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Abstrakt

Název:     Analýza tréninkové přípravy dětí a mládeže

Cíle: rozbor tréninkového deníku sestaveného sledováním tréninkových jednotek 

z hlediska využívání metodicko-organizačních a sociálně interakčních 

didaktických forem, správně zvoleného obsahu a struktury tréninkové 

jednotky

Metody: v této práci bylo využito sledování a pedagogické hodnocení pomocí 

obsahové analýzy tréninkového deník

     

Výsledky: Tým během sledování absolvoval 38 tréninkových jednotek. V 33 z 38 

tréninkových jednotkách vybraná cvičení svých zaměřením odpovídala 

stanovenému cíli. 

Metodicko-organizační formy byly využívány téměř v obráceném poměru, 

než je doporučený poměr. Nejvíce využívanou formou v tréninku byla 

průpravná cvičení. Využívání sociálně interakčních forem se odvíjelo od 

počtu asistentů, které měl trenér k dispozici. Když měl k dispozici asistenty 

tak v tréninku převládala skupinová forma a když neměl tak využíval 

hromadné formy.

Klíčová slova: Pedagogické hodnocení, trénink dětí a mládeže, metodicko-organizační 

formy, sociálně interakční formy, starší přípravka



Abstract

Title:           Analysis of training preparation of children and youth

Objectives: Analysis of training diary, built up by monitoring of training units, intent 

on using the methodical - organization forms and the social interaction 

forms, choosing the right content of training unit and structure of training 

unit

Methods: In this thesis the methods of monitoring and pedagogical evaluation using 

the qualitative analysis of the training diary was applied

Results:     During monitoring the team went through 38 training units. The goal of the 

unit was matched with picked drills in 33 of 38 cases. The methodical-

organization forms were used in almost reverse rate, than the recommended

rate is. The most used forms were games. The using of social interaction 

forms depended on number of assistants, which coach had available. If the 

coach has available the assistants, the group form was dominate in training 

and if he has not, he used the mass form.    

   .

Keywords: pedagogical evaluation, training of children and youth, methodical-

organization forms, social interaction forms, 
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1 Úvod

Fotbal je sportovní, týmová, branková hra, která patří mezi nejrozšířenější hry 

jak ve světě tak i u nás. Klade velké nároky na fyzickou připravenost jedince, procesy 

vnímání, tvůrčího myšlení, orientaci ve složitých situacích a rozhodování. Pro hráče 

fotbalu je důležité osvojit si co nejvíc dovedností a ty pak realizovat v podmínkách 

utkání. Sportovní dovednosti se osvojují v procesu motorickém učením, které je 

součástí dlouhodobého specializovaného procesu nazývaného sportovního tréninku, 

který má za cíl dosažení co nejvyšší možné výkonnosti. Dosažení maximální sportovní 

výkonnosti od zahájení řízeného tréninkového procesu odpovídá přibližně 10 letům. 

Věk vrcholové výkonnosti se liší především charakterem konkrétního sportovního 

odvětví. Ve fotbale se období maximální sportovní výkonnosti pohybuje přibližně mezi 

20. – 28. rokem života. Z toho vyplývá, že by se s řízeným tréninkem mělo začít už 

v dětství. Avšak tento trénink má svoje zvláštnosti. Trénink dětí není tréninkem 

dospělých. Má zcela odlišné cíle, přístupy, metody i prostředky, které by měly vždy 

odpovídat věkovým zvláštnostem v dané kategorii, které musí každý trenér dodržovat. 

Nerespektování těchto zvláštností může vést až k poškození organismu svěřence anebo 

také ke ztrátě zájmu o pohybovou aktivitu.

Tato práce se zabývá sportovní přípravou v kategorii starší přípravky, věkovými 

a vývojovými zvláštnostmi, přístupy, cíli, úkoly, obsahem a funkcí trenéra v této věkové 

kategorii. Vznikla za účelem posouzení a zhodnocení činnosti trenéra ve starší přípravce 

fotbalového oddílu FK Dukla Praha, který se před dvěma lety, poté se u něj vystřídalo 

několik trenérů, považoval za problémový ročník. Tým starší přípravky jsem si vybral, 

jelikož u něj působím jako asistent trenéra a pomocí této práce bych chtěl zhodnotit, jak 

práci hlavního trenéra Petra Kučery tak i mou. Za pomoci sledování tréninkových 

jednotek a analýzy tréninkového deníku budu hodnotit správnost didaktických postupů,

využívání didaktických forem, strukturu tréninkové  jednotky a zda bylo v tréninkových 

jednotkách dosaženo těch cílů, které byly stanoveny.
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2 Teoretická část

2.1 Hlavni rozdíly mezi tréninkem dětí a dospělých

Jak jsem již zmínil v úvodu, trénink dětí nemůžeme považovat za trénink 

dospělých ve zmenšené podobě, protože to může mít za následek nepřiměřené 

zatěžování dětského organismu, které může vést k jeho poškození. V tréninku dětí 

musíme respektovat věkové zvláštnosti dané kategorie. Základní rozdíl spočívá v cílech 

a úkolech jejich tréninku. Cílem v tréninku dospělých je získávání bodů a úspěch 

v soutěžích, a tomu se také podřizuje obsah tréninku, který se odvíjí od aktuální 

výkonnosti družstva a požadavků na nejbližší soutěžní utkání. Hlavním cílem tréninku 

mládeže je prostřednictvím oblíbené sportovní činnosti mobilizovat přirozené 

schopnosti mladého hráče k co nejdokonalejšímu osvojení všech složek herní 

způsobilosti (Votík, 2005). Charakteristickým tréninkovým rysem tréninku mládeže je, 

že jde v první řadě o proces učební a výchovný a až v druhé řadě o proces zdatnostní. 

Hlavním úkolem tedy je děti sportovní hře učit a naučit, proto v tréninku převládá 

nácvik a zdokonalování herních, popřípadě obecně pohybových dovedností. Oproti 

tomu hlavním rysem tréninku dospělých je, že za prvé jde o proces adaptační a pracovní 

a na druhém místě jde o proces učební. Další rozdílem je preference individuálního 

herního výkonu u mládežnických kategorií před týmovým, protože dosažením vysoké 

úrovně individuálního herního výkonu u všech hráčů se vytváří nezbytný základ pro 

vysokou úroveň týmového herního výkonu v dospělosti.
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Tabulka 1 

Přehled hlavních rozdílů mezi tréninkem mládeže a tréninkem dospělých (podle 

Procházky, 1996, in Fajfer, 2005)

FAKTORY TRÉNINK MLÁDEŽE TRÉNINK DOSPĚLÝCH

Hlavní cíl tréninku Rozvoj herního výkonu Úspěch v soutěži

Převládající tréninkové 

rysy

Proces učební, výchovný, 

perspektivnost, přiměřenost 

zatížení

Proces zdatnostní, pracovní, 

opakovaná maximalizace 

zatížení

Výchova Důsledně prvořadá, úzká 

spolupráce s rodiči

Relativně časté 

kompromisy, osobní 

nezávislost hráče

Priorita herního výkonu Individuální herní výkon Týmový herní výkon

Význam utkání Prostředek rozvoje herního 

výkonu, kontrolní
Cílová činnost

Hodnocení výkonu 

v utkání

U nejmladších kategorií 

bezprostředně po utkání
S časovým odstupem

Didaktická činnost 

trenéra

Odlišné nároky na vedení tréninkové jednotky,

pestřejší škála didaktických řídících stylů

Obsah tréninku
Různé proporce složek i jednotlivých činností:

menší vliv roční periodizace, větší vliv roční periodizace,

menší vliv nejbližších utkání, větší vliv nejbližších utkání

Konečné výsledky 

trenérské práce

Viditelné obvykle až 

s víceletým odstupem

Viditelné téměř souběžně 

s tréninkovým procesem

2.2 Věkové a vývojové zvláštnosti dětí v období starší 
přípravky
Podle Periče (2008) se za dětství považuje věk mezi 6-15 roky. Toto období dále 

dělí na mladší školní věk (6-11let) a starší školní věk (12-15let). Podle tohoto rozdělení 

děti v období starší přípravky spadají do mladšího školního věku. Jak jsem se již zmínil,

v tréninku dětí je důležité respektovat věkové a vývojové zvláštnosti, ale také je důležité 

rozlišovat biologický a kalendářní věk jedinců. Kalendářní věk je dán datem narození. 

Věk biologický je dán konkrétním stupněm biologického vývoje organismu. 

Rozlišujeme dva druhy biologického vývoje. Zrychlený vývoj (biologická akcelerace), 

kdy je biologický věk vyšší než kalendářní a zpomalený vývoj (biologická retardace), 

kdy kalendářní věk převyšuje biologický. Takže sice v družstvu můžeme mít dle 
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kalendářního věku stejně staré jedince, kteří se ale mohou lišit biologickým vývojem ve 

výjimečných případech až o pět let.

2.2.1 Charakteristika mladšího školního věku

2.2.1.1 Tělesný vývoj

U dětí mladšího školního věku je prvních letech tělesný vývoj charakterizován 

rovnoměrným zvyšováním výšky a hmotnosti těla (výška se zvyšuje pravidelně o 6-8 

cm ročně). Dále dochází k plynulému růstu vnitřních orgánů, které se mění 

s rovnoměrným zvyšováním hmotnosti. Krevní oběh, plíce a vitální kapacita se 

průběžně zvětšují. Zakřivení páteře se ustaluje, ale ještě není zdaleka trvalé. Kloubní 

spojení jsou velmi měkká a pružná. Jelikož dochází ke změnám tvaru těla, vznikají mezi 

trupem a končetinami příznivější pákové poměry končetin, které vytvářejí předpoklady

pro vývoj různých pohybových forem.

Před začátkem tohoto období má mozek v podstatě svůj vývoj ukončen. Avšak 

některé nervové struktury v mozkové kůře teprve dozrávají, čímž vytvářejí příznivé 

podmínky pro vznik nových podmíněných reflexů a po šestém roce je nervový systém 

dostatečně zralý i pro složitější koordinačně náročné pohyby. Na začátku tohoto období 

se formuje schopnost učit se novým pohybům. Díky dobrým předpokladům k vytváření 

nových nervových struktur a schopnosti rychle střídat podráždění a útlum nervových 

center se vytváří už v dětském věku příznivé podmínky pro rozvoj koordinačních a 

rychlostních schopností.

2.2.1.2 Psychický vývoj

Rychle přibývá spousta nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. Při 

poznávání a myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti než na souvislosti, které

mu unikají. Děti v tomto věku se ještě nedokážou plně soustředit. Vykonávání 

jednotvárné činnosti po delší dobu je dětem cizí, vždy hledají něco, čím by se mohly

zabavit. Tato zvýšená vnímavost k okolnímu prostředí i faktorům, které odvádějí 

pozornost, může narušit provedení již osvojených dovedností. Schopnost chápat 

abstraktní pojmy je ještě malá. Hovoří se o období konkrétního (reálného) nazírání, 

které se opírá o názorné vlastnosti konkrétních předmětů a jevů, abstraktní myšlenkové 

procesy se objevují až na konci tohoto období (Perič, 2008). Dítě chápe pouze takové 

situace a pojmy, na které si „může sáhnout“ a nerozumí (nebo jen velmi málo) tomu, že 
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existují i oblasti, které není možné „uchopit“. Proto některé trenérské proklamace 

k dětem (např.: Musíš pořádně trénovat, abys byl jednou výborný“) mají jen minimální 

účinek, protože malé dítě nechápe termíny, jako je „jednou, v budoucnu, v dospělosti“ 

apod.

Rysy osobnosti nejsou ještě ustáleny, děti jsou impulzivní a přecházejí rychle 

z radosti do smutku a naopak. Slabě je zatím vyvinuta vůle, dítě nedokáže sledovat 

dlouhodobý cíl, a to především tehdy, má-li překonávat okamžité nezdary. Děti veškeré

činnosti silně citově prožívají, patrné je také zvýšení vnímavosti k okolnímu prostřední 

a větší odvážnost. Charakteristická je také malá sebekritičnost k vlastnímu vystupování 

a jednání. Krátká doba, po kterou se děti dokážou plně koncentrovat, je velmi důležitá, 

protože je to vše co trenér má, aby získal pozornost dětí a vysvětlil, co se bude dělat. 

Trvá přibližně 4-5 minut, poté nastává útlum, roztěkanost a děti vyhledávají jinou 

činnost, kterou by se zabavily.

2.2.1.3 Pohybový vývoj

Z tohoto hlediska jsou děti mladšího školního věku charakterizovány vysokou 

spontánní pohybovou aktivitou, zvládají lehce nové pohybové dovednosti, které mají 

většinou malou trvalost a jsou při méně častém opakování opět rychle zapomenuty. 

Při učení novým pohybovým dovednostem se uplatňují zkušenosti dětí z přirozené 

motoriky. Díky lepšímu rozlišování rytmu pohybu a lepší rovnováze se umožňuje 

efektivnější nácvik pohybových dovedností, převážně herní formou s využitím učení 

s nápodobou. Dětská motorika postrádá úspornost pohybu, která se projevuje u 

dospělých. Dynamika nervových procesů se dále rozvíjí, převažují však ještě procesy 

podráždění nad procesy útlumu. Tím je možné vysvětlit, zvláště v počátku tohoto 

období, zvláštní živost a neposednost a výrazný „pohybový luxus“, kdy je každá činnost 

prováděna s množstvím dalších přídavných pohybů (Perič, 2008).

Děti v období mladšího školního věku se nacházejí v období, které se často 

nazývá „zlatým věkem motoriky“ a které je považováno za nejpříznivější věk pro 

motorický vývoj. Z hlediska věkového vymezení každý autor toto období vymezuje 

jinak. Podle Periče se jedná o období 10 – 12 let, podle Fajfera o období mezi 6 – 12 

lety a dle Dovalila o období mezi 8. – 12. rokem života. Charakteristickým rysem je 

rychlé učení nových pohybů a jejich zvládnutí po ukázce trenéra. Děti jsou mnohdy 

schopny udělat nový pohyb hned napoprvé po ukázce nebo po několika málo pokusech, 
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kdy se zvyšuje jistota v provádění činností. V počátku mladšího školního věku mají děti 

problém s koordinací složitějších pohybů, ale tento problém mizí na konci období, kdy 

jsou děti schopny provádět i koordinačně náročná cvičení. Koordinace = technika = 

vysoká úroveň herního výkonu. Proto by největší část tréninkového obsahu v těchto 

letech měl tvořit nácvik a v něm zdokonalování herních dovedností jednotlivce 

v upravených herních formách, průpravných hrách zaměřených na správnost herního 

jednání jednotlivců a jejich participaci na týmovém herním výkonu (Buzek, Procházka, 

1999, in Fajfer, 2005). Dále toto období můžeme charakterizovat jako období 

intenzivního rozvoje pohybové koordinace, výbušné síly dolních končetin, rychlostní 

frekvence pohybů a jednoduchých pohybů. Také se jedná spolu s obdobím mladších 

žáků a rozhodující období, ve kterém se utváří rozhodující část dovednostního herního 

rejstříku hráče (Buzek, Procházka, 1999).

2.2.1.4 Sociální vývoj

Zde se projevují dvě významná období. Vstup do školy a období kritičnosti. Při 

vstupu do školy vzniká formální kolektiv, který klade nároky na zařazení se do 

kolektivu a podřízení se jeho normám. Končí období, kdy děti jsou středem pozornosti 

rodičů. Děti si musí zvyknout na přechod od hry k vážné činnosti, tzn. naučit se mít 

určité povinnosti. Dochází k začleňování dítěte do kolektivu a přizpůsobování se jeho 

pravidlům a zákonitostem, toto období nazýváme obdobím socializace. Z počátku 

období jsou děti ještě hodně vázány na rodiče nebo prarodiče, kteří mají rozhodující 

vliv na dítě, ale postupem času se do těchto vztahů začínají promítat i formální autority, 

např. učitelé a trenéři, kteří mohou svým vlivem rodiče i zastínit. Ve škole či 

tréninkovém družstvu se děti setkávají se svými vrstevníky, vznikají mezi nimi určité 

meziosobní vztahy, kde si vytvářejí své postavení. Děti v tomto věku mezi sebou rády 

soutěží snaží se tím dostat do určité skupiny, být nejlepší a vybudovat si tím postavení 

ve skupině. Začínají se vytvářet malé skupinky a vznikají první kamarádské vztahy.

Fáze kritičnosti nastává na konci tohoto období. Děti začínají hodnotit jevy a podněty ze 

sociálního prostředí tj. ze školy, z rodiny nebo i ze sportovního klubu). Snižuje se 

přirozená autorita dospělých, protože se začínají projevovat tendence k negativnímu 

hodnocení skutečnosti. Děti hledají své idoly, které můžou najít jak rámci rodiny, tak 

v řadách trenérů, učitelů či vrstevníků, kteří pro ně mohou představovat autoritu. Dále si 

dítě osvojuje základní kulturní návyky, prohlubuje svoje zapojení do nových skupin a 

postupně přebírá stále větší odpovědnost za svoji činnost.
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Tabulka 2

Periodizace vývoje (charakteristické znaky) od 6 do 11 let (Fajfer, 2005)

Mladší školní věk 6(7) – 10(11) let (prepubescence)

Somatický vývoj

intenzivní růstové 
změny, přírůstky 
s přibývajícím 
věkem jsou menší,
změny jsou 
rovnoměrné; kosti a 
kloubní spojení jsou 
měkké a pružné;
možnosti vzniku 
svalových 
dysbalancí,
deformací páteře

Pohybová Výkonnost

funkční adaptabilita 
na tělesnou zátěž je 
relativně vysoká; ve 
spontánních 
činnostech snesou děti 
poměrně velké 
zatížení; vývoj 
kondičních schopností
je rovnoměrný

Motorická docilita

v učení novým 
dovednostem se 
uplatňují zkušenosti 
z přirozené motoriky;
rozvoj diferenciačních 
schopnosti,
rozlišování 
rytmičnosti v pohybu 
umožňují efektivnější 
nácvik dovedností;
využívat názornosti
imitační cvičení

Psychický vývoj

klíčové období: 
vstup do školy -  
přechod od hry 
k vážné činnosti
(nové normy a 
pravidla; nová
autorita – učitel;v 
konci období se 
rozvíjí abstraktní 
myšlení; vývoj 
intelektu – období 
konkrétních činností;
Větší odpovědnost 
za svoji práci,
osvojování si 
základních 
morálních a etických 
norem; prohlubování 
zájmů včetně 
sportovní orientace-
biologická potřeba 
pohybu (pozor na 
ranou specializaci)

2.3 Etapy sportovní přípravy
Většina autorů rozlišuje 3 - 4 etapy sportovního tréninku, přičemž každý autor je 

nazývá vždy trochu jinak, ale obsahem se shodují. Všichni autoři se shodují ve třech 

etapách. Jsou to etapa základního tréninku, etapa specializovaného tréninku a etapa 

vrcholového tréninku (neboli tréninku maximální sportovní výkonnosti). Perič (2005) a 

Votík (2005) rozlišují ještě etapu sportovní předpřípravy, která předchází výše 

uvedeným etapám. Základním východiskem pro rozdělení dlouhodobého sportovního 

tréninku do etap jsou poznatky o zákonitostech psychického a fyzického vývoje 

člověka, a proto také každá etapa má jiné cíle a úkoly. Jejich zaměření a obsah se liší, 

určujícím hlediskem je stupeň vývoje a postupná příprava jak na náročnější trénink, tak 

na dosahování výkonu v době, kdy je vývoj člověka určitým způsobem ukončen. 
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Počátek a délka etap nejsou ve všech sportech stejné. Závisí na povaze sportu a jeho 

zvláštních požadavcích, věku vrcholové výkonnosti v příslušném odvětví, 

individuálních zvláštnostech sportovců. Všechny etapy tvoří jediný celek, navzájem na 

sebe navazují, plynule přecházejí jedna v druhou (Votík, 2005).

Jsou to:

1. Etapa sportovní předpřípravy

2. Etapa základního tréninku

3. Etapa specializovaného tréninku

4. Etapa tréninku maximální sportovní výkonnosti

2.3.1 Etapa sportovní předpřípravy

Etapa sportovní předpřípravy je počáteční fází sportovního tréninku a má velký 

význam pro pozdější trénink, především v zájmu dětí o sport. Můžeme jí také nazvat 

jako etapu seznamování se sportem. Ve fotbale tato etapa začíná okolo 6 let. Základními 

úkoly této etapy jsou: optimální psychický a tělesný rozvoj dítěte, podpora zdravého 

vývoje jedince a správných návyků, zvyšování odolnosti organismu, zajištění 

všestranného pohybového rozvoje dítěte a vytvoření kladného vztahu k pravidelnému 

cvičení. 

Hlavním cílem v tréninku je vytvoření všeobecných základů pro daný sport. 

Proto je trénink zaměřen na zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, 

základů techniky a na všestranný rozvoj pohybových schopností. Je důležité osvojit si 

základy techniky v daném sportu, protože učení pohybovým dovednostem je v tomto 

věku nejefektivnější. Hlavním prostředkem v tréninku jsou všestranná cvičení. Ve 

fotbale v tréninku převažuje nácvik a v něm osvojování pohybových a herních 

dovedností. Využívá se také upravených herních forem. Převládají pestrá emocionální 

cvičení nízké intenzity, prováděná herní a soutěživou formou. Trénink by měl být co 

nejpestřejší, jelikož stereotypní tréninkové jednotky, které mají stále stejnou či nepatrně 

obměňovanou náplň působí na děti tak, že se netěší a ztrácejí zájem. Nejsou zde 

zastoupeny jednotlivé složky sportovní přípravy, protože děti ještě nemají dostatečně 

rozvinuté myšlení proto by například zařazování taktické přípravy nemělo žádný smysl, 

jelikož to děti v tomto věku ještě nechápou. Důležité je, aby se u dětí vytvořily základy 

pro další pohybovou činnost. Rozhodujícím úkolem je upevňování vztahu dětí ke 
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sportovní činnosti. Dalším cílem v tréninku je podle Periče připravit svěřence tak, aby 

byli schopni:

 Plnit všechny podmínky tréninku

 Pravidelně trénovat

 Znát a dodržovat pravidla dané sportovní disciplíny a sportu všeobecně

 Podřizovat se kolektivnímu způsobu tréninku

 Vystupovat samostatně, aktivně a ukázněně v tréninku i v soutěžích

Podle Periče dále můžeme období sportovní předpřípravy dále rozdělit na:

 Období pohybové průpravy

 Období všestranné přípravy

Období pohybové přípravy

Období pohybové přípravy nemusí vždy probíhat ve sportovním klubu, je ve 

většině případů spojeno s aktivitou rodičů. Děti se učí základním pohybovým 

dovednostem (skákat, kopat, chytat) a sportovním dovednostem (jezdit na kole, plavat, 

lyžovat atd.).

Období všestranné přípravy

Období všestranné přípravy je již spojeno se zahájením sportovní činnosti. 

Hlavním cílem je seznámit děti s co nejširším spektrem pohybů, tj. především se 

všeobecnou a specializovanou všestrannostní.

2.3.2 Etapa základního tréninku

Tato etapa navazuje na etapu předchozí. Někteří autoři např. Dovalil tyto dvě 

etapy spojuje do jedné. Charakteristickým rysem této etapy je postupný růst speciální 

výkonnosti dosahovaný na základě všestranné přípravy. Dále zdokonalování herních 

dovedností a herního jednání v různých modifikacích sportovních her. Etapa by neměla 

být kratší než 2 – 3 roky, protože na této etapě závisí možnosti tréninku v pozdějších 

letech, jelikož má mimořádnou důležitost při dlouhodobém sportovním vývoji. Vytváří 

se v ní pohybový základ, který je potřebný k výkonnostnímu růstu. Chybí-li tento 

základ, klesá perspektiva dalšího výkonnostního růstu jedince. Ve fotbale můžeme 

v této etapě nalézt děti od 8 – 10 let. Hlavními úkoly etapy jsou zvládnout základy 
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techniky a taktiky v dané sportovní disciplíně, rozvoj osobnosti sportovce a vypěstování 

trvalého vztahu k tréninku, všestranně rozvíjet základní pohybové schopnosti sportovce 

a přitom respektovat senzitivní období vývoje organizmu, osvojit si co největší 

množství pohybových dovedností a jejich modifikací, osvojovat si základních 

vědomostí o dané sportovní disciplíně. Za hlavní úkol ve všeobecné přípravě můžeme 

považovat rozvíjení pohybového fondu. Oblast speciální přípravy se zaměřuje na 

dokonalé zvládnutí základních dovedností. V tréninku se již využívá většího 

tréninkového zatížení, čehož dosahujeme prodlužováním délky tréninky a frekvence 

zatížení. Musíme dodržovat dostatečné intervaly odpočinky s odpovídající regenerací. 

Obecně pro trénink platí princip stupňování nároků. Stále využívají nespecifické 

prostředky k rozvoji všestranného pohybového fondu, ale začínají se zařazovat 

specifické prostředky ze sportovní specializace. Začínají se rozvíjet jednotlivé složky 

trénink především v kombinaci s jinými. Taktická příprava probíhá v závislosti na 

sportovní specializaci. Ve sportovních hrách je nácvik taktických situací částečně 

spojen s nácvikem techniky v několika základních variantách. Při nácviku taktického 

jednání se využívají průpravná cvičení a pohybové hry. Psychologická příprava se 

zabývá především na rozvoj a upevňování morálních vlastností, volních vlastností, 

rozumových schopností a schopnost koncentrovat se na řešení tréninkových úkolů. Na 

závěr o této etapě můžeme říct, že je charakterizována jako určitý přechod od her 

k tréninku.

Perič (2005) dále tuto etapu rozděluje na dva obsahově navazující celky:

 Období základů tréninku

 Období základů soutěžení

Období základů tréninku

V období základů tréninku se děti učí trénink pochopit nejen jako hru, ale i jako 

určitou povinnost, která vyžaduje patřičné nasazení a překonávání obtíží.

Období základů soutěžení 

V období základů soutěžení se vytváří základní návyky pro vedení sportovního 

boje v konkrétních soutěžích. Děti se učí, jak úspěšně zvládat soutěže, i přesto, že 

hlavním cílem ještě pořád není výkon.
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2.3.3 Etapa specializovaného tréninku

Etapa je charakterizována přechodem od všestrannosti ke zdůrazněné 

specializaci s postupně zvyšující se intenzitou tréninkového zatížení a přechodem ke 

speciálním tréninkovým prostředkům. Všestrannost však ještě zcela nemizí, podporuje 

probíhající či končící vývoj organismu. Etapa trvá přibližně 2 – 4 roky a je spojována ve 

větší míře s dorosteneckým věkem. Hlavními úkoly etapy je rozvoj základních a 

speciálních pohybových schopností, rozšiřování rejstříku pohybových dovedností, 

zvládnutí a zdokonalování účelné techniky, zvládnutí hlavních zásad taktiky, 

uvědomělý, aktivní přístup k tréninkovému procesu, formování výkonové motivace. 

Hlavním cílem tréninku je, naučit děti využívat osvojené technické a taktické 

dovednosti v závodech a soutěžích. V tréninku se začíná klást důraz na ty pohybové 

schopnosti a dovednosti, které bezprostředně podmiňují a vytvářejí výkon, jsou součástí 

jeho struktury, konkrétně ve fotbale individuálního herního výkonu a týmového herního 

výkonu. I když se v tréninku klade důraz na složky výkonu, výkon zůstává stále 

v pozadí, je brát jako perspektivní cíl tzn., že soutěžení se nadále chápe jako prostředek 

zvyšování výkonnosti a úspěch v soutěži nemusí mít rozhodující význam. Navazuje se 

na předchozí všestranný trénink, díky kterému se účinně rozvíjí celkový potenciál 

trénovanosti sportovce, který umožňuje rychlý výkonnostní růst. Důraz se klade na 

kvalitu tréninku, kde by se mělo docilovat optimálního rozvoje speciálních pohybových 

dovedností odpovídající intenzitou zatížení. V oblasti technické přípravy dochází 

k přebudování dětské techniky na techniku účelnou, zvládání techniky ve složitějších a 

náročnějších podmínkách (v soutěžních podmínkách) v maximální rychlosti a spojení 

speciálních dovedností s kondiční připraveností a jejich propojení v závodech a 

soutěžích. Začíná se věnovat větší pozornost taktické přípravě, jak taktickým 

vědomostem, tak i taktickému jednání. Zaměřuje se hlavně na schopnost uplatnit 

optimální řešení situace v soutěži a rozvoj tvůrčích schopností dítěte. Dále se začíná 

klást větší důraz na kondiční přípravu, která je zaměřena na rozvoj obecných

(rychlostních, vytrvalostních, silových atd.) a zejména speciálních pohybových 

schopností, které jsou spojovány s příslušnou technikou.

V průběhu etapy dochází k rozhodování o budoucnosti ve sportu. Na základě 

míry talentovanosti a zájmu o sport se rozhoduje, zda-li dítě bude pokračovat ve sportu 

na vrcholové úrovni, kde je rozhodující výkon a výkonnost jednotlivce nebo ve sportu 
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na rekreační úrovni, jehož cílem je nabízet další smysluplné alternativy trávení volného 

času.

Podle Periče (2005) dále můžeme specifikovat dvě základní období etapy:

 Období zaměření na sport

 Období učit se vyhrávat (i prohrávat)

Období zaměření na sport

V období zaměření na sport se děti rozhodují, jakou roli bude sport v jejich 

životě hrát. Rozhodují se, zda půjdou cestou vrcholového sportu nebo jestli zvolí cestu 

reakčního sportu a sport se pro ně stane pouze určitou náplní volného času. Pokud si 

zvolí cestu vrcholového sportu tak přichází období, kdy se učí vyhrávat nebo prohrávat.

Období učit se vyhrávat (i prohrávat)

Toto období je zaměřeno nejen na kvalitní trénink, ale učí sportovce výkonové 

motivaci, snaze být lepším, pracovitosti a všem aspektům, které jsou nezbytné pro 

úspěch v soutěžích. A zároveň učí sportovce zvládat soutěžní stres a případné nezdary.

2.3.4 Etapa tréninku maximální sportovní výkonnosti 
(vrcholového tréninku)

Etapa vrcholového tréninku se týká omezeného množství sportovců, kteří mají 

dědičné předpoklady pro specializovanou pohybovou činnost. Většinou se jedná o ty 

nejtalentovanější jedince, ale také i ty nejhouževnatější a nejdravější jedince. 

Tréninkový proces se vyznačuje vysokým objemem a intenzitou, ale také pevným 

propojením jednotlivých složek tréninku. Z toho vyplývá, že pomocí dokonale 

technicky zvládnutých určitých taktických situací, můžeme např. rozvíjet kondiční 

připravenost sportovců. Hlavními úkoly této etapy je rozvoj kondiční, funkční a 

psychické připravenosti jako předpoklady pro další výkonnostní růst, zdokonalování a 

stabilizace sportovní techniky, rozvoj taktického mistrovství zkušenostmi z odpovídající 

soutěže, podřídit životní způsob požadavkům tréninku, upevňovat rysy osobnosti, 

dlouhodobě plánovat vysoké cíle a veškeré úsilí směřovat k jejich splnění.

I v této etapě se dají rozlišit dvě teoretická období:

 Období dosažení vrcholových výkonů

 Období udržení vrcholové výkonnosti
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Období dosažení vrcholových výkonů

Tímto období se časově vymezuje první výrazný úspěch.

Období udržení vrcholové výkonnosti

Hlavním rysem období udržení vrcholové výkonnosti je nevyšší sportovní 

výkonnost a obvykle je ukončeno koncem aktivní sportovní kariéry.

2.4 Proces motorického učení
Motorické učení, také někdy nazývané jako pohybové, je speciální druh učení, 

při kterém jsou osvojovány pohybové dovednosti. Pohybová dovednost je učením 

získaná pohotovost (předpoklad) řešit správně, rychle a úsporně určitý úkol čili 

efektivně vykonávat určitou činnost (Dovalil, 2005).

Proces motorického učení můžeme rozdělit do několika fází:

1. Fáze: hrubé koordinace

2. Fáze: jemné koordinace

3. Fáze: stabilizace

4. Fáze: variabilní tvořivosti 

2.4.1 Fáze hrubé koordinace

Hlavními rysem této fáze je, že se vytvářejí základy dovednosti. Vše začíná 

seznámení s dovedností, pokračuje vytvořením představy o dané dovednosti a prvními 

praktickými pokusy o provedení v jednoduchých standardních podmínkách. První 

pokusy jsou nedokonalé, nepřesné a také se v nich objevují pohyby navíc. 

2.4.2 Fáze jemné koordinace

Ve fázi jemné koordinace se postupně zpevňuje celková struktura pohybové 

dovednosti ve standardním provedení. Vytváří se detailnější představa o dovednosti, 

zlepšuje se koordinace pohybů, zdokonaluje se spojování pohybů. Celková účinnost 

pohybů dosahuje vyšší úrovně. 
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2.4.3 Fáze stabilizace

V této fázi se stabilizuje technika v různých variantách provedení. Ve vnímání se 

začínají projevovat specifické pohybově vzorce. Koordinace pohybů je na vysoké 

úrovni, všechny pohyby jsou sladěny a dobře načasovány. Do dovednosti se začínají 

promítat i další faktory sportovního výkonu.

2.4.4 Fáze variabilní tvořivosti

Osvojení dovednosti je na vysoké úrovní. Začíná se uplatňovat v osobitém 

provedení i ve složitých proměnlivých podmínkách. Podle Dovalila (2005) je provedení 

charakteristické tvořivým řešením úkolů pod časovým tlakem, dokonalým zvládnutím 

techniky ve složitých situacích, anticipací, vysokou úrovní diferenciace a 

přizpůsobivosti vnímání, vzájemným propojováním dovedností a tvorbou originálních 

programů.

V aplikaci do praxe můžeme podle Periče (2008) nácvik pohybových 

dovedností, především u dětí, rozdělit do pěti kroků:

 Představení dovednosti

 Demonstrace a krátké vysvětlení podstaty dovednosti

 Začátky nácviku dovednosti

 Zpětná vazba pro korekci chyb

 Další opakování a upevňování dovedností

2.5 Senzitivní období
Jelikož trénink pohybových schopností a dovedností není v každém věku stejně 

efektivní, měli bychom pro jejich rozvoj využívat tzv. senzitivních období (citlivých).

Senzitivní období jsou určitá stádia ve vývoji člověka, která jsou nejvhodnější pro 

rozvoj dané schopnosti či dovednosti (Krištofič, 2006).
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Tabulka 3

Senzitivní období rozvoje pohybových schopností (Votík, 2005)

Pohybová     
schopnost

Věk

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
9-
10

10-
11

11-
12

12-
13

13-
14

14-
15

15-
16

16-
17

17-
18

18-
19

19-
20

Maximální 
síla

** ** ** *** * *

Relativní 
síla

* * * * * * *

Odrazová 
síla

* * * * * * * * * *** * *

Obecná 
vytrvalost

* ** ** * * * * * *** *** *** * * *

Speciální 
vytrvalost

* * ** ** ** ***

Rychlostní 
frekvence

* * * * *

Rychlostní 
síla

* * *** * * * *

Koordin. 
Schopnosti

* * ** ** ** ** ** *** * * *

Vývoj 
rychlých 
sv. vláken

** ** **

Legenda: předpoklady rozvoj
*** Maximální (vrchol)
** Výborné (vysoká citlivost)
* Průměrné

2.6 Didaktické formy
Didaktické formy jsou způsoby uspořádání vnějších podmínek umožňující 

efektivnější řízení tréninkového procesu se zaměřením na určitý cíl (Fajfer, 2005). 

Používají se k řídící činnosti trenéra. Patří mezi ně:

 Metodicko-organizační formy

 Sociálně interakční formy

 Organizační formy
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2.6.1 Metodicko-organizační formy

Metodicko-organizační formy jsou určeny vnějšími herně situačními 

podmínkami a obsahem tvořeným herními činnostmi (bez soupeře, se soupeřem, 

v předem determinovaných podmínkách, v náhodně proměnlivých limitovaných 

podmínkách, celistvě náhodně proměnlivých podmínkách) (Fajfer, 2005). Kombinací 

výše uvedených podmínek vzniká pět typů metodicko-organizačních forem.

2.6.1.1 Průpravná cvičení 1. Typu

Průpravná cvičení 1. typu jsou charakterizována nepřítomností soupeře a předem 

určenými relativně neměnnými podmínkami.

2.6.1.2 Průpravná cvičení 2. Typu

Průpravná cvičení 2. typu jsou charakterizována nepřítomností soupeře a 

náhodně proměnnými limitovanými podmínkami.

2.6.1.3 Herní cvičení 1. typu

Herní cvičení 1. typu jsou charakteristické přítomností soupeře, jehož činnost je 

vždy předem stanovena a předem určenými situačně herními podmínkami i průběhem 

řešení herní situace.

2.6.1.4 Herní cvičení 2. Typu

Charakteristické rysy herních cvičení 2. typu jsou přítomnost soupeře, náhodně 

proměnlivé limitované situačně herní podmínky, které jsou časově a prostorově 

omezeny.

2.6.1.5 Průpravné hry

Hlavní rysy průpravných her jsou přítomnost soupeře s náhodně proměnlivými 

situačně herními podmínkami. Mají herní děj, ve kterém dochází k nečekaným změnám 

rolí hráčů při přechodu z obrany do útoku a naopak.

2.6.1.6 Pohybové hry

Pohybové hry se využívají při nácviku pohybu hráče bez míče, klamavých 

pohybů, k rozvoji pohybových schopností i rychlosti reakce a pro osvojování 

manipulace s míčem na základní úrovni (Votík, Zalabák, 2000). Jsou to např. různé 

druhy štafetových závodů, honiček a soutěží úpolového charakteru atd.
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Tabulka 4

Doporučený poměr metodicko-organizační forem u dětských a mládežnických 

kategorií (podle Navary, in Votík, 2005)

Věk Průpravná cvičení Herní cvičení Průpravné hry

6 - 8 15 5 80

8 – 10 20 10 70

10 – 12 20 30 50

12 – 14 25 25 50

14 – 16 20 30 50

16 a více 10 40 50

2.6.2 Sociálně interakční formy

Sociálně interakční formy se rozlišují podle rozsahu interakce mezi trenérem a 

hráči. Vhodná volba sociálně interakčních forem může výrazně ovlivnit kvalitu 

tréninkového procesu. Rozlišujeme: hromadnou, skupinovou a individuální formu.

2.6.2.1 Hromadná forma

V hromadné formě všichni hráči vykonávají stejnou činnost. Je nejběžnější a 

nejpoužívanější formou. Ale neměla by v tréninkovém procesu převládat, protože v ní 

trenér nemůže postihnout individuální projevy hráče.

2.6.2.2 Skupinová forma

Je organizačně náročnější než hromadná forma. Umožňuje rozdělení do skupin a 

zadání různorodých úkolů. Trenér může lépe působit na hráče. Skupinová formu může 

podstatně zefektivnit tréninkový proces.

2.6.2.3 Individuální forma

Při realizaci individuální formy určuje trenér úkoly jednotlivým hráčům v rámci 

tréninkové jednotky tak i mimo ní (Votík, 1995). Její výhoda je v osobním přístupu 

trenéra.
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2.6.3 Organizační formy

Rozdělují se dle vnějších podmínek, tj. organizační rámec vymezený časově, 

místně a obsahově. Organizační formy jsou: tréninková jednotka, tréninkový cyklus, 

tréninkově období, tréninkové a soutěžní utkání.

2.7 Obsah sportovní přípravy ve starší přípravce
Obsah tréninku je určován nároky herního výkonu a jeho úrovní projevovanou 

v utkání, avšak u mládeže má jeho výběr některé podstatné zvláštnosti (Buzek, 

Procházka, 1999).

Těmito zvláštnostmi jsou:

 Obsah tréninku se mnohem méně odvozuje od aktuálního herního 

výkonu

 Obsah tréninku se neodvozuje od příštího soupeře

 Menší roli hraje využití na tréninkové cykly

 Využití senzitivních období

 Důležitost upřednostnění té které dovednosti nebo činnosti jako 

předpokladu osvojení dalších dovedností

Obsah tréninku ve starší přípravce navazuje na předchozí věkové kategorie. 

Základním mottem je, za všech okolností si poradit s míčem tak, jak to herní situace 

vyžaduje (Buzek, Procházka, 1999). Proto se více času věnuje nácviku a zdokonalování 

individuálních dovedností s míčem v četných obměnách např. nácviku kliček v různých 

obměnách (čelem, bokem, zády k obránci), zpracování míče do různých směrů atd. 

Díky vyšší herní a tréninkové vyspělosti se zařazují cvičení, při nichž hráči musejí 

reagovat na více zrakových podmětů najednou. Oproti předchozí kategorii se zvyšuje 

podíl jednoduchých vědomě prováděných obranných a útočných situací. Podle Buzka a 

Procházky (1999) je důležité v této věkové kategorii dokonalé osvojení techniky 

pohybu v nemaximálně obtížných podmínkách (při kontrolované rychlosti běhu, nižší 

prudkosti míče, omezené aktivitě protivníka atd.). Dalšími součástmi tréninkového 

obsahu jsou nácvik techniky běhu, přirozené pohybové činnosti jako jsou starty, pády, 

lezení atd. a osvojení si techniky strečinku.
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Dle Buzka a Procházky se za hlavní části tréninkového obsahu považují:

 Záměrný rozvoj vnímání

 Koordinační až rychlostně koordinační cvičení, zejména na dolní 

končetiny

 Individuální herní dovednosti

 Průpravné hry

Tabulka 5

Obsah sportovní přípravy ve starší přípravce (Fajfer, 2005)

Obsah

 Plynule navázat na obsah předchozí kategorie

 Pokračovat ve zdokonalování zvládnutých dovedností v obměnách, s důrazem na 

vnímání více podnětů při řešení herní situace

 Herní činnosti jednotlivce: přihrávání na přesnost, přihrávání vzduchem přímým, 

vnitřním nártem; dribling, vedení a obcházení soupeře (slalom s úkoly, další 

druhy kliček), výběr místa s klamavými pohyby, uvolnění, nabíhání; zpracování 

míče po odrazu (do protisměru, do strany), souboje o míč (hra tělem); střelba po 

běžeckém souboji, po přihrávce, střelecké soutěže, střelba na cíl, střelba ve hře 

3:3,2:2,1:1 na vymezeném území s brankami ve vzdálenosti 15-20m); hra hlavou 

ve dvojicích, trojicích spojená se střelbou; obranné herní činnosti jednotlivce řešit

v průpravných hrách

 Jednoduché herní kombinace (založené na přihrávce a výměně místa, zakončené 

střelbou), z obranných herních kombinací: vzájemné zajišťování – základy

 Pro zdokonalování motorického učení zajímavé úkoly v osobních soubojích 1:1 

na jednu branku, 1:1 na dvě branky s vysokou intenzitou

 Průpravné hry malých skupin na branky: 2:2, 3:3, 4:4 s důrazem na změnu těžiště 

hry

 Základy nácviku řešení individuálního taktického jednání v rámci jednotlivých 

postů 

 Střídání na různých postech včetně brankáře

 Nácvik řešení základních standardních situací

 Začátek systematického tréninku brankáře

 Stimulace koordinačních schopností a kondice

 Doplňkové sporty (miniházená, minibasketbal)
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2.8 Cíle sportovní přípravy ve starší přípravce
Cíle ve sportovní přípravě starší přípravky můžeme rozdělit na cíle výchovné, 

zdravotní, cíle v taktické a kondiční přípravě a cíle motorického učení.

2.8.1 Výchovné cíle

Učit se skupinovému chování (pomáhat jiným, nechat si pomoci sám, 

respektovat druhého). Pokračovat v zásadách spolupráce mezi spoluhráči, úkoly pro 

jednotlivé skupiny: dosáhnout cílů ve hře společně. Umět částečně ohodnotit svůj herní 

výkon. Soupeře chápat jako herního partnera. Utvářet psychické vlastnosti jako jsou 

ctižádostivost, soutěživost překonávání překážek a nepříjemných pocitů).

2.8.2 Zdravotní cíle

Navazuje na cíle z předešlé etapy. Důležitá je čistota a hygiena. Svůj význam 

zde má i otužování. Děti by měli nosit přiměřené oblečení vzhledem k počasí. Dbáme 

na správné držení těla.

2.8.3 Cíle v motorickém učení

Toto období je klíčové v nácviku a zdokonalování dovedností. Vytváří se u dětí 

široká zásoba dovedností pro další věkové kategorie. Zdokonalují si již naučené 

dovednosti v základních, jednoduchých kombinacích. Naučené dovednosti (HČJ útočné 

a obranné) se spojují v pohybové řetězce. Zaměřujeme se na cílený nácvik herních 

dovedností. 

2.8.4 Cíle kondiční přípravy

Rozvíjet získanou úroveň aerobní kapacity. Pokračuje se ve všestranném 

pohybovém rozvoji. Zaměřujeme se na rozvoj laktátové kapacity společně s výbušnou 

silou dolních končetin („rychlé nohy“). Rozvíjíme koordinační schopnosti, které 

spojujeme s osvojenými dovednostmi. Dále se zaměřujeme na rozvoj relativní síly, 

odrazové síly a rychlost frekvenci pohybů, protože děti v tomto věku se nacházejí 

v senzitivním období pro jejich rozvoj.

2.8.5 Cíle taktické přípravy

Děti by si měly osvojit základy taktického jednání jak v útočné tak i v obranné 

fázi hry, dále základní návyky součinnosti při dělbě práce mezi skupinami a 



21

jednotlivými hráči v družstvu (v rámci jednotlivých postů). Začínáme s nácvikem 

základních standardních situací (kop od branky, rohový kop, vhazování).

Podle Buzka a Procházky (1999) cíle sportovní přípravy ve starší přípravce jsou:

 Upevňovat radost dítěte z trénování, vlastní hry i ze hry družstva, spolu 

hráčů, ze zlepšování se. Vytvářet učebně náročné, ale prožitkové 

přitažlivé prostředí.

 Nácvikem zvládnout nejčastěji používané útočné i obranné individuální

dovednosti a převážně úspěšně je tvůrčím způsobem používat ve hře.

 Vhodnými cvičeními podporovat přirozený pohybový rozvoj dítěte

 Rozšířit vědomosti i dovednosti potřebně k záměrné herní spolupráci 

skupiny hráčů a celého družstva v typizovaných herních situacích (např. 

založení útoku)

 Utvářet psychické vlastnosti sportovce (ctižádost, soutěživost, 

překonávání překážek, a nepříjemných pocitů)

 Naučit hráče samostatně:

 Ptát se, potřebují-li něco vědět

 Trénovat na stanovišti i bez přítomnosti trenéra

 Rozcvičovat se podle naučeného návod
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3 Metodologie práce

3.1 Cíle a úkoly práce
Cílem této práce je sledování a vyhodnocení postupů trenéra v tréninkových 

jednotkách starší přípravky FK Dukla Praha (ročník 2000) z hlediska správně zvoleného 

obsahu a struktury tréninkových jednotek, využití metodicko-organizačních forem, 

dodržení didaktických zásad a stanovených cílů pro tréninkové jednotky a pro roční 

období ve, kterém se tým nachází.

Úkoly práce jsou následující:

 Provést rešerši odborné literatury týkající se sledovaného tématu

 Stanovení pracovního postupu zaměřeného na analýzu tréninkového 

deníku FK Dukla Praha

 Sledovat tréninkové jednotky od ledna 2010 do května 2010 a 

zaznamenat je do připravených formulářů

 Sestavit a vyhodnotit tréninkový deníku

 Porovnání získaných poznatků s teorií

3.2 Charakteristika sledovaného týmu
Sledovaným týmem je tým starší přípravky FK Dukla Praha ročník 2000, ve 

kterém působím již dva roky jako asistent trenéra. Tento ročník se před dvěma lety, kdy 

ho přebíral do svých rukou nynější hlavní trenér Petr Kučera, považoval za problémový, 

jelikož se u něho vystřídalo několik trenérů. Za problémový se považoval jak z hlediska 

kázně při tréninku, což se projevovalo nekoncentrovaností na zadané úkoly, a také z 

hlediska zvládání základních herních dovedností, kde zaostávali i za mladšími ročníky. 

Podle mého názoru příčinou zaostávání v herních dovednostech, nebyla neschopnost 

hráčů se učit novým dovednostem, ale již zmiňovaná nekázeň, která mohla být 

důsledkem špatného působení předchozího hlavního trenéra.
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3.3 Charakteristika ročního období
Tým v průběhu sledování prošel dvěma obdobími a to zimním přípravným 

obdobím od 19. 1. do 15. 3. 2010 a soutěžním obdobím. Trénovalo se třikrát týdně 

(úterý, čtvrtek, pátek). Vzhledem k nepříznivému počasí nebyly v zimním přípravném 

období k tréninku využívány venkovní prostory. K dispozici byla nafukovací hala na 

Julisce s tartanovým povrchem, nafukovací hala na Sušické s umělou trávou a 

tělocvična na ZŠ Interbrigády. V období od půlky března do konce května byly 

k dispozici prostory na umělé trávě na Julisce, jak na velkém hřišti, tak i na zmenšeném 

hřišti házenkářských rozměrů nazývaném Katovna. Cílem v období byl rozvoj kondice 

(zejména rychlostních schopností), koordinace dolních končetin, rozvoj manipulace 

s míčem využíváním metod z Coerverovi školy a rozvoj herních činností jednotlivce.

3.4 Metodika práce
Ve své práci jsem využil analýzu tréninkového deníku a sledování tréninkových 

jednotek od ledna do května 2010. Účastnil jsem se vždy dvou ze tří tréninkových 

jednotek v týdnu a v nich jsem sledoval a zaznamenal do připraveného formuláře 

strukturu tréninkové jednotky její obsah a cíl. Poté jsem jednotlivé tréninkové jednotky 

vyhodnotil. Zaměřil jsem se na to, zdali byl splněn cíl tréninkové jednotky z hlediska 

jejího obsahu, využití didaktických forem a správnost jejich zařazení do tréninkové 

jednotky. Vyhodnotil jsem zastoupení sociálně interakčních forem a metodicko-

organizačních forem. Získané hodnoty jsem zpracoval do tabulek dle měsíců a porovnal 

jsem je s teorií.
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4 Výsledková část a diskuze

Výsledková část patří mezi hlavní části bakalářské práce. Během období od 19. 

1. 2010 do 27. 5. 2010 bylo v 38 tréninkových jednotkách sledováno zastoupení 

metodicko-organizačních a sociálně interakční forem, které bylo vyjádřeno do tabulek, 

dále struktura tréninkové jednotky, dodržování cílů a obsahu tréninkových jednotek a 

využívání senzitivních období pro rozvoj pohybových schopností. Vše bylo porovnáno 

s literaturou.

4.1 Výsledky za měsíc leden
Jelikož příprava začala 19. ledna, bylo v lednu naplánováno pouze 6 

tréninkových jednotek, ze kterých jsem sledoval 4.

4.1.1 Dodržování cílů a obsahu tréninkových jednotek
Vzhledem k malému počtu tréninkových jednotek bylo z počátku hlavním cílem, 

aby si hráči zvykli na tréninkový proces po delší pauze. A právě proto byly tréninkové 

jednotky orientovány hlavně na práci s míčem, různé způsoby vedení míče, nácvik 

obcházení soupeře, přihrávaní a střelbu, protože to jsou činnost, které hráče nejvíce

baví. Trenér byl toho názoru, že kdyby hned začal s rozvojem kondice a koordinace 

mohl by tím některá hráče odradit od tréninku. Ke konci ledna už se přecházelo na 

nacvičování techniky běhu a rozvoj kondice. Obsah tréninkových jednotek vždy 

odpovídal cíli, který trenér zvolil. Zvolená cvičení svou náplní odpovídala, charakteru 

tréninkových jednotek. 

Tabulka 6

Cíle tréninkových jednotek a jejich dodržování Leden 2010

DATUM 
TJ

CÍL TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

DODRŽENÍ 
CÍLE Z 

HLEDISKA 
OBSAHU

19. 1.
2010

Vedení míče, obcházení soupeře Dodržen

21. 1.
2010

Technika běhu, obcházení se střelbou Dodržen

26. 1.
2010

Rozvoj přihrávky, zpracování, práce s míčem Dodržen

28. 1.
2010

Technika běhu, vedení míče Dodržen
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4.1.2 Zastoupení metodicko-organizačních forem

V průběhu ledna převažovalo opakování a nácvik herních dovedností, aby si 

hráči do delší době zvykli na míč. Trenér více využíval průpravných cvičením, které 

jsou vhodné k nácviku a opakování herních dovedností, jelikož jsou charakterizovány 

nepřítomností soupeře, takže hráči mají klid na přesné provedení dané dovednosti. 

Průpravná cvičení byly využívány k nácviku přihrávek, vedení míče, obcházení soupeře

a střelby. Pohybové hry byly zařazovány spíše do úvodní části tréninkové jednotky, kdy 

sloužily k zahřátí organismu. Průpravné hry trenér zařazoval ke konci tréninkových 

jednotek a měly formu malých forem fotbalu (menší prostor, menší počet hráčů např. 

4vs4), které zajišťují hráčům větší počet kontaktů s míčem. Herní cvičení se 

v tréninkových jednotkách téměř nevyskytovali.

Tabulka 7

Zastoupení metodicko-organizačních forem Leden 2010

Metodicko-
organizační 

forma

Zastoupení v 
TJ

Vyjádření v % 
(bez 

pohybových 
her)

Vyjádření v % 
(s pohybovými

hrami)

Doporučený 
poměr dle 

Navary

Průpravná cvičení 18 81,8 72 20
Herní cvičení 1 4,6 4 10
Průpravné hry 3 13,6 12 70
Pohybové hry 3 ----- 12 -----

Poznámka: Poměr vyjádřený v procentech je rozdělený na dvě části, protože 

doporučený poměr dle Navary nebere v úvahu pohybové hry.

4.1.3 Zastoupení sociálně interakčních forem

Trenér se snažil využívat všech sociálně interakčních forem. Jak můžeme vidět 

v tabulce, zastoupení sociálně interakčních forem v tréninkových jednotkách bylo téměř 

vyrovnané. Jelikož trenér neměl ve většině tréninkových jednotek k dispozici asistenta, 

volil častěji pro organizaci hromadnou formu, protože je nejlehčí na organizaci a má 

v ní přehled. Proto by bylo vhodné do týmu přibrat, jednoho až dva asistenty. 

Individuální formy bylo využíváno v úvodní části tréninkové jednotky k rozcvičení 

nebo v závěrečné části k protažení. Skupinová forma byla využívána při nácviku   
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Tabulka 8

Zastoupení sociálně interakčních forem Leden 2010

Sociálně interakční forma Zastoupení v TJ Vyjádření v procentech

Individuální 12 31,5

Skupinová 11 29,0

Hromadná 15 39,5

4.2 Výsledky za měsíc únor
Během února mužstvo absolvovalo 12 tréninkových jednotek, ve kterých se 

nejprve pokračovalo v nácviku dovedností a v půlce měsíce byly zařazeny tréninkové 

jednotky zaměřené na rozvoj rychlostních schopností a koordinace. Byl jsem přítomen 

na 8 tréninkových jednotkách. Čtyři jednotky proběhly v nafukovací hale s umělou 

trávou na Sušické a čtyři v nafukovací hale na Julisce. V únoru se k mužstvu také 

připojili 2 asistenti.

4.2.1 Dodržování cílů a obsahu tréninkových jednotek

Hlavním cílem pro měsíc únor bylo pokračovat v nácviku a rozvoji herních 

dovedností, ale v průběhu zařazovat tréninkové jednotky na rozvoj rychlostních a 

koordinačních schopností. Myslím si, že v tomto období mělo být zařazeno více 

tréninkových jednotek na rozvoj kondice, koordinace a obratnosti. V prostředí 

tělocvičen je k tomu dostatečný prostor a vybavení, než v pozdějším období, kdy je 

k dispozici fotbalové hřiště a lépe se realizují tréninkové jednotky orientované na 

nácvik a rozvoj herních dovedností. Hlavní cíl, který byl stanoven pro měsíc únor, byl 

splněn. Z hlediska dodržování cílů v tréninkových jednotkách svým obsahem 

stanovenému cíli odpovídalo 6 z 8 tréninkových jednotek. Ve dvou jednotkách byla 

v hlavní části tréninkové jednotky zařazená cvičení, která svým obsahem nesplňovala 

buď stanovený cíl anebo nebylo zařazeno dostatek cvičení na rozvoj stanovené 

dovednosti či schopnosti anebo jednotka obsahovala pouze jedno dlouhotrvající cvičení 

bez obměny, které děti po nějaké době přestalo bavit a cvičení nemělo ten správný 

efekt. Zde si myslím bylo na místě tento čas využít jinak. Rozdělení do několika 

cvičení, které budou trvat maximálně 4-5 minut, protože to je doba, po kterou se děti 

dokáží soustředit na jednu činnost, jak uvádí Perič, 2008.
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Tabulka 9

Cíle tréninkových jednotek a jejich dodržování Únor 2010

DATUM 
TJ

CÍL TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

DODRŽENÍ 
CÍLE Z 

HLEDISKA 
OBSAHU

2. 2.
2010

Vedení míče, obcházení protihráče Nedodržen

4. 2.
2010

Vedení míče, obcházení protihráče Dodržen

9. 2.
2010

Souboje 1vs1 Nedodržen

11. 2.
2010

Nácvik střelby přímým nártem, vedení míče Dodržen

16. 2.
2010

Zlepšení rychlosti a koordinace Dodržen

18. 2.
2010

Nácvik vedení a manipulace s míčem Dodržen

23. 2.
2010

Zlepšení obratnosti, rychlosti, koordinace Dodržen

25. 2.
2010

Obcházení soupeře, střelba Dodržen

4.2.2 Zastoupení metodicko-organizačních forem

Tréninkové jednotky během února byly z počátku opět zaměřeny na 

zdokonalování herních dovedností, hlavně na ovládání a vedení míče, proto trenér 

využíval převážně průpravných cvičení k osvojování nových dovedností a upevňování 

naučených dovedností. V polovině února byly zařazeny jednotky zaměřené spíše na 

rozvoj pohybových schopností, zejména na rychlostní a koordinační schopnosti. 

V těchto tréninkových jednotkách převládalo využívání pohybových her, které jsou 

vhodnou metodicko-organizační formou pro jejich rozvoj, jelikož zajišťují dobrou 

motivaci a také vkládání požadovaného úsilí do činnosti. Ze zjištěných hodnost 

vyplývá, že bylo využíváno spíše průpravných cvičení na úkor průpravných her, 

z hlediska doporučeného poměru by tomu mělo být naopak. Průpravné hry měly opět 

formu malým forem fotbalu, kde se, jak uvádí Fajfer 2009, hráč podílí více sám i ve 

spolupráci se spoluhráči na řešení herních situací, nenásilně zdokonaluje techniku a 

osvojuje si základy taktického jednání jednotlivce a menších skupin. Herní cvičení byla 

většině případů využívána k nácviku soubojů 1vs1 a střelby.
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Tabulka 10

Zastoupení metodicko-organizačních forem Únor 2010

Metodicko-
organizační 

forma

Zastoupení v 
TJ

Vyjádření v % 
(bez 

pohybových 
her)

Vyjádření v % 
(s pohybovými 

hrami)

Doporučený 
poměr dle 

Navary

Průpravná cvičení 26 57,8 41,9 20
Herní cvičení 7 15,6 11,3 10
Průpravné hry 12 26,7 19,4 70
Pohybové hry 17 ----- 27,4 -----

Poznámka: Poměr vyjádřený v procentech je rozdělený na dvě části, protože 

doporučený poměr dle Navary nebere v úvahu pohybové hry

4.2.3 Zastoupení sociálně interakčních forem

Díky připojení se dvou nových asistentů trenéra k týmu, přibylo oproti lednu 

více cvičení, která byly organizovány skupinovou formou. Ze zjištěných hodnost 

vyplývá, že trenéři využili a kombinovali všechny organizační formy, aby zajistil 

dobrou kvalitu a efektivitu tréninku. Avšak nedodržovali doporučení, které se udává 

v literatuře a to, že v tréninku by měla převládat skupinová forma, která je sice 

složitější na organizaci, ale zajišťuje lepší efektivitu tréninku a bližší přístup k hráčům.

Důvodem proč převládá hromadná forma je, že asistenti nebyli přítomni na všech 

tréninkových jednotkách, takže kdykoliv byl trenér na děti sám tak volil raději 

hromadou formu než skupinovou, kdy je velice těžké zorganizoval cvičení při vysokém 

počtu hráčů a uhlídat, aby se ve všech skupinách plnil zadaný úkol, když k sobě nemá 

dostatečný počet asistentů. Jak se uvádí v literatuře, počet dětí na jednoho trenéra by 

měl odpovídat jejich věku (př. Trenér 8letých dětí by měl mít ve své skupině 8 děti).

Individuální formy bylo využíváno ojediněle, spíše se využívala při strečinku anebo 

byla využívána asistenty při nezvládání zadaného úkolu, některým z hráčů.

Tabulka 11

Zastoupení sociálně interakčních forem Únor 2010

Sociálně interakční forma Zastoupení v TJ Vyjádření v procentech

Individuální 14 16,5

Skupinová 29 34,1

Hromadná 42 49,4
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4.3 Výsledky za měsíc březen
V březnu mužstvo absolvovalo celkem 13 tréninkových jednotek, ze kterých 

jsem sledoval 9. Z počátku měsíce se k tréninku stále využívaly nafukovací haly a 

tělocvična, ale vzhledem k lepšímu počasí bylo možné od poloviny března přejít 

z prostorů nafukovacích hal na venkovní umělou trávu.

4.3.1 Dodržování cílů a obsahu tréninkových jednotek

Cílem pro měsíc březen byl rozvoj herních činností jednotlivce zejména vedení, 

přihrávání a zpracování míče. Právě proto převládaly tréninkové jednotky zaměřené na 

jejich rozvoj, ale byly také pravidelně zařazovány jednotky na rozvoj rychlosti a 

koordinace. Myslím si, že pravidelné zařazování tréninků na zlepšení rychlosti a 

koordinace je do trenéra dobrý tah, protože hráči v období starší přípravky se nacházejí 

v senzitivním období pro rozvoj právě těchto schopností viz tabulka 3. Výběr 

prováděných cvičení a náplň tréninkových jednotek ve všech devíti tréninkových 

jednotkách odpovídali stanovenému cíli.

Tabulka 12

Cíle tréninkových jednotek a jejich dodržování Březen 2010

DATUM 
TJ

CÍL TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

DODRŽENÍ 
CÍLE Z 

HLEDISKA 
OBSAHU

2. 3.
2010

Ovládání míče, cit pro míč, zpracování míče Dodržen

4. 3.
2010

Uvolňování bez míče, přihrávky, zpracování 
míče

Dodržen

9. 3.
2010

Koordinace dolních končetin, ovládání míče Dodržen

11. 3.
2010

Nácvik obcházení soupeře, hra hlavou Dodržen

16. 3.
2010

Startovní rychlost, koordinace dolních končetin Dodržen

18. 3.
2010

Nácvik vedení míče, řešení situace 1:1, střelba Dodržen

23. 3.
2010

Rozvoj rychlosti a koordinace Dodržen

25. 3.
2010

Zpracování míče, přihrávky, vedení míče,
střelba

Dodržen

30. 3.
2010

Rozvoj rychlosti a koordinace Dodržen
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4.3.2 Zastoupení metodicko-organizačních forem

V průběhu března bylo ve většině tréninkových jednotek cílem nácvik a 

zlepšování základních herních činností jednotlivce. A proto zde převládá využívání 

průpravných cvičením nad ostatními metodicko-organizačními formami. 

V tréninkových jednotkách, které byly zaměřeny na rozvoj rychlosti a koordinace, 

převládalo využívání pohybových her. Dále byly pohybové hry zařazovány v úvodních 

částech tréninkových jednotek k zahřátí organismu a přípravě na hlavní část tréninkové 

jednotky. Zvýšil se také počet zařazených průpravných her, který ale stále nebyl 

dostatečný.

Tabulka 13

Zastoupení metodicko-organizačních forem Březen 2010

Metodicko-
organizační 

forma

Zastoupení v 
TJ

Vyjádření v % 
(bez 

pohybových 
her)

Vyjádření v % 
(s pohybovými 

hrami)

Doporučený 
poměr dle 

Navary

Průpravná cvičení 46 69,7 52,9 20
Herní cvičení 2 3,0 2,3 10
Průpravné hry 18 27,3 20,7 70
Pohybové hry 21 ----- 24,1 -----

Poznámka: Poměr vyjádřený v procentech je rozdělený na dvě části, protože 

doporučený poměr dle Navary nebere v úvahu pohybové hry

4.3.3 Zastoupení sociálně interakčních forem

Větší účast asistentů měla za důsledek, že ze sociálně interakčních forem 

v měsíci březnu byla nejvíce využívána skupinová forma. Trenéři při nácviku 

dovedností využívali rozdělení do více skupin, čímž si zajistili lepší kontrolu nad 

prováděním daných cvičení a jeho větší efektivitu, lepší zpětnou vazbu pro hráče, lepší 

organizaci a spád tréninkové jednotky. Individuální formy bylo využíváno v úvodní a 

závěrečné fázi tréninkové jednotky a to převážně k protažení. Hromadné formy se 

využívalo převážně k pohybovým hrám.
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Tabulka 14

Zastoupení sociálně interakčních forem Březen 2010

Sociálně interakční forma Zastoupení v TJ Vyjádření v procentech

Individuální 25 22,2

Skupinová 46 40,7

Hromadná 42 37,1

4.4 Výsledky za měsíc duben
V dubnu bylo naplánováno 14 tréninkových jednotek, ze kterých jsem sledoval 

9. Všechny tréninkové jednotky probíhaly v areálu stadionu na Julisce na umělé trávě.

4.4.1 Dodržování cílů a obsahu tréninkových jednotek

Cílem pro měsíc duben bylo stále pokračovat ve zdokonalování herních činností 

jednotlivce tentokrát zejména na vedení míče a obcházení soupeře. Daný cíl se trenérovi 

dařilo plnit skoro ve všech tréninkových jednotkách. Stanovený cíl byl splněn v 7 z 9 

tréninkových jednotek. V tréninku, který se konal 1. dubna, nebyl cíl splněn z hlediska 

nedostatečného zařazení cvičení na obcházení soupeře respektive na souboje 1vs1 nebo 

2vs2. Podle mého názoru byla jednotka zaměřená spíše na koordinaci dolních končetin 

tzv. „rychlé nohy“. Celkově v celé jednotce bylo zařazeno málo cvičení. Bylo zařazeno 

5 cvičení trvajících nejméně 10 minut a na dětech bylo vidět, že je po nějakém čase 

činnost omrzela a neprováděly ji tak, jak by měly, tím cvičení pak ztratila na efektivitě. 

Opět bych doporučoval zařadit více cvičení k zajištění větší pestrosti a atraktivity a tím 

udržení potřebné soustředěnosti dětí na stanovené úkoly. Další trénink, který svým 

obsahem neodpovídal stanovenému cíli, proběhl 8. dubna. Cílem pro tuto jednotku měl 

být rozvoj přihrávky, ale do tréninku bylo zařazeno pouze jedno cvičení zaměřené na 

přihrávky. Jednotka byla zaměřena spíše na vedení míče, protože většina prováděných 

cvičení byla takto zaměřena. V tomto případě si myslím byla na vině neúčast hlavního 

trenéra a nepřipravenost jeho asistentů, kteří improvizovali.
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Tabulka 15

Cíle tréninkových jednotek a jejich dodržování Duben 2010

DATUM 
TJ

CÍL TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

DODRŽENÍ 
CÍLE Z 

HLEDISKA 
OBSAHU

1. 4.
2010

Souboje 1vs1, 2vs2 Nedodržen

6. 4.
2010

Koordinace dolních končetin, řešení situace 2vs1 Dodržen

8. 4.
2010

Rozvoj přihrávek Nedodržen

13. 4.
2010

Koordinace, ovládání míče Dodržen

15. 4.
2010

Vedení míče, základní plyometrické cviky Dodržen

20. 4.
2010

Střelba Dodržen

22. 4.
2010

Nácvik ovládání míče, řešení situace 1vs1, střelba Dodržen

27. 4.
2010

Zlepšení vedení míče Dodržen

29. 4.
2010

Práce s míčem, koordinace dolních končetin Dodržen

4.4.2 Zastoupení metodicko-organizačních forem

V dubnu se opět opakovalo to samé co v předchozích měsících. Trenér volil 

k nácviku herních činností jednotlivce převážně průpravná cvičení, která jsou vhodná 

pro nácvik nových dovedností, protože jsou charakterizovány nepřítomností soupeře a 

předem určenými relativně neměnnými podmínkami. Takže se hráči mohou soustředit 

pouze na danou činnost. Ale na druhou stranu důležitější je, aby hráči byli schopni 

naučené dovednosti předvést v utkání, kde jsou podmínky proměnlivé a kde je  

přítomen soupeř. Proto si myslím, že by trenér měl do tréninku zařadit více průpravných 

a také pohybových her, která mohou také sloužit k nácviku herních dovedností a 

zaručují dostatečnou motivaci, než li stálé opakování průpravných cvičení, která mohou 

děti omrzet. Herního cvičení bylo využitou pouze jednou a to při nácviku řešení situace 

2vs1 se střelbou. Pohybových her bylo opět využíváno zejména v úvodní části 

tréninkové jednotky k rozcvičení hráčů.



33

Tabulka 16

Zastoupení metodicko-organizačních forem Duben 2010

Metodicko-
organizační 

forma

Zastoupení v 
TJ

Vyjádření v % 
(bez 

pohybových
her)

Vyjádření v % 
(s pohybovými 

hrami)

Doporučený 
poměr dle 

Navary

Průpravná cvičení 35 66,0 54,7 20
Herní cvičení 1 1,9 1,6 10
Průpravné hry 17 32,1 26,6 70
Pohybové hry 11 ----- 17,2 -----

Poznámka: Poměr vyjádřený v procentech je rozdělený na dvě části, protože 

doporučený poměr dle Navary nebere v úvahu pohybové hry

4.4.3 Zastoupení sociálně interakčních forem

V dubnu převládal používání hromadné formy, která byla využívána převážně 

v úvodní části tréninkové jednotky k organizaci pohybových her a také i v hlavní části 

většinou k organizaci cvičení zaměřených na koordinaci dolních končetin („rychlé 

nohy“). Skupinové formy se využívalo v hlavní části tréninkové jednotky převážně 

v průpravných hrách a ve cvičeních soutěžního charakteru. Individuální formu využívali 

asistenti při nezvládání zadaných úkolů některým z hráčů, dále při rozcvičování 

k vysvětlení správného provádění daného cviku. 

Tabulka 17

Zastoupení sociálně interakčních forem Duben 2010

Sociálně interakční forma Zastoupení v TJ Vyjádření v procentech

Individuální 20 24,3

Skupinová 24 29,3

Hromadná 38 46,4

4.5 Výsledky za měsíc květen
V květnu proběhlo 12 tréninkových jednotek, ze kterých jsem sledoval 8.

Tréninky se konaly na umělé trávě na Julisce a jeden z tréninků se konal na hlavním 

hřišti s přírodní trávou.
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4.5.1 Dodržování cílů a obsahu tréninkových jednotek

Květnový cíl tréninkových jednotek byl stejný jako v březnu a v dubnu a to 

nácvik herních činností jednotlivce zejména pak práce s míčem a koordinace dolních 

končetin. Náplň tréninkových jednotek v uvedených měsících je v souladu

s doporučeným obsahem v období starší přípravky, který uvádí ve svých publikacích jak 

Buzek a Procházka (1999), tak Fajfer (2005) viz kapitola 2.7.  Ale ne všechny zvolené

obsahy jednotlivých tréninkových jednotek odpovídali stanovenému cíli (odpovídalo 7

z 8). V tréninku, který se konal 13. 5. 2010, byl stanovený cíl práce s míčem a 

koordinace dolních končetin. Tento cíl byl splněn z poloviny. Trenér se zde zaměřil 

spíše na koordinaci než li na vedení míče. Opět se opakoval stejný problém jako u 

některých předchozích tréninkových jednotek. V hlavní části byla zařazena pouze 4 

cvičení, ze kterých bylo jen jedno zaměřeno na vedení míče a jedno na koordinaci 

dolních končetin, což je nedostatečné.    

Tabulka 18

Cíle tréninkových jednotek a jejich dodržování Květen 2010

DATUM 
TJ

CÍL TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

DODRŽENÍ 
CÍLE Z 

HLEDISKA 
OBSAHU

4. 5.
2010

Práce s míčem, koordinace dolních končetin Dodržen

6. 5.
2010

Práce s míčem, řešení 2v2 s hledáním volného 
prostoru

Dodržen

11. 5.
2010

Obcházení soupeře, střelba Dodržen

13. 5.
2010

Práce s míčem, koordinace dolních končetin Nedodržen

18. 5.
2010

Uvolňování bez míče, přihrávky, zpracování míče Dodržen

20. 5.
2010

Koordinace, ovládání míče Dodržen

25. 5.
2010

Koordinace, ovládání míče Dodržen

27. 5.
2010

Střelba, Souboje 1vs1 Dodržen
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4.5.2 Zastoupení metodicko-organizačních forem

V květnu se opakoval stále stejný model jako v předchozích měsících. Trenér do 

tréninku zařazoval s největší míře průpravná cvičení, která využíval hlavně k nácviku 

dovedností. Pohybových her využíval v hlavní části k rozvoji pohybových schopností 

zejména koordinace dolních končetin a rychlosti a v úvodní části k rozcvičení. Herní 

cvičení byla využita 3 krát a to při cvičeních, která byla zaměřená na střelbu a situace 

1vs1.  Průpravné hry měly opět formu malých forem fotbalu.

Tabulka 19

Zastoupení metodicko-organizačních forem Květen 2010

Metodicko-
organizační 

forma

Zastoupení v 
TJ

Vyjádření v % 
(bez 

pohybových 
her)

Vyjádření v % 
(s pohybovými 

hrami)

Doporučený 
poměr dle 

Navary

Průpravná cvičení 34 66,7 54,8 20
Herní cvičení 3 5,9 4,8 10
Průpravné hry 14 27,5 22,6 70
Pohybové hry 11 ----- 17,7 -----

Poznámka: Poměr vyjádřený v procentech je rozdělený na dvě části, protože 

doporučený poměr dle Navary nebere v úvahu pohybové hry

4.5.3 Zastoupení sociálně interakčních forem

V květnových tréninkových jednotkách trenéři využívali k organizaci cvičení ve 

stejné míře jak skupinovou tak i hromadnou formu. Skupinová forma byla zařazována 

v hlavní části tréninkových jednotek při nácviku dovedností, tzn. v průpravných 

cvičeních. Hromadná forma se využívala v pohybových a průpravných hrách. 

Individuální formy bylo využíváno ojediněle většinou při protahování k vysvětlování 

jednotlivých cviků. 

Tabulka 20

Zastoupení sociálně interakčních forem Květen 2010

Sociálně interakční forma Zastoupení v TJ Vyjádření v procentech

Individuální 13 16,3

Skupinová 34 42,5

Hromadná 33 41,2
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4.6 Struktura tréninkové jednotky
Tréninková jednotka byla vždy rozdělena na tři části: úvodní, hlavní, a 

závěrečnou. V tomto směru trenér postupoval dle struktury, která se uvádí v literatuře. 

Na začátku úvodní části tréninkových jednotek vždy probíhala prezence hráčů a poté 

seznámení s tréninkovou jednotkou, jaký bude cíl a jak se trénink bude realizovat. 

Úvodní část trvala 15 - 20 minut. Poté vždy následovaly dvě až tři pohybové hry, které 

sloužily k zahřátí organismu, a pak byl zařazen strečink. Hlavní část tréninkových 

jednotek se vždy odvíjela od cíle tréninkové jednotky, většinou však převažoval nácvik 

herních dovedností nebo rozvoj pohybových schopností. Na konci hlavní části trenér 

zařazoval buď turnaj družstev, anebo hru pouze dvou družstev na velikost 

házenkářského hřiště anebo také malé formy fotbalu. Hlavní část trvala 60 – 70 minut. 

V závěrečné části, která trvala maximálně 5 minut, se vždy objevovalo vyklusání na 

uklidnění organismu a závěrečné protažení zatěžovaných svalů. Na kompenzační 

cvičení se nedostalo.
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5 Závěr

Cílem této práce bylo sledování a vyhodnocení postupů trenéra v tréninkových 

jednotkách 19. 1. 2010 do 27. 5. 2010 týmu starší přípravky FK Dukla Praha (ročník 

2000) za pomoci obsahové analýzy tréninkového deníku, který byl sestaven při 

sledování tréninkových jednotek, z hlediska správně zvoleného obsahu a struktury 

tréninkových jednotek, využití metodicko-organizačních forem, dodržení didaktických 

zásad a stanovených cílů pro tréninkové jednotky a pro roční období ve, kterém se tým 

nachází.

Dobře stanovit a dodržet cíle pro jednotlivé měsíce se trenérovi podařilo téměř

vždy. Výjimkou byl měsíc únor, kde jsem měl výhrady ke stanovenému cíli a výběru 

tréninkového obsahu, který měl být více zaměřen na rozvoj pohybových schopností a 

koordinace, protože k tomu bylo v prostorách tělocvičen a hal vhodné tréninkové 

prostředí. Při dodržování a stanovení cílů v tréninkových jednotkách se trenérovi 

nepodařilo daný cíl splnit 5 krát. Tréninkové jednotky, ve kterých nebyl cíl dodržen, 

neodpovídaly zvoleným obsahem stanovenému cíli. Vždy se opakovaly stejné chyby. 

Špatný výběr nebo nedostatečné zařazení cvičení zaměřených na cílové dovednosti či 

schopnosti anebo sice zařazení správných cvičení, ale v nedostatečné míře. Jedno 

cvičení, trvající 20 minut, zaměřené na cílovou dovednost je málo. Lepší by bylo 

rozdělit ho do několika cvičení. Zvýší se tím efektivita i atraktivita tréninku

Metodicko-organizační formy trenér volil v téměř v obráceném poměru než je 

doporučený poměr udávaný Navarou (70% průpravných her, 20% průpravných cvičení, 

10% herních cvičení). Trenér ve sledovaných měsících využíval přes 60 % průpravných 

cvičení, 25% průpravných her a 5% herních cvičení. V tréninkových jednotkách 

převládal nácvik herních činností jednotlivce, ke kterému byla využívána právě 

průpravná cvičení. To může mít negativní dopad na hráče, protože budou sice dané 

herní dovednosti ovládat, ale pouze při neměnných podmínkách a bez přítomnosti 

soupeře a v podmínkách utkání, kde jsou podmínky proměnlivé a je přítomen soupeř je 

nebudou umět využít. Proto by bylo na místě častější zařazování průpravných a 

pohybových her do tréninku.

Využívání sociálně interakčních forem v tréninkových jednotkách bylo závislé 

na počtu asistentů, které měl trenér k dispozici. Dva noví asistenti se k týmu připojili 
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v průběhu února, ale v tomto měsíci se jejich účast na výsledných hodnotách 

neprojevila, protože jejich docházení na trénink nebylo tak časté. Jejich pravidelná 

docházka se projevila v březnu a dubnu, kdy převládalo využívání skupinové formy. 

Hlavní trenér se k využívání hromadné formy uchyloval vždy, když neměl k dispozici 

asistenta, protože je méně organizačně náročnější. Doporučil bych trenérovi častěji 

zařazovat skupinovou formu, která zajišťuje lepší působení na hráče a větší efektivitu. 

Individuální formy bylo využíváno jen zřídka. Převážně k vysvětlení protahovacích 

cviků a při nezvládání některé dovednosti.

Celkově bych trenérovu práci u týmu hodnotil jako velmi dobrou a věřím, že mu 

tato práce může posloužit ke zkvalitnění tréninkového procesu.
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Příloha č. 1 – Tréninková jednotka 19. 1. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 19. 1. 2010 Místo: Nafukovací hala na Julisce

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 17

Pomůcky: Míče, švihadla, rozlišovací dresy

Cíl TJ:  Vedení míče, obcházení soupeře

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Pozn.

Úvodní Prezence, seznámení s TJ 2 min Hromadná

Volná práce s míčem (nožičky, zpracován vedení) 5 min Individual.

Probíhání pod švihadlem - 2 trenéři roztočí svázaná 5 min Hromadná

švihadla a hráči probíhají

Hlavní Hr. v zástupu vede míč k trenérovi, prostrčí míč mezi 20 min Skupinově

část nohama a předává dalšímu v zástupu

Obměny: míč donese a prostrčí mezi nohama

rukou, trenéra míčem přehodí a pak chytá, kombinace

předešlých…

Hr. v zástupu proti sobě 1 míč, vede a 
předá 10 min Skupinově

zašlápnutím dalšímu.

Obměna: přihrává v půlce vzdálenosti

Hr. Vede míč proti hráči v prostředku, dělá kličku 20 min Skupinově

a předává dalšímu v zástupu

Obměna: hráč dělá kličku předem určenou

Hra: 4 vs. 4 20 min Skupinově

Závěr. Vyklusání 3 délky, protažení 2 min Individual.

část



Příloha č. 2 – Tréninková jednotka 21. 1. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 21. 1. 2010 Místo: Nafukovací hala na Sušické

Hodina:  15:30 Počet hráčů: 14

Pomůcky: Míče, kužely, rozlišovací dresy

Cíl TJ:  Technika běhu, obcházení se střelbou

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence, seznámení s TJ 2 min Hromadně

Volná práce s míčem (nožičky, zpracován vedení) 5 min Individual.

Protažení 2 min Individual.

Hlavní

část Práce dolních končetin, technika běhu, práce 20 min Hromadně

kotníků

Práce s míčem v uzavřeném prostoru, důraz na 20 min Hromadně
vedení míče, zasekávačka,
zašlápnutí míče,

obcházení protihráče

Slalomy s míčem 3 stanoviště 10 min Skupinově

Souboj 1vs.1 se střelbou 15 min Hromadně

T

Hra 4 vs 4 15 min Skupinově

Závěr. Vyklusání 3 délky, protažení 2 min Individual.

část



Příloha č. 3 – Tréninková jednotka 26. 1. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 26. 1. 2010 Místo:Nafukovací hala na Julisce

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 16

Pomůcky: Míče, kužely, rozlišovací dresy

Cíl TJ:  Rozvoj přihrávky, zpracování, práce s míčem

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence, seznámení s TJ 2 min Hromadně

Volná práce s míčem (nožičky, zpracován vedení) 5 min Individual.

Protažení 2 min Individual.

Práce s míčem v prostoru, na zvolání 
úkol 10 min Hromadně

Sed na míč, zašlápnutí, výměna míče, zaseknutí

Hlavní Přihrávky ve dvojicích na 5 metrů : 10 min Skupinově

část Přímým a vnitřním nártem 

Zpracování: placírkou, zašlápnutím, tlumením

Po zpracování provést určenou činnost s míčem : 10 min Skupinově
rolování míče podrážkou, jednou zpracuj druhou 
dej

Přihrávky v pohybu 5 min Skupinově

Ve dvojicích jeden hráč míč nadhazuje druhý vrací: 20 min Skupinově

a) placírkou

b) nártem

c) hlavičkou

d) zpracuje na prsa a vrací po zemi

e) zpracuje tlumením

f) zpracuje stažením

Hra 4vs4 20 min Skupinově

Závěr. Vyklusání 3 délky, protažení 2 min Individual.

část



Příloha č. 4 – Tréninková jednotka 28. 1. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 28. 1. 2010 Místo: Nafukovací hala na Sušické

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 12

Pomůcky: Míče, kužely, rozlišovací dresy

Cíl TJ:  Technika běhu, vedení míče

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence, seznámení s TJ 2 min Hromadně

Volná práce s míčem (nožičky, zpracován vedení) 5 min Individual.

Protažení 2min Individual.

Hra na babu 5 min Hromadně

Protažení 2min Individual.

Hra na babu ve dvojicích 3 min Hromadně

Hlavní Práce kotníků mezi kužely (jsou za sebou cca 1,5m od sebe) : 20 min Hromadně

část Probíhání rovně;bokem;vyražení dopředu+zacouvání

Střídavé nadzvedávání kolena mezi kužely 

Slalom mezi kužely,úkoly u kuželů : 15 min Hromadně

Zastavit na sec. s kuželem mezi nohama

Oběhnutí kužele, dotek kužele,formou honičky =>

rychlý sled hráčů za sebou

Slalom s míčem mezi kužely 10 min Hromadně

Rozestavění kuželů a) b)

Hra na házenkářské hřiště 20 min Hromadně

Závěr. Vyklusání 3 délky, protažení 2 min Individual.

část



Příloha č. 5 – Tréninková jednotka 2. 2. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 2. 2. 2010 Místo: Nafukovací hala na Julisce

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 12

Pomůcky: rozlišovací dresy, kloboučky, tenisáky

Cíl TJ: Vedení míče, obcházení protihráče  

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas Organizace,Metody Poznámky

Úvodní Prezence a seznámení s TJ 2 min Hromadně

Hra na babu ve dvojicích, 
trojicích 5 min Hromadně

Protažení 2 min Hromadně
Volná práce s tenisákem (vedení míče 
nožičky) 5 min Individual.

Protažení 2 min Hromadně

Hlavní
Slalom mezi kužely, střídání tenisáku a 
míče 25 min Skupinově

část
kombinace obou, míč v ruce a tenisák u 
nohy

nebo naopak
Důraz: snažit se nekoukat na míček, vedení 
oběma
nohama, co nejvíc doteků s 
míčkem

Práce s míčem po celé tělocvičně, nácvik 
kliček 10 min Hromadně
(')-> snaha o kličky předvedených 
trenérem
Zaseknutím vnitřním i vnějším nártem,
zašlápnutí
Zaseknutím vnitřním i vnějším nártem,
zašlápnutí

dvojitá zasekávačka

Nácvik kliček,trenér jako pasivní 
protihráč,hráči 15 min Skupinově
se musí snažit aplikovat předchozí provádění 
kliček

Volná hra 3 vs. 3 20 min Skupinově

Závěr.
Vyklusání na délku hřiště,
protažení 2 min Individual.

část



Příloha č. 6 – Tréninková jednotka 4. 2. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 4. 2. 2010 Místo:Nafukovací hala na Sušické

Hodina:15:30 Počet hráčů: 16

Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely, kloboučky

Cíl TJ: Vedení míče, obcházení protihráče  

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence seznámení s TJ 2 min Hromadně

Volná práce s míčem 5 min Hromadně

Protažení 2 min Individuál.

V uzavřeném prostoru míče, hráči se mezi nimi pohybují 10 min Hromadně

a zašlapují je, na signál najít míč a sednout na něj.

O 1 míč méně: soutěž - vyřazovací způsob

Hlavní Obcházení protihráče, pasivní protihráč 10 min Skupinově

část Obcházení: zaseknutí, naznačení, obhození, prohození

mezi nohama

Využití předchozího cvičení v kombinaci se střelbou 15 min Hromadně

Víc než na střelbu důraz na správně provedení

obcházení soupeře

Souboj 1vs1 spojené se střelbou, opět důraz 15 min Hromadně

na využití těla a kličky v souboji.

T

Volná hra 3vs3 15 min Skupinově

Závěr. Vyklusání na délku hřiště, protažení 2 min Individuál.

část



Příloha č. 7 – Tréninková jednotka 9. 2. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 9. 2. 2010 Místo: Nafukovací hala na Julisce

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 15

Pomůcky:rozlišovací dresy, kužely , kloboučky, rugbyový míč

Cíl TJ: souboje 1v1  

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody

Pozná
mky

Úvodní Prezence seznámení s TJ 2 min Hromadně

Rozlišovák za trenkama, honiči se snaží vytrhnout 2 × 5min Hromadně

rozlišovák a vyhrává ten kdo má nejvíce triček na 

konci hry

Protažení po skončení honičky 2 × 2min Individual.

Hlavní Souboje 1v1 - různé startovací polohy, různé úkoly 30 min Hromadně

část Př. Zašlápnutí míče v určeném prostoru, u kuželu

určené barvy; Rozdílné podmínky při startu tzn.,

jeden zvýhodněn -> 1 klečí, 2.stojí

Rugby s šišatým míčem, důraz na individuální 20 min Skupinově

průnik -> vem míč a co nejrychleji proběhni a skóruj

5v5

Fotbal 5v5 20 min Skupinově

Aplikovat průnik z rugby -> vem míč a snaž se sám

proniknout a skórovat

Závěr. Vyklusání na délku hřiště, protažení 2 min Individual.

část



Příloha č. 8 – Tréninková jednotka 11. 2. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 11. 2. 2010 Místo: Nafukovací hala na Sušické

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 14

Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely, kloboučky

Cíl TJ: Nácvik střelby přímým nártem, vedení míče   

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Pozn

Úvodní Prezence seznámení s TJ 2 min Hromadně

Na veverky - rozlišovák za trenky, honiči je sbírají 10 min Hromadně

Protažení 2 min Individual.

Hlavní Práce s míčem - nožičky,vykopnout do vzduchu, 5 min Individual.

část zpracovat

Ve 2-cích přihrávky na 5-10m 10 min Skupinově

Střelba na branku : 40 min Hromadně

obr. 1) - vedení míče u kuželu klička, střelba

obr. 2) - S míčem proti sobě, výměna, střelba

obr. 3) - míč předhodit před sebe

zpracovat míč kolegy, střelba

obr.1

x x

obr.2

obr.3

Fotbal 4v4 15 min Skupinově

Závěr. č. Vyklusání na délku hřiště, protažení 2 min Individul.



Příloha č. 9 – Tréninková jednotka 16. 2. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 16. 2. 2010 Místo:Nafukovací hala na Julisce

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 15

Pomůcky:rozlišovací dresy, kužely, kloboučky, žebřík,malé překážky

Cíl TJ:  Zlepšení rychlosti a koordinace 

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Pozn.

Úvodní Seznámení s obsahem TJ 1 min Hromadně

Hra na mrazíka 2 min Hromadně

Protažení 2 min Hromadně

Hra na molekuly 2 min Hromadně

Protažení 2 min Hromadně

Průpravná Střihaná - 2 družstva naproti sobě.  Z každého vybíhá hráč když 5 min Skupinově
se potkají tak si střihnou, pokračuje ten, kdo vyhrál.

Závod v lezení družstev - 2 družstva jejich úkolem je co 5 min Skupinově

nejrychleji zvládnout vzdálenost vyleháváním hráčů.

Vláček - 2 družstva - první z družstva vyběhne - oběhne kužel 5 min Skupinově

ve vzdálenosti 15m,vrátí se a chytí za ruku dalšího z družstva
opakuje se dokud se nevystřídá celé družstvo

Hlavní Hra červení a bílí - dvě družstva proti sobě 2 m. Hráči reagují 5 min Hromadně

část podle toho jakou barvu kuželu uvidí. Podle barvy se z jednoho

družstva stávají honiči, kteří honí druhé družstvo.

3 skupiny – koordinační žebřík
                 - překážková dráha

                  - slalom s míčem 15 min Skupinově

Rychlejší vyhrává - 4 hráči stojí na hrotech čtverce (strana 5m) a 5 min Skupinově

snaží si co nejrychleji vyměnit místo, které se jim snaží zabrat

hráč co stojí uprostřed čtverce. Nejdříve bez míče potom s 

míčem

Reaguj na barvu - hráči stojí ve dvojici vedle sebe před nimi 5 min Ve 2-cích

jsou rozmístěny kloboučky různých barev. Podle barvy,kterou

ukáže trenér, hráči běží ke kloboučku.

Vylučovací běh - ve vzdálenosti 15 m jsou míče. Je jich o 1 míň 5 min Hromadně



než hráčů. Hráči na pokyn běží k míči na koho se nedostane vy-

padává.

Hra 2 družstva proti sobě 25 min Hromadně

Závěr. Protažení dolních končetin 5 min Hromadně

část



Příloha č. 10 – Tréninková jednotka 18. 2. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 18. 2. 2010 Místo: Nafukovací hala na Sušické

Hodina: 15:30 Pomůcky: rozlišovací dresy,kužely,kloboučky

Cíl TJ: Nácvik vedení a manipulace s míčem

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,Metod

y
Pozn.

Úvodní Hra na babu 1 min Hromadná

Protažení - horní končetiny 2 min Hromadná

Hra na babu - tři družstva - hráči si předávají babu pouze v 
rámci družstva

2 min Hromadná

Protažení - dolních končetiny 2 min Hromadná

Manipulace s míče: 8min Hromadná
Nárty na místě (oběma nohama)

Převalování míče na místě

Našlapávání na míč na místě

Stahovačka na místě(obě nohy)

Našlapávání na míč v pohybu

Převalování míče v pohybu

Hlavní V prostoru na místě - převalování míče,nácvik stahovačky, 6 min Hromadná

část přešlapovačky Nácvik

Ve dvojicích - první hráč vede míč druhý kopíruje jeho pohyby 4 min Ve dvojicích

Ve dvojicích - běh proti sobě vyhnout se určeným způsobem 6 min Ve dvojicích

Ve trojích 10m od sebe(2 a 1)- různé způsoby vedení míče 4 min Ve 3-cích

hráč vede 
míč na ke 
spoluhráči 
tam ho 
předá

4 družstva - Nácvik různých kliček v pohybu ( na kužel) 10 min Hromadná V středu

se 
vyhnout
hráči z 
jiné-

x x družstva

x x



Každé družstvo má míč. Začínají všichni současně. Provádějí

2× kličku na kužel a na druhé straně předávají míč. 

4 družstva - soutěže ve slalomu - různé vedení míče 10 min Skupinově

Hra 4 družstva turnajovým způsobem 30 min Skupinově

Závěr. Protažení 5 min Individ.

část



Příloha č. 11 – Tréninková jednotka 23. 2. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 23. 2. 2010 Místo:Nafukovací hala na Julisce

Hodina: 15:30 Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely,kloboučky,branky

Cíl TJ: Zlepšení obratnosti, rychlosti, koordinace

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas Organizace,Metody Poznámky

Úvodní Dva zástupy proti sobě přihrávají si jedním dotykem max. 5 min Hromadně

dvěma dotyky. Po přihrávce hráč přeběhne na druhou stranu

a provádí prvky atletické abecedy.

Protažení 5 min Individual.

Veselá honička - Hra na babu s tím pravidle, že kam hráč 
2x2 
min Hromadně

dostane babu, tam si musí položit ruku.

Hra na jelena - hráči stojí v kruhu, jeden je uvnitř kruhu(jelen) 5 min Hromadně

Hráči si přihrávají a kdo má nabitou může po jelenovi střílet.

Hlavní Vyvolávaná čísel - 3 družstva stojí v řadách a hráči mají přidě- 5 min 3 Družstva

část lená čísla. Když uslyší svoje číslo vybíhají ke kuželu (cca 10m)

obíhají ho a vracejí se zpět. Kdo doběhne první získává bod.

Žabí souboj - hráči stojí ve dřepu a navzájem se snaží vychý- 4 min Ve 2-cích

lit,kdo se země dotkne jinou částí těla než chodidly prohrál

Podávaná 8 min 3 Družstva

a) Hráči stojí za sebou v zástupu a podávají si míč

vrchem

b)Spodem

c) první vrchem druhý spodem

d) hráči sedí v zástupu s nataženýma nohama

první míč vezme mezi kotníky a lehne si na záda 

a zdvihne nohy 2hý míč uchopí rukama dá si ho

mezi kotníky a pokračuje stejně.

Vždy když se míč dostane k poslední běží na začátek řady.

Vyhrává družstvo které vždy dříve urazí danou vzdálenost.

Starty z různých poloh na znamení (zvednutá pravá ruka) 5 min 3 Družstva

Slalom s míčem 5 min 3 Družstva

Turnaj 3 družstev
25 
min

Závěr. Vyklusání na šířku hřiště 2 min individ.

část Protažení 5 min individ.



Příloha č. 12 – Tréninková jednotka 25. 2. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 25. 2. 2010 Místo: Nafukovací ala na Julisce

Hodina: 15:30 Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely,kloboučky

Cíl TJ: Obcházení soupeře, střelba
Část 

tr.jednotky
OBSAH Čas

Organizace,
Metody

Poznámky

Úvodní Vedení míče v malém prostoru různými způsoby 2 min Hromadně
Protažení s míčem 3 min Hromadně
Vedení míče v malém prostoru různými způsoby 2 min Hromadně
Protažení s míčem 3 min Hromadně

Vedení míče v malém prostoru různými způsoby na pokyn 4 min Hromadně
trenéra odkopávání míče protihráčům kdo zůstane vyhrál

4-ce po obvodu čtverce (strana 8-10m) různé způsoby 
vedení  míče 6 min Skupinově

4ce
x x

Hlavní
část

x x

4-ce nácvik různých kliček dle obrázku 6 min Skupinově
hráči vedou míč 
proti sobě 4ce

                  x                 x když se potkají 
provádí kličku
až dorazí ke kuželu 
přihrávají

               x                  x hráči po levici

Hra na piráty - hřiště 25x15 rozděleno na tři zóny(2 
pobřeží a 5 min Skupinově
řeka) 3 hráči na pobřeží s míčem mají za úkol převést míč 
přes řeku,kde jsou 3 piráti,kteří mají za úkol odebrat jim 
míč.
Pokud pirát získá míč vymění si role.Za převedení přes 
řeku je
bod.
2 zástupy hráčů každý za svojí brankou.V jednom zástupu 8 min Hromadně
jsou míče. Hráč s míčem přihrává do druhého zástupu a 
stává se z něho obránce. Vzniká situace 1:1.
2 zástupy hráčů - trenér pošle míč tím začíná souboj o míč 6 min Skupinově



situace 1 na 1- střelba (různé druhy startovních poloh)
(obr. B)
Střelba po slalomu s 
míčem

(obr. A) 6 min Hromadně

x

x
x T

                                                           A) B)

2:2 na čtyři malé branky 3x2 min odpočinek 1 min
10 
min Skupinově

Hra na dvě branky se střídáním 25min Hromadně
Závěr.
část



Příloha č. 13 – Tréninková jednotka 2. 3. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 2. 3. 2010 Místo:Nafukovací hala na Julisce
Hodina: 15:30 Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely,kloboučky

Cíl TJ: ovládání míče, cit pro míč, zpracování míče
Část 

tr.jednotky
OBSAH Čas

Organizace,
Metody

Poznámky

Úvodní Seznámení s obsahem tréninkové jednotky, prezence 3 min Hromadně

Na místě - každý hráč má míč 5 min Hromadně
a)míč si přihrává mezi 
nohama
b)našlapávání na míč
c)převalování 
míče
d)míč mezi nohama - dotknout se kolenem
e)míč si přihrává mezi nohama - každý 4 
dotek
posunout míč patou obrat na druhou stranu

Protažení 5 min Individual.

Vedení míče v prostoru 15x15 m na pokyn trenéra se hráči 5 min Hromadně
snaží odkopnout míč nejbližšímu hráči a krýt si svůj míč

Hlavní Hráči stojí na vrcholech čtverce (5x5 m) 15 min 4-ce

část
a)vedou míč v protějšímu kuželu zašlápnou-
obrat
a vrátí se zpět
b)Hráči míč vedou stranou vnitřním nártem 
ke ku-
želu,zaseknout a vrací se 
zpět
c)vedou míč v protějšímu kuželu zaseknutí –
vnějším nártem
d)vedou míč v protějšímu kuželu zaseknutí -
vnitřním nártem
e)převalí míč jednou nohou a druhou zastaví
f)stojí čelem do čtverce - přešlápnout pravou 
do-
vnitř a posunout si míč 

Každý má míč - v trojúhelníku hráči vždy vedou míč ke kuželu 10 min Skupinově
a tam ho zaseknout určeným způsobem (na obě strany)
otočení zády ke kuželu
Kopírování pohybů trenéra(postupné zvyšování tempa) 5 min Hromadně



Hráči stojí v zástupu trenér hází míč -zpracování 5 min 2 zástupy

Ve dvojicích první hráč nahazuje míč druhému a hned si 
nabíhá (vpravo, vlevo) druhý hráč míč zpracuje určeným 
způsobem a přihrává prvnímu hráči

5 min Skupinově

Hra na celé hřiště (házenkářských rozměrů) 20 min Hromadně

Závěr. Vyklusání (chůze) 3 min Individual.
část



Příloha č. 14 – Tréninková jednotka 4. 3. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 4. 3. 2010 Místo: Nafukovací hala na Sušické

Hodina: 15:30 Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely,kloboučky

Cíl TJ: Uvolňování bez míče, přihrávky, zpracování míče

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Seznámení s obsahem tréninkové jednotky, prezence 3 min Hromadně

Ve 2-cích přihrávky na 5-7 
metru(dva doteky) 2 min 2ce Pořád na 

špičkách

Dvě 3ce na 5-7m od sebe hráč A přihraje a běží za míčem, 5 min 6ce

zařadí se na konec druhého zástupu, hráč B tuto činnost opa-
kuje.(přihrávání prvním dotykem, po zpracování) atletická

abeceda při přebíhání.

Protažení 5 min Individual.

Házená v prostoru 20x20m 5 min Hromadně Pořád v po-
hybu,hleda
t

Hlavní 3ce hráčů se po hřišti pohybu tak aby neustále udržovala po- 5 min 3ce si volné

část stavení do trojúhelníka(nejprve bez míče.potom s míčem) místo

3ce hráčů, krajní mají míč, prostřední ho vrací zpět přihrávajícím
(prvním dotykem,po zpracování)

6 min 3ce Mírnou 
IZ 1 
min intenzitou

3ce hráčů se dvěma míči. Hráč A bez míče stojí mezi dvě meta- 6 min 3ce Mírnou 

mi střídavě zpracovává a přihrává zpět míč hráči B a C
IZ 1 
min intenzitou

Tři tříčlenná družstva postavená do trojúhelníku.Hráč A 8 min 3ce

přihrává vlevo a běží vpravo a zařadí se na konec zástupu.

Hráči B a C provádějí totéž.

Bago 4:2 10 min Skupinově



Hra na celé hřiště (házenkářských rozměrů) 25 min Skupinově

Závěr. Vyklusání (chůze) 5 min Individual.

část



Příloha č. 15 – Tréninková jednotka 9. 3. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 9. 3. 2010 Místo:Nafukovací hala na Julisce

Hodina: 15:30 Pomůcky:rozlišovací dresy,kužely,kloboučky,branky

Cíl TJ: Koordinace dolních končetin, ovládání míče

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence, seznámení s obsahem TJ 3 min Hromadně

2 čtverce - vedení míče uřčeným způsobem (mezi nohama,převalování,jen 
levou nohou,jen pravou)

5 min Hromadně
Na 
písknutí

výměna

čtverců

Honička ve dvojicích
2 × 2 
min Hromadně

Honička tří družstev 2 × 2 
min Hromadně

Hlavní 3 skupiny - Koordinační žebřík 15 min Skupinově

část - Překážková dráha

- Slalom z kuželů s míčem

T- Běh - 4 kužely postaveny do tvaru T cca 10m od sebe.Start 5 min Hromadně

je od dolního kuželu - běh vpřed.Od 2 k. cval stranou vpravo

ke 3 k. Od 3 k. ke 4 k. cval stranou vlevo,Od 4. k 2. cval stranou
vpravo.Od 2. k 1. běh 
pozadu.

Běh vpřed

Běh vzad x x x

Cval stranou

x
Manipulace s míče: 8min Hromadně

Nárty na místě (oběma nohama)

Převalování míče na místě

Našlapávání na míč na místě

Stahovačka na místě(obě nohy)
Našlapávání na míč v 
pohybu

Převalování míče v pohybu

Ve dvojicích - první hráč vede míč druhý kopíruje jeho pohyby 5 min
Ve 
dvojicích



Hráči stojí na lajně vedou míč cca 5 m určeným způsobem 5 min Hromadně

u kuželu obrat

a) Vnějším nártem zaseknout vnitřním nártem 

b) Převalit levou,pravou

c) Našlapávat na míč

2 Družstva - soutěž ve vedení různými způsoby míče cca 10 m 5 min Skupinově

Hra na celé hřiště házenkářských rozměrů 15 min Hromadně

Závěr. Vyklusání 2 min Individual.

část Protažení 3 min Individual.



Příloha č. 16 – Tréninková jednotka 11. 3. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 11. 3. 2010 Místo: Nafukovací hala na Sušické

Hodina:15:30 Pomůcky:rozlišovací dresy, kužely,kloboučky

Cíl TJ: Nácvik obcházení soupeře, hra hlavou

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,Me

tody

Pozná
mky

Úvodní Prezence, seznámení s obsahem TJ 3 min Hromadně

Průpravná Hra na molekuly 4 min Hromadně

Protažení 3 min Hromadně

Odkopávaná - hráči vedou míč ve vymezeném prostor na 
2 × 3 
min Hromadně

znamení trenéra se snaží odkopnout kamarádovi míč a krýt si svůj

Protažení 3 min Hromadně

Hlavní 3 ce hráčů - 2 na jedné straně třetí cca 8m od nich. 10 min Skupinově

část Hráč vede míč na druhou stranu tam ho předá.

a) mezi nohama

b) našlapává na míč

c) převaluje

d) stahování
e) zasekává střídavě vnitřním a 
vnějším nártem

3ce hráčů dva na krajích cca 15 m 
od sebe třetí je uprostřed. 5 min Skupinově

Hráč A vede míč udělá kličku hráči B, který ho stínuje a přihrá-

vá hráči C. Hráč B zaujme pozici hráče A. Hráč A zůstane stínuje

Hráče C.

V prostoru po ukázce trenéra nácvik kliček 10 min Hromadně

Dva zástupy nácvik kliček na kužele 5 min Skupinově

3ce hráčů 5 m od sebe. První vezme míč nadhodí si ho a přihraje hlavou 5 min Skupinově

druhému. Druhý si míč nadhodí a přihraje ho 3mu

3ce hráčů v trojúhelníku. První střídavě nadhazuje míč 2. a 3. 10 min Skupinově

ty mu míč vracejí- hlavičkou,nártem, placírkou

Trenér nadhazuje míč z brankové čáry ti ho zakončují 5 min Skupinově



Hra 10 min Hromadně

Závěr. Vyklusání na šířku hřiště 2 min Individual.

část Protažení 3 min Individual.



Příloha č. 17 – Tréninková jednotka 16. 3. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 16. 3.2010 Místo: Nafukovací hala na Julisce
Hodina: 15:30 Pomůcky: rozlišováky,kloboučky, branky, koordin. žebřík

Cíl TJ: startovní rychlost, koordinace dolních končetin
Část 

tr.jednotky
OBSAH Čas

Organizace,
Metody

Poznámky

Úvodní Prezence, seznámení s obsahem TJ 3 min Hromadně

Průpravná Hra na babu 4 min Hromadně
Protažení 3 min Individ.

Hra na Molekuly 3min. Hromadně
Protažení 3min. Individ.

Hlavní Hra červení a bílí - dvě družstva proti sobě 2 m. Hráči reagují
podle toho jakou barvu kuželu uvidí. Podle barvy se 
z jednoho družstva stávají honiči, kteří honí druhé družstvo.

Hromadně
část

3 skupiny - Koordinační žebřík 15 min. Skupinově
- Překážková dráha
- Slalom z kuželů s míčem

Rychlejší vyhrává - 4 hráči stojí na hrotech čtverce (strana 
5m) a snaží si co nejrychleji vyměnit místo, které se jim snaží 
zabrat hráč co stojí uprostřed čtverce. Nejdříve bez míče 
potom s míčem

2 × 5min. Hromadně

Vyvolávaná čísel - hráči jsou rozděleni do dvou družstev, 
každý má své číslo, jakmile trenér vyvolá číslo hráč oběhne 
mety cca 15m od sebe.(bez míče, s míčem)

2×5 min Skupinově

Zbav se rychle míče - dvě družstva každé na polovině hřiště
každé družstvo má tři míče, úkolem hráčů je dostat co 
nejvíce míčů na stranu soupeře (kopem, hlavou) do jedné 
minuty.

10 × 1min Hromadně

Hra na tři branky ve dvojicích 3 × 2min Skupinově

Hra na hřiště házenkářských rozměrů 15 min. Hromadně

Závěr. Vyklusání 2 min Individ.
část Protažení 3 min Individ.



Příloha č. 18 – Tréninková jednotka 18. 3. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 18. 3.2010 Místo: Nafukovací hala na Sušické
Hodina: 15:30 Pomůcky: rozlišováky,kloboučky,branky,kužele

Cíl TJ:  Nácvik vedení míčem, řešení situace 1:1, střelba
Část 

tr.jednotky
OBSAH Čas

Organizace,
Metody

Pozn

Úvodní Prezence, seznámení s obsahem TJ 3 min Hromadně
Házená v prostoru 3min Hromadně
Protažení 3min Individ.
Rugbíčko 3min Hromadně
Protažení 3min Individ.

Hlavní
část Manipulace s míče: 8 min Hromadně

Nárty na místě (oběma nohama)

Převalování míče na místě
Našlapávání na míč na místě
Stahovačka na místě (obě nohy)
Našlapávání na míč v pohybu
Převalování míče v pohybu

3-ce hráči jsou postaveni za sebou cca 5m rozestupy
první hráč vede míč udělá prostřednímu kličku, ten ho 
stínuje a jde na jeho místo, první hráč po kličce přihrává 
třetímu a
zůstává ve středu, třetí hráč opakuje to co první.

4 min Skupinově

Tři dvojice 1:1 na tři branky
3 × 3 
min Skupinově

2:2 na 4 branky 3×3min Skupinově
2 zástupy hráčů každý za svojí brankou.V jednom zástupu

jsou míče.Hráč s míčem přihrává do druhého zástupu a 
stává 8min Hromadně
Se z něho obránce a vzniká situace 1:1

Střelba po vyvolání čísla - hráči mají přidělená čísla a 
pohybují 8 min Hromadně



se v prostoru mezi dvěma brankami, po vyvolání čísla 
trenérem
si hráč vybírá branku, na kterou bude zakončovat.hráč, 
který
má o jedno číslo vyšší než vyvolaný hráč reaguje a zakončuje 
na
opačnou branku

T

x
x

x x
Hra na házenkářské hřiště 10 min Hromadně

Závěr. Vyklusání 2 min Individ.
část Protažení 3 min Individ.



Příloha č. 19 – Tréninková jednotka 23. 3. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 23. 3. 2010 Místo: Nafukovací hala na Julisce
Hodina: 15:30 Počet hráčů: 15

Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely, kloboučky, žebřík, malé překážky

Cíl TJ: Rozvoj rychlosti a koordinace 
Část 

tr.jednotky
OBSAH Čas

Organizace,
Metody

Poznámky

Úvodní Seznámení s obsahem TJ 1 min Hromadně
Hra na mrazíka 2 min Hromadně
Protažení 2 min Individual.
Hra na molekuly 2 min Hromadně
Protažení 2 min Individual.

Střihaná - 2 družstva naproti sobě. Z každého vybíhá 
hráč když 5 min Skupinově
se potkají tak si střihnou,pokračuje ten kdo 
vyhrál.

Závod v lezení družstev - 2 družstva jejich úkolem je 
co 5 min Skupinově
nejrychleji zvládnout vzdálenost vyleháváním 
hráčů.

Hlavní
Vláček - 2 družstva - první z družstva vyběhne -
oběhne kužel 5 min Skupinově

část
ve vzdálenosti 15m,vrátí se a chytí za ruku dalšího z 
družstva
opakuje se dokud se nevystřídá celé družstvo

Hra červení a bílí - dvě družstva proti sobě 2 m.Hráči 
reagují 5 min Hromadně
podle toho jakou barvu kuželu uvidí.Podle barvy se z 
jednoho
družstva stávají honiči,kteří honí druhé družstvo.

3 skupiny - Koordinační žebřík 15 min Skupinově
- Překážková dráha
- Slalom z kuželů s 

míčem

Rychlejší vyhrává - 4 hráči stojí na hrotech čtverce 
(strana 5m) a 5 min Skupinově
snaží si co nejrychleji vyměnit místo,které se jim 



snaží zabrat
hráč co stojí uprostřed čtverce. Nejdříve bez míče 
potom s 
míčem

Reaguj na barvu - hráči stojí ve dvojici vedle sebe 
před nimi 5 min Ve 2-cích
jsou rozmístěny kloboučky různých barev. Podle 
barvy,kterou ukáže trenér a běží ke kloboučku

Vylučovací běh - ve vzdálenosti 15 m jsou míče. Je 
jich o 1 míň 5 min Hromadně
než hráčů. Hráči na pokyn běží k míči. Na koho se 
nedostane vypadává

Hra 2 družstva proti sobě 25 min Hromadně

Závěr. Protažení dolních končetin 5 min Hromadně
část



Příloha č. 20 – Tréninková jednotka 25. 3. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 25. 3. 2010 Místo:Nafukovací hala na Sušické

Hodina:15:30 Pomůcky: rozlišováky, kloboučky, branky,kužele

Cíl TJ: Zpracování míče, přihrávky, vedení míče, střelba

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody

Pozná
mky

Úvodní Prezence, seznámení s obsahem TJ 2 min Hromadně

2 čtverce cca 10 m od sebe- vedení míče ve čtverci na pokyn 4 min Hromadně

přeběhnutí do druhého čtverce s míčem

Protažení 3 min Individual.

2 čtverce cca 10 m od sebe- vedení míče ve čtverci na pokyn 

přeběhnutí do druhého čtverce bez míče při přeběhu běžecká 4 min Hromadně
abeceda

Protažení 3 min Individual.

Hlavní Přihrávky ve dvojicích na místě levá, pravá noha 3 min Skupinově

část Přihrávky ve dvojicích v pohybu na šířku hřiště 10 min Skupinově

a) po zemi
b) 1.hráč nadhazuje 2.hráč vrací 
vzduchem
c)  1.hráč nadhazuje 2.hráč vrací 
hlavou

Kopírování pohybu čelem k sobě (bez míče) 5 min Skupinově

Kopírování pohybu s míčem 1.hráč vede míč 2.za ním kopíruje 5 min Skupinově

jeho pohyb

Ve dvojicích - 1.hráč má míč 2.hráč je 2-3m od něho bez míče 5 min Skupinově

Hráč míčem provádí klamné pohyby potom vyráží.Hráč bez míče 

má za cíl dorazit k metě 20m vzdálené dříve než hráč s míčem.

Střelba po slalomu 5 min Skupinově

Střelba po přihrávce na obsazeného hráče 5 min Skupinově

Hra v prostoru 20x20m 3 na 3 s cílovými hráči 8 min Hromadně

Hraje se 3 na 3 na obou koncích se pohybují hráči. Družstvo,které

dopraví míč od jednoho koncového hráče k druhému má bod.

Hra v prostoru 20x20 s brankami 4 na 4 8 min Hromadně

hlavním pravidlem je, že hráč, který přejde první půlku nesmí

skórovat musí mu někdo naběhnout.



Volná hra na házenkářském hřišti 15 min Hromadně

Závěr. Vyklusání na šířku hřiště 2 min Individual.

část Protažení 3min Individual.



Příloha č. 21 – Tréninková jednotka 30. 3. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 30. 3. 2010 Místo:Nafukovací hala na Julisce

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 15

Pomůcky:rozlišovací dresy, kužely, kloboučky, žebřík, malé překážky

Cíl TJ:  Rozvoj rychlosti a koordinace

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody

Poz
nám
ky

Úvodní Seznámení s obsahem TJ a prezence 2 min Hromadně

Vedení míče v malém prostoru 2 min Hromadně

Protažení 3 min Individual.

Hra rybičky rybáři 2 min Hromadně

Protažení 3 min Individual.

Rozdělení do tří skupin hra na babu mezi třemi družstvy 2×2min Hromadně

Hráči hrají v prostoro 10×10m.Baba si předávají v rámci družstva

Hlavní
3 skupiny - Koordinační žebřík 10min Skupinově

IZ= 
2mi
n

část
- Překážková 

dráha
IO=1
min

- Slalom z kuželů s míčem

3 skupiny soutěže 15 min Skupinově
a)Slalom bez míče

b)Slalom s míčem
c)Převalování míče ke kuželu a zpět (L a P)

d)Běh pozadu ke kuželu a 
zpět
e)Našlapávačka popředu a pozadu

3 skupiny v zástupu vyvolávaná 5min Skupinově

Každý hráč v zástupu má číslo po zvolání čísla trenérem hráč

vyráží obíhá zástup a vrací se na své místo.

Hra červení a bílí - dvě družstva proti sobě 2 m.Hráči reagují 5 min Hromadně
podle toho jakou barvu kuželu uvidí.Podle barvy se z jednoho

družstva stávají honiči,kteří honí druhé družstvo.

3-ce 2 hráči od sebe 10m s balony 3. běhá mezi nimi a: přihrává po zemi, hlavou, 
vzduchem 9 min Skupinově

IZ= 
30s
IO= 
1 



min

Vláček 5 min

Obranný postoj 2 kužele od sebe 5m 5 min Skupinově

Ve dvojicích. Útočník se snaží uniknout klamnými pohyby obrán

ci, ten se snaží jeho pohyb zachytit

x x útočník

   x
          
x obránce

Turnaj 3 družstev 20 min Skupinově

Závěr. Vyklusání na šířku hřiště 2 min Hromadně

část Protažení 2 min Individual.



Příloha č. 22 – Tréninková jednotka 1. 4. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 1. 4. 2010 Místo:UMT Juliska

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 12

Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely , kloboučky,kruhy

Cíl TJ:  Souboje 1vs1, 2vs2  

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence seznámení s TJ 2 min Hromadně

Rybičky a rybáři 5 min Hromadně

Protažení 2 min Individual.

Na veverky 5 min Hromadně

Protažení 2 min Individual.

Hlavní

část Zpracování míče - hráči proti trenérovi,ten nahazuje 10 min Skupinově

a hráč zpracovaný míč dovede k trenérovi

Hra 1v1,gól platí po zašlápnutí míče na čáře soupeře 10 min Skupinově

Rychlé nohy s použitím barviček 15 min Hromadně

Hráči vbíhají do čtverce a na vyvolání barvy reagují

a zašlapují určenou barvu

Obměna - hráči ve čtverci provedou souboj rameny,

sed,leh,obrat okolo své osy

x x

               x x
x x

x

Rychlé nohy s využitím kruhů 15 min Hromadně

Probíhání, přeskakování,v každém kruhu mašinka

Hra 2v2,gól platí po zašlápnutí míče na čáře soupeře 15 min Skupinově

Závěr. Vyklusání na délku hřiště, protažení 2 min Individul.

část



Příloha č. 23 – Tréninková jednotka 6. 4. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den:  6. 4. 2010 Místo: UMT Juliska

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 13

Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely, kloboučky

Cíl TJ:  Koordinace dolních končetin, řešení situace 2vs1  

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence seznámení s TJ 2 min Hromadně

Na honěnou se sbíráním kuželů 2 × 5 min Hromadně

Hráči hrají v prostoru na honěnou, okolo kužely různých

barev, 2 mužstva proti sobě, na písknutí rychle najít

kužel. Každý kužel má jiný bod, hráči nahlásí barvu

a trenér sečte body týmu

Protažení v přestávkách 2 × 2 min

Hlavní

část Rychlé nohy s využitím míče x 15 min Hromadně

Rozestavěny cik-cak,dle obr. x            x

Hráči nejdříve, běží slalom s brzdou a vyražením za každým 

míčem, poté zastavení s míčem mezi nohama,zastavení s  

míčem mezi nohama, sáhnutí na míč.

DŮRAZ : na běh po špičkách,rychle zastavit a vyrazit,správné

držení těžiště -> při brzdě nepřepadávat do strany

ale být ve směru běhu, správné postavení nohou -> pokrčeny

ve směru pohybu

Rychlé nohy mezi kužely 15 min Hromadně

Kužely za sebou 

Rovně probíhat kužely - dbát na práci rukou, zvedání kolen.

Vybíhání do stran s kužely mezi nohama - dbát na vyběhnutí za

kužel, správné otočení těla,mít přehled o kuželu, kterým 

probíhám

Situace 2v1,důraz na přemýšlení o řešení, zda mám prostor 
na individuální řešení, či přihrávku. Když přihrávám, hráč 
musí na sebe nalákat protihráče a spoluhráč si hledá volný 
prostor

30 min Hromadně



Hra 4vs4 10 min Skupinově

Závěr. Vyklusání na délku hřiště, protažení 2 min Individul.

část



Příloha č. 24 – Tréninková jednotka 8. 4. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 8. 4. 2010 Místo:UMT Juliska

Hodina:15:30 Počet hráčů: 17

Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely, kloboučky

Cíl TJ:  Rozvoj přihrávek  

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Pozn.

Úvodní Prezence seznámení s TJ 2 min Hromadně

Hra na babu 5 min Hromadně

Protažení 2 min Individual.

Volná práce s míčem 5 min Hromadně

Protažení 2 min Hromadně

Hlavní Ve 2-cích přihrávky na cca 5 m 15 min Skupinově

část a) po zemi placírkou

b) po zemi vnějším nártem

c) jeden nahazuje a druhý vrací placírkou

d) jeden nahazuje a druhý vrací vnitřním nártem

e) hlavičkou 

Slalom, obr. 1, nejdřív hráči samostatně, proti sobě,proti sobě s výměnou 
míče, s míčem mezi nohama, převalováním

10 min Skupinově

obr. 1                     x           x            x             x

a) hráči vedou míč samostatně

b) vedou míč proti sobě

c) proti sobě s výměnou míče

d) mezi nohama 

e) převalováním

Vedení míče v prostoru různými způsoby - válením,našlapováním 10 min Individual.

popředu pozadu,mezi nohama,stahovačky

2 hráči proti sobě,vedení míče,uprostřed: 20 min Skupinově

a) výměna míče

b) klička

c) klička s výměnou míče

d) trefení míče uprostřed
e) výměna míče chycením do ruky a 
vyhozením

Hra 4vs4 15 min Skupinově

Závěr. Vyklusání na délku hřiště, protažení 2 min Individul.

část



Příloha č. 25 – Tréninková jednotka 13. 4. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den:  13. 4. 2010 Místo:UMT Juliska

Hodina: 15:30 Pomůcky:rozlišovací dresy, kužely, kloboučky

Cíl TJ: Koordinace, ovládání míče

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence, seznámení s obsahem TJ 3 min

2 čtverce - vedení míče uřčeným způsobem (mezi nohama, 5 min Hromadně
Na 
písknutí

převalování, jen levou nohou, jen pravou) výměna

čtverců

Honička ve dvojicích 2 × 2 min Hromadně

Honička tří družstev 2 × 2 min Hromadně

Hlavní 3 skupiny - Koordinační žebřík 15 min Skupinově

část - Překážková dráha

- Slalom z kuželů s míčem

T- Běh - 4 kužely postaveny do tvaru T cca 10m od sebe.Start 5 min Hromadně

je od dolního kuželu - běh vpřed.  Od 2 k. cval stranou vpravo

ke 3 k. Od 3 k. ke 4 k. cval stranou vlevo,Od 4. k 2. cval stranou

vpravo.Od 2. k 1. běh pozadu.

Manipulace s míče: 8min Hromadná
Nárty na místě (oběma nohama)

Převalování míče na místě

Našlapávání na míč na místě

Stahovačka na místě(obě nohy)

Našlapávání na míč v pohybu

Převalování míče v pohybu

Ve dvojicích - první hráč vede míč druhý kopíruje jeho pohyby 5 min Skupinově

Hráči stojí na lajně vedou míč cca 5 m určeným způsobem 5 min Hromadná

u kuželu obrat
a) Vnějším nártem zaseknout vnitřním 
nártem 

b) Převalit levou,pravou

c) Našlapávat na míč

2 Družstva - soutěž ve vedení různými způsoby míče cca 10 m 5 min Hromadná



Fotbal na dvě branky 15 min Hromadná

Závěr. Vyklusání 2 min Hromadná

část Protažení 3 min Hromadná



Příloha č. 26 – Tréninková jednotka 15. 4. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 15. 4. 2010 Místo:UMT Juliska

Hodina:15:30 Počet hráčů: 15

Pomůcky:rozlišovací dresy,kužely,kloboučky,koordinační žebřík,tenisáky

Cíl TJ: Vedení míče, základní plyometrické cviky  

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody

Pozná
mky

Úvodní Prezence seznámení s TJ 2 min Hromadně

Honička s vyvoláváním čísel 2 × 4 min Hromadně

Hráči očíslováni v zástupu, na vyvolání se honí hráči se stejným č.

Protažení v přestávkách 2 × 2min Individual.

Hlavní Volná práce s míčem 5 min Hromadně

část

Rozdělení do 2 skupin: 3 × 5 min Skupinově

1. Skupina IO: 1 min

Plyometrická cvičení s využitím žebříku

Kombinace naskakování do čtverců žebříku skákání

po jedné,po dvou,pozadu

2. Skupina

Vedení míče s klamavým pohybem

obr. 1)a)+b) - obejít kužel + vyhnout se spoluhráči

obr. 2) - obejít kužel libovolnou kličkou
Skupiny se prohodí po 
splnění úkolu

obr. 1

a)                                            x

b)                                            x

obr. 2                                  x     x     x     x    

Souboje 1vs1 15 min Skupinově

Hra 4vs4 30 min Skupinově

Závěr. Vyklusání na délku hřiště, protažení 2 min Individul.

část



Příloha č. 27 – Tréninková jednotka 20. 4. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 20. 4. 2010 Místo:UMT Juliska

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 18

Pomůcky:rozlišovací dresy, kužely, kloboučky

Cíl TJ: Střelba  

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody

Poznám
ky

Úvodní Prezence seznámení s TJ 2 min Hromadně

Rybičky a rybáři
2 × 4 
min Hromadně

Protažení 2 × 2min Individual.

Volná práce s míčem 5 min Individual.

Hlavní

část Ve 2-cích přihrávky na cca 5 m 15 min Skupinově

a) po zemi placírkou

b) po zemi vnějším nártem

c) jeden nahazuje a druhý vrací placírkou
d) jeden nahazuje a druhý vrací vnitřním 
nártem

e) hlavičkou 

Souboje 1vs1 15 min Skupinově

Střelba po vedení míče 10 min Hromadně

x     x x     x

Střelba po výměně míče 20 min Hromadně

a)

x     x x     x



b)

x       x

* zašlápnutí    *

Hra 4vs4 15 min Skupinově

Závěr. Vyklusání na délku hřiště, protažení 2 min Individul.

část



Příloha č. 28 – Tréninková jednotka 22. 4. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 22. 4. 2010 Místo:UMT Juliska

Hodina:15:30 Pomůcky: rozlišováky,kloboučky,branky,kužele

Cíl TJ:  Nácvik manipulace s míčem, řešení situace 1:1, střelba

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence, seznámení s obsahem TJ 3 min Hromadně

Házená v prostoru 3min Hromadně

Protažení 3min Individ.

Rugbíčko 3min Hromadně

Protažení 3min Individ.

Hlavní Manipulace s míče: 8 min Hromadně

část Nárty na místě (oběma nohama)

Převalování míče na místě

Našlapávání na míč na místě

Stahovačka na místě(obě nohy)

Našlapávání na míč v pohybu

Převalování míče v pohybu

3-ce hráči jsou postaveni za sebou cca 5m rozestupy 4 min Skupinově

první hráč vede míč udělá prostřednímu kličku, ten ho stínuje

a jde na jeho místo, první hráč po kličce přihrává třetímu a

zůstává ve středu, třetí hráč opakuje to co první.

Tři dvojice 1:1 na tři branky 3 × 3 min Skupinově

2:2 na 4 branky 3×3min Skupinově

2 zástupy hráčů každý za svojí brankou.V jednom zástupu 8min Hromadně

jsou míče.Hráč s míčem přihrává do druhého zástupu a stává

se z něho obránce.Vzniká situace 1:1.

Střelba po vyvolání čísla - hráči mají přidělená čísla a pohybují 8 min Hromadně

se v prostoru mezi dvěma brankami, po vyvolání čísla trenérem

si hráč vybírá branku, na kterou bude zakončovat.hráč, který

má o jedno číslo vyšší než vyvolaný hráč reaguje a zakončuje na

opačnou branku

Hra na hřiště házenkářských rozměrů 10 min Skupinově

Závěr. Vyklusání 2 min Hromadně

část Protažení 3 min Individ.



Příloha č. 29 – Tréninková jednotka 27. 4. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 27. 4. 2010 Místo:UMT Juliska

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 16

Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely,kloboučky,tenisáky

Cíl TJ: Zdokonalení vedení míče  

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody

Pozná
mky

Úvodní Prezence seznámení s TJ 2 min Hromadně

Volná práce s míčem 5 min Individual.

Protažení 2 min Individual.

Práce s míčem v prostoru - zasekávačky,kličky,převalovačky,sta- 10 min Hromadně

hovačky

Protažení 2 min Individual.

Hlavní Vedení míče v prostoru dva hráči míč nemají, na signál trenéra 10 min Hromadně

část vyrážejí ke kuželu a zpět k míčům.Na které se nedostalo 

vypadávajá a odebírají se další dva míče.

2 družstva vedení míče slalomem 30 min Skupinově
a) oběma 
nohama

b) levou n.

obr. 1)a) c) pravou n.

obr. 1)b) - obkroužit 
kužel

a) x b) x

x x

x x

x x

Ve 3-cích - 2 hráči od sebe cca 10 m 3. mezi nimi s míčem
Hráč s míčem si narazí s krajním hráčem pravou nohou zpracuje
míče a levou si ho posune do protipohybu a běží ke druhému hr.

3 × 1 min Skupinově

IO: 1 min

3 série



Hra 4vs4 15 min Skupinově

Závěr. Vyklusání na délku hřiště, protažení 2 min Individul.

část



Příloha č. 30 – Tréninková jednotka 29. 4. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 29. 4. 2010 Místo: UMT Juliska

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 14

Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely, kloboučky, kruhy

Cíl TJ: Práce s míčem, rychlé nohy  

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence seznámení s TJ 2 min Hromadně

Hra na babu - na mrazíka 2 × 3 min Hromadně

Protažení v pauze 2 ×2 min Individual.

Hlavní Práce s míčem ve čtverci - nejprve volně, poté přidat kličky 
zasekávačka, jednoduchá, dvojitá,výměna míče 
zašlápnutím, převzetí míče udělat 2-3 rychlé doteky s 
míčem, zašlápnout a zase hledat další,výměna míče rukou

20 min Hromadně

část

Rychlé nohy - za pomocí kruhů 15 min Hromadně

a) Co nejrychleji proběhnout - do každého šlápnout

b) V každém kruhu zastavit - mašinka

c) Probíhání jako had z kruhu do kruhu

d) Kruhy dál od sebe poskoky z kruhu do kruhu

Rychlé nohy - formou závodů 15 min Hromadně

(Mezi kužely)

Před cvičením zdůraznit způsob běhu mezi kužely :

Šlápni si mezi každý kužel! Správný pohyb rukou!

Zvedej kolena! Nepředklánět se příliš!

a) Proběhnout kužely a i cílovou branku

b) Proběhnout kužely a skončit v určené poloze v

kruhu

Souboje 1vs1 na 3 branky 10 min Skupinově

Hra na házenkářské hřiště 10 min Hromadně

Závěr. Vyklusání na délku hřiště, protažení 2 min Individul.

část



Příloha č. 31 – Tréninková jednotka 4. 5. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den:  4. 5. 2010 Místo: UMT Juliska

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 12  

Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely,kloboučky,kruhy

Cíl TJ: Práce s míčem, rychlé nohy    

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence seznámení s TJ 2 min Hromadně

Hra - na veverky 5 min Hromadně

Protažení 2 min Individual.

Hra - na veverky 5 min Hromadně

Protažení 2 min Hromadně

Hlavní Vedení míče v prostoru dva hráči míč nemají, na signál trenéra 10 min Hromadně

část vyrážejí ke kuželu a zpět k míčům. Na které se nedostalo

vypadávají a odebírají se další dva míče.

Rychlé nohy - za pomocí kruhů 15 min Hromadně

a) Co nejrychleji proběhnout - do každého šlápnout

b) V každém kruhu zastavit - mašinka

c) Probíhání jako had z kruhu do kruhu

d) Kruhy dál od sebe poskoky z kruhu do kruhu

Ve 3-cích - 2 hráči od sebe cca 10 m 3. mezi nimi s míčem 3 × 1 min Skupinově

Hráč s míčem si narazí s krajním hráčem pravou nohou zpracuje IO: 1 min

míče a levou si ho posune do protipohybu a běží ke druhému 3 série

hráči, který provádí to samé

Závody s míčem 20 min Skupinově

a) vést míč - ke kuželu a zpět

b) nést míč - ke kuželu a zpět

c) ke kuželu vedení míče, zpět v ruce

d) opačně jako c)

e) ke kuželu levou, zpátky pravou

f) ke kuželu popředu, zpátky pozadu

Hra 4vs4 15 min Skupinově

Závěr. Vyklusání na šířku hřiště, protažení 2 min Individul.

část



Příloha č. 32 – Tréninková jednotka 6. 5. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 6. 5. 2010 Místo: UMT Juliska

Hodina: 15:30 Počet hráčů: 12  

Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely,kloboučky

Cíl TJ: Práce s míčem, řešení 2v2 s hledáním volného prostoru     
  

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence seznámení s TJ 2 min Hromadně

Hra na babu s míčem u nohy 3 min Individual.

Protažení 2 min Individual.

Volná práce s míčem 3 min Hromadně

Protažení 2 min Individual.

Hlavní Práce s míčem v prostoru, kde jsou rozestavěny překážky - míče 15 min Hromadně

část kužely,branky - hráči vyhledávají překážky a snaží se jim udělat

kličku

Probíhaná mezi sebou - 2 řady proti sobě - proběhnout 10 min Hromadně

na druhou stranu - nesrazit se; zašlápnout míč na

druhé straně a vrátit se; jedna strana zašlápne u trenéra

A, druhá u trenéra B,po zašlápnutí se prohodí míče

a hráči vezmou míče od druhého trenéra

Hra 2vs2 20 min Skupinově

Střelba obr. 1) 15 min Hromadně

a)Dovést za kužel střela k bližší tyči (jakoby centr pod sebe)

b) výměna míče dovést za vzdálenější kužel, střela

na bližší tyč

x           x

Hra 2vs2 - na 4 branky, snaha o držení míče -> 15 min Skupinově

rychle zaútočit na branku, když je obsazena

volit jinou

Závěr. Vyklusání na délku hřiště, protažení 2 min Individul.

část



Příloha č. 33 – Tréninková jednotka 11. 5. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 11. 5. 2010 Místo:UMT Juliska
Hodina:15:30 Pomůcky: rozlišovací dresy,kužely,kloboučky

Cíl TJ: Obcházení soupeře, střelba
Část 

tr.jednotky
OBSAH Čas

Organizace,
Metody

Poznámky

Úvodní Vedení míče v malém prostoru různými způsoby 2 min Hromadně
Protažení s míčem 3 min Hromadně
Vedení míče v malém prostoru různými způsoby 2 min Hromadně
Protažení s míčem 3 min Hromadně

Vedení míče v malém prostoru různými způsoby na pokyn 4 min Hromadně
trenéra odkopávání míče protihráčům kdo zůstane vyhrál

4-ce po obvodu čtverce (strana 8-10m) různé způsoby 
vedení  míče 6 min Skupinově

4ce
x x

Hlavní
část

x x

4-ce nácvik různých kliček dle obrázku 6 min Skupinově
hráči vedou míč 
proti sobě 4ce

                  x                 x když se potkají 
provádí kličku
až dorazí ke kuželu 
přihrávají

                x                  x hráči po levici

Hra na piráty - hřiště 25x15 rozděleno na tři zóny(2 
pobřeží a 5 min Skupinově
řeka) 3 hráči na pobřeží s míčem mají za úkol převést míč 
přes řeku,kde jsou 3 piráti,kteří mají za úkol odebrat jim 
míč.
Pokud pirát získá míč vymění si role.Za převedení přes 
řeku je
bod.
2 zástupy hráčů každý za svojí brankou.V jednom zástupu 8 min Hromadně
jsou míče. Hráč s míčem přihrává do druhého zástupu a 
stává se z něho obránce. Vzniká situace 1:1.
2 zástupy hráčů - trenér pošle míč tím začíná souboj o míč 6 min Skupinově



situace 1 na 1- střelba (různé druhy startovních poloh)
(obr. B)
Střelba po slalomu s 
míčem

(obr. A) 6 min Hromadně

x

x
x T

                                                           A) B)

2:2 na čtyři malé branky 3x2 min odpočinek 1 min
10 
min Skupinově

Hra na dvě branky se střídáním 25min Hromadně
Závěr.
část



Příloha č. 34 – Tréninková jednotka 13. 5. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 13. 5. 2010
Místo: UMT 
Juliska

Hodina: 15:30
Pomůcky: rozlišovací dresy,
kužely,kloboučky

Cíl TJ: Práce s míčem, koordinace dolních končetin

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní
Práce s míčem v prostoru, na signál provést 
určenou 2 × 3min Hromadně

činnost - zašlápnutí,sed na míč, výměna míče,

uchopení míče do ruky, zpět na zem

Protažení v pauze 2 × 2 min Individual.

Hlavní

část Soutěž - kdo udrží míč déle ve vzduchu - nožičky 10 min Individual.

2 týmy proti sobě obr. 1, vedení míče na druhou 20 min Skupinově

stranu s úkoly - proběhnout,výměna míče s druhým

týmem, zašlápnutí míče v určeném bodu,výměna

vedení míče 

1)

Rychlé nohy - kruhy kužely 20 min Skupinově

Hra 2 vs 2 10 min Skupinově

Hra 5 vs 5 15 min Skupinově

Závěr. Vyklusání na délku hřiště, protažení 2 min Individual.

část



Příloha č. 35 – Tréninková jednotka 18. 5. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 18. 5. 2010 Místo:UMT Juliska

Hodina:15:30
Pomůcky:rozlišovací 
dresy,kužely

Cíl TJ: Uvolňování bez míče, přihrávky, zpracování míče

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Pozn.

Úvodní Seznámení s obsahem tréninkové jednotky,prezence 2 min

Ve 2-cích přihrávky na 5-7 metru(dva 
doteky) 2 min Skupinově

Dvě 3ce na 5-7m od sebe hráč A přihraje a běží za míčem, 5 min Skupinově

zařadí se na konec druhého zástupu, hráč B tuto činnost opakuje
kuje.(přihrávání prvním dotykem, po zpracování) atletická

abeceda při přebíhání.

Protažení 2 min Hromadně

Hlavní Házená v prostoru 20x20m 5 min Hromadně

část

3ce hráčů se po hřišti pohybu tak aby neustále udržovala po- 5 min Skupinově

stavení do trojúhelníka(nejprve bez míče.potom s míčem)

3ce hráčů, krajní mají míč,prostřední ho vrací zpět přihrávajícím 6 min Skupinově

(prvním dotykem,po zpracování)
IZ 1 
min

3ce hráčů se dvěma míči. Hráč A bez míče stojí mezi dvě metami 6 min Skupinově

střídavě zpracovává a přihrává zpět míč hráči B a C
IZ 1 
min

Tři tříčlenná družstva postavená do trojúhelníku.Hráč A 8 min Skupinově

přihrává vlevo a běží vpravo a zařadí se na konec zástupu.

Hráči B a C provádějí totéž.



Bago 4:2 
10 
min Skupinově

Hra 4vs4
25 
min Skupinově

Závěr. Vyklusání na šířku hřiště, protažení 2 min Individual.

část



Příloha č. 36 – Tréninková jednotka 20. 5. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 20. 5. 2010 Místo: UMT na Julisce

Hodina: 15:30 Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely, kloboučky

Cíl TJ: Koordinace dolních končetin, ovládání míče

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody

Poznám
ky

Úvodní Prezence, seznámení s obsahem TJ 2 min

2 čtverce - vedení míče uřčeným způsobem (mezi nohama, 5 min Hromadně
Na 
písknutí

převalování, jen levou nohou, jen pravou) výměna

čtverců

Honička ve dvojicích
2 × 2 
min Hromadně

Honička tří družstev 2 × 2 
min Hromadně

Hlavní
3 skupiny - Koordinační žebřík

15 
min Skupinově

část - Překážková dráha

- Slalom z kuželů s míčem

T- Běh - 4 kužely postaveny do tvaru T cca 10m od sebe. Start 5 min Hromadně

je od dolního kuželu - běh vpřed. Od 2 k. cval stranou vpravo

ke 3 k. Od 3 k. ke 4 k. cval stranou vlevo,Od 4. k 2. cval stranou

vpravo. Od 2. k 1. běh pozadu.

Manipulace s míče: 8 min Hromadná
Nárty na místě (oběma nohama)

Převalování míče na místě

Našlapávání na míč na místě

Stahovačka na místě (obě nohy)

Našlapávání na míč v pohybu

Převalování míče v pohybu

Ve dvojicích - první hráč vede míč, druhý kopíruje jeho pohyby 5 min Skupinově

Hráči stojí na lajně, vedou míč cca 5 m určeným způsobem 5 min Hromadná

u kuželu obrat
a) Vnějším nártem zaseknout vnitřním 
nártem 

b) Převalit levou, pravou

c) Našlapávat na míč



2 Družstva - soutěž ve vedení různými způsoby míče cca 10 m 5 min Skupinově

Hra 4vs4
20 
min Skupinově

Závěr. Vyklusání na šířku hřiště, protažení 2 min

část



Příloha č. 37 – Tréninková jednotka 25. 5. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 25. 5. 2010 Místo:UMT na Julisce

Hodina: 15:30 Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely, kloboučky, branky

Cíl TJ: Koordinace, ovládání míče

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence, seznámení s obsahem TJ 2 min Hromadně

Vyvolávaná čísel - bez míče, s míčem, vedení míče, 2 × 3 min Hromadně

nesení míče, vyvolávání více čísel najednou

Protažení v pauze 2 × 2 min Individual.

Hlavní Vedení míče v chumlu - ruka x noha, co nejblíže k 5 min Hromadně

část trenérovi

Rozdělení do 3 skupin k trenérům 15 min Skupinově

a)Sed na zem, autovým hodem ,hodit míč před sebe

b)soutěž ve dvojicích, kdo dovede dřív k trenérovi.

c)poté souboj, míč má jen jeden

soutěž nejprve ve dvojicích poté všichni , měnit pozice

Na babu honící hráč má míč v ruce, snaží se trefit 
míč 10 min Hromadně

ostatních hráčů,když jej trefí předá babu a honí další

Odebírání o míč, honící hráč nemá míč a snaží se

o něj okrást spoluhráče

Hra - čára - Hráči se snaží kopnout míč co nejblíže k čáře 10 min Skupinově

Střídáme levou, pravou n., vnitřní,vnější i přímý nárt

Kruhy - doběhnout do kruhu, přetáhnout ho přes sebe 10 min Skupinově

vzít míč běžet do kruhu a provést to samé

Kruh,obíhaná,zastavení v kruhu - obr.2)a)b) 10 min Skupinově
a)

zašlápnout míč

                          x

b)



Souboje 1v1 15 min Skupinově

Závěr. Vyklusání na šířku hřiště, protažení 2 min Individual.

část



Příloha č. 38 – Tréninková jednotka 27. 5. 2010

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

KLUB: Dukla Praha

Den: 27. 5. 2010 Místo:UMT na Julisce

Hodina: 15:30 Pomůcky: rozlišovací dresy, kužely,kloboučky,branky

Cíl TJ: Střelba, Souboje 1vs1

Část 
tr.jednotky

OBSAH Čas
Organizace,

Metody
Poznámky

Úvodní Prezence, seznámení s obsahem TJ 2 min Hromadně

Přebíhaná ve čtvercích 2 × 4 min Skupinově

4 družstva po 3 ve 4 čtvercích, hráči vedou míč určeným způso-

bem na signál trenéra přebíhají do dalšího čtverce.

Během přeběhu atletická abeceda

Protažení v přestávce 2 × 2min Individual.

Hlavní

část Odkopávaná ve čtverci 5 min Hromadně

Hráči vedou míč v prostoru na signál trenéra odkopovájí míč

ostatním hráčům a snaží se krýt ten svůj.

Odebírání míče ve čtverci 5 min Hromadně

Hráči vedou míč v prostoru. Jeden je bez míče.Na signál se 

snaží vzít míč někomu z ostatních hráčů,když se mu to podaří

vymění si role.

Souboje 1vs1 na 
branku 15 min Hromadně

       T

Střelba s čísly

Hráči se pohybují volně ve čtverci s míčem.Mají přidělená čís- 20 min Hromadně

la.Po zvolání čísla trenérem si hráč vybírá stranu, na kterou

bude zakončovat a hráč s nejbližším číslem musí reagovat a 

běžet na opačnou stranu.např. Trenér vyvolá č.1 ten si vybírá 

pravou stranu hráč č.2 musí reagovat co nejrychleji a běžet

vlevo T

     x x

     x x



Hra 5 vs 5 20 min Skupinově

Závěr. Vyklusání na šířku hřiště, protažení 2 min Individual.

část
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