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Abstrakt

Název:

Vybrané exogenní faktory rozvoje fotbalových talentů

Cíle:

Cílem této práce bylo charakterizovat vybrané exogenní faktory ovlivňující rozvoj

fotbalových talentů. Zjistit, jakým způsobem a jakou měrou ovlivňují fotbalové talenty

v České republice.

Metody:

V práci byl použit kvalitativní výzkum. Metoda strukturovaného rozhovoru byla

aplikována na získání informací od fotbalových agentů a trenérů mládežnických celků.

Dotazníková metoda s otevřenými otázkami byla aplikována na fotbalové talenty a

zainteresované osoby fotbalových areálů. Metoda komparace byla použita pro

porovnávání informací.

Výsledky:

Výsledky shrnují míru ovlivnění a podílu jednotlivých činitelů na rozvoji fotbalových

talentů v České republice. Výsledky z dotazníků a interview jsou prezentovány

písemným shrnutím a jsou prezentovány v pořadí, ve kterém byly otázky pokládány.

Klíčová slova:

Talent, fotbal, fotbalový agent.
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Abstract

Title:

Exogenous factors selected for the development of football talent

Targets:

The aim of this study was to characterize selected exogenous factors influencing the

development of football talent. Find out how and how much these factors influence the

football talents in the Czech Republic.

Methods:

In the work was used qualitative research. Structured interview method was applied to

obtain information from agents and football coaches of youth teams. The questionnaire

method with open questions was applied to the football talent and stakeholders of

football grounds. Comparison method was used to compare the information.

Results:

The results summarize the degree of influence and share of each factor in the

development of football talent in the Czech Republic. Results from questionnaires and

interviews are presented in a written summary and presented in the same order in which

questions were asked.

Keywords:

Talent, football, football agent
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1. Úvod

Neustále navyšování požadavků na fotbalové dovednosti hráčů a cíl dosahovat

výsledků ve stále mladším fotbalovém věku mne přivedla k problematice talentů a

následně i k výběru tématu diplomové práce, která se zabývá faktory, které ovlivňují a

formují mladého, talentovaného fotbalistu, který má snahu prosadit se ve vrcholovém

fotbale. Pro potřeby diplomové práce bereme v potaz nadějné, mladé fotbalisty, hrající

minimálně 2. českou fotbalovou ligu.

Hlavním úkolem této práce je popsat vybrané exogenní faktory ovlivňující

rozvoj fotbalových talentů v České republice. V odborné literatuře je rozvoj talentů

popisován zeširoka, leč ucelené pojednání o exogenních faktorech, které talent ovlivňují

je opomíjeno, není mu věnován dostatečný prostor či se zabývá pouze některými

faktory.

Exogenní faktory ovlivňující rozvoj fotbalových talentů v České republice jsem

rozdělil na 4 základní oblasti.

 Role fotbalových agentů na talentovanou mládež

 Role tréninkového zázemí na rozvoj talentů

 Role trenérů mládeže

 Role talentovaných hráčů

Úloha fotbalových agentů je často podceňována a brána do pozadí na úkor

trenérů mládeže a rodičům, kterým se přisuzují největší zásluhy na rozvoji talentů.

Jedním z cílů diplomové práce je zhodnotit, jakým způsobem fotbaloví agenti pracují,

co je jejich náplní práce a jaký mají vliv na rozvoj fotbalových talentů.

Tréninkové areály poskytují mladým fotbalistům prostor k rozvoji jejich talentů.

Diplomová práce se bude zabývat porovnáním jednotlivých tréninkových areálů dle

předem stanovených kritérií a jejich případný vliv na rozvoj a výsledky mládežnických

týmů.

Odborné vedení je u mládeže zastupováno trenérem. V mladém fotbalovém věku

získávají hráči základní a později složitější poznatky o fotbale a zdokonalují se ve

fotbalových dovednostech, proto na důležitosti při rozvoji talentů nabývají trenéři

mládeže. Trenéři mládežnických celků vybraných mužstev budou odpovídat při

strukturovaném rozhovoru na problematiku rozvoje fotbalových talentů. Role rodičů
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nabývá převážně psychickou a materiální stránku podpory rozvoje talentů, přesto i

jejich podíl na rozvoji talentů je značný a v diplomové práci nebude opomenut.

Vnitřní a vnější faktory ovlivňující talentované hráče se budeme snažit získat

přímo od talentovaných fotbalových hráčů prostřednictvím dotazníku s otevřenými

otázky.

V závislosti na dostupných materiálech a výsledcích výzkumu se budeme snažit

získat ucelené informace o faktorech, které ovlivňují rozvoj fotbalových talentů v České

republice.
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2. Teoretická východiska

2.1 Talent jako pojem

Talent používá laická i odborná veřejnost pro pojmenování mimořádných

schopností jedince. Určitým druhem talentu oplývá každý člověk, někdo může mít

talent na matematiku, jiný na češtinu, hudbu, malování, manuální zručnost, talent

empatie a veskrze veškerou lidskou činnost. Mít talent ale nestačí. Je spousta

talentovaných matematiků či fyziků, kteří ale dali přednost humanitním vědám.

Upřednostnili zájem nad talentem. Což sice není špatně a člověk může pociťovat

uspokojení, ale pro náš případ to není ideální řešení. Ideální je skloubit talent se

zájmem, potěším a naplněním.

Do profesionálního fotbalu se dostane pouze zlomek začínajících fotbalistů,

statisticky se do profesionálního fotbalu, tedy 1. české fotbalové ligy, dostane přibližně

každý čtyřstý zaregistrovaný fotbalista (Buzek, 1999). To znamená, že jedinci, kteří se

chtějí prosadit do profesionálního fotbalu, musejí být schopni vykonávat určitou činnost

rychleji, kvalitněji a přidávat i svoje kreativní řešení (Hříbková, 2009).

Odborníci zabývající se dlouhodobým výzkumem nadání uvádějí, že kolem 20-

25% dětí by dokázalo dosahovat nadprůměrných výsledků v určité oblasti lidské

činnosti, pokud by k tomu měly potřebné podmínky. Dlouhodobé studie ukazují 2-3%

nadaných v dětské populaci. Závěr studie poukazuje na velkou část talentů, která je

z různých důvodů nerozpoznána (Hučín, 2005)

Při práci na diplomové práci jsem se v odborných publikacích a časopisech

setkal s pojmy, které mají podobný či skoro stejným význam jako talent. Proto uvádím

univerzální definici se synonymy, které jsou s talentem provázané:

Talent/ Nadání:

„Schopnosti chápané jako možnost, potenciál, vloha, které jedince předurčují

k mimořádným výkonům intelektuálním, uměleckým, sportovním a jiným“ (Diderot m/o,

1999, str. 282). Kritéria pro rozlišení talentu a nadání jsou doposud nepodstatná, proto

se pojmy nadání a talent používají jako synonyma (Hříbková, 2009).
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Synonymy k talentu jsou genialita, vysoké schopnosti a vlohy. Talentovaná

přihrávka je nahrazena používanějším pojmem geniální přihrávka. Mimořádný talent je

nahrazen pojmem mimořádné schopnosti (Hříbková, 2009).

Schopnosti jsou souborem předpokladů nutných k úspěšnému vykonávání určité

činnosti: naučené a vrozené dispozice k určitému druhu výkonu. Vyvíjí se učením, popř.

výcvikem na základě vloh. Rozlišují se schopnosti obecné a specifické - první jsou

dispozicemi k celé skupině činností, druhé k velmi speciálním činnostem (Hříbková,

2009).

Potenciál je předpoklad k určitému výkonu. Rozvíjení potenciálu je možné

s věkem, limitujícím je vrozeně daný rámec. Při dosahování výkonu nižšího než

vrozený potenciál, se tento rozdíl přisuzuje osobnostním vlastnostem (nezájmu, lenosti,

nedostatečným volním a morálním vlastnostem) nebo nevhodnému prostředí, ve kterém

se výkon realizoval (Hříbková, 2009). Rychlý, vysoký a technicky zdatný basketbalista

má velký potenciál být výborný skokan do výšky. Předpoklad ideálního somatotypu pro

určitý sport však neplatí vždy. Basketbalisté, i fotbalisté menšího vzrůstu, nahrazují svůj

“výškový handicap“ pro vybraný sport jinými schopnosti (obratnost, technika)

2.1.1 Vliv dědičnosti

Jedna z nejvytrvalejších představ o nadání je, že se talent dědí po svých rodičích,

případně prarodičích. Stoupenci zásadního vlivu dědičnosti na lidské nadání dodnes

prosazují svoje myšlenky, i když už nikdo z nich netvrdí (jak tomu bylo dříve), že by při

vývoji talentu nehrálo prostředí vůbec žádnou roli (důkaz vývoje jednovaječných

dvojčat s rozdílnou výchovou) (Dočkal, 2005).

Nadání není přímou zásluhou dědičnosti, ale rozvíjí se na základě zděděných a

vrozených dispozic v průběhu života. Rozhodující roli při tom hrají vlivy prostředí

(výchova a vzdělání) (Dočkal, 2005).

Dědičnost a vrozené geny tedy představují pouze předpoklad k pohybové

aktivitě, respektive k fotbalu. V průběhu vývoje se mohou, nebo nemusejí naplnit

(Dočkal, 2005).
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Někteří prvoligoví fotbalisté nepřikládají genům vůbec žádnou roli ve svém

prosazení do špičkového fotbalu. Ve svých memoárech přisuzují hlavní roli

odhodlanosti, zarputilosti a vůli v prosazení se. Tento typ fotbalistů (“vydřených“)

ovšem nemůže zastávat roli tvůrců hry, jejich úloha na hřišti je spíše v defenzivním

pojetí hry (Felt, 2010).

2.1.2 Význam genetických determinantů pro rozvoj fotbalistů

Považovat za rozhodující fyziologické parametry u mladých hráčů (výška,

hmotnost, síla, ohebnost), kteří se hlásí, respektive jsou přihlášeni do náboru tzv.

předmini (do 6- ti let) je zavádějící a nerozumné. Zdravotní způsobilost pro fyzickou

aktivitu posuzuje doktor, ale typologii hráče a vlohy pro určitý sport lze posoudit velmi

těžko. Prosazují se hráči malí (nízké těžiště a pokrytí míče z nich dělá skvělé tvůrce hry

záložních řad), velcí (výhoda při hlavičkových soubojích a skluzech, brankáři pro

pokrytí branky), robustní (stabilita v osobních souboje) i hubení a mrštní (rychlost,

šikovnost) (Hofmann, interview 2010).

Při náborech by se měli brát v úvahu předpoklady k pohybové aktivitě. Chlapci

mohou v průběhu puberty významně vyrůst a díky posilování či životosprávě posílit čí

naopak zredukovat váhu (Stoppani, 2008).

Podle povahové typologie se dá ledacos usuzovat podle role hráče na hřišti.

Introvertní, smyslový typ hráče s převahou myšlení bývá charakteristický pro

fotbalového útočníka. Introvertní hráč zodpovídá za svou hru sám sobě, musí být

obeznámen s taktikou hry a hráč musí znát různé herní varianty (smyslový typ). Hráč by

měl zvládnout útočit na protihráče, bez ohledu na jeho city (typ s převahou myšlení).

Mimo hřiště mohou být protihráči nejlepšími kamarády, což se rychle mění při vstupu

na hřiště. Tato typologie dělá z hráče výborného fotbalistu (Kroeger, 2004).

„Bez velké vůle neexistují velké talenty“ Honoré de Balzac (Blaschke, 2004, s. 58).
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2.1.3 Exogenní činitelé

Exogenní (vnější) činitelé představují vliv sociálního prostředí na rozvoj talentu.

Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, ovlivňuje a formuje jeho postoje, osobnost a

vyzrálost. Vlivy sociálního prostředí rozdělujeme na rodinné, školní, prostředí

vrstevníků a širší životní prostředí (média) (Černoušek, 1986).

 Rodina

Rodina je základním modelem společnosti, která významně ovlivňuje

člověka. Utváří jeho povahové vlastnosti, vztah k jiným lidem a osobní vývoj

jedince. Základní funkcí rodiny je výchova a podpora, jak psychická, tak materiální.

Neexistuje doposud žádný typ společnosti, kde by rodina nebyla základním článkem

života (Matoušek, 1997).

Rodiče mají zásadní vliv na výběru sportu, kterému se jedinec začne věnovat

(viz kapitola 2.2.1) a hrají důležitou roli při získávání sebedůvěry a motivace

(podporování při zápase, pochvala a zájem o průběžné výsledky).

Rodina může působit i negativně – zvýšené nároky na jedince,

neobjektivnost při hodnocení výkonu, psychologický tlak, snižování sebedůvěry a

motivace (Perič, 2006)

 Škola

Škola vedle základních funkcí (výchovná, vzdělávací) zajišťuje provázanost

vzdělávacích a sportovních institucí. Provázanost sportu a školy začíná již v

mateřské škole (fotbalové školky), pokračuje na základní škole, které spolupracují

se sportovním oddílem, dále na střední škole (sportovní třídy, individuální plány) a

vysoké škole (FTVS). Talentovaný sportovec má možnost co nejefektivněji propojit

náročný tréninkový program se vzdělávacími požadavky.

 Prostředí vrstevníků

Od věku dítěte 10. let začíná převažovat vliv vrstevníků nad vlivem rodičů.

Přibližně od 12. let přestávají být skupinky vrstevníků homogenní a nástupem do

puberty začínají být převážně smíšené. Prostředí vrstevníků ovlivňuje jedincovy

postoje, hodnoty, chování, normy a komunikaci. Nevhodná skupina vrstevníků

může talentovaného jedince zabrzdit v jeho vývoji (Vorlová, 2005)
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2.2 Teoretický koncept práce s talenty:

Koncept práce s talenty se skládá z několika částí a je v odborné literatuře různě

sestavován. Jedna složka navazuje na druhou a vzájemně se ovlivňují. Od prvotního

výběru sportu mladého začínajícího sportovce až po péči s talenty.

Perič (2006) rozlišuje koncept výběru sportovních talentů na určení talentu

(model sportovce), výběr talentu (výběrová kritéria, testy), vyhledávání talentu

(prostředí), rozvoj talentu (trénink) a péči o talenty (zabezpečení).

Teoretický koncept práce s talenty začíná u prvotního výběru sportu, kterému se

dítě bude věnovat, následuje výběrem talentů (za předpokladu vysoké poptávky po

klubu), rozvojem talentu (tréninkové metody) a péčí o talenty (tréninkové zázemí).

2.2.1 Výběr sportu

Pro výběr sportu a nábor hráčů musíme brát v úvahu předpoklady pro zvolenou

pohybovou aktivitu v závislosti na kalendářním věku (rozdíl u dětí starších jeden rok

může být markantní), biologickém věku (ovlivňuje aktuální výkonnost a zkresluje

skutečnou míru talentu) a předchozí zkušenosti s fotbalem (před vstupem do přípravky

zvýhodňuje předchozí zkušenosti chlapce, což ještě nemusí vypovídat o skutečné míře

talentu) (Buzek, 1999).

Vliv rodičů na rozvoj a výběr sportu má tendenci se podceňovat, přesto

nedostatek pozornosti a zájmu rodičů potlačuje dítě v jeho rozvoji. Sportovec bude mít

lepší předpoklady být úspěšný, když rodiče dají najevo, že mají zájem na jeho

sportovním výkonu, když jej budou povzbuzovat k lepším výkonům a když budou

vyjadřovat svoje přesvědčení, že se potomek dokáže prosadit (Campbell, 2001).

Prvotní impuls k výběru sportu, kterému by se mladý sportovec chtěl věnovat,

zpravidla pochází od rodičů. Rodiče děti přihlašují do sportovních klubů, často již

v předškolním věku, kdy děti ještě nejsou soběstační. Chtít po dětech, aby si vybraly

sport, jemuž se budou chtít věnovat téměř celý život a měl by jim přinášet potěšení a

naplnění, je nereálná vize.
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Rodiče představují nejdůležitější prvek při výběru sportu pro mladého

začínajícího sportovce. K výběru preferovaného sportu je vede mnoho faktorů. Některý

bod pro ně může být zcela irelevantní, kdežto jiný klíčový:

 Média (TV, noviny, internet, rádia) přinášejí informace o fotbalistech, kteří

vydělávají miliony eur, žijí luxusním životem a vydělávají si prací, která je

zároveň jejich hobby. Rodiče chtějí stejné podmínky pro svého potomka1

Finanční stránka a prestiž jako důvod výběru sportu pro dítě může být

tedy velmi lákavá a pro někoho rozhodující.

 Pro potomka rodiče vyberou sport, který sami prováděli a chtějí se

prostřednictvím svého syna/dcery realizovat. Rodiče jsou přesvědčeni, že oni jen

nedostali dostatek prostoru a neměli potřebné štěstí. Podle definice co

nedokázali oni, dokáže jejich potomek. Tento přístup vede často k přetěžování a

přehlížení nedostatků vlastního dítěte. Může to vést k situaci, kdy po hráči

chceme nadstandardní výkony, přitom on patří do průměru ve svém celku. Dítě

se pak může cítit zahanbeně a ztrácí sebevědomí – nesplnilo očekávání svých

rodičů.

 Rodiče přihlásí potomka na fotbal ze zdravotních důvodů (zvýšení fyzické

kondice) či sociálních důvodů (zapojení do kolektivu)

 Rodiče volí sport s ohledem na finance (hokej, lyžování - náročné) a dopravní

obslužnosti (blízkost tréninkového zázemí)

1 Nejdražší přestup ve fotbale se stal v červnu 2009, kdy přestupoval mladý (22) a

talentovaný fotbalista Christiano Ronaldo z Manchesteru United do CF Realu Madrid za 2,5

miliardy Kč. Plat je také ohromující a navíc se každý rok zvyšuje o 25 %, ať už hráč hraje, či

sedí na lavičce náhradníků. Denní plat Christiana Ronalda se pohybuje okolo 700.000 Kč

(www.idnes.cz, 22. 6. 2010). V tuzemsku v porovnání s vyspělou fotbalovou Evropou

nedosahují platy a částky z přestupů takových rozměrů, přesto se naleznou výjimky, v roce 2008

přestoupil šestnáctiletý dorostenec Václav Kadlec z Bohemians 1905 do Sparty Praha za částku

pohybující se okolo 10 milionům korun (Filípek, 2009).
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2.2.2 Výběr talentů

Výběrem talentovaných fotbalistů se nejčastěji rozumí proces vyhledávání dětí,

které svým osobnostním potenciálem a chováním vyhovují požadavkům pro vstup do

rozvíjející sportovní nabídky, určené pro talentované fotbalisty. Při identifikaci talentu

se zaměřujeme především na tzv. latentní talenty (potencionální nadání), tedy většinou

na děti, které zatím nepodávají v dané oblasti vysoké výkony, což jsou často děti

mladší, děti předškolního a mladšího školního věku (Hříbková, 2009).

Účelem výběru talentů je odhalit nevyužitý potenciál. Pro realizaci je nutné mít

k dispozici spolehlivé metody, vytvořený systém a výběrový postup (klíč), který by

každému dítěti umožňoval do procesu vstoupit. Řada autorů, kteří se zabývají

problematikou nadání, zdůrazňuje význam rané identifikace talentu (Roedell, Jackson,

Freeman). Problematika rané identifikace spočívá vtom, že můžeme zjistit údaje, které

mají pouze velmi pravděpodobnostní charakter ve vztahu ke spolehlivosti predikce

dalšího vývoje dítěte. Je třeba brát v úvahu, že z každého fotbalisty se nestane špičkový

profesionál. Velmi důležité jsou proto první fotbalové roky, kdy si fotbalista osvojuje

návyky a vztah k fotbalu (Hříbková, 2009).

Výběr talentů podle Periče (2006) zahrnuje 4 základní etapy:

 Spontánní neboli bezprostřední výběr: po absolvování náboru či úvodním

tréninku jsou přijati všichni uchazeči.

 Základní výběr: Cílem základního výběru je získat z široké nabídky sportovců

vhodný vzorek pro sportovní výkonnost. Charakteristické pro tuto etapu je

vyřazení evidentně neperspektivních (nevhodných pro daný sport) jedinců, u

kterých není záhodno pokračovat v systému péče o talenty. S jistotou nelze

nikdy říci, který hráč se prosadí do profesionálního fotbalu, leč s vysokou

pravděpodobností se dá určit hráč, který na profesionální fotbal nemá kvality.

Základní výběr se odehrává nejčastěji při vstupu jedince do sportovní třídy.

(Perič, 2006)

 Specializovaný výběr: Dlouhodobější sledování sportovců zvyšuje předpoklad

spolehlivosti závěrů trenéra. Tato etapa specializovaného výběru navazuje na

předchozí etapu základního výběru a je náročnější na realizaci, podmínky a

dostupnost. Na základě kontrolních (biochemická, antropometrická aj.),
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lékařsko-biologických, sociologických, psychologických a pedagogických

vyšetření se určí stupeň sportovní talentovanosti. Specializovaný výběr se

zpravidla provádí při vstupu hráče do mládežnických center ve věku okolo 15. ti

let. Hráči již prošli více druhy výběrů a mají vysoký stupeň nadání (Perič, 2006)

 Výběr pro vrcholový sport: (výběr do reprezentačních družstev). Trenér

mládežnických výběrů zohledňuje pro zařazení hráčů do reprezentace míru

naplnění talentu, dosažených výsledků (individuálních a týmových), úroveň

soutěže a postavení klubu v tabulce.

Pro zjištění míry talentovanosti se využívá řada kritérií a testů. Podle Choutky a

Dovalila (1991) se pro zjištění míry talentovanosti využívá 4 základních kritérií:

 Motorické předpoklady: jedná se o sport, to znamená, že pohyb je

nejmarkantnějším kritériem talentovanosti. Zjišťují se na základě obecných testů

(obecné předpoklady k pohybu) a specializovaných testů (pro určitou

pohybovou činnost)

 Zdravotní hledisko: určuje stupeň zatěžování v tréninku a limity pro sportovce.

Zdravotní hledisko je posuzováno lékařem.

 Biologické hledisko a genetická zátěž: biologický věk hráče se nemusí shodovat

s datem narození (kalendářní věk). Biologický věk se zjišťuje na základě

motorických testů či vyšetřením (mineralizace kostí, vývoj zubů). Trenér by měl

při sestavování tréninků (zátěže) či výběru do sportovního klubu brát v potaz

rozdíl mezi biologickým a kalendářním věkem, který může být pouze dočasný.

Genotyp ovlivňuje mj. somatotyp (hmotnost, výška).

 Psychologické parametry: ve sportu se projevují motivace, temperament, vůle,

inteligence, sociální role, pracovitost, emoční stabilita apod. Psychologické

rozpoložení hráčů výrazně ovlivňuje výkon.

Náborem hráčů do přípravek fotbalová kariéra pro sportovce začíná. Rodiče

požadují, aby jejich syn začínal v týmu s propracovaným mládežnickým systémem a

v klubu, který má prestiž a hraje na vrcholové úrovni. Při náborech je zájem o

Spartu, Slavii či Teplice daleko vyšší než například o AFK Union Žižkov, proto je o

nejnižší kategorie tzv. Mini přípravky U-6 u velkých klubů velký zájem a nemůže
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uspokojit celkovou poptávku. Čím větší město a prestižnější mládežnická akademie,

tím je konkurence vyšší a nábor složitější (Ruml, interview 2009).

Při náborech se talent ještě plně neprokáže, jde spíše o předpoklady k pohybové

aktivitě. Projevuje se zde spíše, jak se rodiče dětem věnovali, jakou měly pohybovou

aktivitu, jak se protahovaly atd. Je potom velký rozdíl, jestli chlapec vidí při náboru míč

poprvé, nebo doma s otcem pravidelně trénuje.

U menších týmů probíhá nábor čistě formálně. Stejný systém jako u prestižních

gymnázií a učilišť. Kluby (školy) s dobrou pověstí si mohou hráče vybírat.

Nezřídka se stává, že hráč, který byl odmítnut při vstupu do přípravky

prestižního klubu, fotbalově vyrůstá v “provinčním“ klubu, odkud ho následně (po

projevení talentu) klub odkupuje zpátky. Fotbalové kluby si jsou vědomi důležitosti při

výběru talentů a vynakládají značné finanční prostředky do vyhledávání talentů.

Vyhledávání talentů rozlišujeme na 3 úrovně

 Profesionální vyhledávači talentů: agenti, „scauti“.

 Neformálně institucionální: nesoutěžních zájmové organizace, výběr je

druhořadým cílem.

 Formálně institucionální: fotbalový klub provádí na základě připraveného

motorického testu nábor hráčů do přípravky

(Perič, 2006)

Příloha 1: Testová baterie pro nábor hráčů ve věku 6 - ti let AC Sparta Praha / Testová baterie pro nábor

hráčů ve věku 6 - ti let SK Slavia Praha / Výběr testovaných hráčů na základě trenéra.

2.2.3 Rozvoj talentů

Fotbalista prochází jednotlivými věkovými kategoriemi od mini přípravky až po

kategorii dospělou a působí na něho celá řada faktorů, které ho formují a ovlivňují

v jeho kariéře.
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Jednotlivé faktory na sebe navazují a úzce spolu souvisejí. K rozvoji talentů

přispívají kvalitní trenéři, kteří jsou vzdělaní v oboru a mohou se realizovat v kvalitním

tréninkovém prostředí. Sociální prostředí (rodina, zázemí, kamarádi) ovlivňuje

dospívání respektive fotbalové zrání sportovce a na celkovém rozvoji fotbalových

dovedností sportovce má sociální prostředí podstatný vliv.

Pro rozvoj talentů je volba tréninkového programu velmi důležitá. Tréninkový

program by měl být vhodně a systematicky sestaven pro věkové kategorie a měl by

sledovat moderní trendy (Perič, 2006).

Kollath (2006) vnímá tréninkový proces jako základ pro rozvoj talentů, vycházející z

koncepce výchovy mládeže, jejíž cíle shrnul do několika hlavních bodů:

 Vysoká úroveň technických a taktických dovedností

 Disciplina a profesionální přístup ke svým povinnostem

 Spojení ambicí ve studiu a fotbalu na vysoké výkonnostní úrovni

 Oddanost a reprezentace klubu

2.2.4 Péče o talenty (zabezpečení)

Dosažení vrcholové úrovně v dnešní době není možné bez důsledného podřízení

soukromého života ve prospěch tréninkového a soutěžního zatížení. Fotbalový agenti

mohou podepisovat smlouvy o zastupování hráče po dovršení 15 let hráče, čímž se

stávají hráči profesionály, kteří pravidelně trénují (někdy i dvoufázově) a utkání mohou

mít 2x týdně (sobota – utkání vlastní věkové kategorie, neděle- utkání za starší, kam už

výkonnostně patří). Talentovaní fotbalisté se stávají vysoce hodnoceným “artiklem“ na

fotbalovém trhu a proto i zabezpečení, které kluby mládežnickým oddílům zajišťují, se

kvalitativně zvyšuje.

Česká republika je relativně malou zemí se slabým fotbalovým prostředím, kde

bude i v následujících letech převládat export nadaných fotbalistů do fotbalově

vyspělejších zemí a prodej hráčů bude podstatnou součástí fotbalového rozpočtu klubu.

Vedení fotbalového klubu se snaží pečovat o talenty a vytvářet jim ideální podmínky,
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jak pro trénování (tréninková centra, relaxační a regenerační zázemí) tak i vzdělání

(propojení školy a časově náročného tréninkového procesu) (Goldblatt, 2010).

Péče o talenty je rozdílná pro jednotlivé věkové kategorie:

 Péče o nejmenší talenty

Péče o nejmenších talenty, začíná ve fotbalových přípravkách. V mladších

přípravkách jde o seznámení s fotbalem, výchovu k přátelství, vzájemnou

spolupráci, všestrannou stimulaci pohybových schopností, základní koordinaci a

učení nejnutnějších pravidel kopané. Nácvik základních herních dovedností se

uplatňuje v soutěži v mini-kopané v počtu 7:7 s brankářem (Křepela, 2009).

Ve starších přípravkách je rozvíjena soutěživost, ctižádost a schopnost

překonávat nepříznivé pocity. Rozvoj techniky a samostatného rozhodování je

podporován míčovými hrami. Mužstva se učí jednoduchým herním kombinacím a

takticky řeší základy standardních situací např. roh či vhazování. I nadále hrají

soutěž v minikopané (Křepela, 2009).

 Péče o mladší žáky

Mladší žáci jsou již začleňováni do sportovních tříd. Velká pozornost je

věnována spolupůsobení hráč-trenér-škola-rodina. Důraz je kladen na rozvoj

variabilního využití individuální techniky a koordinace. Představují se prvky

základů taktiky. Fotbalisté se učí nést zodpovědnost za své chování ve hře i v šatně.

Hra je již na regulérním fotbalovém hřišti v počtu 11 na 11 (Křepela, 2009).

 Péče o starší žáky

Hráči v této věkové kategorii přicházejí do puberty, a proto se musí trénink a

výchovu mládeže přizpůsobit způsobu života a zvládání herních dovedností. Po

hráčích je vyžadována samostatnost, zodpovědnost a tvořivost. Do tréninků jsou již

zapracovány náročnějších prvky techniky, v taktice se již probírají náročnější herní

varianty. Zvyšuje se zapojení regenerace a zvyšuje se podíl kondice na výkonu

(Křepela, 2009).
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2.3 Předpoklady talentovaného hráče

2.3.1 Specifické předpoklady pro zvládání herních činností

talentovaného hráče

Campbell (2001) zveřejňuje předpoklady pro úspěch ve sportu na čtyři základní

vlastnosti: inteligenci, kázeň, sebedůvěru a zafixované návyky. To platí jak pro fotbal,

tak pro sport všeobecně.

Ve fotbale jsou základní parametry pro herní činnost jednotlivce: (kterými se

talentovaní hráči odlišují od hráčů průměrných) rychlost, sebevědomí ve hře a technika

herních činností (Bielik, interview 2010).

 Kondiční faktory (rychlost a především zrychlení)

Rychlost je pro fotbalistu jedna z nejdůležitějších pohybových schopností. Hráči

v průběhu fotbalového utkání podstupují mnoho krátkých, rychlých sprintů, kdy

zrychlení na pár metrech hraje pro fotbalistu rozhodující roli při řešení herních situací.

Rychlost představuje komplexní dovednost, kterou musí zvládnout každý hráč bez

ohledu na herní pozici (včetně brankářů). U mladých hráčů se ve vztahu k rychlosti

setkáváme se zbrklostí a ukvapeností v zakončení. Rychlost s přibývajícím věkem klesá

a je nahrazována anticipací a zkušeností.

Pro úspěch hráče ve fotbale je přiměřená kondiční připravenost základním

předpokladem. Odehrát celý zápas ve velkém tempu a nasazení podmiňuje dobrá

kondiční příprava. Problémy s kondicí mohou mít hráči po zranění či delší herní

prodlevě.

 Osobnostní faktory (psychické předpoklady)

Talentovanému hráči by neměla chybět sebedůvěra. Rozpoznat vysokou míru

sebevědomí můžeme u hráčů při poskytování rozhovorů, ale také při hře – hráč při hře

pokazí uvolňování s míčem přes protihráče, ale přesto uvolnění zkusí znovu – věří ve

svoje schopnosti a herní kvalitu. Sebedůvěra vede hráče neustále kupředu. Sebevědomí

hráči se dlouhodobě nespokojí s postavení mimo základní sestavu a věří, že jsou lepší,
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než fotbalista, který právě hraje na jejich pozici. Sebevědomí a také určitá “drzost“ jsou

vlastnosti, které charakterizují nejtalentovanější fotbalisty světa, a zároveň jim

nedovoluje podlehnout tlaku, který přináší profesionální fotbal a nezhroutí se psychicky

při prvním fotbalovém nezdaru.

„Hlava dělá 2/3 fotbalu“ (Hora, dotazník 2010)

 Technické faktory

Stupeň rozvoje technických dovedností představuje základní fotbalovou kvalitu

hráče. Technická vyspělost hráče v práci s míčem není již herní činností, která by byla

vyžadována jen po hráčích hrajících na pozici záložníka či útočníka. Vynikající práci

s míčem a individuální techniku musí zvládat v dnešním fotbale i mladí talentovaní

obránci (Bedřich, 2006). 2

Technika práce s míčem je fotbalová činnost, která fotbalisty od sebe výrazně

odlišuje. Mnoho hráčů je hodně rychlých, ještě větší množství hráčů je hodně

sebevědomých, ale s technikou, díky které hráči ovládající míč na vysoké úrovni, těch

je výrazně méně. Světové fotbalové legendy se stávají z hráčů s kopací technikou na

vysoké úrovni, jako byly Pelé či Maradona nebo v současné době Lionel Messi či C.

Ronaldo.

2.3.2 Specifické herní požadavky na talentovaného hráče podle

herního postu na hřišti

 Útočník - zakončení.

Zakončení představuje vrchol snahy ve fotbale a splnění práce útočníka. Každý

hráč má specifické a oblíbené zakončení. Velkou výhodou pro hráče je, když dokáže

zakončit oběma nohama či skórovat při hře hlavou. Hráči mohou zakončovat tvrdě,

2 Příkladem moderního, technicky vyzrálého obránce je Micah Richards (1988) - nejmladší obránce, který

byl kdy povolán do Anglického národního družstva. Micaha prezentuje ohromná akcelerace, přehled ve

hře, technika a výborný výskok (Palička, 2010).
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technicky, hlavou, zpoza pokutového území, uvnitř pokutového území – čím větší

repertoár zakončení, tím je útočník méně čitelný (Fajfer, 2009).

 Záložník – tvořivost neboli inteligence pro herní kombinace.

Záložníci by do hry měli přinášet nápad, myšlenku. Záložníci hrají mezi obránci

a útočníky, kde mají největší manévrovací prostor pro přihrávky, kterými mohou

útočníky posílat do uvolnění, případně sami zakončit. Na úspěchu přihrávky se podílí

jak přihrávající hráč, tak vhodným zpracováním i hráč, který přihrávku přebírá.

Technicky jsou na vysoké úrovni a mají cit pro týmovou hru. Záložníci mají rovněž

v současném pojetí fotbalu defenzivní povinnosti.

 Obránce - odebírání míče, hra hlavou, útočná činnost.

Pro obránce je nutností zvládnutá technika odebírání míče, a to pokud možno

v duchu fair play. Pro obránce představuje odebírání míče vrchol obranné fáze. Velkou

roli pro bránícího hráče při odebrání míče před soupeřem hraje rychlost, předvídavost a

zkušenost. Odebírání míče skluzem představuje efektivní formu odebírání míče.

Techniku odebírání míče skluzem si obránce musí pečlivě vyhodnotit pro danou

fotbalovou situaci, při špatném provedení je jednak vyřazen ze hry (ležící hráč je po

určitou dobu mimo hru) a hrozí hrozba v podobě červené karty respektive pokutového

kopu. Skluz se proto v pokutovém území využívá jen v nouzovém řešení herních situací

(Bauer, 2005).

Pro obránce je nezbytností dobrá hra hlavou. Hráč využívá hru hlavou na

přihrávání, střelbu, zpracování a odebírání míče. Obránci jsou zpravidla vysocí (Roberto

Carlos, Bixente Lizarazu – výjimky potvrzující pravidlo) a mají skvěle načasovaný

výskok, tedy vynikající odhad dráty letu míče a načasování výskoku, aby hráč zasáhl

míč v ideálním bodě výskoku (Masopust, 2003).

Moderní obránce nevyužívá hru hlavou pouze k obraným zákrokům. Branky,

které rozhodují zápasy, padají často po rohových či přímých kopech, kde se uplatňují

obránci s dobrým výskokem. Posilováním dolních končetin, běhání a výskoky se

závažím jsou vhodné prostředky pro zdokonalení výskoku, respektive hry hlavou.
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2.4 Vliv fotbalových agentů na rozvoj mladého hráče

Hlavní funkcí fotbalového agenta je vyhledávání a podpora fotbalových talentů.

Agentura zastupuje hráče ve věcech fotbalových i mimo fotbalových. Agenti při

zastupování hráčů mohou sehrávat několik doplňkových rolí: funkci psychologa,

právníka, manažera, rádce a pomocníka. Agent po domluvě s hráčem má rozhodující

slovo při vyjednávání s klubem o přestupech a platových podmínkách. Fotbalový agent

může mít v konečném důsledku větší slovo a vliv na rozvoj talentu než fotbalový trenér

či rodiče (Bielik, Zvára, interview 2010) 3

Na počátku devadesátých let bylo jen několik jedinců (agentů), kteří se zabývali

zastupováním hráčů. Znalosti agentů o fotbale byly spíše nízké a agenti se teprve učili,

jak sjednávat transfery, jak vyhledávat talenty a jak komunikovat s kluby. Kluby si

vyjednávaly přestupy mezi sebou (Skuhravý ze Sparty do Janova v roce 1990).

Postupně si kluby najímaly odborníky a v současnosti není profesionálního fotbalisty,

kterého by agent nezastupoval. Inspirace v zastupování hráčů se hledala u vyspělých

fotbalových lig. S postupem času začala přibývat konkurence mezi agenty a přišly první

spory. Nejčastěji se jedná o jednání s hráčem, který je smluvně vázán s konkurenční

agenturou (Houda, 2009).

Fotbaloví agenti se (při svolání radou ČMFS) setkávají nepravidelně na

sekretariátu ČMFS a projednávají námitky a nesrovnalosti, přesto, dle rozhovorů

s agenty, k nesrovnalostem stále dochází.

Agent, dle definice samotných fotbalových agentů je obchodník, který při

přestupech a skautingu hráčů sleduje svůj záměr a z toho vyplývající i zájem hráče, drží

si morální kredit a dodržuje regule FIFA.

3 Konkurenci v České republice je možné najít v zastoupení velkého množství fotbalových agentur.

Provize z přestupů a platů jsou vysoké. Agenti berou provizi až 10 % z přestupní částky a 5 % z ročního

platu hráče. Pokud tedy fotbalový brankář Petr Čech pobírá plat v FC Chelsea okolo 150 000 000 KČ za

rok, má jeho agent Pavel Zíka provizi okolo 7,5 milionu korun. Záleží na postavení smlouvy. Dle

odborného časopisu Pro football je to 15 % a více (Houda, 2009)
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2.4.1 Současné agenturní asociace v České republice

Českou republiku zastupuje 29 licencovaných agentů. Na Slovensku 14 agentů a

nejvíce agentů nalezneme v Itálii – 600 (Houda, 2009).

Z hlediska počtu zastupovaných hráčů a ročních obratů fotbalových agentur

můžeme řadit Pavla Pasku (agentura ISM) a Zdeňka Nehodu (agentura Nehodasport)

mezi nejvýznamnější fotbalové agenty a považovat je za průkopníky v zastupování

hráčů v České republice. Společnost Pavla Pasky agentura ISM (International sport

managment) vznikla v roce 1991 a byla vůbec první profesionální agenturou pro

zastupování fotbalistů v České republice. Podílela se na prvních přestupech hráčů do

zahraničí a v současné době zastupuje mladé talentované hráče a reprezentanty. Mezi

nejvýznamnější patří Tomáš Rosický, Tomáš Řepka či Milan Baroš

(www.ismfootball.com, 2009).

Agentura Zdeňka Nehody - Nehodasport vznikla v roce 1996, kdy Zdeněk

Nehoda získal mezinárodní licenci hráčského agenta od UEFA. Zdeněk Nehoda je

spoluzakladatel firmy ISM a bývalý reprezentant České republiky. Agentura

Nehodasport zastupuje mj. reprezentanty Tomáše Hubschmana, Tomáše Sivoka či

Tomáše Necida (www.nehodasport.cz, 2009).

Příloha 2: Nabídka předních fotbalových agentur

2.5 Prvky systému pro rozvoj talentu

Hlavními požadavky na rozvoj talentu je odborné vedení, které je zastupováno

hlavním činitelem – trenérem. Fotbalovým zázemím (administrativní budovy, fotbalové

povrchy) a sociálním zázemí (rodina, spoluhráči a kamarádi).
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2.5.1 Odborné vedení (realizační tým)

V průběhu historie rozvoje fotbalu doznal přístup trenéra k trénování celé řady

změn. Došlo k profesionalizaci trenérské činnosti. Trénování u mládežnických celků již

není záležitostí nadšenců, kteří trénování provozovali ve svém volném čase, minimální

mzdu a hlavní motivací trenéra bylo nadšení. Fotbalové akademie si vybírají odborníky,

cíle trenérů jsou ale pořád stejné.

Trenér je nejdůležitější složkou odborného dohledu. Bez kvalitního, vzdělaného

a schopného trenéra nebudou mládežnické celky dosahovat požadovaných výsledků.

Nejlépe placení a hodnocení jsou trenéři A- mužstev, tam už hráče ale fotbalu neučí.

Jádro poznatků a návyků se fotbalisté naučí v mládežnických kategoriích od svých

mládežnických trenérů. Vrcholový fotbalisté ve svých memoárech vzpomínají a děkují

mládežnickým trenérům, kteří je nejvíce naučili. O mládežnických trenérech mluví,

jako o svých druhých rodičích (Čermák, 2009).

Martens (2006) rozlišuje cíle trenéra na trénování vítězného týmu, na pomoc

mladým lidem, aby se pro ně stal fotbal zábavou a na pomoc mladým lidem rozvíjet se.

Cíle trenéra jsou:

 Trénovat tým, který vyhrává.

Každý trenér chce zažívat opojný pocit z vítězství. Vítězství svědčí o dobře vedené a

odvedené práci. Při nezdaru a sérii porážek je to právě trenér, který jako první opouští

mužstvo.

 Pomoc mladým lidem, aby se pro ně sport stal zábavou.

Pokud se trenérovi nepodaří probudit v hráčích zájem a nadšení o hru, hráči v mladších

kategoriích odcházejí k jiným aktivitám či sportům, nebo vynechávají tréninky. Dnešní

mladá generace se upíná ve velké míře k technologickému pojetí volného času. Nabídka

aktivit a využití volného času nebyla dříve tak pestrá, jako v současnosti. Fotbal musí

soupeřit jak s celou řadou konkurenčních sportů, tak s technologickými formy zábavy

(internet – sociální sítě, počítačové hry atd.). Fotbal poskytuje celou řadu vjemů a

obohacení mladého člověka, proto je tento cíl trenéra velmi důležitý.

 Pomoci mladým lidem rozvíjet se

- Fyzicky: zlepšení fyzické kondice, zdravé návyky a prevence zranění

- Psychicky: kontrola emocí, sebehodnocení
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- Společensky: spolupráce a vhodné společenské chování (Martens, 2006, str.

26).

Trenér by měl využít a rozvíjet hráčův potenciál. Trenéři rozdělují role ve velmi

mladém věku, které hráčům často zůstávají až do dospělosti. Vysocí hráči s dobrým

odkopem jsou často zařazováni jako obránci. Malí, šikovní hráči hrají na pozicích

záložníků. Hráči rychlostně vybavení s dobrou střelou hrají v útoku. Do branky jde

zpravidla nejvyšší chlapec. Trenéři pak různými specifickými úkoly rozvíjejí jejich

zaměření.

Kvalitní trenér, by měl disponovat přirozenou autoritou a být osobností. Trenér

by měl být moderní, vytvářející stále nové inovační tréninkové postupy a bránit se stavu

vyhoření, měl by střídat jednotlivé styly podle situace, být vzdělaný v oboru a ve

vyhledávání informací.

Role masérů, kustodů a fyzioterapeutů je důležitá pro regeneraci a servis

mužstva. U kvalitních týmů s propracovanou fotbalovou mládeží jsou zastoupeni již u

nejnižších mládežnických kategorií.

„Průměrný trenér mluví, dobrý trenér vysvětluje, velmi dobry trenér

demonstruje a vynikající inspiruje“! (Martens, 2006, str. 73)

2.5.2 Zázemí fotbalového klubu

Zázemí fotbalového klubu je důležitou instancí pro rozvoj talentovaného

fotbalisty. Modernizace tréninkových areálů a odborná práce s mládeží je strategie,

kterou se vydaly přední prvoligové kluby České Gambrinus ligy.

Administrativní budovy při tréninkovém centru nabízejí šatny a sociální

zařízení. Modernější administrativní budovy mohou nabízet sportovní vybavení

(posilovna), promítací a poradenskou místnost pro předzápasové rozbory a porady,

fyzioterapeutické a masážní vybavení. V moderních administrativních budovách

naleznou fotbalisté prostředky pro zregenerování a odpočinek.

V posledních 10 letech se v České republice postavily nové fotbalové areály

(tréninkové centrum Sparty Praha na Strahově - největší v České republice či Akademie
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Josefa Masopusta v Mostě). Kluby si uvědomují, že práce s mládeží je investice, která

se jim v budoucnosti sportovně i ekonomicky může vyplatit (Růžička, 2003).

Fotbalové akademie, které jsem si pro svůj výzkum vybral, patří mezi

nejvyhledávanější v České republice s kvalitním tréninkovým zázemím.

2.5.2.1 Fotbalový povrch

K rozvoji mládeže je zapotřebí kvalitního zázemí. Pro potřeby pravidelného

trénování je vhodný umělý povrch, u kterého nedochází k takovému opotřebení jako u

přírodních trávníků. Škvárová a písková hřiště postupem času nahradily trávníky

s umělými povrchy druhé až páté generace.

Nejpoužívanějším a nejvhodnějším povrchem pro fotbal je přirozená tráva.

Drtivá většina fotbalových klubů hraje zápasy na trávě. Je měkká, tvarovatelná a

přirozená. Pro potřeby tréninků a zápasů mládežnických družstev se využívají umělé

povrchy II. až V. generace. Přírodní trávník je pro celodenní trénování nevhodný a

rychle se opotřebovává. Většina fotbalistů ovšem upřednostňuje přirozené povrchy nad

umělými. Špičkový tým, který využívá umělý povrch pro domácí zápasy je Spartak

Moskva, hrající na olympijském stadionu v Lužnikách. Představuje ale vzácnou

výjimku.

Vzhledem k rozvoji umělých povrchů se mění i kopačky pro umělé povrchy.

Využívají se tzv. turfy, které se díky nízkým gumovým kolíkům používají pro umělé a

tvrdé fotbalové povrchy. Využívají se pro zlepšení stability. Škvárové hřiště dnes ve

velkých a středně velkých klubech neexistují a jsou nahrazeny moderními povrchy,

které jsou šetrnější k pohybovému aparátu.

Příloha 3: Umělé povrchy

2.5.3 Sociální zázemí

Rodina představuje důležitý faktor pro úspěšný rozvoj hráčské kariéry. Na

základě výzkumu se u profesionálních sportovců alespoň 1 z dvojice rodičů intenzivně

věnoval určitému sportu. K pohybové aktivitě jsou tedy vedeni hráči od nejnižších

kategorií. Rodiče hrají důležitou roli při výběru sportu (zpravidla vybírají sport jim



29

blízký a preferovaný) a významnou roli hrají rodiče v motivaci a vedení hráče

(výchovná funkce, dodržování pravidel, fair play) (Čechák, Linharta, 1986)

Podle Cambella (2001) rodiče ovlivňují hráče v následujících parametrech

 Sebedůvěra

 Stanovení přiměřených cílů

 Výchova, úcta a pokora

 Rozvíjení samostatného myšlení

 Zapracování pracovních návyků

 Umění přijímat porážky a umět se s nimi vypořádat.

Vrstevnická skupina začíná převažovat nad vlivem rodičů ve věku hráče okolo

10 – 12 let. Do nástupu puberty převažují skupiny homogenní - chlapecké či dívčí. Po

nástupu puberty jsou vrstevnické skupiny především smíšené. Vrstevnická skupina, ať

již školní či klubová spoluvytváří skupinové normy, postoje, názory, hodnoty, formy

komunikace, přístup k povinnostem a autoritám (Soukup, 2006)

2.6. Státní zabezpečení péče o talenty

Státní zabezpečení péče o talenty zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a

tělovýchovy, jež je součástí veřejné správy. Ministerstvo školství, mládeže a

tělovýchovy vyhlašuje každé 3 roky program státní podpory práce s dětmi a mládeží,

jehož je součástí i práce s talentovanými dětmi a mládeží. Za hlavní úkoly si vytyčuje

realizovat projekty zaměřené na talentovanou mládež, rozvíjet vzdělávání talentovaných

dětí a pečovat o ně, poskytovat poradenství nejen talentované mládeži, ale i rodičům a

pořádat mimoškolní aktivity a soustředění pro talentovanou mládež (Hrdý, 2004).

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečuje pro práci s talenty

provázanost obsahových, vzdělávacích a organizačních podmínek v rámci jednotlivých

školních stupňů a druhů škol. Do práce s talenty je proto nutné zahrnout identifikaci
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talentu, stanovení způsobu rozvoje a plnění vytyčených úkolů a všechny etapy vývoje

osobnosti až do dospělosti (Hrdý, 2004).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se opírá o zákon č. 115/2001 Sb o

podpoře sportu a o zákon o soustavě ZŠ, SŠ a VOŠ č. 29/1984 Sb při zřizování

sportovních gymnázií a gymnázií se třídami se zaměřením na sportovní přípravu

(www.msmt.cz, 2011)

Pro rok 2011 byl vyhlášen rozvojový program pro podporu přípravy sportovních

talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou. Program je

vyhlášen v souladu se zákonem 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

zákon). Finanční prostředky jsou uvolňovány ze státního rozpočtu v souladu se

zákonem 163 školského zákona. Dotace je poskytována na podporu přípravy sportovně

talentovaných žáků a zabezpečení pedagogů - trenéra, zejména olympijských sportů na

sportovních gymnáziích (www.msmt.cz, 2011)

2.6.1 Podpora sportovních talentů na jednotlivých stupních škol

 Základní škola

Hlavním úkolem základního školství pro práci s talenty je zvýšit

informovanost o problematice talentů, aby učitelé byli schopni talenty

identifikovat, pedagogicky na děti působit a podporovat jejich rozvoj. Splnit

tento cíl vede přes školení pracovníků a působení výchovných poradců (Vorlová,

2005).

- Sportovní třídy na základních školách

Při úspěšném vykonání požadavků pro vstup do sportovní třídy může

zákonný zástupce nezletilého dítěte požádat o zařazení do sportovní třídy.

Do sportovních tříd přecházejí žáci zpravidla od 6. třídy (výjimečně i dříve –

záleží na úrovni sportovního talentu, studijních předpokladech a zdravotním

stavu). O výběru do sportovních tříd rozhoduje ředitel ZŠ, trenér ST a učitelé

TV na ZŠ (www. portal.gov.cz, 2010)

Příloha 4: Kritéria pro výběr a vstup do ST
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 Střední školy (sportovní gymnázia)

Vzdělávání na čtyřletých gymnáziích se sportovní přípravou a na vyšším stupni

víceletých gymnázií se sportovní přípravou si pokládá za cíle:

- Umožnit žákům dosažení takového stupně výkonnosti, kterému odpovídá

stupeň jejich sportovního talentu.

- Připravit žáky na uplatnění v životě (profesní, občanské i osobní

uplatnění)

- Naučit žáky osvojit si klíčové kompetence na úrovni RVP GSP

- Naučit žáky osvojit si široký vzdělanostní základ na úrovni RVP GSP

(www.msmt.cz, 2011)

Finanční podpora sportovním gymnáziím

- Podporu přípravy sportovně talentovaným žákům:

Náklady na soustředění, přípravné akce, regeneraci (bazén),

trenérské, servisní, technické, metodické a zdravotní zabezpečení,

nájemné prostory apod.

- Zabezpečení sportovců, trenérů a pedagogů

Náklady na dopravu, víza, cestovné, ubytování, stravování, úrazové a

léčebné pojištění v zahraničí, pojištění sportovního materiálu apod.

- Zabezpečení trenérů, pedagogů a realizačního týmu

Náklady na mzdy, odvody zaměstnavatele a další služby

(www.msmt.cz, 2011)

Finanční zajištění pro střední školy zajišťuje do roku 2012 Ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy, od roku 2012 se záležitostí financování budou

zabývat kraje. Úspěšnost jednotlivých sportovních gymnázií je posuzována na

základě účasti sportovců-studentů v celostátních sportovních soutěžích (Kalců,

interwiev 2010)

Studijní obor Sportovní příprava na gymnáziích a sportovních gymnáziích

představuje nezastupitelnou roli v rozvoji talentované mládeže, což dokládají

výsledky jak sportovní, tak studijní. Sportovní gymnázia byla zřizována s cílem
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propojit náročné tréninkové programy s gymnaziálním vzděláváním. Z řad studentů

sportovního gymnázia se rekrutují reprezentanti v juniorských i seniorských

kategoriích. Ředitel sportovního gymnázia vypisuje požadavky pro vstup do

sportovní třídy a zároveň rozhoduje o přijetí či nepřijetí žáka (Vindušková, Kreuter,

2003)

Příloha 5: Příklad výběrového systému do sportovní třídy gymnázia

2.7 Důvody předčasného ukončení hráčské kariéry u

talentovaných jedinců

„Nic není horšího, než když člověk, který je nadaný, toho svého nadání nevyužije“

(Machovec, 2008, strana 52).

Talent se nemusí projevit z několika příčin:

 Přetěžování: zapříčiněno neodborností při vedení tréninku a přetěžování

mladých hráčů již v žákovském věku, které může vést až k chronickým

problémům a konci sportovní kariéry.

(Sebastian Deisler – jeden z největších světových fotbalových talentů přelomu

tisíciletí se rozhodl ukončit kariéru profesionálního fotbalisty pro chronické

problémy s koleny. Jako důvod uvedl celkové přetížení organizmu a pohybového

aparátu) (Rosentritt, 2009).

 Bohémství: profesionální fotbalista dodržuje životosprávu a pravidelně trénuje.

V průběhu dospívání nemůže vykonávat stejné aktivity jako jeho vrstevníci

(diskotéky, lyžování, volné víkendy). V období puberty “odpadne“ mnoho

talentovaných hráčů v důsledku podlehnutí ne-fotbalovým aktivitám, ztrácí

kázeň a chuť k trénování.

(Jan Šimák – výjimečně talentovaný fotbalista, bývalý reprezentant ČR

s problematickým chováním, který se potýkal s problémy s alkoholem, automaty a

nedisciplinovaností v tréninku).
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Talentovaní hráči by si měli uvědomit, že mají v sobě něco výjimečného, co

je odlišuje od zbylé fotbalové populace a že mají možnost živit a bavit se prací,

která je zároveň jejich koníčkem.

 Psychika: „Hra a trénování mají víc společného s hlavou než s nohama.“

(Martens, 2006, str. 28).

Psychika hraje ve fotbale obrovskou roli a profesionality mohou dosáhnout

pouze fotbalisté psychicky vyspělí.

Přestože fotbalista může mít talent, nemusí se prosadit, protože rozvoj talentů

ovlivňuje mnoho faktorů:

- Místo narození (největší talent světového fotbalu se těžko prosadí v zaostalé zemi)

- Zdravotní stav (vrozené dispozice, předcházení zranění)

- Využití příležitosti (zaujmutí agenta, trenéra, odchod do zahraničí)

- Prostředí, podmínky a podpora pro rozvoj talentu (rodiče, zázemí, agent)

„I ty nejskvělejší talenty se ničí zahálkou“ Michel de Montaigne (Blaschke,2004, str. 85)
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3. Formulace problému

Hlavním problémem diplomové práce bylo charakterizovat a porovnat mezi sebou

vybrané exogenní faktory, které ovlivňují rozvoj talentovaného fotbalisty. Kalendářní

věk fotbalistů se s ohledem na profesionální výkony hráčů neustále snižuje, tudíž

podmínky pro rozvoj talentovaných hráčů by se měly přizpůsobovat zvyšujícím se

nárokům na fotbalisty.

O problematice vlivu fotbalových agentů na téma rozvoje fotbalových talentů, se

nenapsalo mnoho odborných publikací, přestože jsou to právě agenti, kteří mladé hráče

přivádějí do profesionálního fotbalu a zároveň fotbalisty i profesionálním fotbalem

provázejí.

V průběhu fotbalového rozvoje působí na mladého fotbalistu, který postupuje

jednotlivými věkovými kategoriemi mnoho faktorů, které formují jeho fotbalovou

výkonnost. Důležitým faktorem pro hráče při dovršení plnoletosti, je již samotný výběr

fotbalového agenta či přístup, důvěra a tréninkové postupy trenéra v rámci jednotlivých

mládežnických kategorií. Rodiče a vrstevnická skupina (tedy zejména spoluhráči)

poskytují důležité sociální zázemí pro rozvoj fotbalisty. Podpora (finanční i psychická),

důvěra a zapojení hráče do kolektivu představují důležité prvky sociálního prostředí pro

rozvoj talentu.
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4. Metodologie

4.1 Cíle a úkoly práce

Cílem diplomové práce bylo explorace a deskripce vybraných exogenních

faktorů ovlivňujících rozvoj fotbalových talentů v České republice za pomocí získaných

informací od fotbalových agentů, trenérů, hráčů a z výzkumu fotbalových areálů.

Z odpovědí získaných z dotazníku a na základě strukturovaného rozhovoru

s otevřenými otázkami jsme zjistili, jak a do jaké míry se jednotlivé subjekty zasluhují o

rozvoj fotbalových talentů.

Úkoly práce:

 Vytvořit dotazník

Při tvorbě dotazníku jsem se snažil o logické poskládání, návaznost a

srozumitelnost. Z velkého množství otázek byly vyškrtnuty či poupraveny

otázky, které odbíhaly od tématu, byly zavádějící či se opakovaly.

 Verifikace dotazníku

Ověření stability a platnosti dotazníku

 Distribuce dotazníku

Distribuce dotazníku proběhla formou emailové pošty

 Vyhodnocení dotazníku

Výsledky z dotazníku jsem zpracoval, porovnal mezi sebou a následně jsem

z nich vyvodil závěry.

 Kvalitativní dotazování

Po domluvení schůzek se skupinou expertů na danou problematiku jsem provedl

strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami.

 Vyhodnocení kvalitativního dotazování

Výsledky z interwiev jsem porovnal a zpracoval.
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4.2 Vědecká otázka

Do jaké míry ovlivňují vybrané exogenní faktory rozvoj fotbalových talentů?

4.3 Design výzkumu

4.3.1 Metodika práce
V diplomové práci jsem se zaměřil na vybrané exogenní faktory, které ovlivňují

fotbalové talenty v České republice. Údaje pro potřeby diplomové práce jsem získal

dotazníkovou metodou s otevřenými otázkami a za pomocí rozhovoru, díky nimž jsem

získal představu o faktorech, které ovlivňují fotbalisty při rozvoji jejich talentu. V

diplomové práci jsem použil kvalitativní dotazník pro získávání informací od

fotbalových talentů a zainteresovaných osob v zázemí fotbalových klubů. Strukturovaný

rozhovor a následnou komparaci jsem použil při práci s fotbalovými agenty a trenéry

mládežnických mužstev.

Při kvalitativním rozhovoru jsem se snažil držet zásad: dovednosti, citlivosti,

koncentrace, interpersonálního porozumění a disciplíny. Důležitý je obsah otázek, jejich

forma a pořadí (Hendl, 1999, str. 55).

Metoda výzkumu fotbalových agentů probíhala na základě zkontaktování

fotbalových agentů v České republice dle úzkého profilu (viz kapitola 4.3.2). Pro

domluvení schůzky s fotbalovými agenty jsem využil elektronické pošty. Kontakty jsem

získal na internetových stránkách Fifa.com a prostřednictvím osobních kontaktů.

Rozhovor probíhal podle předem připravených otázek, na které agenti odpovídali podle

svého uvážení. Všem spolupracujícím agentům před tiskem diplomové práce na základě

předchozí domluvy práci elektronicky přepošlu. Výsledky od jednotlivých fotbalových

agentů a agentur dám dohromady a vyvodím z nich výsledky.

Metoda výzkumu fotbalových areálů probíhala jednak formou dotazníku

s otevřenými otázkami, kdy jsem kontaktoval zainteresované osoby fotbalových areálů

(správci, kustodi, vedoucí družstev) a jednak zjišťováním, vyhledáváním a
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porovnáváním informací o klubech. Mužstva byla sledována a hodnocena podle

stejných kritérií.

Pro výzkum talentovaných hráčů reprezentačních výběrů jsem použil dotazník

s otevřenými otázkami. Snažil jsem se zkontaktovat mladé, nadějné fotbalisty

reprezentačních výběrů. Kontakty jsem získal při práci na fotbalových areálech či na

základě osobních kontaktů.

Pro výzkum trenérů mládežnických družstev jsem použil metodu rozhovoru

s otevřenými otázkami. Rozhovor probíhal podle předem připravených otázek a trenéři

měli možnost doplňovat či případně přidávat podměty k tématu úloha trenérů na rozvoj

fotbalových talentů.

4.3.2 Charakteristika souboru

Požadavky na výběr fotbalových agentů pro potřeby diplomové práce jsou

agentská licence od UEFA, přítomnost juniorských reprezentantů v portfoliu agentury a

minimálně 25 zastupovaných hráčů. Z 29 zaregistrovaných fotbalových agentů u

mezinárodní fotbalové organizace UEFA splňovaly tyto podmínky a zároveň byli

ochotni podílet se na tvorbě diplomové práce 4 fotbaloví agenti. Z interwiev od

fotbalových agentů jsem vytvořil rozbor, který mapuje úlohu fotbalových agentů na

rozvoj fotbalových talentů.

Souborem pro výzkum fotbalových talentů jsou hráči ročníku 1990 a mladší.

V závislosti na fotbalových talentech jsem zkontaktoval fotbalové trenéry. Herní post,

na kterém hráč v reprezentaci či klubu hraje, je pro potřeby diplomové práce podružná.

Pro potřeby dotazníku s otevřenými otázkami jsem využil 4 hráče (všichni reprezentanti

mládežnických výběrů)

Souborem pro výzkum fotbalových talentů jsou trenéři a asistenti mládežnických

družstev U- 15 až U-19.  Trenéři vedou mládež na fotbalové akademii Josefa Masopusta

v Mostě a všichni trenéři jsou vlastníky trenérské licence. Fotbalová mužstva

v mládežnické akademii Josefa Masopusta hrají nejvyšší soutěže v České republice. Pro

potřeby diplomové práce jsem využil 6 trenérů mládeže.
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Soubory pro fotbalová centra mládeže zde představují fotbalové areály

s dlouhodobě propracovanou a úspěšnou prací s mládeží potažmo talenty, kteří se

postupným rozvojem prosazují do prvoligových týmů, zahraničních lig či k

reprezentačním startům. Sledovány budou fotbalová centra 3 prvoligových družstev

České Gambrinus ligy a jednoho druholigového mužstva. S výzkumem tréninkových

areálů mi budou pomáhat trenéři mládežnických celků, talentovaní hráči a

zainteresované osoby mládežnických areálů (ekonom, kustod, manažer)

4.3.3 Zpracování dat

Zpracování dat proběhlo bezprostředně po schůzkách s agenty, trenéry, hráči a

zainteresovanými osobami mládežnických areálů. Pro potřeby interview jsem využil

diktafon. Subjekty budou odpovídat na přibližně stejné otázky, takže na konci dostanu

ucelený obrázek o roli, ovlivňování a všeobecně problematice fotbalových talentů.

Zpracování dat z mládežnických areálů budou mít 3 podoby. Jednak z přímého

osobního popisu tréninkových areálů, ze setkání s odborníky a jednak z publikací.

Výsledek zpracuji do uceleného souboru o jednotlivých tréninkových areálech.

4.4 Diskuze metodologie

Prvotní problém u metodiky práce byla obava z ochoty fotbalových agentů

podílet se na obsahu diplomové práci. Licencovaných fotbalových agentů je v České

republice 29, z toho 16 se jich nevešlo do vyžadovaného úzkého profilu (viz kap.

4.3.2). V potaz jsem bral i údajné nepřátelské prostředí, které mezi agenty v důsledku

konkurenčního boje panuje. Po úvaze jsem zvolil raději osobní setkání po předchozí

elektronické domluvě před neosobním dotazováním prostřednictvím internetu či

pošty. Dotazovací metodou byl strukturovaný rozhovor. U fotbalových agentů jsem

pozoroval při rozhovoru snahu odpovídat přesně a věcně s odkazem na literaturu, či
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pozdějším (za pomocí elektronické pošty) doplněním otázky. Spolupráce

s fotbalovými agenty byla výborná, vyjma 2 dotazovaných všichni spolupracovali.

Při tvorbě dotazníku pro fotbalové agenty bylo nutné vytvořit seznam otázek

mapujících vliv agentů na rozvoj fotbalových talentů. Pro finální podobu rozhovoru

byly vyškrtnuty otázky, které se opakovaly, bylo složité na ně odpovědět či

dotazovanému by mohlo být nepříjemné na ně odpovídat. Otázky, které u prvních

dotazovaných agentů zůstaly nezodpovězeny, jsem v následujících rozhovorech

vynechal:

 Provize agenta z přestupu hráče

 Konkurence agentur při získávání talentů

Talentovaní hráči, byli vybíráni na základě úzkého profilu (viz kap. 4.3.2)

prostřednictvím kontaktů od fotbalových agentů, trenérů a osobní známosti. Problém

s mladými hráči byl především časový. Hráči vedle fotbalových povinností v klubu a

mládežnických reprezentací řešili i školní povinnosti. 5 hráčů zaslalo vyplněné

dotazníky během měsíce po několika upozorněních. U 2 hráčů se vyskytl problém

s návratností dotazníku, kvůli údajné zaneprázdněnosti. Po 2,5 měsících dorazily i

tyto dotazníky. Otevřené otázky byly poměrně složité na zpracování a vyhodnocení,

umožňují ale volnost a širší zachycení problematiky z hlediska jednotlivce.

Největších rozdílů a polemik v dotazníku bylo u otázky číslo 14

 Poměr talentu a píle na tvém sportovním výkonu

Odpovědi se značně rozcházely a bylo patrné, že každý hráč vděčí za svůj

úspěch jinému faktoru.

Při sestavování otázek pro trenéry mládežnických mužstev jsem vycházel

z podobného základu otázek, jako v předchozím dotazování pro fotbalové agenty a

talentované hráče. Na odpovědi v dotazníku mělo vliv, zda fotbalista vyrůstal,

respektive žije v úplné či neúplné rodině a zda v materiálně zabezpečené rodině či

sociálně slabé.
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5. Výsledky

5.1 Rozbor interwiev s fotbalovými agenty

Rozbor interview s agenty je rozpracován na jednotlivé otázky a odpovědi. Při

neshodě více agentů poukazuji na více směrů daného problému.

 Otázka 1: Na otázku, od jakého věku agenti sledují talentované hráče, odpovídali

agenti, že v rozmezí 12 – 14 let. Agenti jsou donuceni sledovat stále mladší hráče

důsledkem zvýšené konkurence mezi agenty. U mladších hráčů je ovšem velmi

náročný předpoklad budoucího uplatnění v profesionálním fotbale. Profesionální

smlouva s hráčským agentem může být hráčem (respektive zákonným zástupcem)

podepsána po dovršení patnácti let hráče. Agentům ale zákon nebrání domlouvat se

s hráči ještě před dovršením patnáctého roku života. V reprezentačních výběrech

Česka od kategorie U-15 jsou již všichni hráči pod smlouvou s agentem.

 Otázka 2: Otázka číslo 2 se zaměřovala na úroveň rozpoznání talentu agenty.

Agenti vypovídali, že časové období, kdy se naplno u hráče projeví fotbalové

kvality, jsou značně individuální. Někteří hráči dospívají rychle a převyšují své

vrstevníky již v mládežnických kategoriích. Na rozpoznání jejich talentu stačí

agentovi zpravidla 1-2 utkání. Druhá kategorie hráčů nemá tak pronikavý talent a je

pro agenta složitější na rozpoznání – jsou to hráči s poctivým přístupem k tréninku a

charakteristickou zarputilostí.

Odpovědi agentů na otázku číslo 2 se mi zdály zavádějící. Agenti vypovídali,

že na rozpoznání talentu jim stačí zpravidla 1-2 utkání a jsou schopni určit, jestli

hráč bude mít parametry na profesionální fotbal. Hráč ovšem může být po zranění,

mohou ho provázet aktuální psychické problémy (rozchod s dívkou, problémy ve

škole, se spolužáky, nová obuv, nepříznivé klimatické podmínky atd.) či sledovaný

zápas agentem mužstvo hraje proti silnému soupeři a hráč se nemusí prosadit.
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 Otázka 3: Rozbor otázky číslo 3 ukázal preferování osobního kontaktu agenta

s vytipovaným hráčem před uzavřením smlouvy. Hlavní fotbalový agent (zpravidla

majitel agentury) si vyhrazuje právo (přestože pro něho mohou pracovat jiní

licencovaní agenti) osobního setkání a především ohodnocení fotbalových kvalit

potencionálního klienta agentury před podpisem smlouvy.

Agenti pro vyhledávání talentů využívají rozmístěné, pověřené osoby po celé

republice (a i v zahraničí), kteří je informují o talentovaných a potenciálně

kvalitních hráčích. Podružnější význam se přikládá doporučením mimo zdroje

(výborně nastříhané video z povedených fází zápasu nenahradí celostní pohled při

osobní návštěvě fotbalového zápasu). Statistika fotbalisty může být pro agenty

zavádějící, proto jim agenti přikládají rovněž podružnější význam (talentovaný

fotbalista může hrát v týmu hrajícím o záchranu) – nejdůležitější pro agenta je

osobní zhodnocení hráče.

Jednotlivé agentury představují rozdílný kontakt s hráči. Malé agentury

(zastupující 20 a méně fotbalistů) dávají důraz na co nejbližší kontakt – znají se

s rodiči, znají prospěch hráče ve škole a jeho osobní problémy. U větších agentur,

zastupující více klientů takto blízký kontakt pochopitelně nemůže být možný.

 Otázka 4: Otázka číslo 4 ukázala jasnou preferenci fotbalových agentů na Český

fotbalový trh při zastupování hráčů. Agenti provádějí scauting zahraničních hráčů

jen výjimečně a pokud ano, tak se agenti zaměřují převážně na Slovenský fotbalový

trh. Orientace na Český fotbalový trh je v důsledku osobního kontaktu a množství

informací ekonomicky výhodnější a méně rizikovější.

 Otázka 5: Otázka číslo 5 byla zaměřená na servis fotbalových agentur a jejich

budoucnost. Agenti poukazovali na skutečnost, že jsou schopni hráči poskytnout

vedle fotbalových záležitostí i plnohodnotný servis mimo rámec fotbalových aktivit,

aby se hráč mohl plně soustředit na fotbalovou činnost. Důraz agenti u mladých

hráčů kladou na vzdělání, především dokončení středoškolského vzdělání a znalost

cizího jazyka.

Nárůst počtu fotbalových agentur, který započal po změně režimu v roce

1989, se v následujících letech s největší pravděpodobností opakovat nebude. Počet
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fotbalových agentur zůstává víceméně na stejném počtu. Trh je nasycen a silná

konkurence nedovoluje proniknutí cizímu subjektu. Budoucnost je v rozšiřování

fotbalových agentur o licencované agenty, rozšiřování nabídky služeb a zastupování

talentů mimo hranice České republiky.

 Otázka 6: Otázka číslo 6 byla pro agenty nejvíce diskutabilní. Agenti se navzájem

obviňovali z nemorálních způsobů vedení fotbalových agentur (přebírání klientů -

nabízení výhodnějších podmínek hráči pod smlouvou, pomlouvání a účelové

očerňování konkurenčních agentur, prémie za podpis smlouvy a příslib budoucích

výdělků a vyhledávání stále mladších hráčů).

Konkurence mezi fotbalovými agenturami o zastupování hráčů je veliká.

Jednotliví agenti se obviňují z porušování pravidel (nabízení služeb o zastupování

hráči, který je pod smlouvou a nedodržování kodexu pro agenty).

 Otázka 7: Otázka číslo 7 se zaměřovala na postavení agentů (jakožto zástupce

hráčů) a klubového vedení. Fotbaloví agenti zastávají roli na pomezí zájmu

fotbalových klubů a zájmů hráčů. Hráči a fotbaloví funkcionáři se v dnešní době bez

odborného dohledu fotbalových agentů nad přestupy hráčů a při vyjednávání

podmínek smlouvy neobejdou. Provize, kterou agentura získá za přestup hráče do

jiného kluby je interní záležitostí agentury a záleží na konkrétní smlouvě.

 Otázka 8: Agenti se shodují, že služby Českých agentů jsou na vysoké úrovni a

odpovídají standardům západoevropských kolegů. Ukazatelem kvality agentur nám

může sloužit porovnání zahraničních a českých nabídek pro klienty a především

fakt, že po odchodu hráčů do zahraničí fotbalisté nadále využívají služeb českého

agenta. Profesionality v provozování servisu pro klienty se docílilo zkušenostmi na

trhu, komunikací se zahraničními agenty a velkému konkurenčnímu prostředí

v českém fotbale.

 Otázka 9: Otázka číslo 9 měla za úkol zjistit, jaká kariérní cesta je pro

talentovaného hráče nejvhodnější. Agenti se shodli, že nejprve by hráč měl prokázat

svoje kvality v České fotbalové lize a následně přestoupit do zahraničí.
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Agenti hrají důležitou roli při přestupu hráče do jiného fotbalového klubu.

Zpravidla jsou to právě agenti, kteří rozebírají vhodnost odchodu hráče do jiného

fotbalového klubu potažmo načasování doby odchodu hráče do jiného fotbalového

klubu. Agent by měl při přestupu hráče do jiného klubu brát v potaz mnoho faktorů:

- Věk: Ideální pro odchod hráče do zahraničí je věk 18 – 21.

- Zkušenosti: Ideální je zkušenost z 1. České ligy, pokud se mladý, talentovaný hráč

prosazuje a především hraje-li pravidelně, má předpoklady uspět i v zahraničním

angažmá.

- Využití: Hráč by měl mít jistotu, že s ním trenér počítá do A. mužstva a že hráč

dostane dostatečnou příležitost na prokázání svých kvalit.

- Jazyková bariéra, vzdělání, rodina, přátelé

V poslední době se stává, že z mládežnických kategorií odcházejí talentovaní

hráči rovnou na zahraniční angažmá buď do mládežnických akademií bohatých

klubů, či do jejich fotbalových rezerv. Důvody pro přestup jsou nasnadě - suma za

přestup hráče (podlehnutí rodičů či samotného hráče) či věhlas fotbalového klubu a

vysoké sebevědomí hráče. Ve většině případů se talentovaný hráč v A mužstvu

neprosadí díky vysoké konkurenci a odchází na hostování do jiných mužstev.

Tato otázka má v sobě potenciál a řadu nezodpovězených otázek. Její rozbor

by mohl být námětem pro budoucí diplomové práce.

 Otázka 10: Agenti se při odpovídání na otázku číslo 10 shodují, že za posledních 10

let došlo ke všeobecnému zlepšení podmínek pro rozvoj talentovaných fotbalistů

v České republice. Vybudovaly se nové tréninkové areály a zvýšila se odbornost

trenérů a vedení. Při srovnání fotbalového zázemí se sousedním fotbalově vyspělým

Německem (kde mužstva 3. nejvyšší fotbalové soutěže disponuje mnohdy lepším

fotbalovým zázemím než některá Česká mužstva z 1. ligy) ale stále zaostáváme.

 Otázka 11: Otázka číslo 11 nám ukázala nezastupitelnou roli agentů pro

talentované hráče. Agenti přivádějí talentované hráče do profesionálního fotbalu,

radí jim při nejdůležitějších postupech v jejich fotbalové kariéře a nabízejí jim

širokou škálu služeb, která se neustále doplňuje o nový sortiment služeb. Agenti

jsou nezbytnou součástí v budování kariéry profesionálního fotbalisty a hráč se bez
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jejich pomoci v profesionálním fotbale nemá šanci prosadit. V některých případech

agenti zastupují roli trenéra a rodičů.

 Otázka 12: Odpovědi agentů na otázku číslo 12 ukázaly, co by hráči (rodiče) měli

při výběru fotbalového agenta vyžadovat:

- odbornost (licence UEFA pro agenty)

- zavedenost na českém trhu (zjistit si počet klientů u agentury, případně

zkontaktovat klienty a poptat se na služby a spokojenost s agenturou)

- nechat si nezávislým odborníkem zkontrolovat smlouvu před podepsáním

Některé odpovědi na otázky mohou být zkreslené, agenti při odpovědích

vypovídali viditelně ve svůj vlastní prospěch (kredit agentury) a snižovali úroveň

konkurenční agentury. Všichni agenti se shodli, že konkurence vzhledem

k sousedním zemím je vysoká a přibývá neoprávněných, respektive nemorálních

způsobů při vyhledávání a podepisování smluv s talenty.

Příloha 6: Interwiev s fotbalovým agentem

5.2 Talentovaní hráči

5.2.1 Rozbor dotazníku s otevřenými otázky u konkrétních talentů

Rozvoj fotbalových talentů je hlavním cílem fotbalových akademií. Do

profesionálního fotbalu (1 – 2. česká liga) se ovšem prosadí jen minimum hráčů. Mezi

fotbalisty, kteří to dokázali, patří:

Jakub (18) hrající 1. českou ligu za tým A

Pavel (18) a Tomáš (17) hrající 2. českou ligu za tým B

Standa (19) hrající 2. českou ligu za tým C

Hráči vstupují do nové sezóny. Jakub přestoupil do prvoligového mužstva, Pavel

přešel z A dorostu do širšího kádru prvoligového A mužstva, Standa se stal ústředním
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hráčem druholigového mužstva a Tomáš dostal příležitost v širším kádru druholigového

mužstva.

 Standa (19) 2. česká liga

Standa je odchovanec týmu C, kde začínal od 6. ti let a kde nastupuje pravidelně

v základní sestavě v druhé nejvyšší české lize. Standa má zkušenosti z 1. české ligy a z

mládežnických výběrů České republiky. S výškovými a hmotnostními parametry (190

cm, 83 kg) nastupuje na pozici středního záložníka.

Do podvědomí fotbalových “vyhledávačů“ talentu se Standa začal dostávat ve

věku okolo dese ti let, kdy se o něm začalo mluvit, jako o nadějném hráči. Již v tomto

věku si Standu vyhlídli vyhledávači talentů z prvoligových týmů. Otec (rovněž

profesionální fotbalista a v současné době asistent trenéra A. mužstva a hlavní trenér A-

žáků týmu C) však rozhodl, že Standa bude nadále rozvíjet svůj talent v týmu C. Standa

s odstupem času, zastává názor, že to byl správný krok v jeho kariéře, kdy nic

neuspěchal, a byl trpělivý.

Úspěch, kterého v dosavadní kariéře dosáhl, přisuzuje genům (především otci,

nikdo další se v rodině profesionálnímu sportu nezabýval a nezabývá) a píli v poměru 1

ku 1. Podpora rodiny je důležitá při překonávání krizových situací, které se v průběhu

dospívání a přecházení z jednotlivých mládežnických kategorií zákonitě dostavují. U

Standy se nejhlubší krize projevila při přechodu z mládežnického fotbalu v patnácti

letech do dorosteneckého A mužstva, kdy se najednou ocitl mezi spoluhráči o 4 roky

starší než on sám a zpočátku nestačil spoluhráčům především fyzicky. Nabírání

zkušenosti a velká píle ho posouvali stále kupředu v mládežnických kategoriích a

v květnu 2008 si poprvé zahrál 2. ligu za tým C a postupně se Standa propracovával do

základní sestavy. Při přechodu z A-dorostu do A mužstva týmu C (kdy přeskočil

Juniorku týmu C) vidí Standa největší rozdíly v rychlosti, důrazu a kvalitě hráčů.

Standa věří, že pokud chce hráč dosáhnout profesionality ve fotbale, měl by věřit

ve své schopnosti, být psychicky odolný, být přesvědčeni o svých kvalitách, vědět, čeho

a jak chce dosáhnout a neustále pracovat na svých nedostatcích. U Standy je to

vzhledem k vysoké a robustní postavě rychlost, kterou se snaží zlepšovat v každém

tréninku širokou baterií cvičení.
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Fotbalista by neměl být sám se sebou spokojen, vždycky je určitá herní

vlastnost, která se dá zdokonalovat. Mužstva, do kterých by se dalo přestoupit či trofeje,

které se dají vyhrát. Spokojený fotbalista nemá touhu se zlepšovat a rozvíjet se. Pro

Standu je to co nejdéle hrát na profesionální úrovni, dostat se do 1. české ligy a při

trvající formě následně přestoupit do zahraničí. Přestupem do zahraničí jsou spjaty

nejen ambice fotbalisty, ale také materiální zabezpečení.

Velkou roli v rozvoji Standova talentu od přípravky po A mužstvo hrál faktor

trenéra. Standu provázelo celou jeho kariéru kvalitní trenérské vedení, které dávalo

důraz na fyzickou připravenost, herní dovednosti a práci s míčem. U trenéra A mužstva,

Urugvajce Jorge Aňona oceňuje, že dobře komunikuje s hráči, nedostává mladé hráče

pod tlak a snaží se těžit z kvalit, kterými daný hráč disponuje. Trenér důvěřuje mladým

hráčům a nebojí se jim dát šanci na prosazení.

Příloze 7: Záznam z rozhovoru se Standou

 Jakub (18) 1. česká liga

Jakub je odchovanec týmu C, kam ho přivedli rodiče v 7. letech. Jakub hraje

pravidelně 1. českou ligu a je člen reprezentace ČR U-19.

V ročníku 2009/2010 se stal nejlepším střelcem týmu C v 2. české lize (8 gólů) a

přestoupil jako velký talent českého fotbalu do prvoligového týmu A, kde nastupuje

v základní sestavě. S výškovými a hmotnostními parametry (176 cm, 65 kg) nastupuje

na pozici útočníka. Po odehraných 17. kolech v 1. české lize střelil 2 góly (stav k 25. 3.

2011)

U Jakuba se talent neprojevoval hned od počátku fotbalové kariéry - začínal

dokonce na pozici brankáře. Jako o talentovaném hráči se o Jakubovi začalo mluvit

v sedmnácti letech, kdy začala jeho profesionální kariéra stoupat vzhůru. V osmnácti

letech dostal pozvánku od Jaroslava Hřebíka do reprezentace ČR U- 19 a začal se

prosazovat do A mužstva týmu C, ve kterém se postupně stával ústřední postavou týmu.

Začátky v dospělém fotbale ovšem nebyly jednoduché, z mnoha stran zněla kritika

uspěchaného talentu. Jakub však svým zaujetím pro hru, rychlostí a anticipací na gólové

situace brzy ukázal svojí platnost pro tým.
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Jakub absolvoval dvakrát týdenní stáž v anglickém týmu Premier League, kde

trénoval s prvním týmem. Přínosem byla možnost vyzkoušet si tréninkové metody,

které trenéři požadují po hráčích na vrcholové úrovni a možnost zaujmout svými kvality

fotbalového manažera.

Po 2. ligové premiéře v týmu C a podávání kvalitních výkonů se o Jakuba začaly

zajímat renomované české a zahraniční kluby. Rodiče spolu s fotbalovým agentem

dávali přednost české variantě přestupu před zahraničním angažmá. Rodiče

upřednostnili herní praxi a postupný rozvoj Jakubova talentu v prvoligovém a

ambiciózním klubu 1. české ligy před zahraničním angažmá.

Jakub pochází ze sportovní rodiny. Rodiče hráli profesionálně házenou (1. česká

liga) a Jakuba, stejně jako jeho bratra chtěli rozvíjet v házené. Shodou okolností se ale

začal věnovat fotbalu a už u něho zůstal. Rodiče jsou největší Jakubovou podporou a

zároveň i motivací, aby jim dokázal, že dokáže uspět a splatil důvěru a péči, kterou mu

dávali.

Velkou roli v profesionálním fotbale přisuzuje Jakub psychologickým

předpokladům. Psychická stránka je mnohdy podceňována a přesto hraje ve fotbale

důležitou roli. Sebevědomí a vyrovnanost se projevují do herní praxe. Mladý fotbalista

se při přestupu do velkého klubu může ocitnout ve složité psychické situaci a nutně

potřebuje vyhledat profesionální podporu a radu. Po hráči se vyžaduje, aby podával

vyrovnané výkony, aby se dokázal vyrovnat s konkurencí a tlakem, aby dokázal

podávat výkony před plnými tribunami, aby se uměl vypořádat s mediální popularitou a

nezpychnul, aby se uměl vypořádat s dlouhodobým či chronickým zraněním, s výpadky

formy či různými životními situacemi. Fotbalista psychicky labilní se v profesionálním

fotbale nemusí vůbec prosadit. Jakub chtěl v šestnácti letech s fotbalem skončit,

nenalézal v něm uspokojení a nedařilo se mu, jak by si představoval. S psychickou

stránkou Jakubovi nejvíce pomáhal fotbalový agent.

Jakubovou slabinou je síla, při své tělesné konstituci (176cm,65 kg) nemá

dostatečné parametry pro osobní souboje. V prvoligovém týmu Jakub dává důraz při

tréninku na zesílení svalstva celého těla, v čemž mu pomáhá kondiční trenérem a

fyzioterapeutka. Nejvíce se tento nedostatek ukázal při přestupu z dorostu do A- mužů

týmu C, kdy se dlouho musel vyrovnávat s tvrdou hrou obránců. Zkušenosti nabírá

postupně a učí se každým zápasem od zkušenějších hráčů. Největší rozdíly v přechodu
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mezi dorostem, muži, 2. ligou v týmu C a 1. ligou v týmu A je v rychlosti, síle a

zkušenostech. Na vše je podstatně méně času, na zakončení, zpracování, uvolnění. Vše

je při přestupu do vyšší kategorie o řád rychlejší.

Jakubovou předností je střelecká produktivita. V každém týmu, ve kterém se

objevil, začal postupem času skórovat. V prvoligovém klubu není produktivita na

takové úrovni, na kterou byl celou kariéru zvyklý, přesto je pro mužstvo velmi platný a

věří, že střelecká produktivita bude stoupat s odehranými zápasy. Za svůj dosavadní

úspěch vděčí rodině, neustálé snaze se zdokonalovat a něčeho dosáhnout, kvalitním

trenérům a fotbalovému zázemí v rodném městě. Pocit uspokojení je pro mladého hráče

nedobrý, snaha neustále se zlepšovat je cestou k profesionalitě a úspěchu.

Přestože je Jakub považován ve svém ročníku za velký talent českého fotbalu,

v průběhu mládežnických let se setkal s pronikavějšími talenty, než byl on sám. Svůj

talent ovšem promarnili svých chováním, užíváním alkoholem, drog či gamblerstvím.

Prosazení se v 1. české lize, ale také přihlášení a studium na FTVS jsou budoucí

priority talentovaného odchovance týmu C.

 Pavel (18) 1. česká liga

Pavel je odchovanec týmu B, kde patří do silného ročníku 1992, který prakticky

od A- žáků vyhrál všechny mládežnické soutěže s velkým náskokem. Z ročníku 92 jsou

v prvoligovém týmu B ještě 3 hráči.

Pavel prošel mládežnickou akademií týmu B a nastupuje pravidelně za

reprezentační výběry České republiky. S výškovými a hmotnostními parametry (177

cm, 69 kg) nastupuje na pozici pravého záložníka.

Pavel v ročníku 2010/2011 pravidelně nastupuje za 2. ligovou rezervu, leč starty

již má v 1. české lize a dokonce i start v základní sestavě při utkání Ligy mistrů. Hlavní

trenér týmu B apeluje na mladé talenty, že jsou stále v dorosteneckém věku a na svojí

šanci si musejí trpělivě počkat – šanci údajně dostanou všichni.

Talent se začal projevovat u Pavla již ve starší přípravce, kdy začal fotbalově

převyšovat stejně staré spoluhráče. Vrozené dispozice k fotbalu Pavel získal

pravděpodobně od dědečka, Václava Vrány, který hrával křídlo s legendami týmu
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B Kvašňákem a Mrázem. Trenéři mládeže, mu předpovídali slibnou fotbalovou

budoucnost, pakliže nepřestane na sobě pracovat a neodlákají ho mimofotbalové

záležitosti.

V dosavadní fotbalové kariéře se nesetkal s momentem či situací, která by mohla

ohrozit jeho kariéru. Velkou podporou je Pavlovi rodina a fotbalový agent, u kterého

podepsal profesionální smlouvu v 16. letech. Odchod do zahraničí v brzkém věku i přes

nabídky byl pro něho nepřijatelný. S fotbalovým agentem a rodiči se domluvili, že

vhodnější bude dodělat si maturitu a pokračovat v rozvoji talentu v týmu B.

Fotbalové zázemí pro rozvoj mládeže, kterým disponuje tým B je podle Pavla

nejkvalitnějším v celé České republice a srovnávat se může i se zahraničními

mládežnickými týmy. Pavel tak soudí na základě osobního pozorování při výjezdech na

utkání. Trenéři mládeže využívají moderních postupů v taktice, v každé věkové

kategorii nutí hráče kombinovat, hrát po zemi s rychlým přechodem do útoku a

zapojením všech hráčů od hry.

Motivací, která Pavla neustále nutí na sobě pracovat, představuje důvěra, kterou

mu trenéři doposud dávali, další motivací je udržet se trvale v A mužstvu týmu B a

v případě herní výkonnosti přestup do zahraničí.

Rozdíl v přechodu mezi dorostem a A mužstvem týmu B představuje pro Pavla

jednoznačně důraz. Důraz v osobních soubojích a v zakončení. Důraz a hra

nepreferovanou nohou představují největší nedostatky odchovance týmu B. Na kopací

technice nepreferované nohy Pavel pracuje tak, že po tréninku zůstává sám na hrací

ploše a zatěžuje nepreferovanou nohu.

Soutěživost v mládežnických oddílech při derby s městským rivalem je vysoká,

nehledě na věkovou kategorii a promítá se následně do profesionálního fotbalu. Hráči se

často znají z reprezentačních výběrů a zápas je velmi emotivně hrán. Derby je úplně jiné

utkání, než všechny ostatní zápasy v sezoně.
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 Tomáš (18) 2. česká liga

Tomáš je odchovanec týmu B, hrající v 2. české lize. Pavel je v širším kádru

druholigového týmu B a zároveň hraje v dorosteneckém A mužstvu. S výškovými a

hmotnostními parametry (182 cm, 69 kg) nastupuje na pozici středního záložníka.

Tomáš začínal s fotbalem v Hradci Králové, kde již v průběhu přípravky

převyšoval spoluhráče přímočarostí a práci s míčem. Ve věku 9. let projevil zájem o

talentovaného fotbalistu prvoligový klub a rodiče, kde tatínek hrával fotbal za

Královohradeckou rezervu, se rozhodli pro Tomášův přestup do Prahy.

Tomáš bydlel u babičky s dědou a navštěvoval ZŠ Pod Marjánkou, kde chodil

do sportovní třídy. Už od počátku bral přestup jako výzvu a rozhodnutí odejít do Prahy

nikdy nelitoval a nelituje.

Dosavadní sportovní úspěchy připisuje Tomáš rodině, která ho neustále

podporuje a fotbalovému zázemí týmu B, které vyhovuje veškerým požadavkům pro

rozvoj sportovního talentu.  Základem úspěchu je dle Tomáše talent, talent ho dostal do

výkonnostně nejlepšího mládežnického týmu v České republice, prosazující ho se do

základní sestavy, ovšem přesun do vrcholového fotbalu vyžaduje především píli, silnou

vůli a chuť pracovat na svých nedostatcích. Tomáš se při přesunu do vyšších

mládežnických celků potýká s nedostatečným důrazem. Se svojí poměrně vysokou a

hubenou postavou (182cm, 69kg) se proti starším a urostlejším protihráčům těžko

prosazuje. V důrazu vidí největší rozdíl při přechodu z jednotlivých kategorií. Tento

nedostatek se snaží zlepšit životosprávou, posilovnou a pravidelným speciálním

cvičením zaměřeným na důraz.

Soutěživost mezi kluby je už v mládežnických oddílech. Největší je při

tradičním derby s městským rivalem. Konkurence je vysoká, při déletrvajícím

nezařazení hráče do základní sestavy není výjimkou přestup hráče do jiného

mládežnického oddílu. V nejstarších dorosteneckých kategoriích se stává, že hráči

odcházejí zkusit fotbalové angažmá mimo tým B (pronikavý talent z A dorostu přestup

v probíhající sezóně do prvoligového klubu FK Teplice).

Motivací je pro Tomáše vydělávat si na živobytí svým koníčkem. Prvotní krok

pro něj je probojovat se do základní sestavy druholigového týmu B a následně při

trvající formě se prosadit do základní sestavy A mužstva týmu B.
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5.2.2 Rozbor výsledků

Mladí, talentovaní hráči, s kterými jsem dělal interview, a kteří patří, mezi

talenty českého fotbalu spojují společné věci: sebevědomí, chuť vítězit, snaha prosadit

se, neustále na sobě pracovat, dodržování trenérem předepsané životosprávy a denního

režimu, talent, který se projevil již v mladších mládežnických kategoriích, podpora

rodičů a také přednost fotbalu před vzděláním. Přítelkyni si z časových důvodů

nemohou dovolit a ve škole mají díky časově náročnému programu individuální plány.

Vybraní hráči představují špičku ledovce, naprostá většina fotbalistů po dovršení

mládežnických ročníků s fotbalem končí, nebo hraje na neprofesionální úrovni.

Rozhodnutí klubu o ponechání hráče v týmu, o kterého je zájem u jiných

fotbalových týmů přináší riziko, kdy se hráč může zranit, ztratit formu či být

nespokojený, že na přestupu se kluby nedomluvily. Může se ale také stát, že cena se

ještě zvýší. Pro mladého hráče je přínosné a vhodné, když se nejprve prosadí v České

Gambrinus lize a teprve potom přestoupí do zahraničního klubu. Peníze získané

z přestupu hráče bývají důležitou součástí ročního rozpočtu klubu.

5.3 Úloha trenérů na rozvoj fotbalových talentů

5.3.1Rozbor interview s trenéry

Při výběru zkoumaného souboru jsem zamýšlel oslovit trenéry mládeže napříč

mládežnickými kluby. U trenérů mládeže jsem se ovšem setkal s neochotou podílet se

na tvorbě diplomové práce. Pozornost jsem tedy obrátil na mládežnické trenéry 2.

ligového českého týmu, kde jsem fotbalově vyrůstal a trenéři mládeže U-19,U-18, U17

a U16 mi vyšli vstříc. Mládežnické týmy hrají nejvyšší soutěže v České republice.

 Otázka 1: Trenéři se shodují, že základní úlohou trenéra, je naučit hráče

fotbalovým dovednostem a herním kombinacím. Za velký problém u
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mládežnických kategorií pociťují trenéři skutečnost, že v mládežnických

kategoriích se stává nejdůležitějším faktorem úspěchu výsledek utkání, nikoliv

předvedená hra (a to již u nejmladších mládežnických kategorií).

Otázka číslo 1 ukázala směr, kterým by se trénování a vedení zápasů

navzdory zaběhnutým trendům ve fotbale mládeže mělo ubírat.

V mládežnických týmech by základní dovedností mělo být zvládnutí

nacvičených taktických prvků a zdokonalování herních činností jednotlivce,

naproti tomu se velký důraz klade na vyhraná utkání (jakoukoliv předvedenou

hrou) a umístění v tabulce.

 Otázka 2: Role trenérů k talentovaným hráčům je značně rozdílná. Většina

hráčů, kteří svým fotbalovým uměním převyšují spoluhráče, na svůj talent hřeší.

K talentovaným hráčům se proto přistupuje citlivěji. U hráčů s vyšším

intelektem zabírají konzultace a domluvy. U jedinců s nižším intelektem sankce

(u mládežnických kategorií lavička náhradníků) a celkově přísnější přístup

v trénování. Při déletrvajícím špatném přístupu talentovaného hráče odchod od

týmu.

V otázce číslo 2 se ukázal rozdílný přístup trenérů k řešení

problémového, leč talentovaného hráče. Trenéři ročníku U19 a U18 zastávají

nekompromisní přístup při dlouhotrvajícím neplnění požadavků a to odchod od

týmu, poněvadž takový hráč dokáže zkazit atmosféru v mužstvu, která se

následně může projevit do výsledků družstva.  Trenéři ročníků U17- až U16 jsou

vzhledem k hráčům shovívavější a snaží se je opakovaně navést na správnou

fotbalovou cestu řadou donucovacích prostředků (krátkodobé vyřazení z týmu,

lavička náhradníků, pohovor).

 Otázka 3: Trenéři uvádějí, že z jejich trénovaného mládežnického týmu se do

profesionálního fotbalu (1 - 2. liga) dostanou maximálně 1-2 hráči. Jako důvody

neúspěchu uvádějí jednak vysokou konkurenci v dospělém fotbale, složitost při

přechodu do vyšších mládežnických kategorií, ale také nedostatečný rozvoj

svého talentu. Hráče v průběhu dopívání odvádí od fotbalu mnoho faktorů.

Jestliže chce hráč ve fotbale dosáhnout profesionality, měl by se plně věnovat

fotbalovým povinnostem a podřídit fotbalu svůj život.
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 Otázka 4: Trenéři se shodli, že podmínky pro rozvoj talentovaných fotbalistů

jsou v mládežnické akademii druholigového mužstva dostačující. Fotbalisté mají

k dispozici kvalitní hřiště s umělým i přirozeným povrchem, moderní

administrativní zařízení s posilovnou, víceúčelovou halou, bazénem a

regeneračním centrem. Trenéři u mládežnických celků musejí mít trenérskou

licenci a s mládežnickými týmy spolupracují maséři, kustodi a lékaři.

Mládežnická mužstva pravidelně poměřují síly v přátelských utkání s týmy

z Německé nejvyšší mládežnické soutěže.

 Otázka 5: Trenéři se neustále vzdělávají v oboru a získávají nové informace o

vývoji v trénování (semináře, odborné časopisy, zkušenosti od kolegů

z Německa). V tréninkové jednotce dávají trenéři důraz na práci s míčem, což

představuje základ tréninku. Trenéři pociťují hlavní nedostatky mládeže v

porovnání s fotbalově vyspělou Evropou v individuální technice.

V otázce číslo 5 trenéři popisovali, na co dávají důraz a čemu věnují

nejvíce času v tréninkové jednotce. Jednotlivé tréninkové postupy se značně

lišily, přesto měli jedno společné. Přechod od fyzicky namáhavé atletické

přípravy bez míče, na všeobecné zdokonalování techniky s míčem a řádné

plnění taktických pokynů.

 Otázka 6: Trenéři mládeže se shodují, že nejtěžší fází pro hráče v průběhu

fotbalové kariéry je přechod z mládežnické kategorie do dospělého fotbalu

(když nebereme v potaz období dospívání). V tomto období i hráči s pronikavým

talentem často zapadají do průměru. V dospělém fotbale je fotbal silovější,

rychlejší, fyzicky náročnější a konkurence je mnohonásobně vyšší, než

v mládežnických kategoriích. Talentovaný hráč, který byl zvyklý pravidelně

nastupovat do utkání, a být důležitou součástí týmu se s nenadálým nezdarem

nemusí umět vypořádat. Trenér by měl hráče v tomto případě motivovat, vést

hráče k trpělivosti a pracovitosti na svých fotbalových nedostatcích.

 Otázka 7: Trenéři zhodnocují přínos akademie jakožto podpora rozvoje sportu a

mládeže v regionu a jednak čistě pragmaticky, jakožto výchova talentovaných
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fotbalistů pro potřeby A mužstva s následným ekonomicky výhodným

odchodem hráče do zahraničí.

 Otázka 8: Trenéři si uvědomují vztah fotbalu a vzdělání. Vzdělání a inteligence

hráče se projevuje do herní praxe. Snahou je, aby co nejvíce mladých hráčů

dosáhlo alespoň středoškolského vzdělání zakončeného maturitou. Po hráčích se

rovněž vyžaduje jazyková průprava na komunikační úrovni.

Příloha 8: Interwiev s trenérem mládežnického celku U-17

5.3.2 Souhrn interview s trenéry

Trenéři mládeže představují základní faktor pro rozvoj talentů. Hlavní úlohou

trenérů je rozvoj fotbalových dovedností hráče, nácvik taktických pokynů a

psychologické vedení mužstva. Trenéři vyžadují od hráčů pracovitost, vůli po

zdokonalování a poslušnost. Dokončení středoškolské vzdělání je považováno za jeden

z předpokladů úspěšného rozvoje sportovního talentu. Úspěch a neúspěch mladého

hráče se nejmarkantněji projevuje při přechodu z mládežnických kategorií do

profesionálního fotbalu, kdy také nejvíce fotbalových talentů se neprosadí.

5.4 Fotbalové zázemí pro rozvoj talentů

5.4.1 Rozbor fotbalového zázemí

Pro účely rozboru fotbalového zázemí byla určena požadovaná kritéria na

zjištění kvality tréninkového zázemí a jejich vliv na rozvoj talentů.

Pro účely práce byla hodnocena 3 česká prvoligová mužstva (tým A, B, C) a 1

zástupce druhé české ligy (tým D). Všechna mládežnická družstva hrají nejvyšší

mládežnické soutěže.
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 Počet mládežnických družstev

Tým A: 14

Tým B: 14

Tým C: 14

Tým D: 31

V průměru se počet mládežnických celků v tréninkových centrech mládeže

pohybuje na čísle 14, od kategorie předmini U-6 po kategorie staršího dorostu U-19.

Fotbalová akademie týmu D spolupracuje s mužstvy z blízkého okolí a mají teda

mládežnická družstva zastoupena ve více kategoriích.

Tým C má rozdělenou mládež na 2 subjekty: Fotbalové sdružení Junior pro

mládež ve věku 4 – 11, které má pevné vazby na tým C a zahrnuje 6 mládežnických

celků pro 120 mladých fotbalistů. Při přechodu do věkové kategorie mladších žáků

přestupují všichni hráči Junioru příslušného věkového ročníku do týmu C, kde

pokračují ve sportovních třídách v žákovských kategoriích a sportovním centru

mládeže v dorosteneckém věku.

 Počet hráčů mládeže

Tým A: 242

Tým B: 263

Tým C: 307

Tým D: 700

Počet hráčů mládeže je ve sledovaných týmech značně rozkolísaný,

v potaz se musí brát fakt, že jednotliví hráči nastupují v soutěžích (díky své

výkonnosti a mladému věku) za 2 týmy.

Fotbalová akademie týmu D se stará o rozvoj až 700 mladých fotbalistů,

fotbalová akademie je spádovou oblastí pro sportovce z celého regionu a okolí.

 Odchovanci v A. mužstvu

Tým A: 4 / základní sestava 0

Tým B: 11 / základní sestava 3

Tým C: 7 / základní sestava 3

Tým D: 7 / základní sestava 4 - 5
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Při výzkumu počtu odchovanců, kteří se prosadili do A. mužstvu prvoligového

či druholigového týmu jsem narazil na problém, kdy zainteresované osoby pod pojmem

odchovanec rozuměly rozdílnou definici pojmu. Někdo rozuměl pojmu odchovanec tak,

že hráč nehrál za jiný klub od příchodu do klubu, někdo považoval i za odchovance

hráče, který přestoupil do žákovských kategorií a někdo i hráče, který začal svoji

hráčskou kariéru v daném klubu na začátku dorosteneckých kategorií. Pro potřeby

diplomové práce jsem bral v potaz, že za odchovance považujeme hráče, který je

součástí týmu od přípravky či přestoupil do kategorie starších žáků a mladší.

Neoficiálním cílem fotbalové akademie týmu D je dodat minimálně jednoho

hráče do A mužstva v každé fotbalové sezóně. V minulosti klub preferoval příchod

zahraničních posil, v současné době spoléhá na doplnění druholigového kádru z vlastní

mládežnické akademie.

Nejméně se talentovaní hráči prosazují do A. mužstva týmu A. Vysoká

konkurence a zároveň kvalita nedovolují prosazení většího množství odchovanců.

V týmu B a D se v posledních fotbalových sezónách prosazuje stále více odchovanců.

Důvody jsou jednak ve kvalitě mládežnických celků, ale zároveň i nedostatkem financů,

které vedou ke slabé přestupové politice klubu.

 Množství hřišť a kvalita povrchu

Tým A: 6x travnaté hřiště, 1x umělá tráva, 1x umělá tráva (minikopaná)

Tým B: 4x travnaté hřiště,2x umělá tráva

Tým C: 6x travnaté hřiště, 3x umělá tráva, 1x umělá tráva (minikopaná)

Tým D: 11x travnaté hřiště, 6x umělá tráva

Kvalitou, propracovaností a výsledky práce s mládeží převyšuje tým A

ostatní české fotbalové kluby. Zázemím (rozloha, regenerační centrum, kvalita

povrchu, odbornost trenérů, umělé osvětlení, modernost, provázanost kategorií

atd.) se tým A může rovnat s vyspělými evropskými fotbalovými kluby.

S tréninkovým zázemím se pojí i požadavky na odbornost trenérskou. Snahou je,

aby se mládež v průběhu roku střetávala se špičkovými zahraničními kluby

včetně tréninkových pobytů v jejich areálech. Hlavní úkoly práce s mládeží je

navýšit počet vlastních odchovanců a jejich zapracování do prvního mužstva

(včetně jejich prodeji do zahraničí, které pro tuzemské kluby představují
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důležitou část ročního rozpočtu klubu). Kvalitní a propracovaná práci s talenty

dokazuje výčet odchovanců, kteří prošli mládežnickými týmy a prosadili se ve

fotbalové Evropě.

Tým B má dlouhodobé problémy s vybudováním fotbalového centra pro

mládežnické celky, přestože fotbalová úroveň mládeže je na vysoké úrovni a

dosahuje vynikajících výsledků (prosazení mladých fotbalistů do vrcholového

fotbalu, přední umístění mládežnických celků v nejvyšších soutěžích Česka).

Jednotlivá tréninková centra nejsou sjednocená. Vybudování tréninkového

centra pro mládež, je pro vedení týmu B prioritou do budoucnosti – problémem

je finanční situace klubu.

Ústředním motivem při vybudování fotbalové akademie týmu D bylo,

aby akademie přinášela fotbalové výsledky (potažmo talenty – odchovance) a

v následujících letech se navrátila do 1. české fotbalové ligy, kde by klub na

rozdíl od let minulých, měl spoléhat na odchovance z řad akademie.

 Fotbal a vzdělání

Fotbal a vzdělání jsou nedílnou součástí rozvoje fotbalisty. Vybrané

týmy úzce spolupracují se vzdělávacími institucemi od mateřské školky po

vysokou školu a poskytují hráčům co možná nejefektivnější využití

plnohodnotného vzdělání a náročné sportovní přípravy.

 Výsledky mládeže

Vybraná tréninková centra patří k nejúspěšnějším v regionu. Mládeži

nabízejí pravidelnou účast v nejvyšších soutěžích České republiky, spolupracují

s fotbalovými kluby v regionu a zahraničí, hráči jsou nominováni do

mládežnických reprezentací a dávají možnost hráčům prosazení se do

prvoligového respektive druholigového mužstva.

Hráči od žáků až po dorost mají v týmu A, B, C i D příležitost měřit se s

nejúspěšnějšími vrstevníky v rámci celé republiky.

Fotbalová akademie týmu D funguje 3 roky a za tu dobu hrají všechny

mládežnické celky nejvyšší fotbalové soutěže v České republice.
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Tým A má širokou základnu talentů díky propracovanému systému

vyhledávání talentů, kvalitnímu tréninkovému zázemí, propracované tréninkové

práci s mládeží a renomé klubu. Na rozvoj talentů se podílejí jako trenéři Martin

Frýdek trénující Mladší dorost A (U-17), bývalý reprezentant ČR a dlouholetá

opora týmu A či Luděk Stracený, bývalý prvoligový fotbalista se zkušenostmi

z reprezentace trénující Mladší přípravky B (U-8). Nejstarší dorost (U-19), který

je v přímé návaznosti na dospělý fotbal vybojoval titul Mistra České republiky

pro rok 2009/2010 a i Československý superpohár. Tým A nabízí atraktivní

podmínky a tudíž přitahuje mladé hráče z celé České republiky.

Mládežnické mužstva týmu B se dlouhodobé účastní nejvyšších

mistrovských soutěží, nejlepšího výsledku v sezoně 2009/2010 vybojovali A-

žáci (U-15) slavící mistrovský titul ČR ve své věkové kategorii.

 Finance

Do fotbalu vstupují silní investoři (J&T Credit Investments – tým A,

SIAD Czech – tým D, AGC – tým C), budují se mládežnické areály a

modernizují fotbalové stadiony.

Tým A zaplatil za výstavbu tréninkového centra 256 miliónů korun (pro

srovnání tréninkové centrum FC Barcelony stálo 2 mld. Kč). Náklady na provoz

fotbalové akademie týmu D se pohybují okolo 10 miliónů Kč ročně.

Finanční prostředky na provoz mládežnické akademie týmu C jsou

vysoké a členské příspěvky hradí pouze ¼ veškerých nákladů akademie.

Finanční pomoc proto musí z velké části hradit kraj, město, sponzoři a rodiče.
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6. Diskuze

Diplomová práce si dávala za cíl charakterizovat vybrané exogenní faktory a

popsat jejich vliv na rozvoj fotbalových talentů v České republice. Výzkum proběhl na

základě dotazníků s otevřenými otázkami a na základě interview, kdy byly získávány

informace od fotbalových agentů, trenérů, samotných talentovaných hráčů a

zainteresovaných osob mládežnických areálů. Na základě těchto poznatků se nám

podařilo proniknout do problematiky rozvoje talentů.

Odpovědi týkající se způsobu vedení fotbalových agentur a míru ovlivnění

fotbalových talentů fotbalovými agenty byly zatíženy chybou. Fotbaloví agenti se

pohybují ve velkém konkurenčním prostředí a při odpovědích byla znatelná viditelná

snaha vyzdvihnout kvality vlastní agentury a naopak snížit kvality konkurenta.

Na počátku psaní diplomové práce byly obavy z neochoty spolupráce

fotbalových agentů. Tyto obavy se nenaplnily. Agenti se shodli, že podobný způsob

interview ještě neabsolvovali a že fotbalová veřejnost dostatečně nechápe jejich úlohu

ve fotbale.

Talentovaní hráči uváděli, že psychika hraje jednu z rozhodujících rolí pro

úspěch v profesionálním fotbale. Jako rozhodující faktor psychické pohody hráči

uvádějí rodinou podporu. V případech, kdy rodina neplní svojí funkci (psychická,

materiální podpora) nahrazuje tuto roli právě fotbalový agent či trenér mužstva.

Fotbalový agent je hráči nejčastěji přijímán jako odborník pro zabezpečení péče o hráče.

U fotbalových hráčů, s kterými jsem dělal interview, se ukázala jedna vlastnost,

kterou měli všichni hráči společnou – sebevědomí. Fotbaloví experti poukazují právě na

nedostatek sebevědomí ve hře současných profesionálních hráčů. Stejně tak se posunula

baterie tréninkových cvičení. V současném pojetí tréninku se dává důraz na práci

s míčem a všeobecné zdokonalení technických dovedností. Otázkou zůstává, jestli se

zlepšující se podmínky pro trénink mládeže a změny povahových vlastností u hráčů

projeví do výsledků reprezentací a celkové úrovně českého fotbalu v dlouhodobějším

horizontu.

Překvapivým zjištěním bylo vyhodnocení otázky číslo 1, na kterou odpovídali

trenéři mládeže. Trenéři jednotně odmítají současný model vedení soutěže
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mládežnických kategorií a jednoznačně se přiklánějí k uzavření počtu fotbalových

týmů. Jako důvody uvádějí přílišné zaměření klubu na výsledek za jakoukoliv cenu.

Návyky z tohoto stresového fotbalového prostředí se následně promítají i do dospělého

fotbalu. Argumenty proti uzavření soutěže jsou absence soutěživosti, která nutí hráče

hrát na 100%, kdy největší prohra je sestup do nižší soutěže a vyřešení problematiky

sestupu a postupu týmů.

Vystavění nového tréninkového centra týmu D ukázal jednoznačně pozitivní

dopad rozvoj mládeže v regionu, všechny mládežnické celky hrají nejvyšší soutěže

v České republice a do A. mužstva se prosazuje stále více odchovanců, Vedlejší, ale

velmi významný efekt fotbalové akademie je postupné omlazování regionu. Do města

budou přicházet mladí fotbalisté a studenti sportovní střední školy z celé České

republiky i ze zahraničí.
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7. Závěr

Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení poznatků o vybraných exogenních

faktorech, který mají vliv na talentovaného fotbalistu. Za pomocí dotazníků

s otevřenými otázky a interview se mi podařilo získat poznatky o vybraných exogenních

faktorech, které byly následně zpracovány a vyhodnoceny. Podařilo se mi získat kvalitní

a dostatečný soubor fotbalových agentů, sportovních talentů, trenérů mládežnických

kategorií a osob zainteresovaných v mládežnických areálech pro potřeby výzkumu,

přestože spolupráce s některými subjekty nebyla umožněna.

Na základě cílů z práce můžeme konstatovat, že:

 Interview s fotbalovými agenty prokázalo nezastupitelný vliv na rozvoj talentů,

jejich výchovu a výkonnost. Diplomová práce charakterizovala míru

ovlivňování a způsob vedení fotbalových agentur.

 Dotazníkovou metodou s trenéry mládežnických kategorií jsem zjistil, že

dlouhodobým cílem mládežnických trenérů je propracování 1 - 2 hráčů do A

mužstva v každé fotbalové sezóně. Tento cíl je naplňován fotbalovou úrovní

mládežnických týmů (nejvyšší soutěže v České republice), vysokou konkurencí

v týmu, dbáním na vzdělání, kvalitním tréninkovým zázemím a trenérskou

kvalifikací.

 Na základě interwiev s hráči jsem zjistil, že hráči mají téměř shodné povahové

vlastnosti a podobný kariérní postup. Rodiče hráče podporují a minimálně 1

z nich hrál v určitém sportu na výkonnostní úrovni.

 Při výzkumu fotbalových areálů bylo zjištěno, že rozvoj fotbalové mládeže,

respektive talentů zaznamenal v posledních době výrazný pokrok v oblasti

tréninkového prostředí, odbornosti trenérů, využívání pomůcek a přípravků.

Výrazný pokrok v práci s mládeží je zaznamenán u fotbalových povrchů

(přechod od škvárových a písčitých hřišť k přírodním a umělým trávníkům II-V.

generace), odbornosti trenérů a vedení (trenérské licence a certifikáty) zapojení

techniky (sporttestry, ergometry), přístupu k rozvoji talentů (životospráva,

regenerace, relaxace, individuální tréninky) propojení fotbalu a vzdělání

(sportovní třídy, individuální programy, možnosti dalšího vzdělávání v oboru) a
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vedení tréninků mládeže (trenéři požadují po fotbalistech hru po zemi, nutí je

hrát kombinačně a takticky, do útoku a obrany se zapojuje celé mužstvo, vše

prováděno v rychlosti)

Před dvaceti lety nebylo v České republice, ani jinde na světě běžné

vyhřívané trávníky, umělé povrchy, syntetické kopačky, sauny a posilovny

dostupné již v mládežnickém věku. V tomto směru mají začínající talentovaní

fotbalisté roli významně usnadněnou.

Otázkou zůstává, zda li fotbalisté dokážou zúročit moderní prostředky ve

výsledcích fotbalové reprezentace a navázat na úspěšnou fotbalovou historii.

Diplomová práce poodkryla další možné otázky na zpracování vlivu

vybraných exogenních faktorů na rozvoj talentů, poněvadž se jedná o velice

širokou oblast. Diplomová práce se snaží o komplexnější pohled na širokou

problematiku rozvoje talentů, zachycuje současné poznatky a zkušenosti.
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Příloha 1: Testové baterie při náborech hráčů

 Testová baterie pro nábor hráčů ve věku 6 - ti let AC Sparta Praha:

„3 motorické testy, které si dávají za cíl odhalit rychlostní schopnosti, herní činnosti

jednotlivců a na závěr hra ve zmenšeném prostoru. Hraje se rukama, protože v těchto

letech mají děti šikovnější více horní končetiny a hra by měla být plynulá.

Příklad testů: Kotoul vpřed a běh. Běh pozadu, obrat a běh. Běh na 10 metrů. Vedení

míče slalomem. Přihrávání vnitřní stranou nohy. Chycení a házení míče (trenérům má

ukázat strach z míče). Hra má ukázat aktivitu hráče při utkání.“ míní Jakub Ruml,

sekretář mládeže AC Sparty Praha

 Testování hráčů ve věku 6 ti let SK Slavia Praha:

„Na Slavii se při náboru také zaměřují jednak na rychlostně pohybové schopnosti, ale

hlavní důraz dávají na herní činnosti jednotlivce. Na závěr nechybí průpravná hra. –

hraje se rovněž rukama. Příklad testů: Běh slalomem, slalom s míčem, přihrávání míče

po zpracování, start z poloh na povel a v průpravné hře ukazuje aktivitu a chuť hrát.

Testy se zaměřují na zjištěni pohybových schopností a dovedností. Měly by odhalit

rychlost, sílu a pohybovou nadanost testovaných dětí“ míní Alena Dubská, ekonomka

mládeže SK Slavie Praha.

 Výběr testovaných hráčů na základě trenéra:

„U předních tuzemských klubů Slavie Praha a Sparty Praha probíhají nábory a hlavně

úspěšnost přijetí mladého fotbalisty v roli trenérů. Podle testových baterií hodnotí hráče

a na konci náboru se fotbalisty a především rodiče dozvědí, jak jejich dítě uspělo. Na

Spartě probíhá hodnocení jako ve škole od 1-5, podle subjektivního rozhodnutí trenéra.

Na Slavii obdobně bez známek“ míní Jakub Ruml, sekretář mládeže AC Sparty Praha a

Alena Dubská, ekonomka mládeže SK Slavie Praha.

 TICHÝ, P. Problematika testování při výběru začínajících fotbalistů ve věku 6

let. Praha, 2005. 73 s. Bakalářská práce na UK FTVS. Vedoucí bakalářské práce

Mario Buzek
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Příloha 2: Nabídka předních fotbalových agentur:

A, Zastupování hráčů:

uzavírání a prodlužování profesionálních smluv, realizace přestupů v rámci ČR i v

zahraničí, plánování hráčské kariéry, zprostředkování odborné lékařské péče,

vyjednávání finančních podmínek, zajišťování finančního plnění ze smluv, organizování

stáží v zahraničních klubech

B, Scouting:

vyhledávání talentů, monitoring výkonnosti hráčů jak na klubové, tak reprezentační

úrovni, spolupráce se zahraničními skauty při realizaci mezinárodních přestupů,

organizace sledování zápasů pro mezinárodní agenty a skauty

C, Právní služby:

zprostředkování právních služeb v občansko-právních věcech, zprostředkování

právních služeb v trestně právních věcech, zprostředkování právních služeb v obchodně

právních věcech ¨, právní poradenství ve věcech upravených právními předpisy v

oblasti sportu a sportovních činností

D, Finanční poradenství:

vedení účetnictví, daňové poradenství, zprostředkování finančních produktů, správa

finančního majetku, zajištění finančního plánování

E, Reklama a Marketing:

zajišťování sponzoringu, zprostředkování účinkování v reklamních a propagačních

kampaních klienta, zajišťování účasti klientů na akcích společenského a sportovního

charakteru

F, PR a Media

pořádání tiskových konferencí, zprostředkování setkání medií s hráči, zprostředkování

mediálního partnerství, sjednání vystoupení na televizní obrazovce, monitoring médií

G, Kondiční trénink

zajištění vedení kondiční a rekondiční přípravy, zajištění dietologických programů,

vypracování plánů sportovní doplňkové výživy, zajištění metodického vedení

rekonvalescentů
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H, Ostatní služby:

zajištění sportovního vybavení, zprostředkování koupi či pronájmu nemovitostí,

poskytování mimofotbalových služeb pro rodinné příslušníky, zabezpečení kvalitní výuky

jazyků

CH, Management akcí:

zorganizování zájezdů a zajištění vstupenek na utkání, uspořádání fotbalových exhibicí,

zajištění autogramiád, propagace a vedení fotbalové školy

I, Pro fanoušky

provozování internetových stránek hráčů, zprostředkování obsahu pro mobilní

telefony, výroba a distribuce merchandisingových předmětů, nafocení soukromých či

komerčních kalendářů, natočení VHS a DVD, sepsání knih

 Nehodasport [online]. 2010 [cit. 2011-03-21]. Služby. Dostupné z WWW:

<http://www.nehodasport.cz/sluzby.html>.
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Příloha 3: Umělé povrchy:

Umělé povrchy jsou hojně využívané, plusem je snadná údržba (oproti přirozenému

trávníku). Umělé travnaté povrchy rozlišujeme na generace. Nejčastěji se setkáme

s generací 2 a 3 (Charvát, 2010).

A, Umělý trávník II. generace:

Tento typ umělého trávníku najdeme takřka po celém světě. Využíván je prakticky po

celý rok díky vynikajícím propouštěcím schopnostem a nízkým nákladům na údržbu.

Jako vsyp využíváme křemičitého písku (Charvát, 2010).

B, Umělý trávník III. generace:

Nejvyužívanější umělý povrch pro fotbal. Využívaný v každém ročním období.  Povrch

skvěle kopírující přírodní trávu. Vsyp je jako u II. generace z křemičitého písku +

pryžového granulátu (které si po skončení tréninku v hojném množství vynáší ze hřiště).

Přestože si sportovci stěžují na bolení kloubů a poukazují na nevhodnost dlouhodobého

trénování na umělých površích, výrobci garantují ohleduplnost k pohybovému ústrojí

sportovce (Charvát, 2010).

Hustota vpichů se pohybuje od 7 000 až po 14 000 vpichů na m2. Pořizovací cena

umělého trávníku III. generace stojí okolo: 31 Euro/m2 (www.airdomes.sk, 2009).

C, Umělý trávník V. generace

Novinka v oblasti umělých trávníků, nepoužívá se křemičitý písek ani pryžový granulát,

tím pádem odpadá nutnost dosypávání a ulpívání materiálu na kopačkách, míči a těle

fotbalistů. Umělá tráva je položena na polypropylenové podložce, která je pospojována

na bázi suchých zipů. Kvalitou plochy podobající se přirozenému trávníku s ještě větším

komfortem pro pohybový aparát (www.sportovni-stavby.cz, 2008).

Umělé povrchy se snaží co nejvíce se přiblížit přírodnímu trávníku a uplatňovat svoje

výhody (údržba, celoroční provoz, kvalita) (Charvát, 2010).

Trávník 5. generace se blíží požadavkům přirozené trávy, je dostatečně tvrdý pro

zachování stability, ale ne moc tvrdý, to zvyšuje nárazové zatížení jako při běhu na

betonu. Trávník je dostatečně měkký pro tlumení nárazu, ale ne moc měkký, to zvyšuje

únavu a nestabilitu jako při běhu v písku (www.sportovni-stavby.cz, 2008).
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Jean Pierre Papin (francouzský vítěz poháru UEFA): „XL TURF (trávník V. generace)

nemá téměř žádný rozdíl oproti přírodnímu trávníku, nehrozí žádné riziko poranění

nebo spálení“ (www.sportovni-stavby.cz, staženo 10.3. 2010).

 CHARVÁT, M. Jmdemicarr [online]. 2009 [cit. 2010-03-01]. Výstavba sportovišť.

Dostupné z WWW: <http://www.jmdemicarr.cz/pg_sportoviste_2gen.htm> a

z WWW: <http://www.jmdemicarr.cz/pg_sportoviste_3gen.htm>

 Airdomes [online]. 2009 [cit. 2010-03-01]. Umělé povrchy a trávníky. Dostupné z

WWW: <http://www.airdomes.sk/umele_povrchy_travniky.htm>.

 Sportovní stavby [online]. 2009 [cit. 2010-06-22]. Unikátní trávníky nové

technologie. Dostupné z WWW: <http://www.sportovni-stavby.cz/03-povrchy-01-

xlturf.htm>.
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Příloha 4: Kritéria pro výběr a vstup do ST

Kritéria pro vstup do ST

- Motorická, pohybová kritéria

- Zdravotní kritéria (na základě vyšetření dětského lékaře)

- Souhlas zákonného zástupce

- Dotazník pro rodiče o dítěti (věk, tělesná výška a hmotnost, studijní

výsledky, sportovní činnost a jiné zájmy) dotazník na rodiče (zaměstnání,

výška, hmotnost, sportovní aktivita)

Kritéria výběru do ST:

- Pohybové předpoklady (na základě výsledků testování)

- Tělesné předpoklady (předpoklad tělesného vývoje)

- Rozumové předpoklady (dosavadní studijní výsledky)

- Sociální předpoklady (podpora ze strany rodičů)

- Zdravotní předpoklady (vyjádření dětského lékaře)

 VINDUŠKOVÁ, J., KREUTER, J., KRÁTKÝ, P. aj. Talentovaná mládež:

prováděcí pokyny pro sportovní třídy, sportovní centra mládeže, sportovní

gymnázia. Praha: Český atletický svaz, 2003.
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Příloha 5:  Příklad výběrového systému do sportovní třídy gymnázia

Pro výběrový systém do sportovní třídy bylo vybráno Podkrušnohorské

gymnázium Most, který od září 2004 otevřel čtyřletý studijní obor  79-42-K/41 -

sportovní příprava pro následující obory: košíková, softbal, odbíjená, házená atletika,

tenis. Na základě smlouvy spolupracuje ještě s kopanou (FK Baník Most) a

badmintonem.

Kritéria pro přijetí

 talentová zkouška

První část talentové zkoušky je pro všechny žáky společná a zaměřuje se na obecné

pohybové schopnosti:

- hod medicinbalem obouruč přes hlavu – test dynamické síly

- sed-leh po dobu 60s – test na svalovou vytrvalost břišního svalstva

- člunkový běh 4 x 10m – test na rozvoj maximální rychlost

- vytrvalostní člunkový běh – test na kardio-respirační vytrvalost

- opakované shyby/ výdrž ve shybu – test na silově vytrvalostní schopnosti

- Hluboký předklon v sedu – test pohyblivosti

- Skok daleký z místa - úroveň odrazové síly dolních končetin

Všeobecná talentová zkouška má na výsledný podíl z talentové zkoušky váhu 50%

Druhá část talentované zkoušky je zaměřena na výkonnost v jednotlivých

preferovaných sportech, kdy hodnocení provádí trenér dané specializace. Váha na

výsledné hodnocení z talentové zkoušky je 50%

 Studijní předpoklady

- Test všeobecných studijních předpokladů, který má váhu na výsledek studijních

předpokladů 40%

- Hodnocení vysvědčení na ZŠ za 1. a 2. pololetí 8. třídy, který má váhu na výsledek

studijních předpokladů 25%
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- Hodnocení vysvědčení na ZŠ za 1. a 2. pololetí 8. třídy v předmětech český jazyk, cizí

jazyk, matematika, který má váhu na výsledek studijních předpokladů 25%

- Předpoklady pro studium na gymnáziu – prezentace vlastních schopností, vědomostí a

zájmů v tištěné či ústní formě. Váha na výsledek studijních předpokladů 10%

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do sportovní třídy rozhoduje celkový součet

bodů v obou základních oblastech.

 SMATANA, Michal. Gymmost [online]. 2010, 22. 1. 2011 [cit. 2011-03-21].

Sportovní gymnázium. Dostupné z WWW: <http://www.gymmost.cz/>.
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Příloha 6: Interwiev s agentem

Ondřej Zvára, Junior Manager, International sport management s.r.o

Otázka číslo 1: Od jakého věku chodíte pozorovat hráče?

Hráči se mohou podepisovat od 15 let. Nejčastěji chodím sledovat fotbalisty ve věku

okolo 13-14 let. Talentovaní hráči jsou většinou již ve starších žácích více méně

rozebráni! Samozřejmě můžeme se domluvit s hráčem ještě před dovršením 15 let, ale

podepsání smlouvy až při dovršení.

Otázka číslo 2: Odkdy je hráč perspektivní – kdy se projeví jeho talent?

Talent se projevuje značně individuálně, pro nás perspektivní je již od zmíněných 15 let.

Otázka číslo 3: Jak se agenti dostávají k talentovaným hráčům?

Na doporučení, určitě. Taky nám denně chodí do kanceláře DVD o nadějných

fotbalistech. Naše agentura zastupuje okolo 100 fotbalistů, pan Paska chce a viděl

všechny fotbalisty osobně. Bez přímého kontaktu žádného fotbalistu nezastupujeme. Na

DVD může být sesříhané suprové video, ale o kvalitě hráče to příliš nevypovídá.

Statistiky ani tak moc nesledujeme, začínající talentovaný hráč může hrát za béčkový

tým, který hraje o udržení – on tam hraje obránce. Statistiky příliš v tomto věku

nenapoví.

Otázka číslo 4: Jak probíhá scouting hráčů ze zahraničí?

Zaměřujeme se výhradně na Český trh. Je to z důvodů ekonomických a pragmatických.

Videa a doporučení je jen první stupínek ke zdárnému podepsání smlouvy.

Otázka číslo 5: Jaké jsou Mimofotbalové služby, které poskytuje vaše agentura?

Můžeme zařídit prakticky cokoliv. Finanční + právní služby až po výběr auta.

Otázka číslo 6: Jaké jsou výhody vaší agentury?

Největší výhodou ISM je, že jdeme po kvalitě, nikoliv po kvantitě. Vybíráme, nikoliv že

podepisujeme každého hráče. Naši hráči musejí mít perspektivu minimálně na ligu. Tím

se odlišujeme od jiných agentur, které se zaměřují především na kvantitu a osobní

prospěch.

Otázka číslo 7: Jak probíhá spolupráce s kluby?

Fotbaloví agenti zastávají i pozici advokátů, jsou mezi hráčem a klubem. Nešlo by, aby

pan Křetínský ze svého postavení rozmlouval s mladým fotbalistou popřípadě s jeho
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rodinou podmínky přestupu, chtěl by ho samozřejmě získat co možná nejlukrativněji,

s ohledem na klub. Fotbalový agent má krom celé řady fotbalových povinností i

povinnost výchovnou.

Otázka číslo 8: Jaký je rozdíl mezi fotbalovými agenty u nás a v zahraničí?

Pan Paska agent západoevropského střihu - svědčí o tom i fakt, že po odchodu hráčů do

zahraničí zůstávají u agentury.

Otázka číslo 9: Jaký je ideální odchod hráče do zahraničí?

Ideální odchod do zahraničí je okolo 18-21 letech. Hráč by si měl okusit1.ligu, vyzrát.

Je tu ale také hledisko odchodu co nejdřív a srovnání s těmi nejlepšími fotbalisty –

jejich další růst. Takže odchod ve velmi mladém věku do mládežnických akademií

velkých klubů také nezavrhuji (když jimi projde – na tu naší ligu bude mít vždy)

Otázka číslo 10: Jak se změnily podmínky práce s mladými fotbalisty za

posledních 10 let?

Ve srovnání se sousedním Německem, kde i třetiligový klub má několik krásných

tréninkových ploch stále zaostáváme, přesto ale i u nás jsou velké pokroky.

Otázka číslo 11: Role fotbalových agentů

V současném pojetí fotbalu nemá fotbalista bez odborné pomoci agenta možnost

vyjednávat s kluby. Martin Vaniak je výjimka potvrzující pravidlo, ale i jeho zastupuje

právník.

Otázka číslo 12: Požadavky při výběru fotbalového agenta

Hráči, nebo za ně zodpovídající rodiče by se především neměli nechat zlákat první

nabídkou a prvním fotbalovým agentem, který je osloví. Měli by oslovit trenéry či

osoby znalé fotbalového prostředí a poradit se s výběrem fotbalového agenta. Měli by

vyžadovat, aby se jednalo o profesionální fotbalovou agenturu s licencovaným agentem

a dostatečným portfoliem hráčů.

Jaká je standardní délka podepsané smlouvy?

maximálně 2 roky, minimálně může být i 3 měsíce

Zabývá se vaše agentura zastupování dívek?

Nezastupujeme, nic proti ženskému fotbalu, ale ani ho nesledujeme, řekl bych, že fotbal

je sport pro chlapy.

Kolik peněz agenti získávají při přestupu hráče?
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interní záležitost klubu. Hráč nemá provize z podpisu a hlavní příjem plat.

Jaké jsou důvody pro vypovězení smlouvy?

Exclusivita . Porušení smluvních požadavků
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Příloha 7: Záznam z rozhovoru se Standou

Jak přísnou máš životosprávu?

Životosprávu bych měl dodržovat hodně. Ale samozřejmně,  že si s klukama dáme

občas něco nezdravýho. Jsme přeci mladý.

Kdo měl na tebe největší vliv v dosavadní fotbalové kariéře. Rodina/agent/trenér?

Určitě má rodina,hlavně rodiče,kteří mě celou dobu podporují.

Jak si představuješ svojí kariéru, budoucnost?

Co nejdéle hrát fotbal na profesionální úrovni,dostat se do I.ligy a poté třeba i do

zahraničí.

Dokážeš si představit, že bys v 15. ti letech odešel hrát do zahraničí ?

Těžko říci, v té době asi ne.

Jak hodnotíš fotbalovou akademii Josefa Masopusta?

Akademie J.Masopusta je velká šance pro mladé kluky, aby se mohli živit

fotbalem,jestli se rozhodli dělat pro fotbal všechno,tak v téhle akademii můžou

vyrůst v dobré hráče. Jako už se to některým hračům daří.

Kdy jsi poprvé podepsal profesionální smlouvu?

Mojí první profesionální smlouvu jsem podepsal něco po mých 15. narozeninách.

Jaké jsou největší rozdíly z přechodu z dorostu do dospělého fotbalu respektive

II.ligy?

Dlouho jsem si na dospělý fotbal zvykal, určitě velké rozdíly jsou v důrazu,

rychlosti a kvalitě hráčů.

Kolik bys řekl, že je v porovnání u tebe talent a píle?

50:50

Jakou roli hraje u talentu genetika – z rodiny byl někdo vrcholový sportovec?

Genetika může hrát roli,ale ne vždy to tak je. Já měl to štěstí, že můj táta byl taky

profesionální fotbalista a výborný hráč. Něco mám určitě po něm.

Jaké jsou nejdůležitější charakterové vlastnosti mladého fotbalisty?

Určitě píle, chtít se stále zlepšovat, dále je to taky psychická odolnost.

U jakého jsi agenta, jaké služby ti poskytuje?

Můj agent je pan David Nehoda, poskytuje mi vše od fotbalového vybavení,tak

samozřejmě přes pomoc při nabídkách jiných klubů a dohady o nových smlouvách.

Čím si vysvětluješ, že zrovna ty jsi talentovaný fotbalista a dostal jsi šanci?

Jsem rád,že mám tu šanci,ale myslím si,že jsem jí šel naproti. Měl jsem štěstí na
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dobré trenéry a to je vždy důležité.

Co tě nejvíce motivuje k rozvoji talentu?

Vidina nějaké ze zahraničních soutěží a samozřejmě finanční nezávislosti.

Setkal jsi se za svou kariéru s větším talentem než jsi ty, který svůj talent

promarnil ? a jakým způsobem?

Zatím jsem nikoho takového nepoznal.

Jakou roli hraje pro mladého hráče psychika?

Obrovskou. Psychika je rozhodujícím segmentem v profesionálním fotbale.

Co bys poradil mladým hráčům, který by se chtěli vydat po tvých stopách?

Jsem dost mladý na to,abych někomu radil,ale důležitý je,aby byl přesvědčený o

svých kvalitách, a věděl, čeho chce ve fotbale dosáhnout.

V kolika letech se o tobě začalo mluvit jako o talentovaném hráči?

Už v přípravkách,mohlo mi být 10let, měl jsem nabídku ze Slavie Praha,ale tehdy

jsme s rodiči odmítli.

Přišla v průběhu tvojí kariéry krize, kdy sis říkal, že skončíš s fotbalem?

Přišla, zažil jsem těžké chvíle, kdy mi to nešlo,tak jak jsem chtěl. Ale vždycky jsem

to ustál a naučil jsem i to špatné brát pozitivně.

Jaký typ trenéra je vhodný pro rozvoj talentu?

Pravě mě takový v Mostě trénuje, umí dobře komunikovat,nedostává mladé hráče

pod tlak a snaží se těžit z kvalit,které ten daný hráč má.

Byl tvůj dosavadní kariérní postup správný, nebo se měl ubírat jinými směry?

Určitě pro mě nebylo dobré, když jsem šel jako 15.letý z žákovského fotbalu do

dorosteneckého A-týmu,těžko jsem se srovnával s o 4roky staršími hráči, ale něco

mi to i dalo.

Jaké jsou tvoje největší fotbalové nedostatky, jak na nich pracuješ?

Můj největší nedostatek je díky mé vyšší postavě rychlost a pracuji na ní několikrát

týdně různými cvičeními.

Největší dosavadní fotbalový zážitek?

Prvoligový start, první druholigový gól a samozřejmě starty za Českou fotbalovou

reprezentaci.
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Příloha 8: Interwiev s trenérem mládežnického celku U-17

 Otázka číslo 1: Základní úloha trenéra mládeže
Základní úlohou trenéra v mládežnických kategoriích je naučit hráče taktickým

pokynům, kterými se musí řídit na hřišti a herním dovednostem. Trenér je

rovněž motivujícím prvkem a rádcem. Role trenéra v průběhu utkání a o

poločase hraje podstatnou úlohu. V současném pojetí mládežnického fotbalu je

trenér pojímán jen jako prostředek k dosažení výsledků, nebere se ohled na

zvýšení kvality jednotlivců – to je problém současného mládežnického fotbalu.

 Otázka číslo 2: Role trenérů k talentovaným hráčům

Role trenérů k talentovaným hráčům je značně individuální. Pravdou je, že

většina talentovaných hráčů na svůj talent hřeší a nepodává takové tréninkové

maximum, jako jeho méně talentovaný spoluhráč. Někteří hráči pochopí, co se

po nich vyžaduje, s některými se musíme rozloučit.

 Otázka číslo 3: Prosazování talentovaných hráčů

Fotbalové vedení Baníku si dalo za cíl prosazení 1-2 hráčů každoročně do

prvního mužstva. Je to dáno jednak snahou dávat prostor mladým hráčům, ale

jednak také finanční situací klubu. Dle mého názoru nemůže být kvóta pro

prosazování hráčů do A mužstva daná, či být uměla vyvolávána. V každém

ročníku, kategorii jsou výjimeční hráči, což ale ještě neznamená, že se dokážou

prosadit do profesionálního fotbalu.

 Otázka číslo 4: Podmínky pro rozvoj talentů

Fotbalová akademie poskytuje špičkové podmínky pro rozvoj talentů. Hráči by

v širokém okolí a to i za hranicemi těžko hledali lepší tréninkové podmínky.

 Otázka číslo 5: Vzdělávání a nové postupy v trénování

Pro trenéry jsou připravovány pravidelné semináře a kurzy, kde získáváme nové

informace a trendy, jakým se ubírá moderní fotbal. Důraz v mládežnických

kategoriích dáváme na práci s míčem, fyzickou připravenost a zvládnutí

taktických pokynů.

 Otázka číslo 6: Přechod mládež – muži

Tento přechod je pro hráče nejnáročnější. V rámci tohoto přechodu se

rozhoduje, zda se hráč bude moc fotbalem profesionálně živit, či zůstane jen
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jeho koníčkem. Přechod je velmi náročný ve všech fotbalových atributech a

zvládne ho jen pár talentovaných hráčů.

 Otázka číslo 7: Přínos fotbalové akademie

Přínos fotbalové akademie je v rozvoji mládeže v regionu, což je i důvod

nemalých finančních kompenzací od města a dodávání talentovaných hráčů do

A mužstva. Fotbalovou akademií již prošla řada profesionálních fotbalistů.

 Otázka číslo 8: Fotbal a vzdělání

Fotbalová akademie spolupracuje se vzdělávacími subjekty v regionu a to od

mateřské školky přes základní, střední a vysokou školu. Po hráčích se vyžaduje

středoškolské vzdělání a znalost cizích jazyků. Dle mého názoru se úspěchy

hráče ve škole promítají i do herní praxe.
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Příloha 9: Příjmy a výdaje SK Fotbalové sdružení Junior Teplice

 KASALOVÁ, Eva. Juniorteplice.estranky.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-08].

Zprava vedeniklubu. Dostupné z WWW:

<http://www.juniorteplice.estranky.cz/clanky/info-pro-rodice/zprava-vedeni-

klubu.html>.
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Příloha 10: Rizika pro začínající mladé talenty a optimální rozvoj

Rizika, s kterými se hráči v průběhu kariéry musejí vypořádat je celá řada:

 Zranění: chronická nebo náhlá. Mohou sportovci pozastavit, nebo ukončit kariéru.

 Ztráta formy: po zranění, přechodu z jiného klubu či mládežnických kategorií.

 Puberta: pro mladého, dospívající fotbalistu je obtížné vyvarovat se aktivitám, které

provozují jeho vrstevníci (diskotéky, halucinogenní látky, alkohol, sexuální

experimenty atd.). Mnoho mladých, nadějných hráčů promarnilo svůj talent právě

v tomto období.

 Pravidelnost: tréninky, zápasy. Od přípravky, kdy fotbalisté trénují zpravidla 2-3

dny v týdnu přes pravidelné tréninky každý den. Zápasy jak v sobotu, tak v neděli

(fotbalisté, kteří svým nadáním přeskočili mužstva, do kterých věkově patří, chodí

vypomáhat při nekrytí zápasů). Fotbal se stává pro hráče prvořadou aktivitou.

 Uspokojení se svým výkonem: Hráči se po dobrých výkonech může dostavit pocit

uspokojení, pocitu důležitosti a nezbytnosti pro tým a neochotě pracovat na svých

nedostatcích. Místo další nezbytné práce v trénincích raději poslouchá pochvalné

zprávy o vlastní osobě.

 Peníze: Mladý hráč, který dosáhl sotva plnoletosti se může rychle dostat k velkým

penězům. Rodiče na rady agentů se snaží do 18. narozenin držet finance mladíka ve

svých rukou. Přesto mnohým z nich se nad množstvím peněz zamotá hlava a místo

rozjímání nad nadcházejícím zápasem propadnou kouzlu velkých peněz, kdy

vydělávají mnohonásobně více než jejich vrstevníci.

Pro rozvoj talentu je ideální, když se všechny atributy skloubí dohromady:

podpora rodina, kvalitní vzdělání, kvalifikovaní trenéři, kvalitní tréninkové zázemí,

prevence zranění, rozvážnost a trpělivost.

Pro optimální rozvoj talentovaných fotbalistů, by na základě poznatků zmíněných

profesionálních fotbalistů rodiče, agenti a trenéři měli dodržovat následující

kritéria:

- Nepřeceňovat
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Chlapec, ale také rodiče často propadnou dojmu, že mají doma budoucí hvězdu

světového fotbalu, kterého ostatní jen brzdí. Přehlíží jeho nedostatky a vinu schvalují na

druhé. Pravidlem by mělo být nepřestupovat z klubu do klubu a nemluvit do práce

trenérům. Ideální je najít vhodný klub s propracovanou prací s mládeží a nechat

fotbalistu rozvíjet se. Talentovaných chlapců jsou plné akademie, až čas ukáže, jak

fotbalista obstál v konkurenci.

- Nerozmazlovat

Chvála je pozitivní prvek, netřeba s ní ale rozhazovat. Rodiče a trenéři by měli být

spravedlivý, ohodnotit i špatně odehraný zápas a zaměřovat se na nedostatky. Fotbalista

by neměl podlehnout výjimečnosti a nadřazenosti, může tak svůj rozvoj zabrzdit

- Nepřebrat

Fotbalových agentů je v Česku v porovnání s okolními státy nadmíru. Fotbalisté si tudíž

mohou vybírat, jakou agenturu využijí. Reprezentační výběry od U-15 již jsou agenty

rozebrány. Je důležité, pečlivě si zvážit, pod jakou agenturu by se měl fotbalista upsat.

Pečlivě si prostudovat, co agentury nabízejí, za jakých podmínek a porovnat si je.

Ideální je sondovat u spoluhráčů a spojit se s dalšími hráči, jak jsou s danou agenturou

spokojeni.

Výběr fotbalového klubu by měl být vybírán s ohledem na další rozvoj hráče a

především herní praxe. Předčasné vybrání top klubu může talentovaného hráči přibrzdit

ve vývoji.

Petr Čech (1982), brankář reprezentace ČR: postupný fotbalový rozvoj v FK Škoda

Plzeň (1989- 1999), velká konkurence v brance, přestup do FK Chmel Blšany (1999-

2001) - ligový debut, přestup do AC Sparta Praha, liga mistrů a rekordu v počtu

odehraných minut v řadě bez inkasované branky (1025) (2001-2002), přestup do FC

Stade Rennes, pravidelné zápasové zatížení (2002-2004) a přestup do FC Chelsea

(2004) 1. místo v anketě IFFHS o nejlepšího brankáře světa za rok 2005 (Čermák,

2007).

- Nepospíchat

K talentovaným mladíkům přicházejí nabídky ze zahraničních klubů ještě předtím, než

si připíší první start v domácí nejvyšší soutěži. Nabídka od Chelsea, Neapole či
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Spartaku je jistě lákavá a finančně výborně ohodnocená, ale kluby jistě nepočítají, že se

mladík ihned propracuje do prvního mužstva. Hráči jsou sice v prestižních klubech a

pobírají velké peníze, to nejdůležitější ale co potřebují - herní praxi a získávání

zkušeností s velkým fotbalem postrádají. Fotbalista by měl nejprve stabilně hrát I.

Českou ligu a na přestup do špičkového klubu si počkat. Jestli je fotbalista dostatečně

kvalitní a talentovaný, nabídka ho beztak nemine. Tvrdá konkurence, která je z velké

části posbíraná z širokého okolí může u talentovaného mladíka talent zadusit. Vhodnost

týdenní, měsíční stáže je cesta, kterou se v posledních dnech vydávají fotbalové kluby.

Luboš Kalouda (CSKA Moskva) či Jan Hable (FC Fiorentina) hráli za mládežnické

reprezentační výběry a byli považováni za velké talenty Českého fotbalu. Před ligovou

zkušeností dali přednost přestupu do top týmů v Evropě. Do I. mužstva se neprobojovali

a v současné době si hledají angažmá (stav k 30.7. 2010)

- Nezapomínat na vzdělání

Mezi fotbalisty nenajdeme mnoho držitelů akademických titulů. Dá se to pochopit,

podřídili plně svůj čas dosažení svého snu. Přesto by se vzdělání nemělo opomíjet a

zanedbávat. Nejedná se v tomto případě pouze o učení cizích jazyků, které fotbalista

bezpodmínečně potřebuje, ale také o všeobecný přehled a vystupování. Fotbalisté,

mohou hrát v plném zdraví do 36 let, potom jim nabyté vzdělání přijde vhod i v oboru.

Fotbalisté, kteří v průběhu profesionální kariéry vystudovali, mají větší možnosti

zastávat vysoké funkce ve fotbale:

JUDr. Zdeněk Nehoda, JUDr Ivan Hašek, Ing Josef Pešice, Mgr. Jakub Dovalil

 ČERMÁK, Petr. Petr Čech - fotbalista. Praha: Knižní klub, 2007.175 s.
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Příloha 11: Fotbalová akademie Josefa Masopusta v Mostě

motto: sport, zdraví a vzdělání

Název fotbalové akademii propůjčil mostecký rodák a persona českého a

světového fotbalu let minulých Josef Masopust. Pan Masopust je držitelem zlatého míče

pro nejlepšího evropského hráče pro rok 1962 a finalistu MS 1962 v Chile (kde vstřelil

jedinou naší branku).

Fotbalové zázemí v Mostě prošlo za posledních několika málo let výraznou

proměnou. FK Baník Most, generální partner SIAD a.s. (technické plyny) spolu

s Městem Most se rozhodli vybudovat tréninkové areály srovnatelné s vyspělými

fotbalovými kluby. Cílem je rozvoj a podpora mládeže v Mosteckém regionu.

Tréninkový komplex byl dostavěn a slavnostně otevřen v září roku 2007.

Přestavba se týkala pokrývání fotbalových hřišť kvalitním fotbalovým povrchem (z

pískových a škvárových hřišť na přírodní trávníky a umělé povrchy II- IV. generace) a

výstavba či modernizace administrativních budov (nové šatny, regenerační a relaxační

centra, posilovny a vnitřní tréninkové prostory).  Fotbalový areál je jedním z největších

ve Střední Evropě.

 Počet mládežnických družstev: 31

Areál Fotbalové akademie Josefa Masopusta zahrnuje 8 tréninkových center

v Mostě, nebo blízkém okolí Mostu:

TCFA Souš (Most) - 6 dorosteneckých týmů

TCFA Albrechtická (Most) - 6 žákovských týmů

TCFA Čepirohy (Most) - 11 týmů

TCFA Braňany - Juniorka FK Baník Most

TCFA 10. ZŠ Most - Sportovní třída

TCFA 16. ZŠ Most - Sportovní příprava

TCFA Bílina - 2 dorostenecké týmy, 2 žákovské týmy, 4 týmy přípravek

TCFA Branov

( www.football-academy.cz, staženo 24. 3. 2010)
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 Počet hráčů mládeže: FA Josefa Masopusta se stará o rozvoj až 700 mladých

fotbalistů, Fotbalová akademie je spádovou oblastí pro sportovce z celého

regionu a okolí.

 Odchovanci v A. mužstvu FK Baníku Most: V širším kádru druholigového celku

FK Baník Most jsou 4 odchovanci Fotbalové akademie (od přípravky). Při

uvážení, že za odchovance klubu se bere i hráč, který prošel dorosteneckými

kategoriemi FK Baníku Most jsou v širším kádru druholigového celku FK Baník

Most 10 odchovanců (včetně 4 z přípravky), z toho vždy 4-5 v základní sestavě.

Neoficiálním cílem fotbalové akademie je dodat minimálně jednoho hráče do A

mužstva v každé fotbalové sezóně.

 Množství hřišť a kvalita povrchu: Dorostenecká kategorie má své středisko

v Souši (část Mostu) – 3 travnatá hřiště a 1 umělý povrch.  Žákovská kategorie

centrum v areálu Albrechtická (část Mostu) – 2 travnaté plochy a 1 umělou

plochu. Přípravky hrají v Čepirohách (předměstí Mostu) a k dispozici mají 2x

travnatá hřiště. Juniorka hraje svoje zápasy v Braňanech (8 km od Mostu) 1x

travnaté hřiště a trénuje v areálu FK Baníku Most – 1 travnaté hřiště a 1

s umělým povrchem. Základní školy 10. A 16. disponují 2 umělými povrchy pro

fotbalisty sportovních tříd a sportovní přípravy. Tréninková centra v Bílině (15

km) a Branově (35km) úzce spolupracují s mládežnickou akademií.

 Fotbal a vzdělání: FA Josefa Masopusta spolupracuje se vzdělávacími

institucemi a to od mateřské školky (MŠ Zahradní) přes základní (Fotbalová

škola na 10 ZŠ a 16. ZŠ), střední (Gymnázium, které nabízí sportovní třídy,

Obchodní akademií, učilištěm ve Velebudicích a Střední školou Educhem

v Litvínově) až vysokou školu (JE Purkyně v Ústí nad labem).

Celkové náklady na provoz akademie se pohybuje okolo 10 milionů korun

ročně.

 Výsledky mládeže: Fotbalová akademie funguje 3 roky a za tu dobu hrají

všechny mládežnické celky nejvyšší fotbalové soutěže v Česku. Vybojovat,

respektive uhájit nejvyšší fotbalové ligy ve všech mládežnických kategoriích
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vyžaduje systematickou a kvalitní práci. Jednotlivé ročníky se musejí

prokazovat kvalitou a vyrovnaností od přípravky až po A-dorost.

Zázemí je na Mostecku pro rozvoj fotbalové mládeže na velmi vysoké úrovni.

Odpovídá tomu i zapracování dorostenců do A-mužstva a výsledky jednotlivých

mládežnických kategorií.

Cílem fotbalové akademie je v širokém pohledu bráno jako podpora rozvoje

mládeže a sportu v okolí, v úzkém pojetí jako výchova a rozvoj talentovaných hráčů pro

A- mužstvo FK Baníku Most. Klub opustil od nákupů zkušených hráčů z jiných klubů a

změnil strategii. Soustředí se (i finančně) zejména na výchovu vlastních odchovanců,

mezi které řadí i hráče ze zahraničí, přicházející do Mostu v mladém věku. Akademie

by se měla stát významným centrem mládežnického fotbalu v České republice s

vazbami na zahraniční akademie.

Budoucnost Mosteckého mládežnického fotbalu

Přestože tréninkové centrum pro fotbalisty je na Mostecku na vysoké úrovni,

havarijní stav Letního stadionu v Mostě nutí vedení Mosteckého fotbalu řešit vzniklou

situaci. Následkem havarijního stavu Letní5ho stadionu hraje A mužstvo mistrovské

zápasy II. ligy na hřišti SK Baníku Souš.

Budoucnost Mosteckého fotbalu je spojována se zahraničním investorem, který

plánuje za 1,8 miliardy Kč (největší investice v historii města) zbourat dosavadní

nevyhovující stadion a na jeho místě a přilehlých pozemcích vybudovat rozsáhlé

nákupní centrum. Z prodeje stadionu a pozemků by vedení Baníku Most financovalo

výstavbu nového stadionu se 3 až 4 tréninkovými plochy, kde by mohly trénovat a hrát

zápasy všechny mládežnické tymy Baniku Most. Německý investor zprostředkuje

výstavbu nákupního centra včetně stavby fotbalových stadionů. Výstavba stadionu a

tréninkových ploch by neměla přesáhnout investici sta milionu korun. Investor bude

navíc podporovat finančně mostecký fotbal v následujících letech. Vše, co doposud

brání rozsáhlému projektu je zasedání města a projednání návrhu na změnu územního

plánu a iniciativy proti novému stadionu (Petr Kabíček, prezident FK Baník Most)

„Do fotbalového centra by se měla vejít celá mládež až po dospělé, díky tomu Baník

Most ušetří 5 až 7 milionů korun na provozních nákladech (Petr Kabíček, prezident FK

Baník Most).
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Výstavba nového stadionu a mládežnického tréninkového centra, který by mohl být

vybudován do dvou let a zkompletovat celou mládež a muže pod jeden fotbalový

komplex závisí na posouzení města a změně v územním plánu.

 Football-academy.cz [online]. 2008 [cit. 2009-03-24]. O akademii. Dostupné z

WWW: <http://www.football-academy.cz/fajm/index.html>.
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Příloha 12: Charakteristika sportovního talentu – Václav Kadlec, AC

Sparta Praha

V Českém fotbale je výjimečných talentů poskrovnu. Václav Kadlec patří

bezpochyby mezi nejzářivější. Pravidelně nastupuje v 1. České lize a je v širší nominaci

České fotbalové reprezentace. Kadlec v 16. letech přestupoval z Bohemians 1905 do

pražské Sparty za rekordních 10 milionů korun, což je za dorostence obrovská suma

peněz. Spartě se investice velmi vyplatila – v dnešní době má Václav Kadlec na

přestupovém trhu cenu okolo 250 milionů Kč.

Postava

Výška 181 cm, váha 72 kg

Postavou střízlík, který svými mírami nepředstavuje agresivního a tvrdého útočníka. Co

nedožene Václav Kadlec tvrdostí, nahrazuje chytrostí, obratností a klamavými pohyby.

Při přestupu na Britské ostrovy, kde se o něho zajímají Chelsea a Liverpool by ovšem

měl s touto tělesnou schránkou problémy.

Geny

Celá rodina aktivně sportuje, na profesionální úrovni ovšem hrál jen otec. Otec Václava

Kadlece hrával za Bohemians Praha. Hrál ovšem jen 3. ligu na postu stopera a musel

kvůli zranění ve 20. letech skončit.

Rychlost

Bez rychlosti není mladých talentů. Dnešní fotbal je obrovsky rychlý a rychlost hraje

obrovskou roli.

„Má nejrychlejší nohy, jaký jsem mezi mladými hráči viděl“ říká Jiří Stejskal, hráčův

agent.

„Když je někdo výborný technicky, nemusí být rychlý a výbušný typ. U Vaška se ale

všechno spojuje.“ říká Josef Pešice, šéf skautingu Sparty.

Zakončení

Vizitka útočníka. Dokáže zakončit ze všech pozic. Technicky, po samostatné akci i

ranou zvětší vzdálenosti. Slabinou je střela levou nohou. Hraje efektivně, pro tým.

Nezamotává se do kliček, hraje účelně.

Herní inteligence
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Výjimečně talentovaní hráči se vyznačují vysokou herní inteligencí. Vynikají v řešení

herních kombinací. Přeskakují věkové kategorie a hrají se staršími fotbalisty. Udivují

fotbalovým myšlením, hrají s hlavou nahoře a mají přehled o dění na trávníku.

Psychická síla

Tlak a výkonnost spolu úzce souvisejí. Očekávání a naděje provázejí Václava Kadlece

celou jeho dosavadní kariéru. Obrovský tlak byl ze strany Bohemians při přestupu do

Sparty, kdy mu mnozí fanoušci vyhrožovali a nadávali do zrádců. Ve Spartě je pod

obrovským sportovním tlakem – fanoušci, média, trenér. Václav Kadlec prokazuje, že

psychicky je velmi silný. Několikrát za Spartu skóroval a vybojoval výhru v závěru

utkání. Na hřiště chodí psychicky silný a bez nervů.

Zdraví

Jeden z nejdůležitějších faktorů pro hráče. Fotbalisty brzdí v kariéře zranění. Chronická

zranění mohou zapříčinit předčasné ukončení kariéry či nezájem klubů o často

zraněného hráče. Kadlec posílá zhruba 1/6 měsíční výplaty na životní pojištění

s úrazovým.

„Věděl jsem, že se prosadí, Vašek fotbal umí, teď je důležité, aby byl zdravý“ říká otec

Václav Kadlec

Trpělivost

Talentovaní hráči respektive jejich rodiče podléhají vábení bohatých klubů. V mnoha

klubech stahují talenty z celé Evropy a stačí jim, když se ze stovky uchytí tři. „Někteří

ve svých dětech vidí fotbalové bohy. Málokdo to má tak srovnané jako Kadlecovi“ říká

Ivo Táborský, trenér a komentátor.

 FILÍPEK, Š. Anatomie supertalentu. Sport magazín. 25. září 2009, roč.13., č. 39, s.
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