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1 ÚVOD

Mládež by

měla

být prioritou každého klubu. Domnívám se, že investice do ní

vložená je vratná. Nejen že
přísun peněz

zabezpečuje

z možného prodeje

hráčů.

měl

Proto by se

kvalitní tréninkové podmínky, dobré trenéry a veškeré
Samozřejmě,

že nejde jen o výkonnost a o peníze.

měl

oddíl, který by
nepříjemných

a

hodně

klub starat, aby
zabezpečení

Zvláště

úrovních je nezpochybnitelné hledisko prevence proti
Naši mladíci mají také

zaručuje

budoucnost klubu, ale

také

měli

určitý

chlapci

s tím související.

na nižších výkonnostních

různým civilizačním

chorobám.

blízko k návykovým látkám a drogám. Proto je tu sport a
působení

díky svému

nebezpečných

dítěte

od takovýchto

věnovat

své úsilí práci,

odvést pozornost

aktivit. Rozhodl jsem se proto

která si klade za úkol jakési mapování práce s

dětmi

na úrovni nižších výkonnostních

tříd.

Pokud mám studovat a mapovat
uvědomit změny,

k jakým v tomto

přípravu

věku

mládeže, pokládám za

důležité, vůbec

v organismu dochází. Jak tělo reaguje na
dítě vypořádat.

a s jakými obtížnými situacemi se musí

si

zátěž

Cinglová (2002) uvádí, že
Nedostatečné

pohyb musí být dávkován tak, aby stimuloval vývoj jedince.

i

nadměrné

zatížení zhoršuje funkci organismu. Zajímavé informace mi poskytl ve svém díle
Dovalil (2002), který mimo jiné zastává zdrženlivé stanovisko k rané specializaci: "ve
snaze dosáhnout brzy vysoké výkonnosti se nároky, tj. objem, intenzita a psychické
vypětí

s tím spojené,

důležitým

přenášejí

děti,

na

aspektem ve vývoji je

dokončen".

Dalším

věku vůči kalendářnímu.

Možné

jejichž vývoj není zdaleka

poměr

biologického

diference mezi akcelerovanými a retardovanými chlapci uvádí ve svém grafu Dovalil
(1998), jenž vyjadřuje možný rozdíl až

čtyř

dětí

věkem věku kalendářnímu. Vývojově vyspělí

asi 80% odpovídá biologickým

jedinci dosahují lepších
jak dále

doporučuje

výsledků

a bývají

let. Cinglová (2002) zjistila, že v kolektivu

často protěžováni.

Jednoduchým kritériem,

Cinglová (2002), k posuzování biologického

věku

je

určení

BMI

dítěte (hmotnost v kg/výška2 v m). Shrnutí zvláštností mladého lidského organismu

jsem nalezl v publikacích

věnovaných speciálně

Buzek, Procházka (1999) se věnují
popisují, je dobou pozvolného a

věkové

téměř

fotbalové

přípravě

mládeže.

Autoři

kategorii 6 až 12 let. Toto období, jak autoři

pravidelného

růstu

-

průměrně

2,5cm

ročně.

Zatímco v pubertě dosahují průměrné hodnoty růstu 7,5cm za rok. Fajfer (2005) podává
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trenérům
přemíře

informací se však

výtiskům

může

čtenář

nezkušený

ve svém oboru patří Abeceda tréninku

1988). S touto publikací se mi

dobře

určena

se zde

široké

veřejnosti. Autoři

věnují

dětí

dětský

alespoň

(Dovalil, Choutková

proto, že je svým podáním

odborně,

výchově dětí.

bychom neměli zapomínat na to, že

naším prvotním úkolem pomáhat, nebo

děvčat

a

zvláště

velmi

6 až 15 let. V

snadno ztratit. K významným

chlapců

pracovalo,

otázkám fyziologie, psychologie, tréninku i
tréninku

věnovanou dětem

mládeže informacemi nabitou publikaci

ale také

srozumitelně

Zastávají myšlenku, že

při

organismus stále roste. Proto je

nebránit

přirozenému růstu

a vývoji

dětmi

v oblasti

dítěte.

Dále mi šlo o vybudování jakéhosi teoretického základu pro práci s

fotlJalové přípravy. Nabízená literatura v sobě však zahrnuje spíše doporučenou
přípravu
určitě
řadu

mládeže. Ideální podmínky jak materiálního, tak odborného

nejsou ve všech oddílech,
Některé

publikací.

fotbalistů,

aby se

jsem se tedy

dobře

zvláště

přepisem

nalezneme

s obrázky

úspěšných

prodávaly a moc nových informací v nich nenalezneme. J?ržel

osvědčených autorů. Samozřejmě,

že všichni jsou zastánci všestranného

vývoje sportovce. Buzek, Procházka (1999) kladou
dovednostní trénink, jemuž je

třeba věnovat

důraz

na

speciálně

nejvíce pozornosti a

času.

dovednosti nelze trénovat v jednom období, každá aktivita potřebuje mít pro
"připravené

rozdělené

orgány". Fajfer (2005) uvádí tzv. senzitivní období

osmnáctého roku, ve kterých jsou uvedené dovednosti pro
Votík (2004) poukazuje na to, že není vhodné

měnit

míčem.

svůj

rozvoj

herně

Všechny

svůj

rozvoj

od šestého do
nejcitlivější.

obsah tréninku každý týden podle
míč",

aktuálního herm'ho výkonu a používá pojem "cit pro
kontakty s

který žák získává

častými

Nelze si jen naplánovat co, jak a kdy trénovat. Celý cyklus by

mít z hlediska didaktického postupu

určitou

mít předepsané

umět vhodně

části

a trenér by měl

formy nácviku, které

totiž

směru

pak amatérských. V tomto

jsou ovšem jen pouhým

zabezpečení

předkládá

měl

strukturu. Každá tréninková jednotka musí
využívat tzv.

metodicko-organizační

ve svém díle Psotta (1999). Je to tedy trenér, kdo

diagnostikuje a stanoví vstupní herní

způsobilost

a podle ní

nácviku a tréninku, vybírá obsah, volí odpovídající

zátěže,

určuje

konkrétní cíle

formy, metody, motivuje

žáky, organizuje, ovlivňuje, hodnotí jejich proces učení (Navara et al. 1986). Řídící
činnost

trenéra je specifické

ovlivňovacího

a kontrolm'ho

působení

na

procesu.

Semiginovský,
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hráče,

skládá se z rozhodovacího,
Dobrý (1988) rozlišují

před

rozhodování trenéra

zahájením tréninkového procesu (plánování) a

realizaci. Realizace rozhodnutí trenéra pak prochází

ovlivňovacím

při

jeho

procesem, na kterém

záleží efektivnost celého řídícího procesu.
J~

přípravu

jsem již podotkl, pro

využívá,

řekl

bych ideální podmínky pro trénink. S těmi se v praxi bohužel nesetkáme.

Tréninkový proces
úrovni se tyto
se tedy

mládeže existuje mnoho literatury, která však

ovlivňuje

činitelé ještě

věnuji

mnoho

činitelů.

V malých klubech na nižší výkonnostní

znásobují. Po teoretickém zpracování

praktickému získávání informací. To

věkových

uskutečním

zvláštností

formou

řízeného

rozhovoru s osobami zainteresovanými v klubu. Jedná se jak o trenéry, tak o
funkcionáře

vybraných

klubů.

Dále se

zaměřím

na

přípravu

žákovského družstva v

tréninkovém týdenním mikrocyklu, který budu pozorovat.
Rád bych, aby má práce byla

přínosem

nejen pro mne. Proto bych

chtěl

získané

informace z publikací, rozhovorů a pozorování mikrocyklu využít pro sestavení zásad a
doporučení

v

přípravě

mládeže ve specifických podmínkách. Cílem mé práce je tedy

získání informací o chodu klubu na úrovni mladších a starších
úrovně přípravy žáků

žáků

a

zjištění

celkové

v těchto klubech. V tréninkovém procesu se chci zaměřit na řízení

a ovlivňování z pozice trenéra.
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TEORETICKÁ ČÁST
2 CHARAKTERISTIKA VĚKOVÉHO OBDOBÍ 10- 14 let
2.1 Náhled
Do

dospělosti

rozměrů

se

člověk

a proporcí, ve

jedince a jeho

v mnoha

stavbě

žebříček

i funkci

směrech mění.

v přípravě

dětí

změnám tělesných

tělesných orgánů. Změnami je

zasažena psychika

hodnot. Dochází k určitému posunu v osobních vztazích a v

chování jako takovém. Má-li být trénink
zvláště

Dochází ke

dlouhodobě úspěšný,

nelze tyto poznatky

a mládeže ignorovat.

Vývoj změn je individuální. Často mluvíme o akceleraci (vývojové zrychlení =
biologický

věk

je vyšší než

věk kalendářní)

kalendářní věk převyšuje věk

biologický).

a retardaci (vývojové

Stupeň tělesného

sportovní výkonnosti. Více vyvinutí jedinci dosahují díky své
výkonů

a

převyšují

tak

hráče méně

na nižších výkonnostních úrovních

zpoždění =

vývoje se odráží na

tělesné převaze

lepších

somaticky vyvinuté. Domnívám se, že tento jev je
markantnější

a

značnou měrou ovlivňuje

výsledky

mužstev.
Nad změnami v lidském organismu bych se
jim

několik

chtěl

v této kapitole pozastavit a věnovat

stránek z mé diplomové práce. Považuji za vhodné nejprve shrnout

poznatky a díky nim si

uvědomit

lepší názornost jsem v této

objekt, který bude

části rozdělil věkovou

předmětem

mého výzkumu. Pro

skupinu 1O- 14 let na mladší ( 1O- 12

let) a starší (12- 14let) žáky.

2.2 Věkové období 10 -121et

2.2.1 Vývoj organismu
Změny

~

v lidském organismu lze pozorovat z několika hledisek.

Fyziologické

Mozek, jako orgán centrální nervové soustavy, tzn. nejvyšší
má

růst

v

podstatě ukončen

už na konci

předškolního věku.
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úrovně řízení

pohybu,

I když nervové struktury,

zejména v kůře mozkové~ dále dozrávají, nastávají příznivé podmínky pro vznik nových
podmíněných reflexů
koordinačně náročné
Dětský

a po 6. roce je nervový systém

dostatečně

složitější,

zralý i pro

pohyby. (6)
celkově

organismus je schopen podávat vysoce intenzivní výkony, ale

vykonaná práce, která závisí na
vyčerpat méně

době

práce je malá. Proto se

děti

snadněji

mohou

intenzivní, ale dlouhodobou prací, než vysoce intenzivní prací s vhodně

volenými přestávkami. (9)
~

Funkční

•

Nízká odolnost

vůči

při

LA -

déletrvající

zátěži

maximální (submaximální)

intenzity.
U

dětí

se minutový objem zvyšuje

hlavně

zrychlením tepové frekvence,

méně

zvýšením tepového objemu. Teprve v průběhu dospívání se zvýšené zatížení kryje také
většího

podílem

vysokých nárocích na přísun krve (vysokou tepovou frekvencí) u
značně

horší. V

svalů při

tepového objemu. Tím jsou podmínky pro zásobování

dětském věku

musíme proto mít na

prováděná

dospělým

oproti

paměti poněkud

schopnost déle trvající práce v anaerobních podmínkách.
trvající 20 s až 2-3 minuty,

dětí

zmenšenou

(Představuje

to

činnost

nejvyšším možným úsilím, tepová frekvence

při

tom přesahuje 190 tepů za minutu. (6)
•

Zlepšuje se přenos 02, což má za následek rozvoj oxidativních kapacit. Díky tomu
se také urychluje regenerační proces.
U mladších

žáků

je výhodou

intenzivním zatížení. (2)

poměrně

Dětskému věku

rychlá obnova energie po krátkodobém

vcelku odpovídá zatížení aerobní, tzn.

intenzivní (tep v rozmezí 130-170 za minutu),
přiklánějí

k názoru, že

přiměřený

přitom

trvající déle. Sportovní

trénink tohoto typu vede u

dětí

lékaři

se

mj. ke zvýšení

tepového objemu a jeho vyššímu podílu na minutovém objemu srdečním. (6)
•

Vyvíjí se svalstvo- přírůstek svalové síly.

•

Zlepšuje se ohebnost a kloubní pohyblivost.

•

Rozvojem orgánů a jejich systémů se mění tepová frekvence a krevní tlak.

ll

méně

);>

Somatické

Vývoj kostí a svalové hmoty není tak
třeba

toto období co

nejefektivněji

technických dovedností. Tento
publikacích často

označován

bouřlivý,

jako v následujícím období. Proto je

využít pro nácvik a zdokonalování obratnostních a

časový

interval v

životě člověka

proto bývá v mnoha

jako "zlatý věk motorického učení".

Kostra však není zdaleka vyvinutá,

rovněž zakřivení páteře

není trvalé.

Důležité

je

proto věnovat častou pozornost návyku dobrého držení těla. (5)
);>

Psycho - sociální
Autoři

odborných publikací nám nabízejí tyto pohledy na psychickou stránku vývoje

dítěte:

S dětmi kolem 10 a 12 let se trenérovi velmi

dobře

spolupracuje.

Chuť

po pohybu a

zlepšování se je ještě obvykle neopouští. (2)
Je to období

vzorů,

snahy vyrovnat se

dospělým,

využít zejména osobním příkladem a přibližováním

být jako oni. Trenér toho

vzorů

slavných hráčů.

Děti

může

si velmi

cení spravedlnosti až rovnosti v jednání dospělých vůči nim. (2)
Děti

v tomto

spočívá

také

věku

snadno

přijímají

odpovědnost dospělých:

názory druhých,
trenér

může

pro

dospělí

jsou autoritou. V tomto

pozdější

sportování, ale i pro

život svých svěřenců hodně udělat, ale také pokazit. (5)
Rysy osobnosti nejsou zdaleka ustáleny,
z radosti do smutku a naopak.
sledovat cíl,
Změny,

ostatně

soustředit

Slabě

děti

charakterizuje impulsivnost,

je zatím vyvinuta vůle,

dítě

nedokáže

dlouhodobě

se. (5)

ke kterým v organismu dochází, mají

různou

intenzitu a dynamiku. To je

patrné z grafu 1.; kde jsou znázorněny růstové křivky některých

těchto systémů

přechody

má přirozeně vliv na výkonnost jedince.
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systémů.

Vývoj

Graf č.l -

Růstové křivky některých systémů

Věk

1.

4

8

6

organismu (Havlíčková 1998)
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Organismus jako celek, pohybový,
lymfatické tkáně
nervový a smyslový systém
pohlavnf systém

srdečně-cévnf

a dýchacf systém a objem krve

Rozvoj pohybových schopností

V souhrnu zatížení musí mít
potřeby rovnoměrného

dostatečný

podíl všestrannost, jen tak lze z hlediska

vývoje kompenzovat vliv specializace. Tomu odpovídá velmi

široký výběr tréninkových prostředků i střídání prostředí, kde se trénuje.
Důraz

se klade

pohybovými

zvláště

činnostmi

na

koordinační

schopnosti (seznamování se s různorodými

a jejich osvojování, obohacováním zásoby pohybových

dovedností rozvíjet pohybovou zkušenost. (5)
Období mladšího školního věku je senzitivní především pro schopnosti koordinační a
rychlostní,

hlavně

rychlosti reakční a frekvence pohybů. V rámci přirozeného zvyšování

silových schopností je možné stimulovat
lokomoce.

Přiměřené

je i možné

zčásti

zařazování

bez doplňkového odporu. (5)
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i schopnost akcelerace a rychlost

dynamických

rychlostně

silových

cvičení

2.2.2 Cíle, obsah a výstup sportovní přípravy

Cíle

•

Sjednotit působení: rodina- trenér- učitel (vytvořit trvalý vztah).

•

Systematické učení a upevnění dovedností.

•

Variabilní použití základní techniky pod časovým a prostorovým tlakem.

•

Cílené učení základům taktiky Gak své technické schopnosti nejlépe využít).

•

Stimulace, případně stabilizace získaných kondičních schopností.

Obsah

•

Individuální činnosti (zdokonalování a stabilizace HČJ, trénink s míčem 7080 %tréninkového času).

•

Skupinové činnosti (herní kombinace) .

•

Taktika- průpravné hry jsou základem tréninkového procesu.

•

Cílená stimulace a zdokonalování koordinačních schopností (prostorová
orientace ve spojení s rychlostně silovými

•

Kondiční připravenost

cvičeními).

(anaerobní a aerobní kapacity se rozvíjí v průpravných

hrách- motivace, na speciální kondiční trénink není nutné klást důraz).

Výstupy

•

Úprava optimálního denruno režimu.

•

Výživa sportovce (negativní důsledky návykových látek).

•

Dodržovat pravidla, hrát "fair play".

•

Technicky zvládnuté HČJ.

•

Prostorová orientace na hřišti.

•

Přiměřeně

•

Naučené

zvládnuté taktické jednání (útočné, obranné a standardní situace).

a upevněné koordinační schopnosti tvořivě využívat při rozvoji

techniky.
•

Hra na více postech (universálnost).

14

2.3 Věkové období 12 -141et
označované

Toto období,

jako puberta, je charakterizováno

bouřlivým

vývojem

celého organismu.
2.3.1 Vývoj organismus
Pro názornost použijeme stejná hlediska.
~

I

'

Fyziologické
Fyziologické

změny

funkčními,

souvisejí s

Díky aktivizaci pohlavních

hormonů

se

proto se mohou tato témata prolínat.

začínají

projevovat významné

změny

mezi

chlapci a dívkami.
Vzestup pohlavních
uzpůsobeny
~

hormonů

zvyšuje svalovou sílu. Takovému

nárůstu

však nejsou

šlachy, vazy a jejich úpony. Z toho plynou různé zdravotní obtíže. (6)

Funkční

Vyvíjí se také

vnitřní

orgány (srdce, plíce, svaly, aj.), což má za následek rozvoj

biologických funkcí organismu. (6)
Tento vývoj má za následek vzestup výkonnosti. Progresivní

růst

v aerobní

vytrvalosti, podobně jako v rychlosti, explozivní a dynamické síle. V následující tabulce
č.

1 jsou znázorněny některé

funkční

údaje v porovnání s předešlou věkovou kategorií.

Tabulka č. 1 -Výsledky měření u skupin mládeže v kopané (Zelenka, 1987)

výška (cm)
hmotnost (kg)
tuk(%)
reakční doba na
optický podmět (ms)
stisk rukou (N)
TF klid (tepy/min)
TF max (teJ)y/min)
TK (torry)
W 170 (Wikg)
V02/ kg max (mVmin)
V02/ TF max (ml)

ml. žáci ( 1O - 12 let )
142-155
34-40
10,7-12

st. žáci ( 12 - 14 let )
162-170
50-56
13-16

169-179
255
85-73
188-176
150-160/50
3,3-3,6
54-60
11 + 16

170-160
412
85-76
196-186
175/45
3,5-3,8
52-58
13-18
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Somatické
Výrazně

se

mění

hmotnost a výška

těla.

Stavba kostí prochází složitým procesem,

který limituje výkonnost. Tento proces se nazývá osifikace.
ukončuje

u žen v 18 letech, u mužů ještě v průběhu dalších

lze proto kostru

zatěžovat

až po

dokončení

Definitivně

několika

se

kostnatění

let. Bez nebezpečí

vývoje, v tréninku se to týká

hlavně

posilování s těžšími břemeny. (6)
Stupeň růstu

vazy se v

a vývoje kostí

umožňuje

konečné podobě zpevňují

do

značné

ukončení

po

míry také rozvoj svalstva. Kloubní

vývoje

svalů. Neúměmě

vyvinuté

svaly mohou mít negativní vliv dokonce i na růst kostí. (6)
Celkově

se puberta projevuje

nezřídka

v menší pohybové koordinaci, v jakési

klátivosti až neohrabanosti (vrcholí kolem 14 roku). (6)
~

Psycho - sociální
Dítě začíná rozumět

značnou

racionálnímu zdůvodňování. Má již vysoké předpoklady vyvíjet

duševní aktivitu,

soustředění

vydrží delší dobu.

Dochází k výraznému prohloubení citového života, který poznamenává jistá
nevyrovnanost. Typická bývá náladovost. Nejistotu v odhadu vlastních možností
často

zakrývá vychloubáním a siláctvím

o samostatnost a vlastní názor, což je

či

Začíná

hrubostí navenek zastírá cit.

někdy

provázané až

dítě

usilovat

přepjatou kritičností vůči

okolí.
Současně

vzniká

přátelství, utvářejí

chlapců

Zřetelně

zájmy

zvětšuje

se i okruh chápání, objevují se znaky logického a abstraktního myšlení, rozvíjí

(5) Po stránce rozumové se dále

rozšiřuje

se

oddělují

a

děvčat.

se vztahy k opačnému pohlaví.

obzor,

se paměť. (6)
~

Rozvoj pohybových schopností

I když nástupem puberty mohou vznikat
hůře

zvládají

složitější cvičení,

určité

obtíže s obratností a

pevnější

nikdy

později.

chlapci

má se za to, že asi do 13 let se proces pohybového učení,

tj. osvojování nových a zdokonalování osvojených
efektivně, jak~

hlavně

pohybů, uskutečňuje

Zdá se dokonce, že pohyby

než ty, kterým se naučíme v dospělosti. (6)
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naučené

tak rychle a

v této

době

jsou

věku

Období staršího školního
koordinačních
větší míře

schopností a pro

zpočátku

je

rychlostně

stále

silová cvičení.

ještě příznivé
Později

pro stimulaci

podmínky dovolují ve

stimulaci vytrvalostních, rychlostních a silových schopností. Zpomaluje se

rozvoj kloubní pohyblivosti. (5)
Nervový systém je natolik tvárný, že

umožňuje

komplexní rozvoj rychlostních

schopností: reakce, jednotlivých pohybů i rychlosti frekvence,
proporčně působit

důležité

je v tomto

směru

na různé svalové skupiny, nejen na dolní končetiny. (5)

2.3.2 Cíle, obsah a výstupy sportovní přípravy

Cíle

•

Zkoordinovat náročné tréninkové úkoly se způsobem života (podpora).

•

Soustavně

rozvíjet samostatnost, tvořivost a zodpovědnost (vytvořit vědomí

spoluzodpovědnosti

za svůj fotbalový vývoj).

•

Vhodné využití dovedností v útočné a obranné fázi.

•

Rozvoj a stabilizace "dynamické techniky".

•

Úměrný rozvoj kondičních schopností.

•

Zvládnout požadavky týmového herního výkonu (různé herní systémy).

•

Regenerace pohybového systému.

Obsah

•

Sladění

sportovní přípravy se životem ve

•

Zdokonalování techniky (důraz na rychlost, přesnost, souhru).

•

Zdokonalování taktiky

(složitější

společnosti.

taktické úkoly, speciální úkoly nesmí

potlačovat tvořivost).

•

Kondiční připravenost (rozšiřovat

pohybové zkušenosti zejména obratnostního

a rychlostm1w charakteru, vytrvalost síla- medicinbal, dvojice, rychlost -
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průpravné

soutěže,

hry,

stanoviště, běh

motivace).

v terénu,

Výstupy
•

Aby hráč uměl zkoordinovat náročné tréninkové úkoly se

•

Bezpečně

•

Uplatňovat

•

Techniku rozvíjet ve spojení s taktikou (nalezení odpovídajícího řešení-

života.

ovládat základní techniku za časového a prostorového tlaku.
osvojené dovednosti v jednotlivých hráčských rolích.

způsob

taktika,

způsobem

provedení, technika).

•

Zdokonalovat kondiční připravenost v

•

Rozvoj

•

Znát a umět používat uvolňovací a protahovací cvičení.

kondiční připravenosti

součinnosti

s technikou a taktikou.

nespecifickými prostředky

(doplňkové

sporty).

2.4 Souhrn

2.4.1 Typické znaky pro jednotlivá období

I

10 -12let
• relativně

stejnoměrný

• rozvoj

a

představivosti

vývoj
• poddajná a nevyvinutá

• malá schopnost sebekritiky

kostra
• vývoj

paměti

'

• zařazování pohybových her
•nejpříznivější

pro motorické

učení

•optimismus, aktivita, zájem • všestrannost
vnitřních orgánů

.

je proporcionální k

krátkodobě zaměřená

• nácvik techniky

pozornost

• rozvoj rychlosti

1

výšce

I. plasticita CNS

I• rychlý rozvoj zejména

l

• silné citové procesy

• posilovat vůli

·lavinovité osvojování

• přátelský a spravedlivý

nových dovedností

rychlosti a obratnosti
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přístup

12 -14let
• tělesné dozrávání

• duševní dozrávání

• růstové zrychlení,

• rozvoj

nerovnoměmý

paměti

• všestranný rozvoj osobnosti

a

• význam kolektivu
I

,. správný osobní příklad

představivosti

vývoj

• vznik disproporcí

• malá schopnost sebekritiky · • možnost soustředěnějšího

• dýchací a oběhový

• přechod od fantazie k

vytrvalostního tréninku

realitě

aparát při zvýšených

• nepřipustit zcela
vyčerpávající

• optimismus, aktivita,

nárocích pracuje
neekonomicky

sugestibilita, zájem

• vzestup výkonnosti

• proces

• značné individuální

• podporovat i jiné aktivity

osamostatňování

a

•přísný,

ale spravedlivý

přístup

nezávislosti

rozdíly v motorice

zatížení

• projevy neposlušnosti,

• možná diskoordinace

drzosti a negativismu

2.4.2 Senzitivní období
Následující tabulka
pohybové schopnosti

č.2

poukazuje na

nejefektivnější.

věková

období, v nichž je trénink

Tato schopnost by pak

vhodnými stimuly rozvíjena.
.I
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měla

určité

být v tomto období

Tabulka č. 2 - Senzitivní období základních poh. schopností (Hirtz, 1985 a
Winter, 1984)

Nástup

Senziti'llí období

Pohybová schopnost

~

Nevthraněný

Aerobní vttMiost
Rych. silová anaerobní

Pozdní

Staticko silová (max)
Silo\é vttMiost
Prostorová orientace
Pohybli\OSt
Akční a běžecká
Rychlostně

r.

Střední

silo\é s.

Ro'llo\éha
Rytmičnost

..

Kinestetická diferenciační
Reakční a frek\enční

r.

Raný

Obratnostně koordinační

Věk

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pro pohybové schopnosti dále platí, že jejich vývoj je

různý

Vývojové křivky pohybových schopností zobrazuje graf č. 2..
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a trvá

různou

dobu.

Graf č. 2- Zobecněné schéma přirozeného vývoje pohybových schopností
(Štilec, 1989)
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2.4.3 Motorické schopnosti a jejich trénink
Obratnost: Jedná se o komplex těchto

nejdůležitějších

•

Spojování pohybů

•

Vnímání a rozlišování polohy těla

•

Rytmická schopnost

•

Rovnováha

•

Orientace v prostoru a čase

•

Schopnost učit se rychle nové pohyby

schopností:

Pohyblivost: Rozumí se jí schopnost vykonávat kloubní pohyby ve velkém rozsahu.

Rozsah v kloubech umožňuje, ale také omezuje řada činitelů:
zvláštnosti
činitele,

kloubů,

síla

svalů,

pružnost a

teplota prostředí, aj.
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uvolněnost svalů, věk,

únava, psychické

Zásady pro ovlivnění pohyblivosti:
•

méně,

ale častěji

•

dosažená úroveň se musí průběžně udržovat

•

před cvičením je

•

8 - 12 ev. na různé klouby, na každý kloub 2 - 3 ev.

•

plná koncentrace na cvičení

•

dbát nejen na protažení, ale i na uvolnění

vhodné určité zahřátí těla

svalů

Optimální pro fotbal je fyziologický rozsah pohybu v kloubech.
Rychlost: Rychlost

patří

dveře

k základní a limitující schopnosti, která otevírá

do

umožňuje

vyšších pater fotbalového nebe. V tomto období již nervový systém
komplexní rozvoj rychlostních schopností.
Rychlost rozeznáváme:

•

reakční

•

lokomoční

· - jednotlivého pohybu
- frekvence pohybů

Rozvoj jedné z rychlostních schopností automaticky
ostatních. Rychlostní schopnosti jsou geneticky nejvíce

nezabezpečuje

podmíněny. Věk

zlepšování

mezi 10- 13

lety je z fyziologického hlediska rozhodující pro rozvoj rychlostních schopností. Do 12
let se

doporučuje

rychlostně

více se

zaměřit

na frekvenci pohybu a

postupně přecházet

na rozvoj

silový.

Zásady pro rozvoj rychlosti:
•

vysoké úsilí

•

doba trvání nejvýše 10- 15s

•

dostatečný odpočinek

•

opakovat, dokud se rychlost cvičení nesnižuje

•

k dosahování maxima napomáhá soutěživost (dvojice, družstva, ... )

•

psychický stav- naladění,

chuť
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( kvalitní rozcvičení: 15 - 20min )

Tabulka
(Havlíček
Věk

č.

3-

Příklad

dávkování

běžeckých cvičení

v rychlostním tréninku

a kol. 1973)
délka běhu

----------------~==~==~------~==~====~

12- 13 let

15m
20-25 m
60m

13- 14let

15m
20-30 m
60-80m

maximální rychlost s odpočinkem v poměru 1 : 6
Vytrvalost: Odolnost

vůči únavě

a rychlost zotavování jsou

důležité činitele,

které

ovlivňují to, aby mohl jedinec potřebným způsobem Vůbec trénovat. K tomu podstatně
přispívají

vytrvalostní schopnosti. Trénink dlouhodobé vytrvalosti

desátého roku

věku dítěte.

podporuje zdravý vývoj
pravidelně věnují
zatěžování

zaměření

Pokud není trénink tohoto

oběhového,

může začít

extrémní a monotónní,
dětí,

dýchacího a svalového ústrojí. U

sportu, bývají klidové hodnoty TF

výrazně

kolem

nižší, což

které se

svědčí

o vlivu

na ekonomizaci činnosti srdce.

Děti mají však nižší toleranci k acidóze, proto se nedoporučuje zařazovat stimulaci
anaerobně

vytrvalostních schopností před dvanáctým rokem.

Vytrvalost můžeme rozdělit na:

•

aerobní
dlouhodobou- činnost trvající déle než 3 min
střednědobou- při

•

tréninku se

částečně

stimuluje i LA systém

anaerobní
krátkodobou

činnost

trvající 2 až 3 minuty, negativní projevy

v metabolismu

rychlostní- zatížení 5 - 20 s maximální intenzity, oproti rychlostním ev.
zkracujeme
Síla: V

dětském věku

odpočinek

má spíše

a zvyšujeme počet opakování

podpůrný
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význam pro rychlostní a

koordinační

schopnosti. Díky zrychlenému
zpomalení

růstu

přednost

tzv.

gymnastiky a
skupiny,

síly.

Při

nepřetěžovat

v období mezi ll - 13 lety dochází ke

posilování je nutno postupovat

"přirozenému
úpolů.

růstu těla

nenáročných

posilování" pomocí
dětí

Posilování

by

mělo

obezřetně. Měli

bychom dávat

cvičení

být orientováno

kondiční

na velké svalové

klouby a páteř.

2.5 Doporučení
~

Ne všichni však mohou dojít až na vrchol, proto posilujeme

vědomí,

že

čas

strávený ve sportu přináší hodnotnou životní náplň a smysl. (6)
~

Není vůbec lhostejné, co kdy v tréninku děláme, kolik a jakou intenzitou trénujeme.
Mnoho

~

cvičení

Období 1O -

ztrácí smysl, není-li použito v pravý čas a na pravém místě. (6)

13 let je považováno za období velice

"rychlostního základu". Jeho zanedbání se v
obtížně.

~

pozdějším

příznivé

pro získání

tréninku kompenzuje velmi

(6)

Obohacování novými pohyby má být

nepřetržité.

Jestliže se delší dobu žádným

novým pohybům neučíme, samotná schopnost "učit se" se snižuje. (6)

~

Citlivá

(senzitivnť)

odděleně

po

sobě,

období pro

nýbrž se

nejvýznamnější

pohybové schopnosti nenásledují

časově překrývají, nejsilněji právě

ve

věkovém

období

6- 12 let. (2)

~

Hlavní pozornost a nejvíce tréninkového
věnovat

řešení

~

času

je

potřebné

nácviku fotbalových dovedností, což znamená

po celý žákovský

především

ovládání

věk

míče

a

herních situací (speciálnímu herně dovednostnímu tréninku). (2)

V kondiční oblasti

věnujeme

obratnosti nohou bez

míče,

nejvíce

času

rozvoji startovní a

dynamické síle a

(držení těla, zachování svalové rovnováhy). (2)
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běžecké

zdravotně zaměřenému

rychlosti,
posilování

VÝZKUMNÁ ČÁST
3 METODIKA

3.1 Úkoly a cíle práce
Za

důležité

pokládám

uvědomit

část

zahrnuje. Proto jsem úvodní
období. V této

části

vlastně

si, co

mé práce

diplomové práce se

v

sobě věková

věnoval

charakteristice tohoto

podrobně věnuji
Při

vývoji, motorickým schopnostem a jejich tréninku.

kategorie 1O - 14 let
věkového

lidskému organismu a jeho

sestavování této kapitoly jsem

vycházel z odborné literatury podrobně popsané v seznamu.
a) Mým hlavním cílem je zjištění, jak vypadá příprava mládeže (1 O- 14 let) v
klubech, které hrají se svými družstvy nižší
se kterými se tyto kluby a

trenéři

soutěže.

potýkají. Díky

pomoci odborné literatury se pokusím

Chci zjistit největší problémy,
výsledkům

vytvořit

z této studie a za

přípravy

návrh

v

těchto

specifických podmínkách.
b) V rámci druhého úkolu mého výzkumu se zaměřím na trenéry a jejich plánování
a ovlivňování v oblasti řízení tréninkového procesu.

3.2 Metody výzkum u

I

případovou

Pro samotný kvalitativní výzkum použiji tzv.

studii. Protože budu

studovat více formálních skupin, bude tato studie mnohopřípadová.
K získávání informací využiji dvou metod, dotazování a pozorování. Z
forem dotazování jsem si vybral kompromis v
dotazování. To se

celého procesu.

vyznačuje

Při

fráze

odpovědí

neboť

jsem musel

defmovaným

podobě

účelem, určitou

kvalitativním dotazování se nikdy

semi-strukturovaného

osnovou a velkou pružností

nepředkládají předem určené

nebo jejich kategorie. Toto pravidlo jsem musel
některým respondentům naznačit,

co po nich

se totiž orientovali v odborných termínech. Dával jsem si
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různých

několikrát

vůbec
při

porušit,

chci. Ne všichni

tom pozor, abych

dotazované žádným

způsobem

neovlivnil.

Výhody získávání informací formou rozhovoru, díky kterým jsem si i tento

způsob

vybral:
•

Osobní kontakt umožňuje hlubší proniknutí do motivů a postojů respondentů.

•

Dá se přizpůsobit zvláštnostem různých situací.

•

Lze přezkoušet, zda respondent otázkám porozuměl.

•

Respondent může vyjevit své zcela subjektivní pohledy a názory.

•

Lze při této metodě zachytit vnější reakce dotazovaného.

•

Podaří-li

se navodit

důvěryhodnou

atmosféru,

můžou

se odhalit jinak

nedostupná fakta.

Jak jsem již zmínil využiji tzv. semi-strukturovaného rozhovoru. Pro praxi to
znamená, že spojím dva typy
strukturovaný rozhovor s

rozhovorů

otevřenými

a pokusím se využít jejich výhody. Jedná se o
otázkami. Tento typ se používá, když je nutné

minimalizovat variaci otázek. Redukuje se tak odlišnost získaných dat mez1
jednotlivými rozhovory. V tom bohužel
znemožňuje

spočívá

neboť

do jisté míry

vzít v úvahu individuální rozdílnosti. Proto použiji prvky rozhovoru

pomocí návodu, který je ze strany tazatele
návodu. Tento

způsob

volně usměrňován

vytvořím

podle

připraveného

dovoluje lidem uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti.

Budu tedy podstupovat rozhovory s trenéry a
interview si

omezení,

pomocný

formulář

předními činovníky klubů.

Pro

pro vedení rozhovoru. V samotné diskusi se

pak budu snažit citlivě volit doplňující otázky a zjistit tak co nejvíce informací.
Další metodou, kterou požiji
tento

záměr jsem

při

mém výzkumu je kvalitativní pozorování. Pro

si vybral neparticipantní přímé pozorování. Při aplikaci této metody

se usiluje o co nejpřesnější záznam událostí. Metoda se používá po získání informací od
klíčového

informanta, což pro

mi poslouží k

ověření

mě

bude

představovat

rozhovor s trenérem. Tato metoda

si získaných informací a ke zkvalitnění mého náhledu na přípravu

mládeže v klubu. Pozorovatel má být v minimální interakci (odstup, neutrální
Při

pozorování se

zaměřím

přístup) .

na tréninkový mikrocyklus, který vyvrcholí mistrovským

zápasem. Bude se tedy jednat o dvě tréninkové jednotky a jeden zápas.
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V tréninkové jednotce se budu zajímat o:

Při

•

členění

•

používání metodicko - organizačních forem

•

celkovou organizaci TJ (návaznost, prostoje, přípravu cvičení, ... )

TJ

pozorování zápasu se budu zajímat o:
•

informace a pokyny směrem k hráčům
věcnost

konkrétnost
motivace a podpora hráčů
•

zda si trenér dělá poznámky

3.3 Respondenti
Svůj

výzkum uskutečním v těchto klubech:

žákovská soutěž

AFK Sokol Semice

LA.

třída

sk.C.

Slovan Lysá n/L.

LA.

třída

sk.B.

AFK Sadská

okresní přebor

TJ FKLitol

okresní soutěž

Rozhovory chci vést jak s trenéry, tak s

funkcionáři

každého klubu, abych zjistil zda

se budou získané informace shodovat a zda "vědí", co která strana provádí.
Vybral jsem si úzký okruh klubů v blízkém okolí. Toto cílení je záměrné,
přehled

o

provádět

dění

neboť

mám

v tomto regionu a o jednotlivých klubech. Osoby, se kterými budu

rozhovory znám a

často

konkrétní situace a problémy.
vytratit. Nedaleko jsou

města

Při

s nimi i spolupracuji. Mohu se tedy

zaměřit

na

mapování širšího okolí by se mohl kýžený efekt

Nymburk,

Poděbrady,

Stará Boleslav, Brandýs nad

Labem, Čelákovice, Český Brod, která mají své specifické podmínky a jejich podrobný
rozbor by přesáhl rámec této práce.
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3.4 Tématické oblasti v rozhovorech
1. Jaký je stav přípravy žáků v klubu a úroveň komunikace mezi trenéry a
funkcionáři

klubu.

•

podmínky

•

financování

•

zabezpečení

•

postavení a charakter práce u mládeže v klubu

•

návaznost systému přípravy

•

největší

odbornými kádry

problémy týkající se této kategorie

2. Řízení tréninkového procesu trenérem- činnost rozhodovací a ovlivňovací.
•

víceletý plán (perspektivní),

roční

plán (makrocyklus), operativní plán

(mezocyklus, mikrocyklus)
•

koncepce tréninků

•

výkonnostní cíle

•

úkoly pro jednotlivé složky TJ

•

stavba TJ

•

používání metodicko-organizačních forem (MOF)

•

co trenéra v tomto procesu ovlivňuje:
•

výkonnost

•

individuální zvláštnosti

•

možnosti,

•

podmínky

•

vzdělání,

•

informace ze zápasů a z TJ

zkušenosti (studie, konzultace sjinými trenéry, ... )

3.5 Vyhodnocování
Obsahová analýza

- dokumentů zachycených v tištěné podobě
- magnetofonových záznamů

Nejprve budu analyzovat záznamy od každého informanta zvlášť. Provedu to tak, že
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určím

hlavní hlediska analýzy - sestavením systému kategorií, podle kterých budu třídit

údaje.
Postup při hodnocení výsledků:

I

I

}>

označení

}>

uspořádání

}>

vytvoření

hierarchické struktury témat

}>

vytvoření

výzkumné zprávy

}>

shrnutí

}>

důsledky

témat v rozhovorech
témat

pro další práci

Seznam témat od prvního informanta použiji v analýze dalších

záznamů, přičemž

budu hledat podobnosti, ale i odlišnosti v jednotlivých tématech. Tento postup funguje,
podle odborné literatury pouze pro 5 - 6 interview, kdy je možné si zachovat přehled o
obsahu všech rozhovorů.
Kvalitativní komparativní analýzarůzné

Zaměřená

na

případy

zkoumá podmínky pro

možnosti koncového stavu. Celé srovnání proběhne na dvojí úrovni:

A)

uvnitř

klubu- věnované vzájemné spolupráci a podpoře

B)

mezi jednotlivými kluby -

jednotlivých oddílech, jejich

způsob

zaměřeno

na

podmínky

3.6 Interpretace výsledků
1) popis osob a úrovně jednotlivých rozhovorů
2) základní informace o klubu- tabulkové uspořádání
3) analýza jednotlivých rozhovorů
porovnání odpovědí mezi kluby
porovnání odpovědí klubových činovníků
4) porovnání výsledků pozorování tréninkového mikrocyklu
doporučení

mládeže v

práce s mládeží a problémy, na které v klubech

naráží.

5)

přípravy

pro přípravu mládeže ve specifických podmínkách
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4 VÝSLEDKY

Nejprve se pokusím nastínit, na jaké bázi probíhaly jednotlivé rozhovory. Celkovou
atmosféru

těchto rozhovorů

a objektivnost jednotlivých

zdrojů.

kapitole 2 (metodika), osoby, s nimiž rozhovory povedu více,
po lidské stránce odhadnout. Tito lidé
nepřekvapili.

Pro

mě

přehlednost jsem vytvořil

Jak jsem již podotkl v

či méně

znám a dokáži je

tedy svým postojem a jednáním nijak

tabulku s různými charakteristikami a jejich

ohodnocením.
Každý dotazovaný obdržel pro přehlednost
AFK Sokol Semice- Fl, F2

svůj

(funkcionáři)

kód.

I TI, T2

(trenéři)

FK TJ Litol- F3 I T3
AFK Sadská- F4 I T4
Slovan Lysá n/L- F5 I T5
Dotazovaných respondentů je tedy celkem deset, z toho 5 trenérů a 5 funkcionářů.

4.1 Charakteristiky rozhovorů
Nejprve jsem

důležité

údaje seskupil do tabulek

č.

4 a 5 a ohodnotil je známkou.

Známkování charakteristik je podle numerické stupnice ( 1 = nejlepší, 5 = nejhorší ).

Tabulka č. 4 - Hodnocení rozhovorů s funkcionáři

Semice
Fl F2

Lito I
F3

Sadská
F4

Lysá n/L
F5
3

Otevřenost odpovědí

1

1

2

2

Upřínmost odpovědí

2

2

2

3

N adšení pro svou práci

3

3

I

2

2

Zájem o tuto práci

3

3

3

3

4
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I

3

Tabulka č. 5 - Hodnocení rozhovorů s trenéry

Lito]

Semice
Tl 12

T3

Sadská
T4

Lysá n/L
T5

Otevřenost odpovědí

1

1

2

1

1

Upřímnost odpovědí

1

1

2

I

2

Nadšení pro svou práci

2

2

3

1

2

Zájem o tuto práci

2

1

3

3

3

Nízké známky v oblasti zájmu o tuto práci asi nijak
myslím spíše v tom smyslu, že nikdo nejevil
v

podstatě

nikoho nezajímala

příprava

větší

nepřekvapují.

Toto hodnocení

zájem o to, jak reagovaly jiné strany a

mládeže v jiných klubech.

Trenéři

jsou mezi

sebou naučeni z dospělého fotbalu jisté rivalitě, což v případě mládeže vede ke
tak malém regionu je totiž celkem nouze o

děti.

Proto by

měli trenéři

škodě.

V

spolupracovat a

znát své možnosti.

FUNKCIONÁŘJ

AFK Sokol Semice:
Fl -

Můj

dobrý

větších problémů.

přítel,

vykonává v klubu funkci

Bohužel je velmi

pracovně

předsedy.

Rozhovor

proběhl

bez

vytížen a nestíhá vše tak, jak by v této

pozici měl.
F2 - S tímto
proběhl

člověkem

se také dlouho znám. Svou funkci vykonává krátce. Rozhovor

bez problémů.

FK TJ Litol:
F3 - Veliký nadšenec do fotbalu. Velmi ambiciozní

člověk,

který má na

svůj věk

skvostné nápady. Bohužel ne vždy se mu podaří tyto nápady dovést do zdárného konce.
Když s ním
ve

člověk

mluví, má pocit, že nic není problém. Asi také proto musí být vždy

střehu.
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AFK Sadská:
F4- Člověk stvořený k vedoucím pozicím. Je to podnikatel, který má významné
postavení, proto je asi také presidentem klubu. Mládeži se

věnuje.

Rozhovor byl velmi

zajímavý.
Slovan Lysá n/L:
FS- Podnikatel, který je zvyklý spíše obchodovat. Opět příklad toho, že se fotbal bez
peněz

neobejde. Spíše žije

dospělým

mužstvem než mládeží.

Většinu věcí

týkající se

mládeže nechává na trenérech.
TRENÉŘI

AFK Sokol Semice:
Tl -

Můj

dobrý

přítel,

delší dobu spolu pracujeme u mládeže, máme

společné

povolání. Často spolu konzultujeme přípravu, v interview nebyla nejmenší překážka.
T2- Protože trénuji mládež v tomto klubu již devátým rokem, zahrnul jsem své
odpovědi

také do této práce.

FK TJ Litol:
T3 -

Při

tomto rozhovoru jsem si

nepřipadal,

jako když mluvím s fotbalovým

trenérem. Byl to spíš rozhovor s "pracujícím tatínkem", který chodí na tréninky s dětmi
a občas jim něco poradí.
AFK Sadská:
T4- Tento
dětmi.

člověk je

Ví, co chce

přijemný

velmi sympatický mladík. Díky své profesi je zvyklý na práci s

dělat

a v otázce trénování má celkem jasno. Rozhovor s ním byl

a zajímavý. Obohatil mě o spoustu zajímavých názorů.

Slovan Lysá n/L:
T5 - Zajímavý

člověk.

Fotbal má rád a je schopen mu

něco obětovat.

Z rozhovoru

však vyplynulo, že žáky trénuje ze zištných důvodů. Má za svěřence totiž svého syna, se
kterým chce vykopat vyšší
samozřejmě

soutěž

a poté

přestoupit

nejsou na škodu, ale ostatní

"spravedlivých not".
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do pražské Slávie. Jisté ambice

děti jistě

vycítí, když není vše podle

4.2 Porovnání odpovědí mezi kluby

4.2.1

Označení

a uspořádání témat rozhovorů

1) základní informace o klubu (ot. 1 - 4)
2) materiální zabezpečení a podmínky (ot. 5,6)

FUNKCIONÁŘI
1) financování

-klubu (ot. 30- 32)
- trenéra a

žáků

(ot. 26 - 29)

2) charakter práce u mládeže, priority klubu (ot. 24, 35- 38)
3) největší problémy klubu při práci s mládeží (ot. 41, 42)

TRENÉŘI

1) základní informace o trenérech (ot. 7- 13)
2) tréninkový proces (ot. 4, 14, 16, 17-23, 30)
3) charakter práce u mládeže (ot. 40, 44)
4) největší problémy při práci s mládeží (ot. 45)

33

4.2.2 Výsledky rozhovorů

1) základní informace o klubu

Tabulka č. 6 -Základní informace o klubu

AFK Sokol Semice I

•

Počet

I

AFKSadská

3

I

Jaké hrají

3

I

I Okresní soutěž
I Okresní přebor
Mládežnická základna klubu I dětí ve věku 1O- 14 let

50-60122

•

Slovan Lysá niL

80120
I
Jaké příčky žáci obsazují?

střed

Semice tuto

I

5

I

I. A

60120

soutěže?

I. A

•

I

mládežnických mužstev?

5

•

TJFKLitol

I
soutěž

označil ambiciozně

postup

I

40 I 15-20

I

I

horní příčky

I

střed

hrají již 9 let bez sestupových starostí. Litolský

funkcionář

sice

postup, ale je to spíše jeho přání. Sadská, jak jsem se dozvěděl, chce

tuto sezonu bojovat o postup do I. A

třídy.

Lysá by

minulosti balancovala na pokraji sestupu a ani v této

chtěla

sezóně

také postupovat, ale v

tomu neníjinak.

2) materiální zabezpečení a podmínky

Tabulka č. 7 - Materiální zabezpečení a podmínky

•

ano
I
I
Jsou k dispozici tréninkové pomůcky?
ano

•

ano

I

ano

ano

I

ano

I

ano

zatím ne

J

ne

I

ne

I

ne

I

ano -letní

I

Mají žáci svou kabinu?
bez sprch

•

Slovan Lysá niL

TJFKLitol

ano

•

I

AFKSadská
I
Je k dispozici kvalitní tréninková plocha?

AFK Sokol Semice I

Jezdí žáci na
ano

I

soustředění?

I

ne

34

--

,-----

- ~------

AFK Sokol Semice

•

~ - ---- ··· -

AFK Sadská

I

Slovan Lysá niL

autobus

I

autobus

I

ano

Jak se žáci dopravují na zápasy?
autobus

•

--

TJ FK LitoI
auta

I

I

Je k dispozici hlavní hřiště na mistrovské zápasy?
ano

ano

I

ano

I

FUNKCIONÁŘI

V těchto podkapitolách použiji již zmíněné

označení

pro

funkcionáře

(Fl - FS) a pro

trenéry (Tl - TS).

1) financování
• Jaké jsou roční příspěvky žáků?
Fl- SOO,F2- SOO,F3 -I
F4-/

FS -700,Mužstva, která hrají

finančně náročnější soutěž

se bez mládežnických

příspěvků

neobejdou.
• Na co jsou tyto

příspěvky

použity?

Fl- na chod mládeže (soustředění, ... )
F2 -nevím
F3 -I
F4-/

FS- na materiální vybavení pro mládež.
Příspěvky

jsou využity ve

prospěch dětí. Funkcionář

Semic dokazuje svou odpovědí,

že s těmito financemi si vedoucí hospodaří sami.
• Jaký je roční rozpočet klubu, mládeže,

žáků?

Fl- klubu 600 000,-; mládeže 200 000,-;

žáků

100 OOO,-

F2- klubu 700 000,- ; mládeže 120 000,- ; žáků 60 000,-

3S

žáků

F3- klubu 400 000,-; mládeže 80 000,-;

40 OOO,-

F4 -klubu 550 000,- ; mládeže 100 000,- ; žáků 35 000,FS- klubu 500 000,-; mládeže 150 000,-;

žáků

60 000,-

Rozpočty klubů jsou obdobné. Částky vynaložené na mládež jsou však rozdílné.
Uvědomíme-li

si, že se za 15 tis. dá pořídit sada dresů, jsou tyto

částky

nezanedbatelné.

Zajímavé jsou výpovědi obou semických funkcionářů, které se liší až o 100 000,-.
• Kdo hradí náklady na cestu na mistrovské zápasy žáků?
Fl-klub
F2 - klub 100%
F3 -klub
F4 -klub
FS -klub
O cestovních nákladech je v každém klubu jasno, veškeré výdaje jsou hrazeny

klubem.
•

Přispívá

klub na soustředění mládeže?

Fl-30%
F2 -

materiálně

(strava)

F3 -I
F4-/
FS -ne
V Semicích využívají dobrého vztahu s

získávají potraviny na
než spoléhat na
není

dopředu

svůj

soustředění.

klub. Každá

potravinářskými

firmami, díky kterému

V Lysé si tyto akce musí zajistit jiným

větší

vše jisté. Tyto akce jsou

akce typu
náročné

soustředění

na

přípravu,

má svá specifika a nikdy

organizaci a

zajištění.

málo lidí je ochotno vybrat si svou dovolenou v zájmu žákovského družstva.
• Kolik děti doplácí na soustředění?
Fl-70%
F2 -30 až 50%
F3 -I
F4-/
FS -80%
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způsobem,

Jen

Opět značný
zmíněné

rozdíl ve

výpovědi

semických

materiální výpomoci, už klub v další

funkcionářů.

podpoře

To

naznačuje,

že

kromě

již

nijak zainteresován není. V Lysé

spoléhají na většinovou podporu ze strany rodičů.
• Dostává trenér nějakou fmanční

odměnu?

Fl-ne
F2-ne
F3 -ne
F4-ne
FS-ne
Zde se shodli všichni dotázaní a
dostávají trenéři

odměnu jen

odpověděli

stejným

způsobem.

Na této úrovni

zcela výjimečně.

• Dostává klub sponzorské dary na mládež?
Fl -ano - minimální
F2 -ano
F3- ano 80 000,-/ rok
F4- ano 40 000,-/ rok

FS -ano
Z

těchto odpovědí

představují
přístupu

je

zřejmé,

že kluby jsou na sponzorských darech závislé a

částky

velké procento z celkové sumy pro mládež. Celý proces záleží na lidech a

k tomuto

způsobu

získávání prostředků.

• Dostává klub nějaké dotace na mládež? (ČMFS, OFS, granty)
Fl-ne
F2 -ne, klub má špatné vztahy s OFS
F3 - ne
F4- dle tabulek za reprezentování okresu
FS-ne
Tyto
přípravě

odpovědi

jsou celkem smutné,

mládeže než samotný svaz ...

neboť

kdo jiný by už

zvláště,

pracovat bez nároku na odměnu.
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měl

mít zájem na kvalitní

když se najdou lidé,

kteří

jsou ochotni

• Spolupracuje klub s obcí? Gak?)
Fl -ano- bylo 100 000,- I rok, nyní je pouze 15 000,- I rok
F2 - ano -

finanční

výpomoc

F3- ano- finanční příspěvek na rekonstrukci objektu
F4- minimální výpomoc obce
F5 -ne
Spolupráce s obcí je velmi citlivé téma a
Finance se tímto
Při

způsobem

podstatně

záleží na vzájemných vztazích.

získat dají a jak vidno, rozdíly v

částkách

spolupráci se však nernusí vždy jednat jen o finance, jiný

jsou markantní.

způsob

podpory však

zástupci klubů neuvádějí.

2) charakter práce u mládeže, priority klubu

• Co pokládáte za nejdůležitější, aby se hráč naučil v žákovském věku?
Fl

-umět

zpracovat, vést a přihrát míč

F2 - dovednosti s míčem + pravidla
F3 - pravidla, dovednosti s míčem,

vědět,

kde má stát

F4 - herní činnosti jednotlivce
F5 - dovednosti s míčem,
V

některých případech funkcionáři

důležité

ti,

vědět

kteří

kde má stát

trošku zaváhali, ale nakonec všichni

dovednosti s míčem, což považuji za správné. Jasno v této otázce

označili

za

měli zvláště

mají hráčskou minulost.

• Jaká je v současnosti priorita klubu?
F 1 - výsledky všech mužstev
F2- výsledky "A" mužstva, nové zázemí pro mládež
F3 - celkový chod klubu + zázemí
F4- udržení

soutěže

v dospělé kategorii,

zkvalitnění přípravy

mládeže

F5 -kvalitní hra všech mužstev
Všichni fanoušci jsou
přizpůsobují

zvědaví

na hru a výsledky prvního mužstva, tornu se také

v klubech. Všichni by chtěli zkvalitnit podmínky, přípravu a hru samotnou.

Žádné konkrétní plány však funkcionáři nenaznačili. Vše je totiž závislé na množství
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fmančních prostředků.
neopomněli

Dotazovaní zástupci věděli, že mi jde především o mládež, tudíž

zmínit ani tuto kategorii.

• Reprezentují klub žáci v okresních výběrech?
Fl- asi ano
F2 - ano, 6 chlapců
F3 -ne
F4 -ano -4
F5 - ano - 4 až 6 chlapců
Na to, že kluby s okresním svazem nevycházejí zrovna v dobrém, což vyplývá z jiné
otázky této studie, mají kluby vcelku vysoké zastoupení ve výběrech. Ovšem

funkcionář

s označením Fl o tom kupodivu ani neví.
• Kolik domácích hráčů hraje za dospělé?
Fl- 10 hráčů
F2-90%
F3- 6 hráčů
F4 - 6 - 7 hráčů
F5- 5 hráčů
To jsou

pěkné

výsledky. Dokazují, že vychovaní

hráči

dostávají

příležitost

v

seniorských mužstvech.
•

Uplatňují

se "odchovanci" v jiných klubech?

Fl- ano, i vyšší soutěže než krajský přebor
F2 -ano
F3 -ano
F4-ano
F5 - ano,
Hráčů, kteří

převážně

nižší

soutěže

než LA třída

se prosazují ve vyšších

soutěžích

zastoupení v tomto hledisku zaujímají pravděpodobně
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moc není. Nejvyšší procentuální
semičtí

odchovanci.

3) největší problémy klubu

při

práci s mládeží

• Co považujete za nejdůležitější v přípravě mládeže?
Fl- žáci by se měli naučit ovládat míč (zpracovat, přihrát, ... )
F2 -technika- HČJ, aby byl hráč "obounohý"
F3 - herní dovednosti
F4 - HČJ, disciplína- herní i morální
F5 -prevence proti drogám, aby se bavili hrou
V

těchto odpovědích

ostatních musím podotknout, že
Důležité

Lysé n/L (F5). Na obhajobu

zmíněnou odpověď jistě

považují za

samozřejmost.
patřičně

je, aby se tento základní bod nestal pouhým heslem, ale aby byl

naplňován
důležitá

funkcionáře

bych rád pochválil

také v praxi. Pro samotný výstup z mládežnické kategorie je pak velmi

technická vyspělost hráče a jeho morální kvality, což zmiňuje funkcionář F4.

• Jaké jsou podle vás největší problémy v přípravě mládeže?
Fl - do trénování mládeže by se
vytvořeny

mělo

zapojit více lidí

(trenérů),

aby byly

ty nejlepší podmínky pro mladé fotbalisty

F2 -nízký počet hráčů- populační problém, chybějící fmance na zázemí
F3 - nedostatek kvalitních trenérů, příspěvky od okresu a kraje
F4- fmance, zájem mládeže o tento sport
F5 - chybí kvalitní a ochotní trenéři
Tyto

odpovědi

lze shrnout do dvou

takovéto úrovni: 1.
zmiňuje ještě

finanční

nedostatků

zdroje, 2. kvalitní a školení

jeden problém. Je jím nízký

populace. Mladý pár totiž v dnešní

počet hráčů.

době čeká

nových

sportů způsobuje,

trenéři.

Semický

funkcionář

Domnívá se, že je to otázka

na nejpozdější možný termín, kdy zplodí

svého potomka. Já bych si k této teorii dovolil
počet

trápících snad všechny oddíly na

přidat ještě

jeden poznatek.

Vzrůstající

že se fotbal dostává mezi mladíky do pozadí a ti o něj

nejeví takový zájem.

TRENÉŘI
Při

rozhovorech s trenéry jsem se převážně zajímal o tréninkový proces, jeho

přípravu,

rozhodovací a ovlivňovací složky.
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1) základní informace o trenérech
• Jména trenérů a

asistentů:

AFK Sokol Semice

TJ FK Litol

přípravka -

přípravk~ -

Jareš, Bodlák

mladší žáci - Jareš, Pavliš

Herain

žáci -Rypka

starší žáci - Pavliš, Fillip

AFKSadská

Slovan Lysá n/L

přípravka -

přípravka -

Drobný, Kutifel

žáci - Barták, Vojáček

Hajný

mladší žáci - Schneiberk, Kuru
starší žáci - Šťastný, Novák

Tabulka č. 8 - Základní informace o trenérech

TJFKLitol

AFKSadská

Slovan Lysá niL

T2

T3

T4

TS

28

43

26

34

6

3

5

I

"C" licence

"C" licence

elektrikář

učitel

Obsluha autom.

AFK Sokol Semice
Tl

•

Váš Věk?

36
•

Jak dlouho trénujete?
15

•

Trenérské vzdělání?

"A" licence

•

9

"A" licence

Vaše zaměstnání?
učitel

učitel

strojů

•

Hráčská kariéra?

ČFL

•

ČFL

okresní př.

okresní př.

LA

ano

ano

Jste na většině tréninků a zápasů přítomen?
ano

ano

ano
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2) tréninkový proces

• Jak často žáci trénují?
Tl - 2 až 3 krát týdně
T2 - 2 až 3 krát týdně
T3 -2 X týdně
T4-2 X

týdně

T5- 3 x týdně
V krajských
soutěž

•

soutěžích přibývá

jeden trénink za týden. 3 tréninky už jsou ale pro tuto

maximum.

Připravujete

si tréninkový plán?

Tl -na měsíc, týden a samozřejmě na TJ
T2- měsíční, týdenní a TJ
T3-ne
T4 -na tréninkovou jednotku
T5 -na měsíc, týden a tréninkovou jednotku
Svou

přípravu

si plánují také spíše

trenéři

LA

tříd.

Litolský trenér tuto

přípravu

bohužel opomíjí.
• Co vás

ovlivňuje při tvorbě plánů?

Tl -zápasy a výkony žáků
T2 -více faktorů: období, počasí, dovednosti hráčů, výkony a výsledky
T3 -I
T4 -

současný

stav mužstva, zdraví hráčů, počasí, zápas

T5 -počet hráčů, technické dispozice hráčů
Touto otázkou jsem si

chtěl

potvrdit, zda si

trenéři

opravdu

připravují

sezónu. Trenéři reagovali pohotově a doložili tak své přípravy.
• Stanovujete si úkoly pro jednotlivé TJ?
Tl- ano- odstranění nedostatků ze zápasu, HČJ

T2- ano- nácvik, zdokonalování, kondice,
T3 -

střelba, přihrávky,

T4- ano,

př.: střelba,

regenerační

hra

kombinace, standardní situace
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TJ, ...

plány na

T5- ano,
Trenéři

př.:

standardní situace, technika, ...

si stanovují úkoly na jednotlivé TJ, vyplývá to z jejich odpovědí.

• Jakou informaci získanou ze zápasů jste použil v TJ?
Tl - HČJ- zpracování míče, kolektivní pojetí (omezení počtu doteků), využití
křídelních prostorů,

...

T2 - technicko -taktické jednání hráčů, řešení herních situací
T3 - kvalita přihrávek,

střelby

T 4 - chyby při utkání, únava => kondice
T5 - zlepšování hry obrany, chybné postavení
Tato otázka je kontrolou, zda
pro tréninkový cyklus.
• Hodnotíte

hráče

v

Trenéři

vůbec trenéři

využívají zápasu jako zdroje informací

si všímají spíše chyb při obdržených brankách.

závěrečné části

TJ a po kolika minutách

začínáte provádět

hlavní

naplánovanou činnost?
Tl- ano, hodnotím I po 15 minutách
T2- hodnotím celou TJ, 15-20 minut
T3 - ano, za 1O minut
T4- v průběhu TJ i na konci, po 25-30 minutách
T5 -během tréninku, za 15 - 20 minut
Otázky

ověřují členění

odpovědí trenérů

tréninkové jednotky na úvodní, hlavní a

závěrečnou část.

Dle

mají tréninkové jednotky strukturu správnou.

• Kterou z MOF používáte nejčastěji (PCI, PCII, HCI, HCII, PH)?
Tl

-průpravné

hry

T2- 1) průpravné hry, 2) PCI, PCII
T3

- průpravné

hry, PCI

T 4 -průpravné hry, PCI
T5 -

průpravné

hry

V trénincích jsou nejvíce využívány

průpravné

hry, což je v tomto

nácviku herních činností dále trenéři využívají průpravná cvičení bez
• Z

čeho

věku

správné. K

soupeře.

vycházíte pro přípraYl:l TJ?

Tl - dovednosti žáků, podmínky, výkonnost
T2 - aktuální stav mužstva, období, podmínky, dovednosti a výkonnost
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T3 -podmínky -

hřiště, počet dětí, míče

a pomůcky

T4- 1) výsledky utkání, průběh utkání, chyby, 2) fyzická připravenost
T5 - podmínky, dovednosti a výkonnost hráčů
Rozdílné názory, které dotázaní

trenéři vyjadřují, svědčí

různých

o

podmínkách v

klubech pro práci s dětmi a odlišném přístupu k trénování. Pro trenéra T4 jsou stěžejním
bodem pro

přípravu

na TJ výsledky v utkáních a chyby, které se v

Zatímco pro ostatní trenéry jsou

důležité

dovednosti

žáků

něm

vyskytují.

a podmínky. Litolského

trenéra T3 nejvíce limitují podmínky, ve kterých se TJ uskutečňují.
• Co vás nejvíce ovlivňuje v plánování tréninkového cyklu?
Tl - výkonnost hráčů, dovednosti, podmínky, individuální zvláštnosti
T2 -výkonnost hráčů, dovednosti, podmínky, individuální zvláštnosti
T3 -podmínky
T4 -výkonnost hráčů, podmínky
T5 -výkonnost hráčů a dovednosti hráčů, podmínky
Rozhodující roli

při

plánování tréninkového cyklu má pro trenéry výkonnost hráčů a

jejich dovednosti. Nemohou totiž
alespoň

podobné

počítat,

úrovně. Trenéři

že u všech

hráčů

dosahují tyto kvality

se svým pojetím tedy snaží

určité,

přizpůsobit těmto

limitujícím faktorům.
• Co preferujete v přípravě mládeže?
Tl- HČJ, koordinační schopnosti, zápal do hry, disciplína
T2 - HČJ, koordinace, rychlost, bojovnost, vůli, prevence, kladný vztah k
pohybu a radost ze hry
T3 - aby hráč uměl zpracovat, vést a přihrát míč
T4- HČJ, plnění pokynů- disciplína, koordinační schopnosti
T5- HČJ, aby hráč věděl kde má stát, zápal do hry, disciplína, pestrost cvičení
Všichni

trenéři

preferují dovednosti s

pak kladou

větší důraz

bojovnosti.

Některé

míčem,

což je v tomto

na všestrannost a koordinaci, jiní se
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správné.

přiklánějí

vlastnosti spolu souvisí. Celkový profil

individuálním přístupu trenérů.

věku

tréninků

k

Někteří

disciplíně či

pak záleží na

3) charakter práce u mládeže
• Domníváte se, že je práce s mládeží priorita klubu?
Tl- mohla by být na vyšším místě,

hlavně je

prosazované "A" mužstvo

T2 -bohužel není, je preferováno především první seniorské mužstvo
T3

-určitě

ne,

funkcionáři

dospělých

se starají jen o mužstvo

T4- ano, zlepšuje se prosazování mládeže
T5-ne
Někde

si již

mnohonásobně

alespoň částečně uvědomují,

vrátit. Ve

většině klubů

může

že investice do mládeže se

je však tato kategorie opomíjena v

důsledku

prosazování prvního seniorského mužstva.
t

Tl - všestrannost, dovednosti,

příprava

I

'_;

• Co považujete za nejdůležitější v přípravě mládeže?

'

na běžný život, fair play, prevence

T2 -rozvoj osobnosti, výchova, prevence, všestrannost, dovednosti s míčem
T3 - rozvoj

hráče

ve smyslu fotbalových dovedností

T4- HČJ, disciplína- herní i morální
T5 -žáci- HČJ, dorost- taktické jednání
Tuto otázku je zajímavé posoudit z hlediska zaměstnání
trenérů
trenéři

4)

jsou

tři učitelé, kteří

trenérů.

V dotazované

pětici

preferují spíše morální rozvoj osobnosti, zatímco zbylí

považují za nejdůležitější opět technické a výkonnostní cíle.

největší

problémy při práci s mládeží

• Jaké jsou podle vás největší problémy v přípravě mládeže?
Tl- financování,
T2- náhled
chtěli

přístup některých rodičů,

společnosti

personální zabezpečení

na práci s dětmi, zájem dětí, nedostatek lidí,

kteří

by se

realizovat v přípravě mládeže

T3 - poslušnost

dětí,

spolupráce

rodičů,

fmance pro mládež - materiální

zabezpečení

T4- stavění hráčů "na černo", vysoký věkový rozdíl u žáků (10- 14let)
T5- docházka, vztah rodičů, materiální zabezpečení
Odpovědi
trenéři

na tuto otázku jsou různé. Co trenér či klub to jiný problém. V

shodnou nejen mezi sebou, ale i s
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funkcionáři

je nedostatek

čem

se však

finančních

prostředků
hráčům

trenérů,

a kvalitních

věnovat

ochotných se

ve svém volném

čase

mladým

fotbalu bez nároku na odměnu.

4.3 Porovnání odpovědí klubových

4.3.1

Označení

a uspořádání témat

činovníků

rozhovorů

1) orientace funkcionářů v tréninkovém procesu mládeže (ot. A) 7, 8, 10- 16, 22)
2) orientace trenérů v politice a strategii klubu (ot. B) 37- 39)
3) vzájemná komunikace v klubu (ot. A) 5, 17-21, 39, 40, B) 15, 24-28)
4) problémy klubu související s přípravou mládeže (ot. A) 42, B) 45)

4.3.2 Výsledky

rozhovorů

AFK Sokol Semice
1) orientace funkcionářů v tréninkovém procesu mládeže

•

Jména trenérů a asistentů?
Fl

-Přípravka:

Jareš, Mladší žáci: Hromadník, Jareš, Starší žáci: Pavliš, Fillip

F2- Přípravka: Jareš, Mladší žáci: Jareš, Starší žáci: Pavliš
Trenérské složení u jednotlivých družstev se
Hlavní trenéři, až na jedno zaváhání byli
•

Věk

funkcionářům

dávalo

těžko

označeni správně.

trenéra žáků?
Fl - Mladší žáci: 36, Starší žáci: 28
F2 -Mladší žáci: 36, Starší žáci: 28

Velmi přesné údaje obou funkcionářů.
•

Jak dlouho trénuje trenér žáků?
Fl -Mladší žáci: 12, Starší žáci: 7
F2- Mladší žáci: 16, Starší žáci: 6
Při

srovnání s výpověďmi trenérů jsou tyto údaje vesměs podhodnocené.
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dohromady.

Má trenér žáků nějaké trenérské

•

vzdělání?

Fl -Mladší žáci: "A" licence, Starší žáci: "A" licence
F2- Mladší žáci: "A" licence, Starší žáci: "A" licence
•

Jaké je zaměstnání trenérů?
Fl -Mladší žáci:

učitel,

Starší žáci:

učitel

F2 - Mladší žáci:

učitel,

Starší žáci:

učitel

• Jaká je hráčská kariéra trenérů?
Fl- Mladší žáci: ČFL, Starší žáci: ČFL
F2- Mladší žáci: ČFL, Starší žáci: ČFL
V

těchto

otázkách

m~í funkcionáři

své trenéry

"přečtené", neudělali

jedinou

chybičku.

• Jak často trénují mládežnická mužstva?
Fl- Přípravka: 1 x týdně, Žáci: 3 x týdně, Dorost: 2 x týdně
F2 - Přípravka: 1 x týdně, Žáci: 2 x týdně, Dorost: 3 x týdně
Proměnlivost počtu tréninků

v týdenním mikrocyklu se odrazila i na

odpovědích

funkcionářů.

• Je na většině tréninků,

zápasů přítomen

hlavní trenér?

Fl-ano
F2 -ano
•

Připravuje

si trenér plán na sezónu I měsíc I týden I TJ

Fl- ano, všechny, tzn. na sezónu,

měsíc,

týden a TJ

F2 -na sezónu a TJ
Funkcionář

F2 moc trenérům v přípravě měsíčních a týdenních plánů nevěří.

• Snaží se trenér dále vzdělávat, popřípadě pomáháte trenérovi v jeho vzdělávání?
Fl- ano
F2 -ano
Funkcionář vědí

o snaze svých

trenérů

minimální.
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dále se

vzdělávat,

jejich podpora je však

2) orientace trenérů v politice a strategii klubu

• Jaký je rozpočet klubu?
Tl -klubu: 400 000,- , mládeže: 50 000,- , žáků: 40 OOO,-

T2- klubu: 350 000,- , mládeže: 60 000,- , žáků: 40 000,0dpovědi trenérů

jsou podobné. Rozdíly však
funkcionářů.

údaje s údaji získanými od

můžeme

Rozdíly v

pozorovat, srovnáme-li tyto

částkách

jsou markantní.

Naznačují

tak neinformovanost trenérů o hospodaření klubu a fmancování družstev.

• Dostává klub nějaké dotace na mládež (od ČMFS, OFS, granty)?
Tl -nevím, OFS ?

T2 -asi ne
Opět

se setkáváme s nejasnými odpověďmi trenérů na financování klubu.

• Spolupracuje klub s obcí z hlediska podpory přípravy mládeže?
Tl - ano,

finanční

podpora

T2 - ano, finance
Klub s obcí na

přípravě

mládeže spolupracuje. Obec se podílí zejména na

fmanční

podpoře.

3) vzájemná komunikace v klubu

Podrobné

odpovědi

na otázky týkající se komunikace

jsou k dispozici v přílohách
Funkcionáři
před

(příloha č.

trenérů

a

funkcionářů

v klubu

3).

a tenéři se navzájem znají a

vědí

o svých kvalitách

či

nedostatcích. Nic

sebou nezastírají. O příprvě a mladých hráčích se snaží diskutovat, i když se jedná

spíše o nepravidelné a třeba i náhodné

schůzky.

4) problémy klubu související s přípravou mládeže

Klub se podle
nízký

výpovědí

počet dětí či

potýká s obecnými problémy, jako jsou nedostatek

nedostatek

současné společnosti,

finančních prostředků.

která nejeví

příliš

zamyšlení nás všech.
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Jeden z

trenérů

pochopení pro práci s

se

dětmi,

trenérů,

zmiňuje

o

což vede k

FK TJ Litol
1) orientace funkcionářů v tréninkovém procesu mládeže

• Jména trenérů a asistentů?
F3 •

Věk

Přípravka:

Herain, žáci: Rypka

trenéra žáků?
F3 -43let

• Jak dlouho trénuje trenér žáků?
F3 -4 roky
Doba, kterou trenér zastává svou funkci je delší o 2 roky.
• Má trenér žáků nějaké trenérské vzdělání?
F3 -nevím
Trenér žádným odborným vzděláním nedisponuje.
• Jaké je zaměstnání trenéra žáků?
F3 -

elektrikář

• Jaká je hráčská kariéra trenérů?
F3 - Okresní přebor
Trenér není nijak neznámá osoba, proto tyto otázky nemohly zaskočit.
• Jak často trénují mládežnická mužstva?
F3 - Přípravka: 2 x týdně, Žáci: 2 x týdně, Dorost: 2 x týdně
Tréninky mládeže mají
• Je na většině tréninků,

zaběhnutý řád.

zápasů přítomen

hlavní trenér?

F3 -ano
•

Připravuje

si trenér plán na sezónu I měsíc I týden I TJ

F3 -nevím
Trenér si podle své odpovědi plány nepřipravuje.
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• Snaží se trenér dále vzdělávat,

popřípadě

pomáháte trenérovi v jeho vzdělávání?

F3 - ne
Podle funkcionáře je vzdělání a snaha o něj bolavé místo trenérů mládeže.
Funkcionář

potvrdil vysoký

přehled,

jak o trenérech, tak o tréninkovém procesu

mládeže.

2) orientace trenérů v politice a strategii klubu

• Jaký je rozpočet klubu?
T3 -klubu: 300 000,- , mládeže: 40 000,- , žáků: 1O000,Částka vynaložená na mládež je dvojnásobná a na žákovskou kategorii dokonce
čtyřnásobná

než částky, které uvedl trenér.

• Dostává klub nějaké dotace na mládež (od ČMFS, OFS, granty)?
T3 -nevím
• Spolupracuje klub s obcí z hlediska podpory přípravy mládeže?
T3 -nevím, asi ano
Otázky fmancování klubu a mládeže jsou pro trenéra velkou neznámou.

3) vzájemná komunikace v klubu

Podrobné

odpovědi

na otázky týkající se komunikace

trenérů

a

funkcionářů

v klubu

jsou k dispozici v přílohách (příloha č. 3).
Je zřejmé, že lidé v malých klubech jsou v každodenním styku. Problémy vyskytující
se v přípravě mládeže jsou diskutovány. Komunikace probíhá na slušné úrovni.

4) problémy klubu související s přípravou mládeže

Podle slov trenéra chybí
rodičů.

kromě

zabezpečení

Trenér má také problém s kázní dnešních

jeho kvalitami. Musíme si však
přílišné

materiálního

přiznat,

mladíků,

také

větší

zájem ze strany

což je do jisté míry dáno i

že dnešní mládež není z domova

naučena

poslušnosti. Další problém tkví v nízkém zájmu svazu o podporu mládeže.
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AFK Sadská
1) orientace funkcionářů v tréninkovém procesu mládeže

• Jména trenérů a asistentů?
F4- Přípravka: Drobný, Kutifel, Žáci: Barták, Vojáček
•

Věk

trenéra žáků?
F4-26

• Jak dlouho trénuje trenér žáků?
F4-3 roky
• Má trenér žáků nějaké trenérské vzdělání?
F4- nevím, asi ano
• Jaké je zaměstnání trenérů?
F4- učitel
• Jaká je hráčská kariéra trenérů?
F4 -Okresní přebor
• Jak často trénují mládežnická mužstva?
F4-2 X

týdně

• Je na většině tréninků,

zápasů přítomen

hlavní trenér?

F4-ano
•

Připravuje

si trenér plán na sezónu I měsíc I týden I TJ

F4 -na měsíc, týden a samozřejmě na TJ
• Snaží se trenér dále vzdělávat,

popřípadě

pomáháte trenérovi v jeho vzdělávání?

F4- ano, pomáháme- finance na literaturu
Funkcionář

trenéra celkem zná, jeho

pouze malé odchylky v

odpovědích

odpovědi

jsou správné. Zaregistroval jsem

na dotazy týkající se trenérského

tréninkových plánů.
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vzdělání

a

2) orientace trenérů v politice a strategii klubu

• Jaký je rozpočet klubu?
T4- nevím, ale co potřebuji to mám
• Dostává klub nějaké dotace na mládež (od ČMFS, OFS, granty)?
T4- zřejmě ano, za reprezentaci OFS
• Spolupracuje klub s obcí z hlediska podpory přípravy mládeže?
T4- ano, ale minimálně
Klasický obrázek orientace trenéra ve financování klubu, ani Sadská není v tomto
směru

výjimkou.

3) vzájemná komunikace v klubu

Podrobné

odpovědi

na otázky týkající se komunikace

trenérů

a

funkcionářů

v klubu

jsou k dispozici v přílohách (příloha č. 3).
Také v tomto klubu se lidé navzájem znají a

vědí,

co od sebe

očekávat. Přípravu

a

nasazování hráčů spolu konzultují. V komunikaci by neměl být problém.

4) problémy klubu související s přípravou mládeže
Opět

se setkáváme s problémy

finančními

a se zájmem mládeže o tento sport.

Trenérovi se ale nelíbí jeden nešvar, který se stává bohužel pravidlem v bojích o
záchranu či postup. Je jím stavění hráčů,
kategorie. Pokud

půjde

přeci méně

riskantní

již svým věkem překročili hranici věkové

o body, nikdo nebude chtít

podvodu. Bohužel má tato
Je

kteří

soutěživost

míč

skončit

vliv i na způsob

"ukopnout", než

nikdy přihrávat nenaučí.
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učení

přesně přihrát,

poslední a to i za cenu

fotbalovým dovednostem.
ale takto se žáci

vlastně

Slovan Lysá n I L
1) orientace funkcionářů v tréninkovém procesu mládeže

• Jména trenérů a asistentů?
F5 -Přípravka: Hajný, Mladší žáci: Schneiberk, Starší žáci: Šťastný
Funkcionář

•

Věk

neví kdo

dělá

asistenty hlavnm trenérům.

trenéra žáků?
F5 -32

• Jak dlouho trénuje trenér žáků?
F5 -4 roky
Nepatrné rozdíly jsou vcelku zanedbatelné.
• Má trenér žáků nějaké trenérské vzdělání?
F5 -nemá
Zde však odpověď není správná, trenér disponuje trenérskou "C" licencí.
• Jaké je zaměstnání trenérů?
F5 -

dělm'k

v továrně

• Jaká je hráčská kariéra trenérů?
F5 - LA třída
• Jak často trénují mládežnická mužstva?
F5- 3 x týdně
• Je na většině tréninků,

zápasů přítomen

hlavní trenér?

F5 -ano
•

Připravuje

si trenér plán na sezónu I měsíc I týden I TJ

F5 -na týden a TJ
Tyto

odpovědi jsou

bez vážnějších chyb. Je vidět, že i zde je trenér známou osobou a

s funkcionáři jsou v kontaktu.
• Snaží se trenér dále vzdělávat, popřípadě pomáháte trenérovi v jeho vzdělávání?
F5 -asi ano, ale nijak mu nepomáháme
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Jestliže

funkcionáře

nějakým způsobem

trápí

nevzdělanost

svých

trenérů, měli

alespoň

by se je snažit

v této problematice podpořit.

2) orientace trenérů v politice a strategii klubu

• Jaký je rozpočet klubu?
T5- nevím, žáci mají asi 40 000,- na rok
• Dostává klub nějaké dotace na mládež (od ČMFS, OFS, granty)?
T5 - nevím
• Spolupracuje klub s obcí z hlediska podpory přípravy mládeže?
T5 - ne
Již tradiční

odpovědi

trenéra na dotazy

ohledně

fmancování a podpory klubu.

3) vzájemná komunikace v klubu

Podrobné

odpovědi

na otázky týkající se komunikace

trenérů

a

funkcionářů

v klubu

jsou k dispozici v přílohách (příloha č. 3).
V klubu narážejí na problém špatné komunikace s

rodiči

a jejich nízký zájem o

sportovní aktivity svého syna. Po nedobrých zkušenostech již
neuskutečňují.

předchozích

Samotná komunikace mezi

činovm'ky

schůzky

klubu je obstojná,

s

rodiči

stejně

jako v

oddílech.

4) problémy klubu související s přípravou mládeže

I tento klub se setkává s problémy, které byly již zmíněny. Od nedostatku kvalitních a
ochotných trenérů,
podpořit

přes

nedostatek finančních prostředků až po minimální snahu rodičů

chlapce v jejich sportovní

činnosti.

komunikaci s rodiči a s jinými subjekty.
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Největší

problém

spatřuji právě

v

4.4 Pozorování tréninkového mikrocyklu
Jedná se o týdenní mikrocyklus v hlavním období. Jak již bylo uvedeno, žáci trénují
dvakrát až

třikrát týdně.

Tento mikrocyklus vyvrcholí víkendovým mistrovským

zápasem. Rozbor těchto tréninků a zápasů předkládám v přílohách.

(přílohy č.

4 - 7)

AFK Sokol Semice
Mistrovský zápas Semice hrají "doma" v neděli a "venku" v sobotu. Podle toho také
trénují buď

středa-

pátek- neděle, nebo pondělí- středa- sobota.

Tréninkové jednotky
nacvičovat.
zaměřena

Páteční

měly

Oba tréninky odpovídaly

více na

trénink

kondici~

měl

kvalitně

spíše nabuzovací ráz

TJ

věnoval především

před

složitějším. Hráči

MZ.

věděl,

vedené, trenér

předepsané struktuře.

které se trenér

posloupnost od jednoduchých k
těšíli

spád, byly

uprostřed

v

co chce

týdne byla

průpravných

Nacvičované

hrách.

kombinace

z tréninku odcházeli v dobré

měly

náladě

a

se na víkendový zápas.

Zápas obsahoval prvky nacvičované v tréninku.

Hráči

se snažili

disciplinovaně

plnit

své úkoly, které byly jasně stanoveny trenérem. Tyto úkoly však nebyly nijak svazující,
ba naopak podporovaly tvůrčí dovednosti žáků. Za bojovný výkon si žáci Semic odvezli
ze

soupeřova hřiště

příprava

a kvalita tréninkového cyklu

ničím výjimečné.

Obávám se, že tuto skladbu

bod za remízu 0:0. Celková

odpovídala vysoké kvalifikaci trenéra.

FK TJ Litol
Dva obdobné tréninky, které nebyly
tréninku zažívají

děti

Trenér se sice snažil

celý rok. Chybí pestrost a využívání
hráčům

byla opravdu znát.

Děti

nalézaly zalíbení

různých

především

forem omezení a

změny

vysvětlení zapříčinilo občasné

forem tréninku.

vetknout základy fotbalu, ale forma byla bohužel

jednotvárná. Absence pedagogických, psycholgických a
obecně

různých

ve

hře.

vůbec

trenérských znalostí

Ta ovšem postrádala nápadité využívání

pravidel, které by ji zatraktivnily.

dotazy dětí na prováděnou činnost.
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Méně

kvalitní

Hráči

Litole se setkávají v této

vliv "silného"
kvalitě

soutěži většinou

ročníku. Věková vyspělost hráčů

se slabšími

soupeři.

Je zde patrný

tak smazává nedostatky v

hráčské

a tréninkovém procesu. Vše vystihuje pochvala za odkop míče "do lesa" za stavu

O : 5 v posledních minutách zápasu. Tento

přístup určitě

není ideální, když se snažíme

někoho něco učit.

AFK Sadská
Tréninkové jednotky měly

zřejmé

využíval

děti

a jasné, dokázal zaujmout

motivačních

her a

atmosféra byla dobrá. Na
tréninků

a posloupnost. Trenér k hráčům přistupoval

cvičení úměrná věku

ale s respektem. Trénér volil
byly

řád

soutěží

závěr

a

prováděli

pro

tréninku si trenér

hráčů.

plnění úkolů. Při

podněcoval

nezvládá zařadit vše a na méně důležité

Chlapci

a dovednostem

tak jejich

postěžoval,

činnosti

přátelsky,

Jeho pokyny

tréninku trenér

soutěživost.

Celková

že do tak malého

počtu

tak nezbývá prostor.

jednotlivá cvičení se zájmem a snažili se plnit zadané úkoly. Byla

na nich vidět radost z pohybu.
Zápas Sadské na domácím hřišti nebyl rovnocenným bojem.
svým

vzrůstem důkaz

obtížné. Někdy až

o tom, jak to mají

čtyřletý

méně vyspělí

Hráči Loučeně

jedinci v

podávali

těchto soutěžích

rozdí mezi soupeřícími chlapci byl znatelný.

Slovan Lysá n/L.
Toto mužstvo hraje
větší

stejně

jako Semice krajskou

soutěž.

Lysá n!L. je však až 10 krát

obec, což na účasti hráčů nebylo moc znát. O chabé účasti se také zmínil trenér při

interview. Po prvních chvílích strávených na tréninku jsem pochopil, že svou vinu na
tom nese také trenér, který využívá spíše autoritativního stylu

řízení. Kromě

toho jsem

zaznamenal tréninky s nízkou pestrostí a nápaditostí. Tato monotónnost má jistě také
vliv na nízký zájem ze strany dětí.
Zájem

dětí

není díky popsaným

podepisují také

rodiče, kteří

skutečnostem pochopitelně

mají svá

zaměstnání

nezbývá. Tento jev je však problémem celé
Podle

odpovědí při

a na

děti

nijak valný. Na tom se

jim už bohužel moc

času

společnosti.

dotazování lze usuzovat, že se klub bude ucházet o postup do
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vyšší

soutěže.

Realita je však jiná. K rozpoznání

skutečnosti

postačí

jediný

mikrocyklus. Tréninky a samotné vedení zápasu ukázalo, že se v tomto klubu pokouší
postavit

dům

na špatných základech. Trenér chce dosáhnout okamžitého

všechny zásady

přípravy

mládeže tak staví na druhou kolej. S tím souvisí

nízká základna a dlouhodobá úroveň prvního seniorského mužstva klubu.
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úspěchu

a

samozřejmě

ZÁVĚREČNÁ ČÁST
5 PLÁN PŘÍPRAVY MLÁDEŽE

Nejprve se budu
r-

věnovat problémům,

----

kladou v tréninkovém procesu

které postihují takr"ka všechny kluby a

překážky. Příklady

možných

řešení

často

se nyní pokusím

nastínit.
Pokládám za důležité a prvořadé podchycení
-,

_..."-

tomu by

měly

posloužit

schůzky

naph'klad zápas tatínkové vs.
Při řešení finančních
měl

rodičů

a získání si je na svou stranu. K
třeba

a pravidelný kontakt s nimi,

děti.

Zde

doporučuji

maximální

i zábavnou formou,

důslednost.

situací se vyplatí úzká spolupráce s Obecním

úřadem.

To by

být další postupný krůček vpřed.

Ten

největší

vzorem a

krok je však získání

zároveň vzdělaným

Pokud se takový

člověk

člověka

trenérem, což

nenajde,

může

se

na post trenéra, který by byl osobností,
může

přeci

být úkol z oblasti nesplnitelných.

vychovat. Existují kurzy pro trenéry,

různá školení a nepřebemé množství literatury. Čili mé další doporučení je maximální

podpora trenérů v jejich práci a vzdělávání a to nejen ze strany klubů, ale třeba i svazu.
Tímto narážíme na další problém, kterým je spolupráce fotbalového svazu a
jednotlivých

klubů.

Vzájemná komunikace

těchto subjektů,

fmancování a podpora

mládeže za strany svazu by vydala na samostatnou diplomovou práci. Budu se tedy dál
raději věnovat

konkrétním situacím v klubech.
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AFK Sokol Semice
Soustředění

O mládež je v tomto klubu postaráno na velmi slušné úrovni.
přípravných

v

obdobích jsou specfické záležitosti a ne vždy se je podaří uskutečnit. Zde si

s tím zatím dokáží

činovníci

poradit. Spolupracují jak s místním Obecním
tréninkům přilehlé

se Základní školou, která poskytuje k

prosotry,

úřadem,

tak

tělocvičnu

a

vybavení. Všichni dotazovaní se shodují nad prioritami tréninku mládeže a souhlasí s
tím, že je mládež důležitou součástí klubu, od které se vše odvíjí.
Zimní přípravné období (15.ledna- 25. března)

Toto období je dost dlouhé a v
problematické. Mladí

hráči

se

případě

potřebují

nekvalitních hracích ploch díky tomu

zdokonalovat v práci s

míčem

a ta je skoro na

tři měsíce přerušena. Naštěstí lze k tréninkům využít tělocvičnu místní ZŠ. K dispozici

je také tréninkové
trénink

hřiště,

kondičních

jehož využití je ovšem závislé na přírodních podmínkách. Pro

schopností jsou zde velmi dobré podmínky v

přilehlích

lesích. V

tomto období žáci trénují 3 krát týdně.
Jarní část sezóny (25.

V hlavní
hřiště.

části

března-

20.

června)

týdně,

žáci trénují pouze 2 krát

k dispozici je kvalitní tréninkové

Sezóna je zakončena celkem násilně rozchodem na prázdniny.

Letní přípravné období (5. srpna- 20. srpna)
Začíná
ještě

pouze dva týdny

před

hlavním obdobím. Je to

na prázdninách. Zbývá málo

bojovat o body. Proto doporučuji

času

začít

na

připravení

způsobeno

tím, že jsou

děti

nového kolektivu, který má

s přípravou na nový ročník již v janí

části

sezóny.

Podzimní část sezóny (20 srpna- 1O. listopadu)
Trenéři

se snaží dohnat tréninkové manko

tréninky. Po

skončení

mistrovských

zápasů

přípravnými

zápasy a mikrocykly se třemi

chodí žáci ještě 2 krát

týdně

na dobrovolné

herní tréninky do tělocvičny. Podzimní část je zakončena v polovině prosince.
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FK TJ Litol
Tento klub bojuje o své místo na slunci,
nad Labem.

Ač

hrají rozdílnou

soutěž,

neboť

je jakousi

předměstskou částí

navzájem si tyto kluby konkurují.

Svádějí

Lysé
spolu

totiž boj o každého hráče.
Zimní přípravné období (15. února- 2. dubna)
V tomto klubu je problém s tréninkovou plochou. Klub vlastní pouze jednu hrací
plochu, kde se navíc v tomto období nedá trénovat.

Jarní část sezóny (2. dubna- 10.

června)

Tréninky v hlavním období probíhají dvakrát týdně
Letní přípravné období (20. srpna- 10. září)
Letní

přípravné

období

vpodstatě

neexistuje, v

chlapce dohromady. Když jsou totiž dobré
změnu děti

prázdniny.

Doporučuji

také zadané individuální plány,
Podzimní část sezóny (10.
Děti

či

přírodní

průběhu

prázdnin je nemožné dát

podmínky pro trénink, tak mají pro

proto domluvu s rodiči. Pozitivní úlohu můžou sehrát

"fotbalové domácí úkoly" na prázdniny.

září-

I O. listopadu)

naskakují ihned do mistrovských zápasů, což je problém asi všech mužstev.

AFK Sadská
Hlavní problém tohoto

městečka spatřuji

mládežnickou základnu. Také
přinesla

kvalitnější

v tom, že má na

svůj počet

spolupráce klubu s Obecním

obyvatel nízkou
úřadem

by jistě

své ovoce.

Zimní přípravné období (20. ledna- 2. dubna)
Žáci mají možnost v tomto období navštěvovat tělocvičnu základní školy. Náhradní
tréninkovou plochu k trénování však nemají a ani
fotbalové vyžití.

Doporučuji

přilehlé

prostory nenabízejí ideální

vybudovat plochu pro tréninky v zimním odobí. Ve všech

obdobích zde trénují dvakrát

týdně

stereotyp, proto bych doporučil

a na

soustředění

nejezdí. To

občas zařadit nějakou změnu
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může způsobit určitý

v zažitém cyklu.

Jarní část sezóny (2. dubna- 1O.

června)

Žáci nejsou tolik vytížení jako v krajské soutěži. U některých je to škoda, protože
nenastupují k pravidelným
neměli

kvality na tuto

zápasům

pouze

kvůli

svému

věku

a ne

kvůli

tomu, že by

soutěž.

Letní přípravné období (15. srpna- 10.

září)

Trenér se snaží dát mužstvo dohromady už o prázdninách, i když si také

postěžoval,

že je tento úkol velmi obtížný.

Podzimní část sezóny (10.
Toto období v
skončení

sobě opět

mistrovských

září-

10. listopadu)

zahrnuje tréninkové mikrocykly o dvou trénincích týdně. Po

zápasů pokračují

žaci v herních trénincích na

hřišti

nebo v

tělocvičně.

Slovan Lysá niL
Také zde je pro mě zklamáním nízký zájem chlapců o fotbal. Což bych dával za vinu
klubu a jeho politice. Na prvním

místě

bych se tedy pokoušel zkvalitnit komunikaci

klubu s důležitými subjekty, jako jsou například školy, úřady či podniky.
Zimní přípravné období (15.ledna- 25.

března)

Klub má k dispozici tréninkovou hrací plochu a halu místní ZŠ, mimoto je k
dispozici plocha s
zimě.

umělým

Bohužel zde chybí přírodní terén pro

zařadit

představuje

kvalitní zázemí pro tréninky v

různé výběhy.

Do přípravy se zde snaží také

halové turnaje. Ty ovšem představují určitou finanční

Jarní část sezóny (25.
Tři

povrchem. To

tréninky

března-

týdně představují

20.

zátěž.

června)

maximum na této úrovni. Je to

žáky, ale také pro trenéra, chodí-li do práce a snaží-li se
toto období.
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jistě zátěž

kvalitně připravit

nejen pro

a odtrénovat

Letní přípravné období (2. srpna- 20. srpna)

Žáci se scházejí o něco dříve, snaží se tak co nejlépe připravit na sezónu. Bohužel je
efekt z důvodu probíhajících prázdnin opět nízký.
Podzimní část sezóny (20 srpna- 1O. listopadu)

Problémy s krátkým

časovým

úsekem na přípravu v letním přípravném období musí

být doháněny vloženými tréninky a přípravnými zápasy.
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6 DISKUSE
Domnívám se, že vytyčený cíl zjištění stavu přípravy mládeže v daném regionu se mi
podařilo

dovést k celkem zdárnému konci. Poukazuji na největší problémy a nedostatky

v práci s dětmi. Diskusi o problému považuji za první krok k jeho řešení. Dále pak jsem
s trenéry probral jejich
ověřil

také

přípravu,

řízení

plánování a

v praxi pozorováním tréninkového mikrocyklu. Po absolvování výzkumu

jsem získané výsledky použil k zaznamenání
přípravy

tréninkového procesu, což jsem si

nejdůležitějších

a problematický

bodů

a navrhl jejich možná řešení.

6.1 Vývoj organismu
Dětský

organismus prochází složitým vývojem.

výkony nebo reakce jako po tom

dospělém.

Nemůžeme

něm

po

chtít stejné

Jedinci se zrychleným vývojem

vyčnívají

nad ostatní. Na okresní úrovni mládežnických družstev se setkáváme s žákovskou
kategorií, která v sobě zahrnuje věkové období 1O - 14 let. Čtyřletý rozdíl mezi dětmi,
které proti

sobě

zvláště

nastupují je opravdu vysoký,

když má starší jedinec náskok

vlivem akcelerovaného vývoje. Šikovní a nadaní hráči pak můžou snadno prohrávat s
méně

nadanými, ale zato s "narostlými" hochy.

S dalším faktorem, který byl

poměrně

informace z literatury se setkáváme
věku

snadno pozorovatelný a dále jen potvrzuje

převážně

bouřlivý

zaznamenává jejich organismus

chlapci problémy s koordinací pohybu. Mnozí
hráčům

pak jejich

nepřesnosti vyčítají.

toho ještě zapojí rodiče,

u

chlapců

ve

vývoj. V

trenéři

věku

12 až 14 let. V tomto

důsledku

toho

začínají

si tento jev neuvědomují a

mít

těmto

Tím se dotýkají jejich psychiky. Pokud se do

může dotyčný jedinec

opravdu trpět.

6.2 Příprava mládeže
Trénink by měl být svým charakterem uzpůsoben tak, aby odpovídal výše popsaným
změnám

v

dětském

organismu a nijak ho nepoškozoval. Pohybové

činnosti,

které by

měly být v tréninku mládeže prioritami jsou všestrannost, obratnost, HČJ, dovednosti s
míčem,

pohybové hry. S tím souhlasí naprostá

Samotný tréninkový proces je pak

věc
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většina

dotazovaných

druhá. Všestrannost je v

respondentů.

přípravě

velmi

činností,

opomíjena. Samotná hra sice nabízí široké spektrum
mnoha funkcí organismu. V
průprava, doplňkové

přípravě

kompenzační cvičení,

však chybí
například

sporty, jakými jsou

které podporují vývoj

běžky či

plavání,

Je to způsobeno tím, že všechny tyto aktivity stojí velké množství
nezaplatí. Proto bych kladl

důraz alespoň

gymnastická

jiné sportovní hry.

času,

který vám nikdo

na kvalitní protahovací cviky na začátku, ale i

na konci tréninkové jednotky.

6.3 Řízení tréninkového procesu
Obrovský podíl na celém procesu

přípravy

samozřejmě

má

nepřibývá.

funkci zastávají není mnoho a ani jich

někdo věnuje.

Tato práce je v

výsledky ukážou až za

několik

Považuji tedy za velmi

důležité zjištění,

.---

kteří

kteří

si

podstatě

někdy

ani nedokáží vážit

neviditelná,

neboť

let. A hlavně je také bez nároku na jakoukoliv
že

trenéři

v

tuto

Není divu, jedná se totiž o velké

množství hodin strávených s mnohdy drzými mladíky,
toho, že se jim

trenér. Lidí,

těchto

se její

odměnu.

kategoriích a na této úrovni

---

jsou ve většině případů vlastně nadšení tatínkové, kterým trenérské kvality chybí.
Podařilo

Tito pánové

se mi ale objevit zajímavý jev.
značnou měrou přispívají

ke

regionu. Tudy by možná vedla cesta ke

Tři

z

pěti

zkvalitnění

dotazovaných trenérů jsou učitelé.
fotbalové

zkvalitnění přípravy

přípravy

ve zkoumaném

mládeže. Spolupráce se

školu s využitím pedagogických pracovníků. Pokud ovšem takoví lidé ve školách jsou.
Problematika školství a kvalitních aprobovaných

učitelů tělocviku je

otázka, které by se

mohly věnovat další práce.

6.4 Specifické problémy

přípravy

mládeže

Samotný tréninkový proces se potýká s celou řadou překážek. Každý klub naráží na
své specifické problémy, které již byly podrobně diskutovány. Považuji za důležité, aby
si všichni zainteresovaní v přípravě mládeže

uvědomili,

že by mladý organismus

neměl

být terčem experimentů a dávných předsudků.
K největším problémů a to platí asi pro všechny kluby na těchto úrovních,
počet

mladých

zájemců

rozvojem nových
musí být

dvě

sportů

o tento sport. Ten je

způsoben

a zvýšením popularity

těch

jak

populačním

patří

útlumem, tak

známých. Na krajské úrovni, kde

mládežnická družstva (starší a mladší), souvisí tento nedostatek
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nízký

hráčů

s

značná

jedním jevem. Je to

kategoriích. Nejen, že se
mnohdy už z

důvodu

nestačí

rychle

chlapců, kteří

přeorientovat

třech

musí naskakovat až ve

na jiný styl a plnit jiné úkoly, ale

únavy zápas "odchodí".

Pokud se podíváme o
opačného

vytíženost

soutěž

rázu. Starší žáci

níže tzn. na okresní

úplně vytlačí

úroveň, spatříme

problém

úplně

neboť

spolu

ze sestavy své mladší kolegy,

nastupují ve stejné kategorii chlapci s čtyřletým věkovým rozdílem 10- 14let.
Jestliže se k
černo",

stává se

předešlému
soutěž

problému žákovské kategorie

přidá stavění hráčů

naprosto neregulérní a vlastně se míjí účinkem vychovat kvalitní

fotbalisty. Situace je o to horší, že se jedná o kluby představující
fotbalového domu, jenž svou
například

střechou míří

administrativní

základy

do výšin fotbalového nebe, jakým je

pokračovat

zjišťování

v mé práci se nabízí více.

Ať

konkrétní spolupráce svazových

a analýzu jejich získaných dovedností díky fotbalové

už by se jednalo o spíše
orgánů

věnovaná těmto okruhům je důležitá
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s kluby,

přípravě.

bylo porovnání s mužstvy na podobné úrovni z jiného regionu.
že práce

obrazně řečeno

mistrovství světa.

Témat, jak

dětmi

"na

práci s

Zajímavé by také

Rozhodně

a neméně záslužná.

či

se domnívám,

7 ZÁVĚR
Studie

přípravy

mládeže v klubech AFK Sokol Semice, TJ FK Litol, AFK Sadská,

Slovan Lysá n/L, které jsou od sebe vzdáleny jen pár
projektem. Práce poukazuje na mnoho
vypořádat.
přípravu

Od

finančních

problémů,

a materiálních podmínek

kilometrů,

byla velmi zajímavým

se kterými se tyto kluby musejí
přes

komunikaci

uvnitř

klubu až po

a plánování v tréninkovém procesu. Dále se v práci zabývám analýzou

přípravy

na mistrovský zápas v časovém horizontu týdenm'ho mikrocyklu. Čímž se věnuji otázce
úrovně

TJ z pohledu trenéra. Nerad bych také opomenul úvodní teoretickou

které popisuji charakteristiku

věkových

období 10- 12 a 12- 14 let.

Věnuji

senzitivním obdobím tréninku motorických schopností. Vše uzavírá
důležitým pravidlům přípravy

část

práce, ve

se zde také

stať věnovaná

mládeže. Tuto část považuji za kvalitní teoretickou průpravu

pro práci s dětmi, kterou by měl každý trenér znát.
Počínáním

takto malých

klubů

se

vesměs

nikdo nechce zabývat. Natož ještě mládeží,

která je bohužel nejen v těchto klubech stavěna až za potřeby prvních seniorských mužstev.
Doufám, že tato práce vnese nové obzory do

přípravy

mládeže nižších výkonnostních tříd.

Otevírá různé možnosti, jak navázat na tento výzkum a doufám, že se tak i stane.
Rád bych, aby práce posloužila nejen budoucím
ale i začínajícím trenérům,

kteří

diplomantům při volbě

si takovouto úrovní musejí projít .
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"
HCJ

herní činnost jednotlivce

LA

laktát

TJ

tréninková jednotka

MZ

mistrovský zápas

ZŠ

základní škola

BMI

body mass index

TF

tepová frekvence
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funkcionáře

Příloha č.

1

Dotazovací formulář, oddíl: ......................... .
A) pro funkcionáře
Toto dotazování slouží ke sběru informací pro diplomovou práci s tématem:
"Příprava mládeže fotbalu v nižších výkonnostních třídách".
Prohlašuji, že získané informace nezneužiji k jinému účelu. Zároveň doufám, že
vámi podané informace mohu považovat za důvěryhodné a věřím, že má práce přispěje ke
zkvalitnění tréninkového procesu našich fotbalových nadějí.
J. Pavliš
Základní informace o klubu
1) Počet mládežnických družstev v klubu:

2) Jaké

soutěže

hrají jednotlivé kategorie?

přípravka

dorost

žáci

3) Jaká je mládežnická základna klubu, kolik dětí je ve věku 10- 14let?

4) Jaké příčky obsazují vaši žáci

(postupy/sestupy/střed)?

Materiální podmínky
5) Tréninkové podmínky:

•

Je k dispozici kvalitní tréninková plocha?

•

Jsou k dispozici tr.

•

Stěžovali

•

Mají žáci svou kabinu?

•

Jezdí žáci na soustředění?

pomůcky?

si trenéři na něco?

(kužely, překážky, aj.)

(hřiště, míče, pomůcky, ... )

letní-

zimní-

6) Zápasové podmínky:
);> Jak se žáci dopravují na zápasy?
);>

Je k dispozici hlavní hřiště pro mistrovské zápasy?

Tréninkový proces
7) Jména trenérů a asistentů:
Přípravka:

Ml. žáci:

St. žáci:

8)

Věk

trenéra žáků:
Mladších ž. -

Starších ž. -

9) Hraje v mužstvu ml.

žáků/

st.

žáků

syn trenéra?

1O) Jak dlouho trénuje trenér žáků(mění se trenéři)?
Mladší ž. -

Starší ž. -

ll) Má trenér žáků nějaké trenérské vzdělání?
Mladší ž.-

Starší ž.-

12) Jaké je zaměstnání trenérů?
Mladší ž.-

Starší ž.-

13) Jaká je hráčská kariéra trenérů
Mladší ž.-

Starší ž.-

14) Jak často trénují mládežnická mužstva?
přípravka

dorost

žáci

15) Je na většině tréninků a zápasů přítomen hlavní trenér?

16) Připravuje si trenér plán na:
sezónu,

měsíc,

TJ

týden,

17) Pomáháte mu s přípravou těchto plánů?
Konzultujete je s ním?

18) Jak často konzultujete s trenérem dovednosti a výkonnost hráčů?
Denně, týdně,
vůbec

jednou za 14 dní, jednou za

měsíc,

na

začátku

ne

19) Provádí trenér pravidelné

schůzky

s rodiči?

20) Účastní se těchto schůzek někdo z vedení klubu?

21) Konzultujete s trenérem výsledky zápasů?
22) Snaží se trenér dále vzdělávat?

23) Pomáháte trenérovi

(finančně, či jinak)

v dalším vzdělávání?

a na konci sezóny,

24) Co pokládáte za nejdůležitější, aby se hráč naučil v žákovském věku?

);>

Pravidla
Ubránit soupeře
Vědět kde má stát
Zpracovat, vést a přihrát míč (dovednosti s míče)

);>

Vítězit

);>

Jiné?

);>
);>
);>

Financování
25) Dostává klub sponzorské dary pro mládež?

26) Kdo hradí náklady na cestu na mistrovské zápasy žáků?

27) Přispívá klub na soustředění mládeže (procento z celkové částky)?
Letní

Zimní
28) Kolik děti doplácí na soustředění (procento z celkové

29) Dostává trenér nějakou finanční

odměnu

částky)?

od klubu?

30) Jaké jsou příspěvky dětí (roční)?
31) N a co jsou tyto příspěvky použity?

32) Jaký je roční rozpočet
• klubu?
•

mládeže?

•

žáků?

33) Dostává klub nějaké dotace na mládež? (od ČMFS, OFS, granty)

34) Spolupracuje klub s obcí, podílí se nějak obec na fungování fotbalové mládeže?
Příklad:

Postavení a charakter práce u mládeže v klubu
35) Co je pro klub v současné době priorita?
~

Výdělečná činnost

~
~

Výsledky "A " mužstva, (,, B '')
Dorost
Jiné?

~

36) Jaké má klub zastoupení v okresním výběru (reprezentuje někdo z klubu)?

37) Kolik domácích hráčů (odchovanců) hraje za dospělé?

38) Uplatňují se odchovaní hráči v jiných klubech?
Hraje nějaký odchovanec vyšší soutěž za jiný klub?

39) Jaký byl v poslední

době

nedostatek, který jste trenérům mládeže vyčítali?

40) Konzultujete s trenéry přípravu a návaznost mezi jednotlivými kategoriemi?

41) Co považujete za nejdůležitější v přípravě mládeže?

42) Jaké jsou podle vás největší problémy v přípravě mládeže?

Příloha č.

2

Dotazovací formulář, oddíl: ........................ ..
B) pro trenéry
Toto dotazování slouží ke sběru informací pro diplomovou práci s tématem:
"Příprava mládeže fotbalu v nižších výkonnostních třídách".
Prohlašuji, že získané informace nezneužiji k jinému účelu. Zároveň doufám, že
vámi podané informace mohu považovat za důvěryhodné a věřím, že má práce přispěje ke
zkvalitnění tréninkového procesu našich fotbalových nadějí.
J.
Pavliš
Základní informace o klubu
1) Počet mládežnických družstev v klubu:

2) Kolik dětí v klubu je ve věku 1O- 14 let?

3) Jaké příčky obsazují vaši žáci (bojujete o postup/sestup/střed)?

4) Jak často žáci trénují?
Materiální podmínky
5) Tréninkové podmínky:
1. Je k dispozici hrací plocha?

2. Má každý žák svůj

míč?

3. Jaké jsou k dispozici tr.

pomůcky?

(kužely, překážky, aj.)

4. Mají žáci svou kabinu?
5. Jezdí žáci na soustředění?

zimní-

letní-

6) Zápasové podmínky:
~ Jak se žáci dopravují na zápasy?
~

Je k dispozici hlavní hřiště pro mistrovské zápasy?

Základní informace o trenérovi
7) Jména trenérů a asistentů:
Přípravka:
ML žáci:

8) Váš věk:
9) Jak dlouho trénujete?

St. žáci:

1O) Vaše trenérské vzdělání?

ll) Jaké je vaše

zaměstnání?

12) Vaše hráčská kariéra?
13) Jste na většině tréninků a

zápasů přítomen?

Řízení tr. procesu

14) Připravujete si tréninkový plán na:
měsíc,
sezónu,

týden,

TJ

15) Konzultujete tyto plány s vedením klubu?

16) Co vás ovlivňuje při

tvorbě plánů?

Stavba TJ
17) Stanovujete si úkoly pro jednotlivé TJ?
Jaké- Př:

18) Jakou informaci získanou ze

zápasů jste

19) Hodnotíte hráče v závěrečné

části

použil v TJ?

TJ jak pracovali?

20) Po kolika minutách začínáte provádět hlavní naplánovanou činnost na TJ?

21) Z

čeho

vycházíte pro přípravu TJ?

a. Výkonnost hráčů
b. Dovednosti
c. Výsledky utkání
d. Podmínky
e. Individuální zvláštnosti (zájem rodičů, ... )
f.

Jiné (co?)

22) Kterou z met. org. forem (PCI, PCII, HCI, HCII, PH) používáte nejčastěji?

23) Seřaďte co vás nejvíce ovlivňuje v plánování tr. cyklu:
a. Výkonnost hráčů
b. Dovednosti
c. Výsledky utkání
d. Podmínky
e. Individuální zvláštnosti (zájem rodičů, ... )
f.

Jiné (co?)

24) Jak často konzultujete s vedením dovednosti a výkonnost hráčů?
Denně, týdně,
vůbec

jednou za 14 dní, jednou za

měsíc,

na

začátku

a na konci sezóny,

ne

25) Provádíte pravidelné

schůzky

s rodiči?

26) Účastní se těchto schůzek někdo z vedení klubu?
27) Konzultujete s vedením výsledky

zápasů?

28) Jsou hráči, kteří hrají za vyšší kategorie než je jejich věk?
Konzultujete s trenéry přípravu a návaznost mezi jednotlivými kategoriemi?

29) Snažíte se dále vzdělávat?

30) Co je pro vás nejdůležitější v tréninku mládeže?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výsledky v zápasech
Disciplina žáků (omluvit se, poslouchat, ... )
Herní činnosti jednotlivce
Aby hráč věděl kde má stát
Ubránit soupeře
Prevence
Koordinační schopnosti
Zápal do hry ( bojovnost )
Jiné?

Financování
31) Dostává klub nějaké sponzorské dary pro mládež?

32) Přispívá klub na soustředění mládeže (procento z celkové

částky)?

Letní

Zimní
33) Kolik děti platí za soustředění (procento z celkové

34) Dostáváte nějakou finanční

35) Jaké jsou příspěvky

odměnu

částky)?

od klubu?

dětí (roční)?

36) Na co jsou tyto příspěvky použity?

37) Jaký je roční rozpočet
• klubu?
•

mládeže?

•

žáků?

38) Dostává klub nějaké dotace na mládež? (od ČMFS, OFS, granty)

39) Spolupracuje klub s obcí, podílí se nějak obec na fungování fotbalové mládeže?
Příklad:

(Postavení a charakter práce u mládeže)
40) Myslíte si, že je práce s mládeží priorita klubu?

41) Jaké má klub zastoupení v okresním výběru (reprezentuje někdo z klubu)?

42) Kolik domácích hráčů (odchovanců) hraje za dospělé?

43) Uplatňují se odchovaní hráči v jiných klubech?

44) Co považujete za nejdůležitější v přípravě mládeže?

45) Jaké jsou podle vás největší problémy v přípravě mládeže?

Příloha č.

3
Vzájemná komunikace v klubech

•

Konzultujete své tréninkové plány s vedením klubu?

Tl - ano
T2 -

T4 -ne
T5-ne

částečně

T3 -ano
•

Jak často konzultujete s trenérem dovednosti a výkonnost hráčů?

Tl -jednou za měsíc

T4- týdně

T2- jednou za měsíc

T5 -jednou za měsíc

T3- jednou za 14 dní
•

Provádíte pravidelné schůzky s rodiči?

Tl -ano, zájem rodičů je nízký

T4- ne

T2 - snažíme se

T5- snažil jsem se, ale nyní neprovádím

T3-ne
•

Účastní se těchto schůzek někdo z vedení klubu?

Tl-ano

T4-ne

T2 - ano

T5 - ano, účastnil

T3-ne
•

Konzultujete s vedením výsledky zápasů?

Tl - ano, nepravidelně

T4-ano

T2-ano

T5 -ano

T3 -ano
•

Jsou hráči, kteří hrají za vyšší kategorie, než je jejich věk?

Tl- ano, je to nutnost

T4- ano

T2 - ano, preferujeme tento model

T5 - ano, po dohodě

T3 -ano

Stěžovali

•
F1 -

si trenéři na nějaký problém v oblasti tréninkových podmínek?

minimálně

F4 -ne

F2-ne

FS -ne

F3 - vytíženost hřiště
•

Pomáháte trenérovi s přípravou plánů?

Fl-ne

F4-ne

F2-ne

FS -ne

F3-ne
•

Jak často konzultujete s trenérem dovednosti a výkonnost hráčů?

Fl -na začátku a konci sezóny

F4- jednou za týden

F2- jednou za 14 dní

FS- jednou za měsíc

F3 -jednou za měsíc
•

Provádí trenér pravidelné schůzky s rodiči?

Fl- ano, nevím zda pravidelně

F4- jednou za rok

F2- občasné

FS-ne

F3 -jednou za půl roku

•

Účastní se těchto schůzek někdo z vedení klubu?

Fl-ano

F4-ano

F2-ano

FS-ne

F3 -ano
•

Konzultujete s trenérem výsledky zápasů?

Fl-ano

F4-ano

F2-ano

FS -ano

F3 - ano,
•

průběžně

Jaký byl v poslední době nedostatek, který jste trenérům mládeže vyčítali?

F 1 - žádné nedostatky

F4 - nic

F2 - rotace postů hráčů

FS- nic

F3 •

zkvalitnění přípravy, vzdělávání

Konzultujete s trenéry přípravu a návaznost mezi jednotlivými kategoriemi?

F 1 - ano, s asistenty

F4 - ano

F2 - ano, kdo má hrát za vyšší kategorii

FS - snažíme se spolupracovat

F3 -ano

Příloha č.

4

Pozorování TJ
datum: 29.3.

klub:AFK Sokol Semice
Cíl TJ: Nácvik herních kombinací,
Členění TJ

čas

úvodní

10

střelba, kondiční

tr.- rychlost a rychl. vytrvalost, PH

MOF

obsah I organizace,návaznost,...
seznámení str., hra, klus, protažení
hromadně,

PH

bez prostojů, po zahřátí následovalo

protažení
průpravná

5

souboje ve dvojicích, polohy, protažení
rozdělení

hlavní

15
30
5

HCI.

do dvojic bez prostojů

12 startů z poloh, střelba po narážečce,
kombinace ve dvojici- střelba,
hra s důrazem na střelbu,
omezený počet dotyků,
posilovací ev. - dynamika

PCI, II
PH

rozdělení a přechody bez zdržování, instrukce
jasné, družstva z úvodu zůstávala
závěrečná

5

uvolnění,

protažení, hodnocení

hromadně

datum: 31.3.
Cíl TJ: Rozvoj rychlosti a obratnosti,
Členění TJ

čas

úvodní

10

střelba,

obsah I organizace,návaznost,...
seznámení s tréninkem, vedení míče, přihrávky
ve dvojicích,
hromadně,

průpravná

5

PH, standardní situace

MOF
PCI, II

pohotové rozdělení

hra na babu s míčem, protažení

HCII

v připraveném prostoru
hlavní

10
15
15
10

hráči

byly stále zapojeni, neměli zbytečné
prostoje, stanoviště měla logickou návaznost
čímž byly urychleny přechody

I

závěrečná

atletická abeceda, "rychlé nohy", vedení míče
střelba- jednotlivci, kombinace z křídelních
prostorů, střelba po centru
hra- 2 doteky
standardní situace, roh, TK, PK

8

penalty, protažení, hodnocení
naladění

bojovné a radostné atmosféry na MZ

PCI
PCI, II
PCI, II
PH
HCI, II

Čáslav "B"- AFK Sokol Semice

Pozorování zápasu

0:0

datum: 1.4.

Zda si tr. dělá poznámky Jano, trenér si dělal poznámky ze zápasu
Informace k hráčům žáci v průběhu tréninků a zápasu dostávali jasné a zřejmé
pokyny co mají

dělat,

trenér dokázal

dětem

poradit v konkrétní

situaci jak se mají zachovat, byl nejen kritický, ale povedený
věcnost

a konkrétnost

úkolů

zákrok ohodnotil pochvalou
všichni hráči věděli,

proč jsou

na hřišti, každý se snažil vydat

maximum, nejen při zápasu, ale i na tréninku, což
motivačních

motivace a podpora
hráčů

o

schopnostech trenéra, ten se snažil při nezdaru

akce podpořit své hráče a vyzdvihnout jejich přednosti
vstřícný,

celkový projev
trenéra

svědčí

nápaditý, trenér má kladný vztah ke své práci, snaží se

podněcovat

a podporovat kvality v jednotlivých hráčích, snaží

se poctivě a

spravedlivě jednat

a vyrovnaným dojmem

s hráči,

celkově působí

klidným

Příloha č.

Pozorování TJ

5

datum: 5.4.

klub: FK TJ Litol
Cíl TJ: Nácvik HČJ, průpravná hra
Členění TJ

úvodní

I

čas

10

MOF

obsah I organizace,návaznost,...
Seznámení s tréninkem, klus, protažení
hromadně,

bez prostojů, po

zahřátí

následovalo

protažení

----

průpravná

hlavní

5
8
15
30

8 startů,
ve dvojicích,
střelba jednotlivě a po narážečce,
hra
jednoduchá cvičení,
organizaci

závěrečná

5

PCI
PCII
PH

přihrávky

uvolnění,

nenáročná

na přípravu a

protažení, hodnocení

hromadně

datum: 7.4.
Cíl TJ: Nácvik HČJ, průpravná hra
Členění TJ

úvodní

čas

8

obsah I organizace,návaznost, ...
zahájení tréninku, vedení míče, přihrávky ve
dvojicích

MOF

PCI

zdlouhavé rozdělení do dvojic
průpravná

7

přihrávky

hlavní

15
30

hra

PCI

ve dvojicích

střelba- jednotlivci,

ve dvojicích,

Idéle trvající přechody na jinou činnost, při
střelbě hráči
závěrečná

5

hodnocení
hromadně

dlouho

čekají,

než na ně přijde řada

PCII,HC
PH

Ostrá - TJ FK Litol

Pozorování zápasu

O: 5

datum: 8.4.
Zda si tr.

dělá poznámky Itrenér si pozn~ nedělal

Informace k hráčům

při

I

tréninku se trenér snažil poskytovat žákům přesné instrukce,

zápasové pokyny se však dočista vytratily, trenér řekl pouze
sestavu a kdo bude hrát jaký post, díky snadnému vedení se
věcnost

a konkrétnost

úkolů

trenér nijak zvlášť neprojevoval a nechal své
podstatě

hrát, co

svěřence

v

chtějí

musím konstatovat snahu při TJ a nedostatky při vedení zápasu,
pochvala a motivace by mohla být častější a konkrétnější,
občasné

zvolání:

"dobře

Ondro", opravdu nestačí

motivace a podpora
hráčů

celkový projev trenéra byl na nižší úrovni, organizace cvičení,
využívání různých forem

tréninků

a kultivovanost projevu

zaostávala za ostatními trenéry, s projevem trenéra také
celkový projev
trenéra

souvisela snížená kázeň žáků

Příloha č.

6

Pozorování TJ

klub: AFK Sadská

datum: 4.4.

Cíl TJ: Nácvik HČJ a kombinací, střelba, kondice, PH
Členění TJ

čas

úvodní

10

obsah I organizace,návaznost, ...

MOF

seznámení s tréninkem, hra na babu, klus,
protažení

PH

po zahřátí následovalo protažení
průpravná

5

hra na počet přihrávek

PH

složité a zdlouhavé rozdělení do dvou družstev
hlavní

10
10
30
6

převádění míče

PC II
PC II
PH

ve trojicích,
ve dvojici - střelba,
hra s omezením dotyků
běh 6 x 100m
přihrávky

složité dělení, což znamenalo prostoje, cvičení
na sebe navazovala, běhy - skupinovou formou
závěrečná

5

výklus,

uvolnění,

hodnocení

hromadně

datum: 6.4.
Cíl TJ: Rychlostní ev.,
Členění TJ

střelba,
čas

úvodní

10

PH

obsah I organizace,návaznost,...
seznámení s tréninkem, hra - házená, protažení

MOF
PH

úvodní rozdělení na družstva
průpravná

5

atletická abeceda

hlavní

10
15
20

starty z poloh a ,,rychlé nohy"
střelba- jednotlivci, kombinace s obráncem 2: 1 PC,HC
hra2x lOmin
PH

I

I
závěrečná

přechody bez delších přestávek, kombinace
trenér zařadil od jednodušších ke složitějším

žonglování - soutěž,
hromadně

uvolnění,

hodnocení

+ individuální pohovory

AFK Sadská -

Loučeň

Pozorování zápasu

1:4

datum: 8.4.

· -- - -------·-·· -------- ------ -

Zda si tr. dělá poznámky Itrenér si poznámky nedělá

Informace k hráčům trenér se snažil poskytovat hráčům informace, které pro
důležité
při
věcnost

ně

byly

v konkrétních herních situacích, jak při tréninku, tak

zápase, informace byly

stručné

a výstižné

a konkrétnost

úkolů

Hráčům

se dostávalo podpory ve smyslu pochvaly za kvalitní

akci či zákrok, proti vyspělému soupeři s postupovými
ambicemi se hráči motivovali velmi

obtížně

motivace a podpora
hráčů

celkový projev trenéra byl kultivovaný a odpovídal jeho
pedagogickému vzdělání
celkový projev
trenéra

Příloha č.

7

Pozorování TJ

klub: Slovan Lysá n/L
Kondiční

Cíl TJ:

Členění TJ

úvodní

trénink,

datum: 22.3.
střelba,

PH

čas

MOF

obsah I organizace,návaznost,...

10

klus, protažení
hromadně,

bez prostojů, po zahřátí následovalo

protažení

----

průpravná

hlavní

běh

6 x 100m (3 x s míčem), 8 x 50m (4 x s
10 x 20m (5x s míčem),
přihrávání s míčem ve dvojicích,
střelba z místa,
hra- fotbal

18

míčem),

5
12
15

chlapci běhali všichni najednou,
závěrečná

odpočinek

PCI
PCI
PH
1: 1

výklus, hodnocení

5

hromadně

datum: 24.3.
Cíl TJ:

Střelba,

PH, standardní situace

Členění TJ

úvodní

čas

obsah I organizace,návaznost, ...
vedení míče, protažení

10

hromadně,

průpravná

MOF

přihrávky

5

trenér předcvičuje

ve dvojicích

PCI

hlasitý projev, dobrá organizace
hlavní

střelba

-jednotlivci, slalom, po narážečce,
nájezdy
střelba z místa
5
12 I hra bez omezení
10 1 standardní situace, roh, TK- obranný i útočný
15

Ihráči věděli co mají dělat, delší prostoje při
1

závěrečná

vysvětlování

a při realizaci

cvičení

výklus, hodnocení TJ

6
J

hromadně, nízká kázeň hráčů

PCI,PCII
HCI
IPH

Pozorování zápasu

Brandýs niL - Slovan Lysá n/L 2 : 2

datum: 25.3.
Zda si tr. dělá poznámky I trenér si poznámky nedělal
Informace k hráčům zadané úkoly byly jasné a zřejmé, jejich vyjádření však
neodpovídalo žákovské kategorii, trenér využíval
autoritativru'ho stylu vedení, což mu však kýžené ovoce neneslo
věcnost

a konkrétnost

úkolů

motivaci trenér používá převážně trestem,

hráče

se snaží

nabudit a podpořit, ovšem měl by si uvědomit, že na někoho
platí spíše "cukr", tzn. pochvala a vlídné slovo, při samotném
motivace a podpora
hráčů

vedení zápasu se trenér často uchyloval ke kritice hráčů,
namísto jejich podpory
projev trenéra je na úrovni dospělé kategorie nikoliv žákovské,
domnívám se, že bychom u dětí mohli

občas

zaznamenat

strach, což samozřejmě potlačuje rozvoj jejich tvůrčích
celkový projev
trenéra

schopností

