do psychické nepohody, která se odrazí 

najeho výkonu. Také je třeba si uvědomit, že naše vystupování napomáhá vytvářet 

hodnoty mladých hráčů, pro které bychom měli být vzorem. Proto upřednostňujeme 

častější koučink v přestávkách, kde jsou hráči koncentrovanější na výklad popřípadě 

korekce individuálních či týmových výkonů. 
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6.2. Závěr 

Je potřeba si uvědomit, že vyhodnocené výsledky kvantitativních i 

kvalitativních parametrů herního výkonu hráčů a výsledky diagnostiky zatížení hráčů 

v průběhu utkání v námi analyzovaných modifikovaných herních formách do jisté 

míry ovlivňují endogenní a exogenní faktory (psychické naladění hráče, motivace, 

strach, dále pak typy hráčů, herní systém, kvalita terénu, počasí, prostředí,kvalita 

soupeře aj.). 

V naší studii se potvrdil trend, který ukazuje, že pro hráče věkové kategorie 

Ul O-Ull je standardní herní forma ll proti ll na ploše standardních rozměrů 

nevhodná. V momentálním systému, nastaveném nejvyššími orgány u nás, 

považujeme herní formu 8 proti 8 na Y2 hřiště za vhodnější, nikoli však optimální. 

Ukázalo se však, že menší fotbalové herní formy zaručují hráčům 

pravděpodobnější předpoklad pro motorické učení se herním dovednostem. Zároveň 

však chceme zdůraznit, že získané poznatky vycházejí z údajů zjištěných na malém 

hráčském vzorku a analýze pouze dvou utkání. Proto nelze opomenout vliv 

nahodilosti či subjektivních chyb při analyzování vybraných parametrů, které mohou 

výsledky do jisté míry zkreslit. 

Touto prací jsme chtěli poukázat na vybrané problémy vyskytující se v běžné 

praxi tréninku dětí a zároveň přimět trenéry mládeže, aby při tréninkovém i 

výchovném procesu zapřemýšleli nad touto problematikou neboť děti do 12 letjsou 

jak se říká ve "zlatém věku motoriky". 

Závěrem doufáme, že vše, co bylo hlavni podstatou této práce jsme dostatečně a 

srozumitelně objasnili. 
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Příloha ě.l 

Tabulka 1: Výsledky frekvenční a časové analýzy činnostních charakteristik v herní 

formě fotbalu 8 proti 8 na Yz hřiště u kategorie U 10-11 dívek(hrací doba 2 x 2S minut) 

Činnostní charakteristika Četnost, čas 

1. Utočná fáze (n) 69 
- s 1 přihrávkou 26 
- s 2 - 3 přihrávkami 30 
- s 4 - S přihrávkami 8 
- s více přihrávkami s 

2. Utočná fáze (n) 69 
- založená na vlastní polovině 27 
- založená na soupeřově polovině 42 

3. Zapojení hráčů do UF 
- 1-2 hráči 34 
- 3 -4hráči 28 
- S a více hráčů 7 

4. Střelba (n) 49 
- mimo branku 26 
- do branky 23 
- nezakončeno 22 

s. Počet přihrávek (n) 254 
- adresné 1S3 
- neadresné 101 

6. Přímý, nepřímý kop 1 
Rohový kop 8 
Autové vhazování 10 

7. Soubojové situace (n) 138 
8. Průměrná doba trvání jedné 8,4 s 

útočné fáze (s) 
9. Cistý čas hry 19S9 s (32min 29s) 

Pfflohaě. 2 

Tabulka 2: Četnostní charakteristika herních situací realizovaných hráči v průběhu 

utkáni v útočné i obranné fázi v herní formě 8 proti 8 na Yz hřiště 

Herní situace v herní formě 8 proti 8 na Yz hřiště 

1 : 1 2:1 2:2 3: 1 3:2 3:3 4:2 4:3 I : 2 2:3 2:4 3:4 

1S1 20 26 2 14 ll 1 2 14 8 2 6 



Přlloha č. 3 

Tabulka 3: Výsledky frekvenční a časové analýzy činnostních charakteristik v herní 

formě fotbalu ll proti ll na ploše standardních rozměrů u kategorie U 1 O-ll dívek (hrací 

doba 2 x 25 minut) 

Činnostní charakteristika Četnost, čas 

I. Utočná fáze (n) 47 
- s 1 přihrávkou 10 
- s 2 - 3 přihrávkami 21 
- s 4 - 5 přihrávkami 13 
- s více přihrávkami 3 

2. Utočná fáze (n) 47 
- založená na vlastní polovině 18 
- založená na soupeřově polovině 29 

3. Zapojení hráčů do UF 
- 1-2 hráči 10 
- 3 -4hráči 27 
- 5 a více hráčů 10 

4. Střelba (n) 37 
- mimo branku ll 
- do branky 26 
- nezakončeno 12 

5. Počet přihrávek (n) 214 
- adresné 129 
- neadresné 85 

6. Přfmý, nepřímý kop 7 
Rohový kop 4 
Autové vhazování 7 

7. Soubojové situace (n) 169 
8. Průměrná doba trvání jedné 9,6 

útočné fáze (s) 
9. Cistý čas hry 2311 s (38min 31s) 

Příloha č. 4 

Tabulka 4: Četnostní charakteristika herních situací realizovaných hráči v průběhu 

utkání v útočné i obranné fázi v herní formě ll proti ll na ploše standardních 

rozměrů 

Herní situace v herní formě ll Qroti ll na _ploše standardních rozměrů 
I : 1 2: 1 2:2 3 : 1 3:2 3:3 4:2 4:3 1 : 2 2:3 2:4 3:4 4:4 

119 15 22 3 8 22 1 4 10 5 o 1 2 



Příloha č. 5 

Tabulka 5: Výsledky frekvenční a časové analýzy činnostních charakteristik ve 

dvou odlišných formách fotbalu u kategorie U 10-11 dfvek (hrací doba 2 x 25 minut) 

Činnostní charakteristika Četnost, čas Vyjádření v[%] 

Herní forma utkání 8 proti 8 ll proti ll 8 proti 8 ll proti ll 
1. Utočná fáze (n) 69 47 
- s 1 přihrávkou 26 10 37,7 21,3 
- s 2 - 3 přihrávkami 30 21 43,5 44,7 
- s 3 - 4 přihrávkami 8 13 ll,6 27,6 
- s 5 a více přihrávkami 5 3 7,2 6,4 

2. Utočná fáze (n) 69 47 
- založená na vlastní 27 18 39,1 38,3 

polovině 

- založená na soupeřově 42 29 60,9 61,7 
polovině 

3. Zapojení hráčů do UF 
- 1-2 hráči 34 ll 49,3 23,4 
- 3 -4hráči 28 27 40,6 57,4 

- 5 a více hráčů 7 9 10,1 19,2 
4. Střelba (n) 49 37 

- mimo branku 26 ll 53,1 29,9 
- do branky 23 26 46,9 70,1 
- nezakončeno 22 22 

5. Počet přihrávek (n) 254 214 
- adresné 153 129 60,2 60,3 

- neadresné 101 85 39,8 39,7 

6. Přímý, nepřimý kop 1 7 
Rohový kop 8 4 
Autové vhazování 10 7 

7. Soubojové situace (n) 138 169 

8. Průměrná doba trvání 8,4s 9,5s 
jedné útočné fáze (s}_ 

9. Čistý čas hry 
1959 s 2311 s 

(32min29s) (38min31s) 



Příloha č. 6 

Tabulka 6: Antropometrické ukazatele, základní funkční a výkonové parametry 

aerobního zátěžového testu na běhacím pásu 

MAX PRAHY 

Jméno Věk Výška m Tuk ATH VOv'kg v SF WA ANP vo2 
Vmax max 

rokv cm kll: % k~ ml/kg kmih I/ min tl min mm ol/I tl min % 
Z.D. ll 144 5 35,4 16 29 7 47 o 12 490 199 9,8 180 74,0 
N.C. 10 1371 38,9 17 7 32,0 43 6 ll 46,0 196 9,6 177 74,0 
J.T. 10 143 8 44,1 19,0 35 7 400 10 41,0 195 8,7 176 71 o 
A.A. 10 147 2 372 15 2 31,5 442 ll 420 209 ~8 187 73,4 
K. K. ll 143 1 369 15,6 31,2 47 4 ll 53,3 206 9,5 185 72,6 
B.M. ll 153 7 442 13,9 38,1 405 ll 46,2 183 9,5 165 729 
K. K. ll 148,9 40 7 17,6 33,5 51,8 13 55,0 204 10,3 184 76,4 
N.S. ll 142 9 30 8 13,8 26,6 42,0 ll 53,0 185 95 167 73,0 
A. Z. 10 132 4 25 8 13,3 22,4 51,0 14 44,0 208 98 187 76 o 
K.T. 10 1360 289 13 1 25,1 500 12 448 208 10 8 186 74 1 
L.H. 10 135 7 31 6 13,0 27,5 52,0 13 50,0 191 98 172 74,0 
N.S. 10 134,2 36 9 15,8 31,1 49,6 ll 52,4 199 9,5 180 74,2 

Příloha č. 7 

Tabulka 7: Rozdíly mezi výkonovými parametry dosaženými v zátěžovém testu a 

ve hře u vybraných hráček (n 1 O) 

Hodnot" dosažené v herních formách 
Hodnoty v zátěžovém testu 8 proti 8 ll proti Vypočítáno 

Jméno ll z vyšší hodnoty 
SFmax ANP AEP SFmax SFmax ANP AEP 
tepy/min tepy/min tepy/min tepy/min tepy/min tepy/min tepy/min 

N.Č. 196 177 157 202 198 182 160 
J.T. 195 176 156 216 226 203 179 
A. A. 209 187 167 234 230 211 185 
K. K. 206 185 165 231 211 208 183 
B.M. 183 165 147 179 179 161 142 
K. K. 204 184 164 222 226 203 179 
N.Š. 185 167 149 234 228 211 185 
A. Z. 208 187 167 236 230 212 191 
K.T. 208 186 166 211 226 203 179 
L.H. 191 172 152 232 234 211 185 

AEP 

tl min 
160 
157 
156 
167 
165 
147 
164 
149 
167 
166 
152 
160 



Příloha č. 8 

Tabulka 8: Časová charakteristika tělesného zatížení ve vymezených pásmech 

intenzit v herní formě 8 proti 8 na Y2 hřiště ( v %, 50 min. = I 00 %) 

SF AEP - srdeční frekvence na úrovni aerobniho prahu, SF ANP -srdeční frekvence na úrovni 

anaerobního prahu. obránce - záložník - útočník -

Příloha č. 9 

Tabulka 9: Časová charakteristika tělesného zatížení ve vymezených pásmech 

intenzit ve formě ll proti ll na ploše standardních rozměrů ( v %, 50 min. = I 00 %) 

Hráčka 
Odehraný čas Intenzitní pásma tělesného zatížení 

v% SF< SFAEP SFAEP~ SF~ SFANP SF> SFANP 
N.C. 100% 12,50 49,20 38,30 
J. T. 100% 46,50 36,60 17,70 
A. A. 50% 32,40 45,40 22,20 
K.. K. 100% 39,50 48,60 12,90 
B.M. 100% 39,60 39,80 20,60 
K. K. 100% 78,20 14,40 6,40 
N.S. 100% 19,20 60,40 19,20 
A. Z. 100% 78,30 12,90 8,80 
K.T. 500/o 55,50 38,30 16,20 
j~~:lf:~ 100% 42,90 21,40 35,70 

SF AEP - srdeční frekvence na úrovni aerobního prahu, SF ANP- srdeční frekvence na úrovni 

anaerobního prahu, obránce - záložník - útočník -



Př:a1ohač.10 

Tabulka 10: Průměrná procentuální charakteristika tělesného zatížení sledovaných 

hráček ve dvou odlišných formách fotbalu (50 min. = 100%) 

Herní forma Intenzitní pásma tělesného zatížení 
utkání SF< SFAEP SF AEP ~F> SF ANP SF>SFANP 

8 proti 8 46,3 23,2 30,6 
ll proti ll 44,3 36,4 19,5 

SF AEP - srdeční frekvence na úrovni aerobnfho prahu. SF ANP - srdeční frekvence na úrovni anaerobního 
prahu 

Pfíloha ě. ll 

Graf 1 : Tělesné zatížení reprezentované srdeční frekvencí v herní formě 8 proti 8 

na ~hřiště 
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Ukázka tělesného zatfženi v herní formě 8 proti 8 na jedné polovině hřiště. Hrací doba byla 

stanovena 2 x 25 minut se 4 minutovou přestávkou. Bohužel se nám nepodafilo přesně sesynchronizovat 

učátek sledování srdeční frekvence se začátkem utkáni. První poločas je reprezentován z hlediska sledování 

od poloviny 7. minuty do minuty 33., následuje poločasová přestávka v rozmezí 33. až 37. minuty a druhý 

poločas do 63. minuty. Dále můžeme vidět časový úsek Geho hodnoty a chování organismu) po skončeni 

utkání. 



Pfíloha č. 12 

Graf 2: Tělesné zatížení reprezentované srdeční frekvencí v herní formě ll proti ll na 

ploše standardních rozměrů 
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Ukázka tělesného zatížení v herní formě ll proti ll na ploše standardních rozměrů. Hrací 

doba byla stanovena 2 x 25 minut se 4 minutovou přestávkou. Bohužel se nám nepodařilo přesně 

sesynchronizovat začátek sledováni srdeční frekvence se začátkem utkání. První poločas je reprezentován 

z hlediska sledováni od počátku 3. minuty do minuty 28., následuje poločasová přestávka v rozmezí 28. až 

32. minuty a druhý poločas do 57. minuty. 



SEZNAM ZKRATEK 

• ATH- aktivní tukuprostá hmotnost (kg) 

• m -hmotnost (kg) 

• Vmax- maximálni běžecká rychlost (kmih) 

• V - ventilace (1/min) 

• LA- kyselina mléčná (laktát) (mmol/l) 

• ANP -anaerobní práh 

• AEP- aerobní práh 

• SF -srdeční frekvence 

• SFmax- maximální srdeční frekvence (tepy/min) 

• SF ANP- srdeční frekvence na hranici anaerobního prahu (tepy/min) 

• SF AEP- srdeční frekvence na hranici aerobního prahu (tepy/min) 

• V02max - maximální spotřeba kysliku ( %) 


