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Abstrakt 

 
Tato bakalářská práce se zabývá možností realizace tréninku dětí s využitím 

instruktážního videopořadu. Cílem práce je natočení a zpracování videopořadu, 

prověření současného stavu zpracování zadané problematiky a dále prověření 

zpracovaného videopořadu v praxi.  

 

V teoretické části se zamýšlím nad historií informačních technologií a jejich využitím. 

Dále pak následuje samotný výzkum, zaměřený především na prověření využití dané 

problematiky v praxi,  a jeho výsledky. 

Praktickou část tvoří zpracovaný videopořad. 

 

Klíčová slova: informační technologie, videopořad, fotbal, trenér 

 

Abstract 
This baccalaureate work deals with the posibility od children football training 

realization with the use of  instructional video - agenda. The aim of the work is to 

rekord and to process video - agenda, to verify contemporary state of given problem 

processing and also to  verify made video - agenda in practice.  

 

In theoretical part I think about information technologies, their history and usage.  Then 

follows the research inself focused mainly on verification of the problem usage in 

praktice. There are also the resultes of the research. 

Practical part forms processed video - agenda. 

 

Keywords:  information technology, video – agenda, football, trainer 
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1. Úvod 
 

Tématem mé práce je „Metodika tréninku vybraných částí dětského fotbalu“ a 

její propracování s využitím instruktážního videopořadu. Ten by měl sloužit jako 

metodická pomůcka trenérům fotbalových žáků při přípravě na jejich kariéru. Současně 

může být promítán i dětem doma jako instruktážní film pro názornější modelaci 

jednotlivých disciplín. Z důvodu časového omezení se zaměřuji na 5 jednotlivých 

disciplín, které jsou vybrány náhodně. Toto lze upravovat, např. pro různé věkové 

kategorie nebo pro nácvik konkrétních problémů atd. Proto dokument použijeme pouze 

jako ukázku možného zpracování.  

 

1.1 Cíl práce 
 

 Již šestým rokem průběžně zaznamenávám a zpracovávám pomocí videokamery 

a počítače průběhy všech, či aspoň velké většiny, fotbalových tréninků, zápasů a 

turnajů, protože můj syn se intenzivně věnuje tomuto sportu v prestižním a náročném 

klubu AC Sparta Praha. Mládež je zde vedena od počátku velmi systematicky 

k vysokým výkonům, čemuž odpovídá náročnost tréninku a jeho následné hodnocení. 

Bez vyhodnocování (zpětné vazby) se neobejdou ani jednotlivá utkání, protože jejich 

rozbor slouží dále  k   nasměrování výuky a výcviku, je trenérům i žákům 

nezastupitelnou pomůckou, ba nutností při rozborech utkání, při odhalování schopností 

jednotlivých hráčů, takže slouží pro celkový vývoj týmu.  

 

 Jelikož jsem natočila instruktážní videopořad, jakožto pomůcku hlavně pro 

trenéry, jsou hlavními aktéry v tomto případě pouze trenér a jeden hráč ve věku 10 let, 

s ohledem na větší přehlednost a názornost. Ovšem v našem klubu se trénuje pouze 

skupinovou formou tréninku, která vyžaduje určité organizační uspořádání. Toto 

uspořádání jsem použila i při našem natáčení, jelikož je velmi důležité jak při 

skupinovém, tak i individuálním trénování. Trénink by měl být organizován takto: 

1. Trenér vždy dopředu připraví koncept tréninku, ve kterém rozdělí družstvo do 

několika menších skupin a určí cvičení, která budou dělat. 
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2. Absolutně ideální by byl poměr 1 trenér a 1 dítě, ale to není možné technicky 

provést, pouze u individuálního tréninku. Proto většinou skupina maximálně 20 

hráčů má k dispozici 1 trenéra a 2 asistenty. První skupinu většinou tvoří 

profesionální trenéři, kteří již mají bohaté trenérské zkušenosti a jsou 

nejvhodnějšími osobami pro výuku. Druhou skupinou mohou být aktivní 

sportovci, většinou starší fotbalisté, kteří kromě předpokladu perfektní ukázky 

vlastní činnosti slouží dětem jako idol a sportovní vzor (u nás takto trénuje např. 

Martin Frýdek, Zdeněk Svoboda a další). Třetí skupinu je možno získat z řad 

rodičů a příbuzných dětí v družstvu (Perič, 2008, s. 57). 

3. Rozcvičení, které je velice důležité, je  obvykle provedeno společně, a to tak, 

aby co nejméně zasahovalo do vlastního času tréninku.  

4. Na jednotlivých stanovištích trenér připomene obsah cvičení, které bude 

následovat. Pokud se jedná o nové činnosti, výklad ve skupině provádí trenér, 

v případě již známých cvičení jej provádějí asistenti. 

5. Při vlastních cvičeních trenér kontroluje prováděná cvičení, případně provádí 

korekce chyb přímo na místě.  

6. Podle obsahu tréninku a způsobu organizace skupin trenér řídí výměnu skupin 

na stanovištích podle předem připraveného plánu.  

7. Závěrečná část tréninku (především protažení) je opět obvykle společná, a to 

v době odchodu z hřiště. 

8. Pro bezproblémový průběh jednotlivých tréninků je také nutné věnovat 

pozornost nezbytným tréninkovým pomůckám, nářadí, náčiní apod. Využívání 

pomůcek se stává důležitým momentem, který jednak napomáhá lepšímu 

zvládnutí cvičení a jednak přispívá k rozvoji všeobecného pohybového fondu. 

Jedná se o různé univerzální stojany, kužely, trenažéry, překážky a hlavně míče. 

Jejich využití spočívá v různém obíhání, přeskakování, probíhání vytýčených 

slalomových tratí, v technických cvičeních, koordinačních cvičeních apod. a má 

velký význam pro získání pozdějších speciálních dovedností. Důležitou roli 

hraje i jejich množství. Je vhodné, aby každá tréninková skupina měla dostatek 

těchto pomůcek.  
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Z tohoto všeho vyplývá, že role trenéra je v této oblasti nezastupitelná a že sám trenér 

by měl být především dobrý psycholog a také pedagog, jelikož takováto  práce s dětmi 

je velmi důležitá a případné neopatrné jednání může způsobit nedozírné následky.  

 

2.  Teoretická část 

 
Úvodem, před započetím vlastní práce, je dobré a nutné se zamyslet nad historií, 

vývojem a vznikem informačních technologií, které celému našemu předmětu a 

následné práci dávají řád a smysl.  

 

 
2.1  Historie a vznik informačních technologií 
 

Leccos jsem si četla a hledala při různých úkolech v této oblasti, až mě začala 

logika řídících a výukových systémů zajímat stále víc. Pro svoji práci, kterou jsem 

vytvářela, jsem si vybrala obor celkem úzce specifický, potřebný, ale hlavně pro mě 

dost známý a blízký.  

 

 

Pokud před sebou vidíme název Informační technologie (dále pak IT), mohlo by 

se zdát, že se jedná o téměř novinku ve světě techniky výuky, takový úhel pohledu 

nabízí název. Ovšem kořeny a původ sahají vlastně hluboko do historie vědění, kde jsou 

patrné v mnoha dokladech výuky. V jistém smyslu v jakýchkoliv  dochovaných 

písemných projevech  tvorby lidského ducha nacházíme systémy, které bylo nutné 

využít nejen pro rozvoj vědy a techniky, ale hlavně pro způsoby výuky, jak co nejlépe 

postupovat a předávat množství informací a tvořit hodnoty a výplody lidského ducha, 

aby byly použitelné pro další vývoj, ale také aby směřovaly k systematickému učení 

učit se a následně dál poznávat na základě něčeho, co už bylo vytvořeno. Podle 

sekundárních pramenů se setkáváme s náznakem hluboce propracované systémové 

pedagogiky nejen v pokladech zničené Alexandrijské knihovny, ale i v dochovaných 
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mezopotamských destičkách, z nichž dále vycházeli slavní a důležití učenci starověkého 

Řecka, Číny, Egypta a dále pak i učenci Evropy vlastně pracovali na základě 

informačních zdrojů a tvořili pro svou práci jistou formu informačních technologií. 

Namátkou mě napadá známá škola Platónova, výuka Aristotelova, 

<http://zivotopisyonline.cz/aristoteles-ze-stageiry-384-pr-n-l-322-pr-n-l/>,  u nás pak 

proslaveného Jana Amose Komenského. Tyto „školy“ fungovaly na principu režisér, 

tedy učitel, a herec, tedy žák. Promítá se tu vlastně počátek matematického 

programování, systémů řízení a i řídící technika.  

 

 V nejbližší historii se vrátíme do padesátých let 20. století, kdy se kybernetičtí 

pracovníci zabývali intenzivně dělbou práce mezi lidským faktorem a technickými 

podsystémy (informační, diagnostický systém) a v šedesátých letech minulého století 

pak popsali  techniku a funkčnost jednotlivých IT. V tomto duchu se rozvíjejí IT 

dodnes.  

 

 Dříve byly popisovány a využívány IT prostřednictvím materiálních prostředků, 

nastalo období masového využití projekčních přístrojů, gramofonů, magnetofonových 

záznamů, přijímačů rozhlasových a dále též televizních přijímačů, které byly 

instalovány i pro práci ve školách. Bylo třeba tato média účelně a účelově 

systematizovat tak, aby vytvořená metodika byla nadále kompatibilní s rozvojem 

v technice, tedy i s rozvojem IT.   

 

 

2.2  Informační technologie a pedagogika 
 

Setříděnost a systém výuky tvoří vždy základ výuky, protože nelze učit, ani učit 

se, ba ani vymýšlet bez systému. Na výuce je přesně a jednoznačně vidět, co je vlastně 

součinnost systémů řídící techniky (výuky) – prvek řídící a prvek řízený (učitel – žák). 

K tomu, aby na sebe systémy vzájemně působily přímo i nepřímo (zprostředkovaně), 

začala sloužit ve svých počátcích technická kybernetika, zde pedagogická kybernetika, 

která se stále dotváří, spíše rozvíjí pomocí narůstající exploze umělé inteligence, řídící 
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techniky, vznikají nová a další třídění pomocí programování a vývoj je dnes na takové 

úrovni, že informatika jako věda má zatím téměř nekonečné pole růstu.  

 

Nyní jsme tak daleko, že naše děti si bez problémů poradí s internetem, zvládají 

přenos dat pomocí databázových systémů a programovacích jazyků, mnohdy aniž by 

věděly, na jaké úrovni vlastně pracují. Umějí již využívat běžné operační systémy, znají 

nutnost ochrany dat, antivirových programů, pracují s textovými soubory. Na 

pedagozích je, aby i teorie byla pro děti důležitá, aby chápaly souvislosti a logiku práce,  

kterou případně na počítači vykonávají. Proto je nezbytná a nezastupitelná role 

pedagogů, aby správně a logicky podali výklad o všech technických částech, součástech 

a vzájemném propojení IT. Vždyť rozvoj videozáznamů, audiozáznamů, přenos 

komunikací  je třeba se naučit i z technické stránky použití a následného využití při 

prolínání se jednotlivých IT. Je zcela běžné pro děti přenášet digitální záznamy např. 

z fotoaparátu do počítače, vytvářet soubory, používat videokamery a další prostředky 

IT, s následným využitím a úpravami pro jejich potřeby. Tím se nám stává soubor 

těchto věd jakýmsi základem pro další výuku, nezbytnou součástí nejen studia a 

vzdělávání , ale především i pro praktický život.  

 

To, co bylo pro nás a hlavně naše rodiče ještě nepochopitelné, je nyní 

postupným , ale velmi překotným vývojem, vlastně samozřejmostí. A právě tady je 

kladen obrovský důraz, ba nátlak, na pedagogiku, aby dokázala správně obstát ve svém 

nelehkém úkolu: všechno děti naučit. Je to řečeno lapidárně, ale je to tak a úkol je to 

nesnadný, protože vštípit správné základy a ubrzdit při učení se překotnost nových 

vývojových poznatků je pro pedagogy opravdu nelehký úkol. 

 

Pro nás je hlavní se orientovat v nesmírném množství a přívalu informací, což 

nám umožňují právě IT. Dostáváme se přesně na místo, kde můžeme svou problematiku 

najít, zpracovat, ale i obohatit o své myšlenky. Tento úsek práce je velice zásadní, 

protože je základem dalšího úspěchu. Zvolíme-li pomocí dostupných prostředků a 

vymožeností správný nástroj, dá se látka zpracovat snadněji a efektivněji. Máme přístup 

k mnoha zdrojům informací využitím například elektronických zdrojů, které za nás, a 

celkem snadno, rychle a levně, udělají ohromný kus práce, eliminují dokonale 

10 



problematiku a seznámí nás s poznatky a novinkami v dané oblasti. Takže se vlastně 

bez IT dnes neobejdeme a je dobré, lépe řečeno nutné, naučit sebe a další (žáky) se 

orientovat v oblasti informatiky jako takové, protože ji využíváme vlastně i v běžném 

životě a orientace bude nadále nezbytností. Proto pedagogika klade stále větší nároky v 

úsilí na práci pedagogů rozvíjet osobnost tímto směrem. 

 

Ještě jednou se vraťme k Janu Amosi Komenskému, tentokrát v souvislosti 

s trénováním dětí ve sportu obecně. Trénování dětí by se nemělo zaměřovat pouze na 

dosahování maximálních sportovních výsledků, ale nese v sobě i požadavky výchovné. 

Proto by měl být trenér také pedagog. Přitom není na škodu využít některé zásady, které 

pro výchovu a vzdělávání (a tím rozhodně sportovní trénink také je) vytyčil právě již 

Jan Amos Komenský.  

 

Snad v každé učebnici pedagogiky najdeme množství těchto zásad, ale jak je 

aplikovat na trénink dětí? Pojďme se proto zaměřit na některé z nich. Mezi základní 

didaktické zásady patří zásada uvědomělosti a aktivity, názornosti, soustavnosti, 

přiměřenosti a trvalosti.  

 

Zásada uvědomělosti a aktivity 

 - pro uplatňování této zásady je důležité pochopení smyslu a podstaty prováděné 

činnosti i ztotožnění se s tím, proč a jak se daná činnost nacvičuje. Cvičení by mělo být 

vedeno tak, aby se děti aktivně zúčastňovaly jeho průběhu a výsledku. Zásada 

uvědomělosti vyžaduje, aby trenér u sportovců rozvíjel schopnost rozpoznat vlastní 

chyby, aby je vedl k přesnému a promyšlenému pozorování a přemýšlení. Využívají se 

k tomu různé druhy rozhovorů, povzbuzení a pobídek, soutěží apod.  

 

Zásada názornosti 

- znamená účelné využívání všech prostředků k rychlému a pokud možno co 

nejdokonalejšímu vytvoření správné představy o pohybu. Jako prostředek 

názorného předvedení pohybu se v praxi používají ukázky přímé (trenér či jiný 

demonstrátor předvádí daný pohyb) i nepřímé (obrázky, schémata, fotografie a 

především videozáznamy). Doporučují se i další podpůrné prostředky, jako je 
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návštěva soutěží a závodů, tréninky se staršími sportovci apod. Velký význam při 

pochopení průběhu pohybu má také znalost rytmu, který je možné provádět i 

pomocí zvukových signálů (píšťalka, tleskání apod.). Zásadním požadavkem na 

názornost je však vždy co možná nejkvalitnější provedení dané ukázky. 

 

Zásada soustavnosti 

- vytváří požadavek na řazení obsahu tréninku (v krátkodobém i dlouhodobém 

horizontu) tak, aby na sebe naučené dovednosti a znalosti navzájem navazovaly a 

utvářely ucelený systém. Soustavnost znamená také pravidelnost a systematickou 

práci podle promyšleného plánu, který u dětí bývá rozpracován i na několik let 

dopředu, minimálně se však tvoří na roční tréninkový cyklus. Zásada soustavnosti 

vychází ze známých postupů – od jednoduchého ke složitějšímu, od známého 

k neznámému apod.  

 

Zásada přiměřenosti 

- nastoluje požadavek, aby obsah i rozsah tréninkového zatížení, jeho obtížnost i 

způsob trénování odpovídaly stupni psychického rozvoje, tělesným schopnostem 

dítěte, jeho věkovým zákonitostem a individuálním zvláštnostem. Ovlivňuje se tak 

nejen efektivita tréninkového procesu, ale i psychický vývoj dětí a případně i 

bezpečnost v tréninkové jednotce. Předpokladem správné aplikace této zásady je 

dokonalá znalost dětí. Hlavním prostředkem její realizace jsou různé druhy dělení 

družstva dětí do malých skupin.  

 

Zásada trvalosti 

 

- podstatou této zásady je efektivní zapamatování si vědomostí a dovedností, které se 

děti učí, s tím, že si je dokážou kdykoliv vybavit a prakticky je použít. Podstatou 

této zásady není nacvičovat a rozvíjet dovednosti a schopnosti pouze tak, aby trenér 

formálně uspokojil požadavek nácviku, ale tak, aby se důkladně vtiskly dětem do 

paměti. Je nutné si uvědomit, že jak pohybové dovednosti, tak i vědomosti a 

návyky se po určitém čase zapomínají nebo ztrácejí. Proto je potřeba důkladně a 

reálně plánovat tréninkový proces, stupňovat přiměřené požadavky, obměňovat 
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cvičení, pravidelně kontrolovat dosaženou úroveň rozvoje a podle takto zjištěných 

výsledků upravovat další postupy. 

 

Všechny zásady spolu úzce souvisejí promítají se do tréninkového procesu jako 

komplex, který by měl trenér chápat, respektovat ho a využívat. Je zřejmé, že jejich 

uplatňování může výrazným způsobem urychlit a zefektivnit celý proces tréninku dětí, 

ovšem didaktické zásady nejsou jedinou oblastí, která se do trenérského umění promítá 

(Peřič, 2008, s. 21). 

 

   

 2.3  Svět informatiky 
 

 Vrátím se ještě zpět, abych rozvedla a přiblížila svět informatiky. Obecně máme 

za to, že se jedná o název pro výpočetní techniku, sběr a srovnávání informací a jejich 

využití, ale je tomu tak jen částečně. Vývoj informační oblasti je výsledkem souboru 

hned několika vědních oborů. Jsou to telekomunikace a komunikační systémy, 

výpočetní technika, informační  technika, samozřejmě matematika, případně fyzika atd. 

To jsou vrcholy celého pomyslného vědního stromu, který se dále větví na konkrétní 

úkoly a obory, případně podobory. Se všemi výsledky se pak setkáváme v běžném 

životě, aniž bychom si to uvědomovali. Pro nás je hlavním zájmem oblast školství, kde 

se stále více uplatňují a promítají jednotlivé, ale i globální výsledky prací ze všech 

oblastí současného vývoje této rozsáhlé oblasti.  

    

Výpočetní technika má jako základní nástroj počítač. Ten umožní ve všech 

oblastech další rozvoj, a to nejen jako nástroj výrobní, tedy pro rozvoj další, ale 

především jako nástroj k učení. Proto je třeba se seznámit vždy se samými začátky 

ovládání počítače, abychom posléze mohli využít všechny možnosti, které nám soubor 

informačních věd nabízí, všech IT, které jsou pro nás stále potřebnější. Je úžasné, že 

máme pedagogy, kteří  dodávají informace žákům již od útlého dětství a učí je zacházet  

s logikou jakékoliv IT. Pokrok v této oblasti je nesmírný. Zpočátku nám pomáhaly 
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k přenosu dat pouze bezdrátové komunikační systémy (první bezdrátové telefony, 

mobily, …), což umožnil vývoj komunikační techniky, která se dále rozvíjela.   

 

 Tím se dostávám již k hlavní pomůcce, která sloužila k mé práci, a to je 

audiovizuální technika. Je ideálním multimédiem pro oblast, kterou jsem zvolila ke 

zpracování a monitorování. Pomocí výuky IT jsem získala použitelnou část vědomostí a 

dovedností, abych se mohla věnovat dokumentaci jedné úzké oblasti, a sice záznamu a 

následnému zpracování sportovních akcí, konkrétně fotbalového tréninku. 

 

 

3.   Průzkum 

 
Tato práce si klade za cíl zjistit, jak dalece se využívá zpracovaných 

videopořadů ve fotbalové praxi. Za nejpříhodnější pro naplnění cílů průzkumu se jeví 

jeho realizace na principu kvantitativního výzkumu. Pro kvantitativní výzkum považuji 

za nejvhodnější aplikaci dotazníku, který je současně přílohou práce.  

 

V klasických (kvantitativně orientovaných) výzkumech ověřujeme hypotézy o 

vztazích mezi jevy (mezi proměnnými). Jednotlivé výzkumy se mohou navzájem lišit 

co do posloupností jednotlivých realizovaných činností, ale základní schéma postupu 

bývá následující: 

- stanovení problému 

- formulace hypotézy 

- testování (ověřování) hypotézy 

- vyvození závěrů a jejich prezentace 

(Chráska, 2007, s. 12). 

 

3.1   Vymezení cílů průzkumu a hypotézy 
Výzkumný problém: „Jak se využívá videotechnika v praxi, tzn. zda je trenéry 

používána jako metodická pomůcka pro trénování dětí ve fotbale?“ 
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Hlavním cílem průzkumu je:

- zjistit, zda se v pražských fotbalových klubech, které provozují dětské a 

žákovské přípravky, využívá videotechnika jako metodická pomůcka pro trenéry 

Dílčími cíly průzkumu jsou: 

- zjistit, jaká je míra efektivity těchto konkrétních forem zpracování 

- zjistit, jak velkou pomocí je takto zpracovaný pořad pro trenéry samotné 

- zjistit, jaká je míra spokojenosti se zpracováním používané techniky 

 

 

3.1.1   Hypotézy k průzkumu 
 

Hypotézy tvoří jádro klasických (kvantitativně orientovaných) výzkumů. 

Podle K. R. Poppera (významný filozof vědy) by vědec ve výzkumu neměl usilovat o 

dokazování hypotéz, ale pouze o jejich falzifikaci, tj. hledání faktů, svědčících o jejich 

neplatnosti. Pokud se nepodaří hypotézu ve výzkumu falzifikovat, můžeme ji přijmout, 

ne však již za jednou provždy dokázanou. Vždy existuje možnost, že při opakovaném 

ověřování hypotézy budou nalezena fakta, která s ní nejsou slučitelná. Žádný empirický 

důkaz nemůže hypotézu nikdy jednoznačně a definitivně dokázat. Je možné říci, že 

empirický výzkum v podstatě hypotézu nedokazuje, ale pouze zdůvodňuje její 

přijatelnost. Je-li hypotéza na základě důkladného ověřování přijata, je možné ji 

zobecnit a doporučit k praktickému využití (Chráska, 2007,s. 17).  

 

Hypotéza k průzkumu: 

 

„Mnou stanovená hypotéza je taková, že zpracovaný videopořad ve fotbalovém 

tréninku je nedílnou součástí trenérské práce.“ 
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3.2  Charakteristika výzkumného souboru 
 

3.2.1   Výzkumný vzorek pro dotazníkové šetření 
Základním souborem jsou  trenéři vybraných fotbalových klubů v Praze 

(zaměřím se na průzkum regionální), kteří se věnují dětskému fotbalu a jeho rozvoji. 

Výzkumný vzorek je tvořen 25 jedinci, kteří byli získáni pro dotazníkové šetření. 

Výzkumný vzorek byl získán v období leden – únor 2010 formou náhodného výběru.  

 

3.3  Metody a metodika průzkum 

 

3.3.1  Fáze oslovení 
 

Na základě spolupráce s pražskými fotbalovými kluby byli osloveni trenéři 25 

klubů s žádostí o pomoc při realizaci průzkumu. V období přibližně dvou měsíců jsem 

náhodně tyto trenéry oslovovala s žádostí o participaci na dotazníkovém šetření. 

 

3.3.2 Dotazníkové šetření – sběr dat 
 

K získání dat byla v této fázi výzkumu použita metoda dotazníkového šetření. 

Vzhledem k nedostupnosti typizovaného, nebo v minulosti již aplikovaného dotazníku 

na vytýčené téma, vznikla potřeba dotazník zkonstruovat. Při konstrukci byl kladen 

důraz na jednoduchost při zachování vypovídací hodnoty ve vztahu ke stanoveným 

cílům průzkumu.  

 

Vzor zasílaného dotazníku: 

 
D O T A Z N Í K 
 

1. Trénujete ve Vašem klubu i začínající fotbalisty nebo jen pokročilé? 
 
a) začínající 
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b) pokročilé 
 

2. Využíváte nějakých specifických metod při své trenérské práci s dětmi? 
 
ANO  NE 
 
A jakých? 
 
 

3. Používáte při své trenérské práci názorné pomůcky, např. videonahrávky, 
fotografie nebo nákresy modelových situací? 

 
a) videonahrávky 
 
b) fotografie 
 
c) nákresy modelových situací 
 
 

4. Setkal jste se při své práci se zpracovanými videopořady v oboru trénování? 
 
 
ANO  NE 
 
 

5. Poskytl Vám klub takové videonahrávky? 
 
 
ANO  NE 
 
 

6. Natáčíte si tyto pořady sám? 
 
 
ANO  NE 
 
 
 

7. Sháníte si takovéto videonahrávky sám? 
 
 
a) kupuji si je 
 
b) půjčuji si je 
 
c) vůbec ne 
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8. V případě zapůjčení videopořadu, prosím, uveďte zdroj: 
 

 
 

3.3.3  Dotazníkové šetření - vyhodnocení 
Získané údaje byly vyhodnoceny a graficky znázorněny v  programu Word. 

Hladina statistické významnosti nebyla pro potřeby dotazníkového šetření zjišťována.  

 

V tabulce č. 1  a v grafu č. 1 je v procentech znázorněno, kolik dotazníků se 

vrátilo vyplněných zpět. Vzhledem k nízké ochotě respondentů měly údaje zpočátku 

nevýraznou vypovídající hodnotu a bylo proto těžké je verifikovat v praxi. Postupem 

času byl opakovaně osloven stejný vzorek respondentů, kteří dodatečně odpověděli na 

kladené otázky. Tímto vznikl o něco větší výzkumný vzorek.  
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Tabulka č. 1 – Oslovené fotbalové kluby 

 

Region Praha Odesláno Vráceno % 

AC Sparta 1 1 100 

Slavia 1 1 100 

Bohemians 1 0 0 

Braník 1 0 0 

Motorlet 1 0 0 

Vyšehrad 1 0 0 

Viktorka Žižkov 1 0 0 

Admira 1 0 0 

Meteor 1 0 0 

Dukla 1 0 0 

Střešovice 1 0 0 

ČAFC 1 1 100 

Háje 1 1 100 

Libuš 1 0 0 

SK Modřany 1 1 100 

Slavoj Podolí 1 1 100 

Sparta Krč 1 0 0 

Tempo 1 0 0 

Hostivař 1 1 100 

Řepy 1 0 0 

Čechie Smíchov 1 0 0 

Horní Měcholupy 1 0 0 

Zlíchov 1 0 0 

Radlice 1 0 0 

FC King 1 0 0 

CELKEM 25 7 28 
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  Graf č.1 

Odeslané a vrácené dotazníky od 
fotbalových klubů

 

28 % 72 % 

 

 

                  nezodpovězených   

 

                 zodpovězených 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány v chronologickém pořadí tak, 

jak byly předkládány otázky respondentům. Každá otázka je vyhodnocena a 

interpretována zvlášť. Vyjádření četností v jednotlivých tabulkách je zpravidla uváděno 

v procentech, není-li uvedeno v popisku jinak.  

 

Rozbor dotazníku 

 

Otázka č. 1: „Trénujete ve Vašem klubu i začínající fotbalisty nebo jen pokročilé?“ 

 

Z odpovědí vyplývá, že žádný z klubů nepracuje pouze s pokročilými fotbalisty, 

v tabulce č. 2 je tedy znázorněn počet klubů, kteří pracují pouze se začátečníky a kteří 

pracují se začátečníky i pokročilými hráči.  
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Tabulka č. 2 

 

Začátečníci 3 43% 

Začátečníci i pokročilí 3 43% 

 

 

Otázka č. 2: „Využíváte nějakých specifických metod při své trenérské práci 

s dětmi?“ 

 

Z odpovědí vyplývá rovnoměrné využívání různým trenérských metod, v tabulce č. 3 je 

znázorněno, kolik klubů tyto metody využívá a kolik jich nevyužívá vůbec. 

 

Tabulka č. 3 

 

Využívají 2 29% 

Nevyužívají 2 29% 

 

 

Otázka č. 3: „Používáte při své trenérské práci názorné pomůcky, např. i 

videonahrávky, fotografie nebo nákresy modelových situací?“ 

 

U těchto odpovědí jsem zaznamenala největší četnost odpovědí, v tabulce č. 4 jsou 

znázorněny nejčastěji používané metody. 

 

Tabulka č. 4 

 

Videonahrávky 5 71% 

Fotografie 1 14% 

Nákresy modelových situací 6 86% 
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Otázka č. 4: „Setkal jste se při své práci se zpracovanými videopořady o oboru 

trénování?“ 

 

V tabulce č. 5 je jasně znázorněna převaha trenérů, kteří se již někdy se zpracovaným 

fotbalovým tréninkem formou videopořadu setkali. 

 

Tabulka č. 5 

 

Setkal 6 86% 

Nesetkal 1 14% 

 

 

Otázka č. 5: „Poskytl Vám klub takové videonahrávky?“ 

 

Z odpovědí vyplývá, že minimálně polovina fotbalových klubu v Praze tyto nahrávky 

vlastní a půjčuje je svým trenérům k práci. Jejich počet je znázorněn v tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6 

 

Vlastní klub nahrávky 4 57% 

Nevlastní klub nahrávky 3 43% 

 

 

Otázka č.6: „Natáčíte si tyto pořady sám?“ 

 

V tabulce č. 7 znázorňuji přehled počtu trenérů, kteří si jakékoli nahrávky v tomto 

oboru vytváří sami. 
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Tabulka č. 7 

 

Natáčí 3 43% 

Nenatáčí 4 57% 

 

 

Otázka č. 7: „Sháníte si takovéto videonahrávky sám?“ 

 

Z odpovědí jasně vyplývá, že většina trenérů, kteří nahrávky využívají, si je půjčuje. 

Přehled zdrojů těchto nahrávek je uveden v tabulce č. 8. 

 

Tabulka č. 8 

 

Kupuje  2 29% 

Půjčuje 5 71% 

Vůbec neshání 2 29% 

 

 

3.3.4  Komplexní shrnutí výsledků výzkumu - průzkumu 

    -    Z výsledků výzkumu je patrná zcela jasná převaha trénování začínajících         

fotbalistů (dětí) téměř ve všech klubech 

- Většina trenérů z těchto klubů využívá při své práci různých metod, 

videonahrávek, nákresů modelových situací, výjimečně i fotografií 

- Šest ze sedmi ochotných trenérů se ve své praxi již setkalo s videonahrávkami 

v tomto oboru 

- Zhruba polovině z nich poskytuje nahrávky jejich domovský klub, někteří si je 

půjčují od kolegů – trenérů  

- Necelá polovina trenérů si nahrávky natáčí sama 

- Většina trenérů, kteří videonahrávky používají, si je půjčuji, dva oslovení si je 

kupují 

 

23 



Hlavním výzkumným problémem této práce bylo zjistit, jak se v dnešní době 

využívá videotechnika v praxi, tzn. zda je trenéry používána jako metodická 

pomůcka pro trénování dětí ve fotbale. Podle celkových výsledků průzkum je,  

alespoň pro oslovené trenéry vybraných pražských klubů, používání zpracované 

videotechniky účinnou pomůckou, kterou v dostupné míře užívají ke své trenérské 

práci s dětmi. Z nízkého počtu zodpovězených dotazníků vyplývá spíš nižší důvěra 

v odpovídání jako takové, což dokazuje malý počet došlých dotazníků, který je 

v procentech znázorněn v tabulce č. 1 a v grafu č. 1.  Průzkum dále potvrdil, že je 

využívání takovýchto již běžně dostupných technických vymožeností velmi účinnou 

pomůckou, dokonce trenéři projevují o takovouto techniku zájem a dle jejich 

vyjádření „… lidí ochotných se na výrobě takové techniky podílet je velmi málo“. 
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4.   Praktická část 

 

4.1   Námět 

 
Námětem bakalářské práce bylo zpracovat část fotbalového tréninku dětí do 

videopořadu v maximální délce 20 minut.  

 

 V tomto případě se jedná o 11letého hráče AC Sparta Praha Filipa Mrštíka a 

trenéra Pavla Čunáta. Na záběrech probíhá individuální trénink, který je lepší a 

názornější pomůckou jak pro hráče tak pro trenéra. Hráči tohoto věku trénují v tomto 

klubu ve skupinách čítajících 18 dětí třikrát týdně v délce trvání 1,5 hodiny, o víkendu 

následuje mistrovské utkání a turnaje po celém území ČR, někdy i v zahraničí. 

 

Na samém začátku budeme sledovat jednotlivé části tréninkového centra, kde 

celé natáčení bude probíhat – hlavní budovu, kde jsou šatny a ostatní zařízení, a 

nafukovací halu, kde se v zimě odehrávají tréninky.  

 

Následující jednotlivé záběry zachytí rozpracovanou část tréninkové jednotky. 

Celý trénink vždy začíná důkladným rozcvičením, aby se předešlo případným zraněním. 

Dále probíhá nácvik jednotlivých fotbalových disciplín a jejich opakování pro lepší 

názornost a zdokonalení. Na konci je povinné protažení ( tzv. strečink), které je 

nezbytné jako prevence před zkracováním jednotlivých svalů a šlach. 
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4.2  Základní formy scénářů 
 

Tvoříme-li nový videopořad, vycházíme z autorského záměru konkrétní podoby, 

což nazýváme námětem. Literární dílo nebo popis situace = námět scénáře videopořadu. 

Ujasníme si tvůrčí záměr, tzv. obsahový (literární) scénář, který je rozsáhlejší než 

záběrový scénář. V něm je základní popis scén doplněný zvukem (komentář, hudba, 

zvuk). Záběrový scénář je zjednodušený scénář, který se používá pro zpracování 

jednoduchých pořadů bez komentáře.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3  Obsahový scénář k videopořadu 

 

Obrazová složka Zvuková složka 

Obraz 1 

Černý blank 

„Dětský fotbal (metodika tréninku)“ (titulek) 

Logo fotbalového klubu AC Sparta Praha 

„Instruktážní videopořad“ (titulek) 

Pohled na budovu tréninkového centra 

Nafukovací hala 

„Tréninkové centrum mládeže“ (titulek) 

Obraz 2 

Úvodní rozhovor trenéra s hráčem, krátká instruktáž 

Obraz 3 

Rozcvička formou různého rozbíhávání s míčem 

 

Celý pořad je doplněn odborným komentářem, který je 

podrobně rozepsán v technickém scénáři. 

 

Pod celým dokumentem je podbarvení hudbou, která 

má hlasitost přizpůsobenou komentáři. 
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Obrazová složka Zvuková složka 

Obraz 4 

Rozcvička s míčem, tzv. nožičky, předávání míče mezi 

nohama a kolem pasu, házení míče a nožičky s malým 

míčem 

Obraz 5 

Názorná ukázka odehrání míče různými způsoby, 

odehrávání míče (malého) vnitřní částí nohy 

Obraz 6 

Slalom s míčem 

Opakuje se několikrát v různém provedení vedení míče 

Obraz 7 

Jiný druh slalomu, vedení míče od kuželu ke kuželu 

s přihrávkami s trenérem 

Obraz 8 

Hráč provádí od kužele ke kuželu tzv. stahovačky 

Následuje ve stejném terénu  pohyb nad balonem 

 

 

28 



Obrazová složka Zvuková složka 

Obraz 9 

Krátké přihrávky s různými druhy přijetí a odehrání míče, 

hráč střídá obě nohy 

Přijetí míče po autovém vhazování a následné odehrání 

Obraz 10 

Vedení dvou míčů současně kolem kuželu a zpět 

Obraz 11 

Hráč vybíhá do protipohybu, přebere přihrávku a 

zakončuje se snahou vstřelit gól 

Převzetí míče, krátký slalom a střelba na bránu 

Obraz 12 

Přijetí přihrávky, nejprve na prsa a pak hlavou, následuje 

zakončení 

Obraz 13 

Střílení pokutových kopů (penalt) 

Obraz 14 

Hráč chytá střely na bránu malým míčem 
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Obrazová složka Zvuková složka 

Obraz 15

Opět krátké přihrávky s různými druhy přijetí a odehrání 

Driblování s míčem a odehrání trenérovi 

Nohejbal – předávání míče přes nízkou překážku s jedním 

dopadem míče na zem 

Obraz 16 

Závěrečné protažení 

Nejprve kompletní protažení zádového svalstva 

Následuje protahování celých nohou, čítající stehenní 

svaly, hýžďové svaly, protažení kyčlí, zadní stehenní a 

lýtkové svaly a opět stehenní svaly 

Obraz 17 

Závěrečný černý blank 

„Námět, scénář, kamera, střih Kateřina Mrštíková 

Komentář Martin Svoboda 

Odborní poradci Pavel Čunát, Martin Frýdek, Petr 

Janoušek 

PedF UK Praha ÚPRPŠ 2010“ (titulek) 

 

 



5.  Závěr 

 
Současný vývoj komunikační techniky, informatiky, výpočetní techniky, 

telekomunikací, dále pak jejich "podoborů" jako je řídící technika, umělá inteligence, 

kybernetika (uvádím neuspořádané vědní obory, ve "stromu" předmětových hesel 

nestojí na stejné úrovni, ale rozvětvují se v další  odnože) nás tedy nutí alespoň částečně 

se vpravit do problematiky,  především si najít svůj způsob utřídění poznatků pro 

orientaci v  jakékoliv zkoumané či zpracovávané součásti života. Umožňují nám to  

nejen kurzy v různých stupních znalostí a oborů, ale i snadný přístup k  nejnovějším 

poznatkům ze zahraničí.  

 

Základem je znalost jazyků,  především tedy angličtiny a dobrá orientace při 

hledání a získávání zdrojů, ze kterých chceme čerpat. Velice snadno se dá využít 

elektronických zdrojů, které bývají přístupné především na technicky zaměřených 

školách, a to prozatím zdarma, odkud můžeme získat nejen přehled, ale i zadat 

podklady pro vytvoření rešerší. To vše nám usnadňuje držet krok s mládeží, která bere 

všechny poznatky ze všech oblastí jako samozřejmou povinnost a součást výuky. Proto 

je také nezbytné vzdělání nejen technické, ale i humanitní, čili jazyková vybavenost a 

učení se hledat, utřiďovat, zaznamenávat znalosti, které je pak již zcela běžně, až 

automaticky, provázejí dnešním životem. S tím je spojená i potřeba určité zručnosti, aby 

se propojování všech dostupných technologií a jejich získávání stalo běžnou součástí 

dnešního moderního člověka. Pedagogika dělá v této oblasti mnoho, ale v budoucnu, 

samozřejmě ruku v ruce s ekonomickou situací, se bude muset na oblast výuky 

informatiky obecně zaměřovat s mnohem větší efektivitou, než je tomu dnes, což nám 

umožní především nácvik a učení. 

 
K doplnění bych ještě zmínila, jak vlastně videotechnika zefektivňuje výukové 

metody. Je možno ji považovat za prostředek zcela zanedbatelného narušování 

sociostruktur zkoumaného prostoru a tím naprosto v klidu monitorovat průběh výuky. 
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 Videozáznam tak slouží i k sebereflexi pedagoga a k vytváření profesního 

portfolia, které bývá právě hlavním přínosem pro praxi, ale i pro pedagogické 

vzdělávání. Do budoucna by tak bylo možné pomocí profesních portfolií přispět k jakési 

syntéze institucí pro učitele s pedagogickou praxí bez nadbytečné zátěže a narušování 

výchovně vzdělávacího procesu. 

 

   Na samý závěr bych shrnula, proč jsem se zaměřila na popisovanou oblast 

sportu a co mě obohatilo při dokončení myšlenek v práci. Jednak jsem využila, vlastně 

náhodně, již rozpracovaný výzkum při pomoci  výuky mimoškolních aktivit dětí, dále 

mě pak zaujala rozmanitost a možnost kombinací metod, třídění, závěrů a vytvoření 

logického celku. To vše je pro mne, a nejen pro mne, velice užitečným nabytím 

znalostí, praxe a snad i trochu proniknutí do úskalí a učení se být dobrým pedagogem. 

Ovšem není ani zanedbatelná nacvičená orientace v daném problému, selekce a 

vyhodnocení, protože tyto naučené, a tedy i zafixované poznatky, budou pro mě dále 

odrazovým můstkem pro pokračování, získávání, uplatnění a konečně i využití v dalším 

studiu, praxi, a především což je asi nejpodstatnější, předávání ostatním, tedy 

potencionálním žákům , neboť vztah žák - učitel může mít různé úrovně. Stejně jako pro 

sportovce je velice vhodné využití IT, především videotechniky, pro věkově pokročilé, 

tedy pro seniory, taktéž, aby i oni mohli stát v centru nebo aspoň na okraji znalostí 

výpočetní techniky, což se nyní stává velmi vyhledávaným cílem zájmu. I na tyto 

uživatele je třeba se zaměřit. To by pro mě mohl být další podnětný nápad pro práci 

nebo i účelné využití volného času. 
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5.2  Seznam příloh 

 
Vyplněné dotazníky od jednotlivých klubů – 7x: 

 

Příloha č. 1 AFK Slavoj Podolí 

Příloha č.2 GC Háje 

Příloha č. 3 ČAFC 

Příloha č. 4 FC Hostivař 

Příloha č. 5 SK Slavia 

Příloha č. 6 Motorlet 

Příloha č. 7 AC Sparta  

Příloha č. 8 DVD – videopořad (Pinnacle Studio Ultimate – vision 9) 

Příloha č. 9 CD – bakalářská práce (PDF) 

Příloha č. 10 Technický scénář k videopořadu 
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