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Abstrakt 

Název práce: Změna vnějšího zatížení při odlišných formách utkání v kopané 

Cíle práce: Cílem práce bylo získat přehled v nejrůznějších modifikacích fotbalu a 

teoretické poznatky poté aplikovat do pedagogického experimentu.  

Metody: V pedagogickém experimentu bylo cílem zjistit, zda se změní participace 

hráčů do hry v případě změny velikosti hřiště a změny počtu hráčů a také zjistit, jak se 

změní zatížení jednotlivých hráčů se změnou hřiště a počtu hráčů. 

Teoretická východiska: Obsahem je přehled nejznámějších modifikací fotbalu s jejich 

stručným popisem. Dále pak rozbor herního výkonu. V této kapitole je kladen důraz na 

herní činnosti jednotlivce. V neposlední řadě práce obsahuje podrobný rozbor zaměřený 

na zvláštnosti sportovní přípravy dětí a mládeže. Tato kapitola je zaměřena na 

specifikaci dětského fotbalu a výchovu mládeže jak u nás, tak v zahraničí.  

Pedagogický experiment: Experiment byl prováděn u starších žáků v týmu FK 

Pelhřimov v listopadu 2012 a byl zaměřen na participaci hráčů do hry při změně 

velikosti hřiště a počtu hráčů.  

Výsledky: Nebylo zjištěno, že by se při změně velikosti hřiště a při změně počtu hráčů 

zvyšovala intenzita zatížení. Zároveň bylo zjištěno, že se změnou hřiště a změnou počtu 

hráčů se mění participace hráčů do hry, konkrétně bylo zjištěno, že čím menší počet 

hráčů a menší hřiště, tím je participace hráčů větší. Výsledky výzkumné části není 

možné zobecňovat.  

Klíčová slova: fotbal, modifikace fotbalu, fotbal malých forem, herní výkon, fotbal dětí 

a mládeže 
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Abstract 

Title: Change in the external load at different forms of the game of football 

Objectives: The aim was to gain insight into various modifications of football and then 

apply theoretical knowledge to teaching experiment.  

Methods: In teaching experiment was to determine whether changes in participation of 

players in the game when resizing the field and change the number of players and also 

find how to change the load of the players with a change of pitch and number of 

players. 

Theoretical bases: Contains an list of the most modifications of football with their brief 

description. Then analysis of game performance. This chapter place emphasis on 

gaming activities of player. Last but not least the thesis contains a detailed discussion of 

the peculiarities of sports training of children and youth. This chapter focuses on the 

specifics of children´s football and coaching youth both at home and abroad. 

Pedagogical experiment: The experiment was performed in category U-15 in the team 

FK Pelhřimov in November 2012 and It was focused on the participation of playeres in 

the game when resizing the pitch and number of players. 

Results: There was not detected increase in the intensity of load when resizing the pitch 

and change the number of players. It was found that the change in pitch and changes in 

the number of playeres changing the participation of playeres into the game. 

Specifically, it was detected than the smaller number of playeres and a smaller pitch is, 

the larger participation of players. The results can not be generalized. 

Key words: football, modification football, football of small forms, gaming 

performance, children´s football  
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1 ÚVOD 

Fotbal je nejrozšířenější hrou na světě. Je nenáročný a proto ho lze hrát kdekoli. Je 

nesporné, že miliony lidí se o tento sport zajímají jak z aktivního, tak pasivního 

hlediska. Fotbal má ovšem víc hledisek, ze kterých se na něj můžeme dívat. Fotbal hraji 

celý život a tak jsem ani nad jiným tématem mé diplomové práce nepřemýšlel. Ve své 

diplomové práci se na fotbal zkusím podívat z pohledu jeho rozmanitosti a jeho 

mnohotvářnosti.  

Fotbal má v dnešní době nespočet modifikací a nejrůznějších forem. Rozhodl jsem 

se na tyto formy zaměřit. Na základě teoretických východisek bych rád zvolil několik 

modifikací fotbalu a na několika hráčích zjistil, jak se změní při jednotlivých formách 

utkání participace hráčů do hry. Chtěl bych se zaměřit i na intenzitu zátěže při 

jednotlivých modifikacích. Rád bych potvrdil hypotézu, že při změně hřiště se změní 

jak participace hráčů do hry, tak i intenzita jejich zatížení. 

V první části se zaměřím na teoretická východiska. Popíši nejznámější fotbalové 

modifikace a zvláštní pozornost bych rád věnoval fotbalu malých forem, který je 

v současném fotbale hodně diskutován a propagován, a to jak u nás, tak v Evropě. Dále 

se zaměřím na herní výkon a jeho strukturu. Svou diplomovou práci bych rád soustředil 

na fotbal děti a mládeže, a proto v další části budu usilovat o podrobnou klasifikaci této 

problematiky. Mládežnický fotbal považuji za velmi důležitý. Bez kvalitní výchovy 

mladých hráčů nemohou vyrůst kvalitní fotbalisté. A fotbal bez kvalitních fotbalistů 

ztrácí na atraktivitě. Na základě tohoto tvrzení se zaměřím i na výchovu mladých 

fotbalistů jak České republice, tak v zahraničí. Druhá část mé práce by měla být 

zaměřena prakticky, konkrétně bych se rád pokusil o pedagogický experiment, který 

bych po domluvě s představiteli klubu rád realizoval v mém mateřském klubu FK 

Pelhřimov.  

 Pevně věřím, že tento projekt bude pro mě velkým přínosem. Mládežnický 

fotbal mě vždy lákal a rozhodně se nebráním ani myšlence, že bych se v budoucnu stal 

trenérem mládežnických týmů. Jsem přesvědčen o tom, že tato diplomová práce mi 

hodně rozšíří obzory a pomůže mi se zorientovat v dané problematice. Nemyslím, že 

zjištěné výsledky by měly mít velký význam pro fotbalovou veřejnost. Do její realizace 

jdu především s představou toho, že to bude velké obohacení pro mě samotného.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Sportovní a pohybové hry 

2.1.1 Základní charakteristika 

Pokud vycházíme z užšího pojetí pohybových her (vztahujeme je ke sportovním 

hrám), lze pohybovou hru definovat jako současnou a soutěživou činnost dvou stran, 

které spolu soupeří. Každá strana se snaží prokázat převahu lepším ovládáním 

společného předmětu boje (např. míče). Charakteristická je neustále se měnící herní 

situace vyžadující okamžitou reakci na činnost soupeře. Pohybová hra je řízena 

pravidly, která platí pouze v daném okamžiku, po skončení utkání se mohou měnit. 

Zároveň je potřeba říci, že pojem pohybová hra v sobě zahrnuje velké množství 

nejrůznějších činností. Tyto činnosti jsou prováděny různou formou (soutěžení pro 

zábavu, utkání, nácvik ve školním prostředí, profesionální sport,…). Druhým pojmem, 

který je potřeba charakterizovat jsou sportovní hry (Süss, 2006). 

Sportovní hru lze charakterizovat stejně jako hru pohybovou ovšem s jedním 

podstatným rozdílem - utkání je řízeno v souladu s pravidly platnými mezinárodně či 

celostátně. Podstatnou roli zde hraje výsledek. Existuje zde mezinárodní či celostátní 

instituce, která dané soutěže řídí. Hlavním rozdílem mezi pohybovou hrou a sportovní 

hrou je tedy existence či neexistence oficiální organizace. Z definic vyplývá, že 

pohybové hry jsou nadřazeným pojmem sportovním hrám (Süss, 2006). K prakticky 

stejné charakteristice sportovních her se přiklání i Táborský (2007, str. 7): „Sportovní 

hra je tedy soutěživá činnost dvou soupeřů v jednotném prostoru a čase, kteří podle 

institucionálně schválených pravidel usilují o prokázání vlastní převahy lepším 

ovládáním společného předmětu.“ 

2.1.2 Třídění sportovních a pohybových her 

Sportovní a pohybové hry lze třídit z nejrůznějších hledisek. Nykodým (2006) 

dělí hry obecně na společenské a tělovýchovné. Další dělení her dle tohoto autora může 

být na hry instinktivní, senzomotorické, intelektuální a společenské. Süss (2006) už se 

zaměřuje na čistě sportovní hledisko a říká, že pokud se zaměříme na počet hráčů a 

jejich participaci na výkonu v utkání, můžeme sportovní a pohybové hry rozdělit na 

individuální sportovní (pohybové) hry a týmové sportovní (pohybové) hry. Mezi 

individuální řadíme například squash, badminton či tenis. Do kategorie týmových her 
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můžeme zařadit všechny sportovní hry, kde jsou dva a více spoluhráčů (fotbal, hokej, 

volejbal,…). 

Dalším hlediskem je charakter činností, které se vyskytují v utkání. Z tohoto 

pohledu lze sportovní a pohybové hry rozdělit na brankové, pálkovací, síťové a 

odrážením o stěnu (Süss, 2006). Stejné dělení používá Táborský (2004), ovšem mluví 

jen o třech kategoriích. Jsou to sportovní hry brankového typu, síťového typu a 

pálkovacího typu. 

Pokud předchozí model rozvineme, dojdeme k poněkud detailnějšímu rozdělení. 

Za primární hledisko považujeme skutečnost, zda dochází, či nedochází k přímému 

kontaktu mezi protihráči v boji o společný předmět. Hovoříme o invazivních a 

neinvazivních sportovních hrách. Invazivními rozumíme brankové hry (tedy fotbal, 

basketbal, florbal,…). Invazivní hry dále třídíme do tří kategorií, a to podle způsobu 

dosažení cíle v utkání (hodem, položením míče či úderem do míče). Do neinvazivních, 

jako sub-kategorii, zařadíme pálkovací hry a síťové a odrážením o stěnu. Pálkovací hry 

můžeme dále dělit na hry bez běžců (stoolball, kriket) a s běžci (baseball, softball). 

Síťové hry dále dělíme na „bez voleje“ (stolní tenis), „dopad a volej“ (tenis, nohejbal) a 

„bez dopadu“ (volejbal, badminton). Odrážením o stěnu rozumíme pouze „dopad a 

volej“ (squash, pelota) (Süss, 2006). 

2.2 Fotbal 

Jak už z předchozí charakteristiky vyplývá, fotbal řadíme mezi sportovní 

(pohybové) hry invazivní. Pokud se pokusíme o přesnější zařazení, tak se jedná o 

invazivní sportovní hru brankového typu. 

Fotbal je považován za kolektivní míčový sport. Charakterizujeme ho jako 

součinnost dvou soupeřících mužstev za neustále se měnících podmínek. Význam 

spočívá v tom, že soupeřící mužstva se dle stanovených pravidel snaží překonat 

protivníka lepším ovládáním míče a dosáhnout většího počtu branek (gólů) než on 

(Vaněk, 1984). 

Velmi dobrá je dle mého názoru definice fotbalu podle Procházky (1987, str. 

338): „Fotbal se dnes hraje ve sto padesáti zemích světa a jen v málokteré z nich není 

sportem nejmasovějším a nejoblíbenějším. Je třeba snášet více důkazů o tom, že fotbal 
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je hra her, nekorunovaný král světového sportu, jestliže atletika je jeho královna? 

Fotbal je a zůstane hrou miliónů pro milióny.“ 

Hledíme-li na fotbal na počátku 21. století, sledujeme mnohamilionový průmysl. 

Tento průmysl dokáže vyrobit i z těch nejobyčejnějších lidí hvězdy a dráždí emoce 

mužů, žen i dětí na celém světě. Hodiny televizních reportáží se věnují jak zápasům, tak 

i diskusím o nich, diskusím o pravidlech, jejich výkladu i o taktikách užívaných 

různými trenéry. Svět je posedlý fotbalem (Hunt, 2006). 

2.3 Modifikace fotbalu 

Fotbal je pravděpodobně nejrozšířenější hrou na celém světě. Během svého 

vývoje (od 16. století, kdy vznikl v Anglii) došlo k mnoha modifikacím tohoto 

oblíbeného sportu. Zde je přehled těch nejznámějších a jejich stručný popis. 

2.3.1 Sálová kopaná – Futsal 

Jedná se o modifikaci fotbalu, která je zastřešená Světovou federací sálového 

fotbalu (dříve FIFUSA, dnes AMF) a Evropskou federací sálového fotbalu (UEFS). 

V České republice zastřešují tento sport dvě organizace, a to Česká federace sálového 

fotbalu – futsalu (ČFSF) a Svaz sálového fotbalu ČR – futsalu (Kresta, 2009). 

Hraje se 4+1, což znamená čtyři hráči v poli plus brankář s možností letmého 

střídání.
1
 Hřiště má maximální rozměry 40 metrů na délku a 20 metrů na šířku. 

Speciální míč (68 – 70 cm na obvodu) je uzpůsoben tak, aby po pádu z výšky dvou 

metrů vyskočil maximálně do výšky 30 centimetrů. Branka má 3 metry na šířku a 2 

metry na výšku. Hrají se dva poločasy čistého času. Každý poločas trvá 20 minut. 

Přestávka trvá maximálně 10 minut. Pravidlo o ofsajdu neplatí (Kresta, 2009). 

Tato modifikace fotbalu se do České republiky dostala z jižní Ameriky. V roce 

1974 sehrál V Československu uruguayský tým sálového fotbalu Peňarol Montovideo 

exhibiční utkání s výběrem pražských ligových fotbalistů. Díky televiznímu přenosu se 

o tomto druhu fotbalu s míčem, který je přizpůsoben pohybu v hale, dozvěděla 

veřejnost, u které vzbudil tento sport velký zájem. Redakce Mladého světa, pod jejíž 

patronací se zápas konal, se stala centrem nově vznikajícího sportu. Peňarol u nás 

                                                
1 Letmým střídáním se rozumí tzv. „hokejové střídání“. To znamená, že hráč, který je nahrazen jiným 

hráčem se může střídáním vrátit zpět do hry. 
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zanechal dva míče a podnik GALA z Prostějova podle nich vyrobil sérii pro potřeby 

nadšenců tohoto nového sportovního odvětví. ČSTV se od sálové kopané – futsalu 

distancovala i v době velkého rozmachu (kolem 30 000 členů). V roce 1983 zažádal 

Ústřední štáb sálové kopané o zařazení do programu postupových soutěží. Této žádosti 

bylo vyhověno a další průběh soutěží už probíhal pod patronací SSM (ČFSF, 2005) 

ČFSF je v současnosti nezávislé sdružení s právní subjektivitou. Cílem federace 

je pečovat o rozvoj sálového fotbalu – Futsal v ČR. Federace se člení dle územního 

principu na úroveň okresní, krajskou a celostátní (ČFSF, 2005). 

2.3.2 Futsal FIFA 

Tato forma fotbalu je zastřešována mezinárodními organizacemi FIFA a také 

UEFA. V České republice zastřešována Fotbalovou asociací České republiky (FAČR), 

dříve Českomoravským fotbalovým svazem (Kresta, 2009). 

Hraje se 4+1 (čtyři hráči a brankář) s možností letmého střídání. K jednomu 

utkání může družstvo nominovat dvanáct hráčů. Hrací plocha má maximální rozměry 

42 metrů na délku a 25 metrů na šířku. Branky jsou o velikosti 3 metry na šířku a 2 

metry na výšku. Pro futsal FIFA se užívá míč o velikosti 4. Doba hry je rozdělena na 

dva poločasy. Jeden poločas trvá 20 minut. Přestávka mezi poločasy trvá maximálně 15 

minut (Kresta, 2009). 

Futsal FIFA je velmi podobnou modifikací jako sálová kopaná – futsal. Proto je 

nutné říci, že tyto dvě modifikace mají do jistého bodu společný vývoj a historii. 

Můžeme také říci, že futsal FIFA je institucionálně mladším sportovním odvětvím než 

sálový fotbal – futsal. V osmdesátých letech jsou zde tendence ze strany FIFA o 

institucionalizaci dalších forem kopané. V roce 1888 vydává FIFA oficiální pravidla 

malého fotbalu pro pět hráčů (pravidla „Five-a-Side Football“). Sama FIFA uspořádala 

v roce 1989 první mistrovství světa v tomto sportu. Konalo se v Nizozemsku. Panovala 

neustálá snaha o integraci, dokonce byly vytvořeny integrační komise. Mimořádný 

kongres FIFUSA v roce 1989 integraci odmítl. Konají se další mistrovství. V roce 1995 

začíná FIFA používat název Futsal. V současné době podle podkladů FIFA provozuje 

futsal FIFA přibližně dva miliony registrovaných hráčů (včetně žen). Futsal FIFA může 

být označen za jednu z nejrozvinutějších modifikací fotbalu (Kresta, 2009). 

I v České republice dochází ke střetům a sporům futsalu FIFA se sálovým 

fotbalem – futsalem. Spory se dostaly i k soudu, který rozhodl, že Svaz sálového fotbalu 
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(SSF) má používat název pro své soutěže „sálový fotbal – futsal“ a ČMFS (dnes FAČR) 

má užívat označení „futsal FIFA“. V dnešní době se v České republice jedná o sport 

poměrně populární. V roce 2005 se v České republice konalo Mistrovství Evropy. Asi 

nejznámějším českých klubem je Era-pack Chrudim, který se pravidelně účastní i 

evropských soutěží (Kresta, 2009). 

2.3.3 Beachsoccer – plážová kopaná 

V České republice zaštiťována Asociací plážové kopané – Beach soccer Czech 

republic (BSCR). Tato asociace spolupracuje s FAČR. Světové soutěže organizuje 

FIFA, která spolupracuje s Beach soccer World wide (Kresta, 2009). 

Hraje se 4+1 (čtyři hráči a jeden brankář). Existuje zde možnost letmého střídání 

hráčů. Hraje se na písčité hrací ploše. Maximální rozměry jsou 37 metrů na délku a 28 

metrů na šířku. K hraní je k dispozici speciální míč o velikosti 68-70 cm na obvodu. 

Míč je odolný vůči vodě. Branka má rozměry 5,5 metru na šířku a 2,2 metru na výšku. 

Hrací doba rozdělena na tři třetiny. Každá třetina trvá 12 minut. Přestávky jsou 

maximálně 3 minuty. Ani v této modifikaci fotbalu neplatí pravidlo o ofsajdu (Kresta, 

2009). 

Beach soccer World wide (BSWW) na svých webových stránkách připisuje 

vznik této modifikace Brazilcům. Nejprve byl sport zábavou chlapců na pláži 

Copacabana v Brazílii. Tradiční fotbalové pohyby byly transformovány a přizpůsobeny 

pláži a brzy se z této modifikace stal divácky oblíbený sport. Plážová kopaná si velice 

rychle získávala popularitu po celém světě. Dnes se hraje v pětasedmdesáti zemích 

světa pod záštitou FIFA. Hra je určena všem věkovým kategoriím, mužům, ženám i 

dětem (Beachsoccer.com, 2013). 

I když se jedná o sport poměrně mladý, v České republice si získává stále více 

příznivců. První mezistátní zápas česká reprezentace odehrála 28. 8. 2006 v Marseille 

proti Belgii. Jednalo se o kvalifikaci na MS 2006. Česká reprezentace prohrála 5:6 a 

nakonec na MS nepostoupila. Nejblíže měla reprezentace k postupu v roce 2008, kdy 

český tým podlehl až v rozhodujícím zápase Španělsku (Wikipedie.org, 2013). 

2.3.4 Malá kopaná 

Zastřešující organizací malého fotbalu je v ČR Asociace malého fotbalu České 

republiky (AMF ČR). Ta spolupracuje s Evropskou federací malého fotbalu. Federace 
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čítá k dnešnímu dni dvaadvacet členských zemí (Malyfotbal.cz, 2012a; 

Eurominifootball.com, 2013). Největším centrem malého fotbalu u nás je Praha, 

konkrétně Pražský svaz malého fotbalu (PSMF). V Praze se hraje tato forma fotbalu 

pod názvem Hanspaulská liga (Kresta, 2009). Tato soutěž čítá celkově osm lig. Ovšem 

Pražský svaz malého fotbalu zajišťuje i veteránskou ligu, „superveteránskou“ ligu či 

„ultraveteránskou ligu“ (Psmf.cz, 2013). 

Malá kopaná se hraje 5+1 (pět hráčů a jeden brankář). I zde je možnost letmého 

střídání. Hřiště má maximální rozměry 54 metrů na délku a 30 metrů na šířku. Míč je o 

velikosti 5 (jako pro klasický fotbal) nebo o velikosti 4. Rozměry branek jsou 3 metry 

na šířku a 2 metry na výšku. Hrají se dva poločasy. Každý poločas trvá 30 minut 

hrubého času. Přestávka trvá maximálně 5 minut. Opět neplatí pravidlo o ofsajdu 

(Kresta, 2009). 

Česká reprezentace je velmi úspěšná. Na posledních třech evropských 

šampionátech vždy získala medaili. V roce 2010 v Manchesteru (Anglie) skončila na 1. 

místě, v roce 2011 na 2. místě (Tulcea, Rumunsko) a v roce 2012 (Kišiněv, Moldávie) 

na 3. místě (Malyfotbal.cz, 2012b). 

2.3.5 Halový fotbal 

Tato modifikace fotbalu je v podstatě malá kopaná hrající se ve sportovních 

halách většinou v zimním období. Tato modifikace je vhodným doplňkem tréninkového 

programu fotbalových klubů (Kresta, 2009). 

Pravidla halového fotbalu se odvíjejí od pravidel fotbalu aplikovaných do haly. 

Záleží zde na konkrétních podmínkách, jako jsou velikost haly, věk hráčů atd. Platí 

pravidlo, že o přesném znění pravidel rozhoduje vždy řídící orgán soutěže. Velmi časté 

je využívání některých pravidel z futsalu FIFA (Kresta, 2009). 

V České republice probíhají mládežnická mistrovství a turnaje. Tyto turnaje 

probíhají pod záštitou FAČR (Kresta, 2009). 

Tato forma fotbalu je dnes oblíbená snad jen v německy mluvících zemích 

(Německo, Švýcarsko či Rakousko). Hraje se na hrací ploše ohraničené mantinely. Tyto 

mantinely společně s brankami (rozměry 5 metrů na šířku a 2 metry na výšku) jsou 

hlavním odlišujícím faktorem od modifikací fotbalu v hale (Kresta, 2009). 
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2.3.6 Fotbal malých forem 

Fotbal malých forem, neboli „minifotbal“ je formou klasického fotbalu. Jedná se 

o fotbal pro nejmladší registrované hráče. Jde o fotbal přizpůsobený uvedené věkové 

kategorii. Tato forma fotbalu je zastřešována FAČR (Kresta, 2009). 

Fotbal-trenink.cz (2008) upozorňuje na skotskou studii z roku 2006, která 

upozorňuje jak na výhody malých forem, tak i na optimální rozložení zatížení při nich. 

Více aktivních účastníků vede dle jejich názoru k optimálnímu zatížení. 

Fotbal malých forem je přizpůsoben hráčům tak, aby se daleko častěji dostávali 

do styku s míčem. Jedná se o zmenšení velikosti hřiště a přizpůsobení počtu hráčů. 

Cílem tohoto systému je zapojení co možná největšího počtu hráčů do utkání. Velmi 

důležitým cílem je orientace na zážitek, ne na výsledek. Hráči by měli být vedeni 

k tomu, že je fotbal baví a přináší jim potěšení. Cílem je možnost získávat herní 

zkušenosti a zejména prožitky ze hry. Ty jsou tou nejlepší motivací dětí k hraní fotbalu. 

Mezi nejdůležitější zásady tohoto systému patří naučit děti hrát na více postech a 

v různých rozestaveních. Učíme je tím všestrannosti a rozvíjíme jejich tvořivé herní 

myšlení. Další zásadou (asi nejdůležitější) je, že děti jsou důležitější než hra sama. 

V neposlední řadě je kladen důraz na povzbuzování, chválení a na motto: „Rodiče fandí, 

ale nekoučují!“. Níže jsou uvedená pravidla pro jednotlivé věkové kategorie (Plachý, 

2011) 

2.3.6.1 Pravidla hry – mladší přípravky (4+1) 

Hraje se 4+1 (čtyři hráči v poli a jeden brankář). Hřiště má rozměry 30 metrů na 

délku a 19 metrů na šířku (možno až 3 „minihřiště“ na půlku velké hrací plochy). 

Branka má rozměry většinou 3 metry na šířku a 2 metry na výšku (možno rozpětí 3-5 

metrů u šířky). Hrací doba je buď třikrát 12 – 16 minut s maximálně pěti minutovými 

přestávkami nebo dvakrát 20 minut s deseti minutovou přestávkou (Plachý, 2011). 

2.3.6.2 Pravidla hry – starší přípravky (5+1) 

Hraje se 5+1 (pět hráčů v poli a jeden brankář). Hřiště má rozměry 40 metrů na 

délku a 25 metrů na šířku (možno dvě „minihřiště“ na půlku velké hrací plochy). 

Branka má rozměry většinou 5 metrů na šířku a 2 metry na výšku (možno rozpětí 3 – 5 

metrů u šířky). Hrací doba je buď třikrát 16 – 20 minut s maximálně pěti minutovými 

přestávkami nebo dvakrát 25 minut (Plachý, 2011). 
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2.3.6.3 Pravidla hry – mladší žáci (7+1) 

Hraje se 7+1 (sedm hráčů v poli a jeden brankář). Hřiště má rozměry maximálně 

70 metrů na délku a 60 metrů na šířku (minimálně 50 metrů na délku a 42 metrů na 

šířku). Branka má rozměry 5 metrů na šířku a 2 metry na výšku. Hrací doba je dvakrát 

30 minut s patnácti minutovou přestávkou (Plachý, 2011). 

2.3.7 Přátelské a modelové zápasy jako typ modifikovaného utkání 

Velenský (2005) charakterizuje utkání jako způsob realizace všech sportovních 

her. Lze ho dle jeho názoru vnímat jako cílovou a komplexní stránku didaktického 

procesu ve sportovních hrách. Domnívá se, že všechny osvojované činnosti 

v tréninkovém procesu směřují k použití v utkáních. Pro trenéry představuje utkání 

základní diagnostický zdroj a také kontrolu. 

„Zatímco „oficiální utkání“ jsou výrazem jasně daných (formálních), tj. 

nařízených, schválených a písemně uváděných požadavků institucionální praxe, a to 

v mezinárodním i regionálním měřítku (rozpis soutěže v rámci tzv. hracího či soutěžního 

systému, přesně stanovená pravidla v rámci tzv. hracího či soutěžního řádu, delegace 

rozhodčích, striktní evidence průběhu utkání v zápisech o utkání, dlouhodobá evidence 

výsledků a stanovení pořadí účastníků soutěže apod.), mohou „utkání v modifikovaných 

sportovních hrách“ nabývat živelnější podobu uskutečňování. Tuto možnost pak 

vnímáme jako možnost přetvářet pravidla, resp. hrací řád.“ (Velenský, 2005, str. 13). 

Psotta a Velenský (2009) uvádějí, že při užití utkání ve výuce sportovních her (v 

našem případě fotbalu) se nabízejí dvě varianty. Jednou variantou je utkání s příznaky 

autentického soutěžního utkání (bez didaktických zásahů učitele či trenéra). V takovém 

případě trenér dává instrukce před utkáním. V průběhu utkání komunikuje s hráči jako 

při trénování „oficiálního utkání“. Přesně taková charakteristika je dle mého názoru 

vhodná pro přípravné utkání (samozřejmě je využitelná i v běženém tréninkovém 

procesu). Druhou variantou utkání v tréninku je utkání s příznaky řízeného vyučování 

herním dovednostem. Trenér může provádět stejnou činnost jako v první variantě, ale 

navíc u druhé může do utkání na nezbytnou dobu vstupovat a přerušovat ho. Zároveň 

může docházet ke změnám podmínek (úprava počtu doteků, zavedení přihrávkových 

zón, vypuštění rohů, vypuštění či zavedení ofsajdů,…). Druhá varianta dle mého názoru 

charakterizuje modelové utkání. 
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Přípravné utkání můžeme považovat za určitou formu „oficiálního utkání“, 

jelikož má jeho náležitosti (zápis o utkání, hrací dobu, přesně stanovená pravidla,…). 

Ovšem obsahuje i určité modifikace, které ho od „oficiálního utkání“ odlišují. Je to 

například skutečnost, že při přípravném utkání se může střídat „hokejovým“ způsobem. 

V praxi je běžné, že při přípravných utkáních není nutné, aby kapitán byl označen 

kapitánskou páskou. Velmi důležité je, že přípravná utkání se nehrají na registrační 

průkazy hráčů. To znamená, že za tým může nastoupit i hráč, který je registrovaný 

v jiném klubu. V praxi je také běžné, že nedovolené zákroky jsou hodnoceny 

benevolentněji (například za stáhnutí protihráče ve vyložené brankové příležitosti by 

v oficiálním zápase měla následovat červená karta, zatímco v přípravných utkáních 

k vyloučení hráče dochází jen velmi zřídka). 

Modelový zápas se od „oficiálního utkání“ liší ještě více. Jedná se o utkání, kde 

roli rozhodčího plní trenér. Modelový zápas může být zařazen v určité části tréninkové 

jednotky. Dochází zde k nejrůznější modifikaci pravidel (počet doteků, vypuštění rohů, 

vypuštění ofsajdů,…). Trenér navíc utkání na nezbytnou dobu zastavuje a udílí hráčům 

pokyny. Velmi často se modelový zápas užívá při nácviku obranné činnosti týmu 

(zajišťování prostoru, posouvání u zónové obrany,…). 

2.4 Herní a sportovní výkon 

2.4.1 Rozdílné pojetí sportovního výkonu 

Existuje několik způsobů, jak uchopit pojem „sportovní výkon“. Zároveň 

rozlišujeme i několik přístupů k tomuto pojmu. Dovalil (2002) přistupuje ke 

sportovnímu výkonu jako k vymezenému systému prvků s určitou strukturou. Tato 

struktura představuje zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. Rozlišuje 

prvky fyziologické, somatické, motorické, psychické atd. Pokud mluvíme o struktuře 

sportovního výkonu, tak rozlišuje faktory somatické, kondiční, techniky, taktiky a 

psychické. 

Odlišné pojetí sportovního výkonu hovoří o jiném rozdělení. V mé diplomové 

práci jsem využil právě toto pojetí sportovního výkonu. 

2.4.2 Druhy herního výkonu 

Ve fotbale rozlišujeme dva typy herního výkonu. Tyto typy považujeme za 

základní. Mluvíme o týmovém herním výkonu (THV) a individuálním herním výkonu 
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(IHV). O tomto rozdělení se zmiňují mimo jiné Táborský (2007) nebo Nykodým 

(2006). Tyto druhy herního výkonu prezentují ve svých publikacích také Votík a 

Zalabák (2011), Buzek a kol. (2007) či Fajfer (2005). 

2.4.2.1 Týmový herní výkon 

Je nutné si uvědomit, že tým nebo družstvo je jedinečnou sociální skupinou. 

Tento tým je vytvořen za účelem střetávání se s jinými podobnými skupinami v utkání. 

Vyústěním společné činnosti při překonání soupeře je pak právě týmový herní výkon 

(Buzek a kol., 2007). 

Fajfer (2005, str. 18) charakterizuje týmový herní výkon (THV) takto: „Je 

založen na individuálních herních výkonech, které podléhají vzájemnému regulačnímu 

působení. Herní činnosti jednotlivce, jimiž se hráči podílejí na výkonu, mají současně 

kooperační a kompetiční charakter.“ THV je tedy podmíněn individuálními výkony 

všech členů týmu. Ovšem neznamená to, že je jejich pouhým souhrnem. Jednotlivé 

individuální výkony se vzájemně doplňují, kompenzují a podléhají vzájemné regulaci 

(Votík, Zalabák, 2011). Znamená to tedy, že jednotlivci ovlivňují výkon týmu a tým 

působí na jednotlivce (Buzek a kol., 2007). 

Jak už bylo zmíněno výše, THV má sociálně-psychologický rozměr. Finální 

výkon je tedy závislý na sociální soudržnosti týmu, dynamice vztahů, ale také na tom, 

jak spolu tým komunikuje a jakou mají hráči motivaci. Dalším činitelem THV je úroveň 

spolupráce a kvalita součinnosti hráčů, a to při realizaci herních činností (Votík a 

Zalabák, 2011) . 

Buzek a kol. (2007) vysvětlují THV pomocí dvou determinant týmového 

herního výkonu. Jedná se o činnostní determinanty a sociálně psychologické 

determinanty. Do činnostních determinantů patří činnostní koheze neboli semknutost 

družstva a činnostní participace neboli podíl jednotlivce na vývoji utkání. Do sociálně 

psychologických determinantů patří týmová dynamika, sociální koheze, komunikace a 

motivace. Také se zaměřuje na trenéra v týmové komunikaci. 

Činnostní determinanty 

Činnostní koheze. Záměrem je dosáhnout funkčního a koordinovaného pohybu 

všech hráčů při řešení herních úkolů. Navenek pozorujeme činnostní kohezi jako 

realizovanou koncepci hry ve formě účinného využívání jednotlivých herních systémů. 
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Činnostní koheze také znamená, že činnost jednotlivce v utkání je podporována činností 

ostatních hráčů. Různý charakter participace zapojených hráčů v herních činnostech 

(včetně herního úsilí) pak vytváří dynamiku týmového herního výkonu. Dobrá činnostní 

koheze se projevuje například spoluprácí hráčů bez míče, hlasitou komunikací v obraně 

i útoku nebo plněním herních úkolů v rámci herního pojetí v jednotlivých systémech 

hry. Špatná činnostní koheze se může projevovat odstupem od společných záměrů, 

špatnou komunikací hráčů (příznakem je například klid v šatně), nedostatečným 

plněním herních úkolů či poklesem participace hráčů (Buzek a kol., 2007). 

 Činnostní participace. V koncepci THV znamená, jak se jednotliví hráči podílí 

na týmovém výkonu. Tato účast vyžaduje určitou úroveň zvládnutí herních činností 

(herních dovedností). Právě rozsah a úroveň herních dovedností jednotlivých hráčů 

(včetně somatických a osobnostních vlastností) pak vymezuje působnost hráče, zařazení 

do hráčských funkcí (herních postů). Kromě hráčských funkcí určuje i zařazení do 

sociálních rolí („vůdce“, „hvězda“, „bojovník“,…). Participace je ovlivněna mimo jiné 

akceptací spoluhráčů (jak ho ostatní hráči berou) nebo odpovědným a samostatným 

rozhodováním. Vývoj hráče můžeme pozorovat právě jeho participací na výkonu 

družstva. Trenér by měl zdůrazňovat hráčům skutečnost, že i tzv. „nepřímá spolupráce – 

podpůrná spolupráce“ bez míče má vysokou hodnotu, protože někteří hráči vidí smysl 

své participace jen v činnosti s míčem. Z předchozích informací vyplývá, že každý hráč 

má svůj participační styl (osobitě pojatý výkon). Ten je určován herními dovednostmi, 

ale také osobnostními vlastnostmi. Z toho vyplývá, že příčiny vnějších projevů chování 

nelze hledat pouze v herních dovednostech, ale i v sociálním prostředí (sociálních 

vztazích). Participační styl hráče má tedy sociální a psychické pozadí (Buzek a kol., 

2007). 

Sociálně-psychologické determinanty 

 Týmová dynamika. Je chápána jako neustálý vývoj mužstva (jeho vnitřní 

stránky), který je podmíněn působením různých sil. Na týmovou dynamiku působí síly, 

které na sebe vzájemně působí a ovlivňují dosažení úspěšného týmového výkonu, 

integrovanost týmu, ale i uspokojení každého hráče z výkonu. Tyto síly jsou tvořeny 

individuálními potřebami a individuálními cíli každého hráče i trenéra a také 

stanovenými standardy pro tým (očekávání managementu klubu, požadavky na chování 

a jednání, požadavky na plnění úkolů společenských i sportovních,…). Týmová 

dynamika je nejvíce ovlivněna osobností trenéra a jeho řídící činností, dále pak 
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osobností hráče a v neposlední řadě i mezilidskými vztahy. Trenér plní roli jakéhosi 

katalyzátoru. Různými prostředky urychluje, zpomaluje, zklidňuje či aktivuje vzájemné 

reakce a tím postupně dosahuje proměňování individuálních cílů na týmové cíle (Buzek 

a kol., 2007). 

 Sociální koheze. Zlepšení vnitřní sociální soudržnosti (koheze) se v určitém 

směru promítá do týmového výkonu. Kohezivitu, neboli soudržnost, chápeme jako silný 

pocit sounáležitosti. Tato sounáležitost souvisí s plněním úkolů a s interpersonálními 

vztahy. Hráčům musí být jasné, že jeden bez druhého nejsou schopni plnit úkoly a tím 

pádem ani nejsou schopni dosahovat stanovených cílů. Je nesporné, že soudržnost má 

význam pro efektivní činnost či pro oddalování vzniku konfliktů v týmu. Vysoká míra 

koheze je nezbytnou podmínkou (ne však zárukou) pro vytvoření efektivního týmu. 

Soudržnost zvyšuje pravděpodobnost úspěchu. Velmi důležitou roli ve vytváření 

soudržnosti hraje opět trenér. Příznaky koheze může trenér pozorovat například 

uspokojením hráčů z týmového výkonu, uspokojením jednotlivých hráčů z vlastního 

výkonu či vyjadřovaným radostným pocitem být v tomto kolektivu. Ke zlepšení sociální 

koheze přispívá například konkurence na všech postech v týmu, jasně vymezená pozice, 

role i příležitosti pro každého hráče. Dále pak optimální spojení zkušených hráčů 

s dynamikou mladších hráčů. Naopak sociální kohezi rozhodně neprospívá nový trenér, 

který chce v krátkém časovém horizontu realizovat velký počet změn, hráči jednající na 

vlastní pěst či velký počet hráčů tvořících tým (Buzek a kol., 2007). 

 Komunikace a motivace. Jsou považovány za dynamizující faktory ovlivňující 

týmový výkon. Komunikace má nezastupitelnou úlohu. Je svázána s chováním 

jednotlivých členů týmu jak v tréninkovém procesu, tak v utkání. Považujeme ji za 

nezbytnou součást přímého i nepřímého sociálního kontaktu. Pokud je komunikace 

kvalitní, zdokonaluje a dokonce precizuje celý výkon v utkání i tréninkový proces. Pro 

udržení dobré komunikační atmosféry je vhodné hodnotit hráčův herní výkon i jeho 

chování konstruktivním a objektivním způsobem. A to i podle jeho úsilí a snahy. Dále 

se doporučuje vyvarovat se negativním poznámkám, výhružkám, či nevhodné osobní 

kritice. Vede to ke snižování motivace a ke ztrátě sebedůvěry. Lepší je využívat častěji 

povzbuzení a pochvalu. Také týmová motivace je důležitým činitelem, který ovlivňuje 

týmový výkon. Motivace ovlivňuje efektivitu týmu. Pro potřebné udržení týmové 

motivace je potřeba neustálého zapojení všech hráčů do plnění společných úkolů.  Opět 

zde důležitou roli hraje trenér. Důležitá je především schopnost reagovat na týmovou 
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nebo individuální motivační oscilaci. Důležitá je také schopnost rozpoznat příčiny jejího 

vzniku. Motivační oscilaci můžeme pozorovat bezprostředně po prohraném či 

vyhraném zápase. Oscilaci pozorujeme i v situacích, kdy se hráč prosazuje do týmu či 

bojuje o základní sestavu. Zde se jedná o vysokou motivaci. Naopak k poklesu motivace 

může docházet u hráčů, kteří jsou trvale v základní sestavě či dlouhodobě nedostanou 

šanci hrát (Buzek a kol., 2007). 

2.4.2.2 Individuální herní výkon 

„Individuální herní výkon (IHV) má vždy formu herních činností jednotlivce, 

projevujících se více méně souvislým řetězcem herních činností v utkání, které jsou 

projevem herních dovedností.“ (Votík a Zalabák, 2011, str. 30). 

IHV je specifický druh výkonu v průběhu utkání. Můžeme ho charakterizovat 

projevem speciálních (herních) dovedností a výkonnostní kapacity hráče. Tyto dvě 

veličiny jsou realizovány za určitých podmínek přes herní výkon (Fajfer, 2005). 

IHV ovlivňujeme zásahy v tréninkovém procesu a v utkání. V tréninkovém 

procesu jsou zásahy realizovány činnostními podněty, které vyvolávají změny jak 

v komplexní herní dovednosti, tak i v jednotlivých determinantách. V utkání pak jsou 

zásahy realizovány specifickými adaptačními podněty. Působí zde i deformační faktory, 

které ovlivňují psychickou odolnost hráče. Mezi předpoklady, které umožňují hráči 

rozvíjet IHV patří determinanty biomechanické, psychické a bioenergetické (Buzek a 

kol., 2007). 

2.4.3 Obsah herního výkonu 

Ve fotbale se střídá útočná a obranná fáze hry. Útočnou fází rozumíme dobu od 

okamžiku získání míče pod kontrolu. Obrannou fází rozumíme dobu od okamžiku ztráty 

kontroly nad míčem. V současném fotbale začíná hrát velkou roli i přechodová fáze. 

Přechodovou fází rozumíme přechod z obrany do útoku a naopak z útoku do obrany. 

Fáze hry se člení na menší části. Ty označujeme výrazem „úseky hry“. Úseky hry 

představují časově, obsahově a prostorově ohraničené části hry v útoku či obraně. 

Obsahem fází a úseků hry jsou herní situace. Ty představují okamžitý stav ve hře. Herní 

situace je pak řešena individuálně (herními činnostmi jednotlivce či jejich řetězci) nebo 

skupinově - herními kombinacemi (Votík a Zalabák, 2011) 
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Herní činnosti jednotlivce (HČJ) můžou být obranné a útočné. Jsou to nacvičené 

komplexy pohybových úkolů. Můžeme je také nazvat jako učením získané herní 

dovednosti. HČJ jsou ovlivňovány kondiční a psychickou připraveností hráčů. HČJ mají 

svou taktickou stránku, která je vnějším projevem hráče (podmíněno biomechanickými 

zákonitostmi) a taktickou stránku. Ta je limitována úrovní psychických procesů, jako 

jsou vnímání, hodnocení či rozhodování. V neposlední řadě také kvalitou technické 

stránky HČJ (Votík a Zalabák, 2011). 

Herní kombinace jsou taktéž obranné a útočné. Můžeme je charakterizovat jako 

vědomou spolupráci dvou a více hráčů, která je sladěna v čase a prostoru. S její pomocí 

je hráči uskutečňován společný taktický úkol (Votík a Zalabák, 2011). 

Systémem hry (obranné a útočné) pak rozumíme způsob organizace hry, který je 

charakterizován v rámci určitého rozestavení hráčů (Votík a Zalabák, 2011). 

2.4.4 Herní činnosti jednotlivce 

2.4.4.1 Útočné herní činnosti jednotlivce 

Hra bez míče 

Hra bez míče je předpokladem týmové hry. Můžeme ji charakterizovat jako 

neustálý účelný pohyb hráče v každé části útočné fáze hry. Jedná se o kombinaci chůze, 

poklusu a běhu (různého směru a rychlosti). Hra bez míče vyžaduje velmi dobrou 

kondiční připravenost, schopnost přesné a rychlé orientace v prostoru a také čase, 

předvídání a správné hodnocení vývoje herních situací ale třeba i uplatnění klamavých 

pohybů. Jedná se o nepřetržitou činnost. Výběr místa musí být veden jak do šířky, tak 

do hloubky hřiště. Pro nácvik se nejčastěji využívají průpravné hry. Ty umožňují 

rozvíjet hru bez míče ve vztahu ke spoluhráčům i k protihráčům. (Votík a Zalabák, 

2011) 

Přihrávání 

 Přihrávání je základní podmínkou vzájemné spolupráce hráčů. Tato podmínka je 

limitována (kromě jiného) dovedností míč zpracovat. V dnešní době jsou velmi vysoké 

nároky na přesnost, výšku, rychlost i včasnost přihrávek. Přihrávky mohou mít různou 

vzdálenost, směr, výšku, rychlost i rotaci. Přihrávání se nacvičuje ve většině případů 

v kombinaci s dalšími herními činnostmi (zpracování, nabíhání, uvolňování,…). 

Přihrávky se podle způsobu provedení dělí na (Votík a Zalabák, 2011): 
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 přihrávky rukou 

 přihrávky hlavou 

o středem čela ve stoji 

o stranou čela ve stoji 

o přihrávání hlavou ve výskoku 

 přihrávky nohou 

o vnitřní stranou nohy (tzv. „placírkou“) 

o vnitřním nártem 

o přímým nártem 

o vnějším nártem (tzv. „šajtlí“) 

o patou 

o špičkou (tzv. „bodlem“) 

o vnější stranou nohy 

Odborná literatura obsahuje nespočet publikací, které obsahují cvičení na 

zlepšování této dovednosti. Je to například Cook (2004) nebo Cook a Shoulder (2003). 

Zpracování míče 

 Patří mezi nejdůležitější herní činnosti. Zpracováním se hráč zmocňuje míče a 

dostává ho pod kontrolu. Pro úspěšné zapojení do herního děje je potřeba rychlého a 

bezpečného zpracování. Současný fotbal si žádá především zpracování v pohybu. Hráč, 

který míč zpracovává je velmi často pod tlakem a napadán soupeřem, proto se při 

zpracování velmi často využívá krytí míče, poziční hry či klamavých pohybů. 

Rozlišujeme tři způsoby zpracování míče (Votík a Zalabák, 2011): 

 převzetí 

o převzetí (zastavení) míče chodidlem 

o převzetí míče vnitřní stranou nohy 

o převzetí míče vnější stranou nohy 

o převzetí míče přímým nártem 

 tlumení 

o tlumení míče chodidlem 

o tlumení míče vnitřní stranou nohy 

o tlumení míče vnější stranou nohy 

o tlumení bérci 
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 stahování 

o stahování míče vnitřní a vnější stranou nohy 

o stahování míče nártem 

o stahování míče hrudníkem 

o stahování míče hlavou 

o stahování míče stehnem 

Vedení míče 

 Vedením míče rozumíme přerušovaný či plynulý pohyb hráče s míčem ve 

směru, který si zvolí. Hráč má po celou dobu míč pod kontrolou. Většinou je tato 

činnost realizována posouváním míče zvoleným směrem opakovanými dotyky některou 

částí nohy (Votík a Zalabák, 2011). Pro zlepšení této dovednosti je velmi dobré 

například cvičení „ubraň si svůj míč“ (Cook a Shoulder, 2003). Vedení míče je 

podmíněno dostatečnou úrovní koordinačních schopností. Čím větší je rychlost vedení, 

tím větší nároky jsou kladeny. Velmi důležitá je pak diferenciační schopnost použít 

přiměřenou sílu při každém doteku s míčem. Tradičně rozlišujeme vedení míče buď 

přímým směrem, nebo se změnou směru. Podle způsobu kontaktu s míčem rozlišujeme 

vedení míče takto (Votík a Zalabák, 2011): 

 vedení míče vnitřní stranou nohy 

 vedení míče vnějším nártem 

 vedení míče vnitřním nártem 

 vedení míče přímým nártem 

Obcházení soupeře 

 Obcházení soupeře zásadním způsobem ovlivňuje efektivitu celé útočné akce. 

Úspěšnost řešení útočných soubojů pak rozhodujícím způsobem ovlivňuje vedení a 

zakončení akce. O způsobu obcházení rozhoduje postavení protihráče, ale také jeho 

pohyb, v neposlední řadě pak kolik způsobů obejití útočící hráč ovládá. Podle postavení 

dělíme způsoby obcházení takto: 

 soupeř v bočním postavení 

 soupeř v čelném postavení 

 zády k soupeři 



26 

 

Pokud hovoříme o obcházení soupeře v bočním postavení, tak ho můžeme 

realizovat změnou rychlosti, změnou směru, zašlápnutím míče nebo zaseknutím míče. 

Pokud chce hráč, aby bylo obcházení úspěšné, nesmí zapomínat na klamavé pohyby, 

krytí míče a hru tělem, a to především v těsném kontaktu se soupeřem. Při obcházení 

soupeře v čelném postavení se využívá krátká klička, dlouhá klička, obhození, 

prohození nebo stahovačka. Při obcházení v postavení zády k soupeři se nejčastěji 

využívá obrat s odcloněním. Nutno dodat, že variabilnost a kreativita současného 

fotbalu převyšují zde uvedené způsoby obcházení (Votík, Zalabák, 2011). 

Střelba 

 Střelba rozhoduje o úspěchu celého utkání. Střelba by měla být automatizovanou 

činností. Velké množství herních situací si také žádá, aby střelba byla pružná, 

přizpůsobivá a také proměnlivá. Důležité je, že kvalita a efektivita střelby závisí z velké 

části na přípravných kombinacích a především na kvalitě finálních přihrávek. Účinnost 

střelby je pak závislá na dokonalosti techniky. Způsoby střely jsou prakticky shodné 

s uvedenými způsoby přihrávání. Ovšem střelbu můžeme dělit také podle předcházející 

činnosti (Votík a Zalabák, 2011): 

 střelba ze standardních situací 

 střelba po zpracování míče 

 střelba po zpracování a vedení míče 

 střelba hlavou 

 střelba po řetězcích činností zakončených obejitím soupeře 

 střelba po získání míče 

 střelba prvním dotykem po přihrávce 

o střelba po přihrávce po zemi („střelba bez přípravy“) 

o střelba po přihrávce ze vzduchu („volejem“ nebo „halfvolejem“) 

2.4.4.2 Obranné herní činnosti jednotlivce 

Obranné činnosti jednotlivce slouží k odebrání míče soupeři. Zároveň se snaží 

nedovolit soupeři rozvíjet jeho útočné snažení. V tréninkovém procesu je snaha, aby 

hráči odebírali míč soupeři pokud možno konstruktivně. Velmi důležité je, aby hráči 

pochopili, že obranná činnost je povinností každého hráče (Votík a Zalabák, 2011). 
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V tréninkovém procesu má trénink obranných činností nezastupitelné místo. 

Jejich nácvik je velmi důležitý a neměl by být opomíjen. V praxi se velmi často 

setkáváme se skutečností, kdy trenéři nácvik těchto činností opomíjejí. Je nutné si 

uvědomit, že na výsledku zápasu se rovnoměrně podílejí jak útočné, tak obranné 

činnosti. Obranné činnosti jsou velmi úzce vázány na útočné činnosti, proto je vhodné 

trénovat je dohromady (Votík a Zalabák, 2011). 

Obsazování prostoru 

 Obsazování prostoru je základním stavebním kamenem obranné hry týmu. Tento 

druh obranné činnosti je ovšem vhodný jen do doby, dokud nedochází k přímému 

ohrožení branky. V takovém případě se přistupuje k osobnímu bránění. Obsazování 

prostoru je využíváno především při bránění přečíslení, kdy útočící soupeř postupuje 

s míčem ve větším počtu hráčů než tým bránící (situace 1:2, 1:3,…). V takových 

případech obsazují bránící hráči (či hráč, pokud je sám) prostor tak, aby zpomalili 

útočnou akci soupeře a dali tak možnost návratu dalším bránícím hráčům nebo vytlačili 

soupeře s míčem do méně nebezpečných prostor, a to při udržení vlastního postavení 

mezi brankou a soupeřem s míčem (Votík a Zalabák, 2011). 

 Pro kvalitní řešení takových situací je nezbytným předpokladem dobrá intuice a 

schopnost předvídání vývoje herní situace. Hráč musí být schopný situaci neustále 

vyhodnocovat a podle toho se rozhodovat pro správná řešení. Zároveň svou aktivní hrou 

donutit soupeře k chybě. Nutno podotknout, že ke zdokonalování této činnosti dochází 

postupně, se získáváním herních zkušeností. Pro správné ovládání této činnosti je 

potřeba zvládnout dvě stránky. Jedná se o stránku taktickou a technickou. Kvalitně 

zvládnutá taktická stránka znamená neustálé bránění prostoru, který vede nejkratší 

cestou k brance, dále vyčkávání a nevyrážení proti míči (není-li jistota získání míče). 

Důležité je také neobsazovat žádného z útočících hráčů, ale obsazovat prostor. 

Technickou stránkou se rozumí kvalitní koordinace bránícího hráče, který musí 

zvládnout plynulou návaznost různých způsobů vyrážení do stran, vpřed, vzad či má 

podobu nejrůznějších obratů nebo přešlapování. Samozřejmostí je zvládnutí těchto 

činností v běhu. To vše v obranném postavení, plné koncentraci a s dokonalým 

vnímáním prostoru (Votík a Zalabák, 2011). 
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Obsazování hráče bez míče 

Obsazování hráče bez míče považujeme za jednu ze základních činností 

jednotlivce v obranné fázi. Význam této činnosti narůstá ve chvíli, kdy tým přechází 

z útočné do obranné fáze, tedy v okamžiku kdy ztratí míč. Každý hráč je povinen 

obsadit dle svých možností a v souladu s týmovou taktikou určeného hráče útočícího 

týmu. V mnoha případech se jedná o hráče, který je v době ztráty míče nejblíže. 

V důsledku se jedná v podstatě o zaujmutí postavení mezi vlastní brankou a soupeřem. 

Jde o postavení poněkud blíže k míči od spojnice soupeř – střed vlastní branky (Votík, 

Zalabák, 2011). 

V současné době je na obsazování hráčů bez míče kladen velký důraz 

(především na taktickou stránku). Základem úspěchu obsazování hráče bez míče je 

zaujmutí správného postavení. Velmi důležité je zaujmout správné postavení vzhledem 

k obsazovanému hráči a jeho kvalitám, k vlastní brance a také k ostatním protihráčům. 

Rozhodujícím faktorem pro řešení takové herní situace je tedy vzájemné postavení 

obránce, soupeře i míče, umožňující kontrolu obsazovaného hráče bez míče, ale i hráče 

s míčem. Podstatné je, aby bránící hráč při pohybu soupeře (a to v jakémkoli směru) byl 

vždy blíže k vlastní brance. Cílem je vytlačení soupeře do méně nebezpečných prostorů 

(například k pomezním čárám). Dalším cílem je pak znesnadnit (nebo pokud možno 

zabránit) obsazovanému soupeři kombinaci s jeho spoluhráči a omezit jeho zapojení do 

útočné fáze hry soupeře. V neposlední řadě je pak úkolem připravit výhodnou pozici 

pro odebrání míče soupeři či míč při vhodné příležitosti odebrat (Votík a Zalabák, 

2011). 

Platí, že hráči by měli být obsazováni správným způsobem a také nepřetržitě. 

Způsob obsazování je závislý na několika faktorech. Těmito faktory jsou: 

 technická vyspělost soupeře a bránícího hráče (jedná-li se o soupeře technicky 

zdatného a vyspělejšího, musí být obsazován bránícím hráčem těsněji) 

 vzdálenost a postavení bránícího hráče vzhledem k vlastní brance a míči (čím 

menší vzdálenost od branky nebo od míče, tím těsnější obsazování a naopak) 

 rychlost soupeře a bránícího hráče (je-li útočící hráč rychlejší než bránící hráč, 

musí být obsazován volněji a naopak) 

 kvalita terénu (na mokrém, podmáčeném a kluzkém terénu obsazuje bránící hráč 

volněji) 
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Na obsazování hráčů bez míče jsou určité požadavky. Mezi ně můžeme zařadit pravidla 

jako: obsazovat nepřetržitě hráče soupeře; včas zaujmout postavení vzhledem k soupeři, 

vlastní brance a míči; zabránit získání míče; předvídat změny herní situace a správně na 

ně reagovat (Votík a Zalabák, 2011). 

 Také obsazování hráče bez míče má svou taktickou a technickou stránku. 

Taktickou stránku považujeme za velmi problematickou a náročnou. Vychází 

z hodnocení herní situace. Jedná se především o „čtení hry“, o její předvídání a z toho 

vycházejícího způsobu řešení nastalých situací. Technická stránka spočívá v kvalitě 

všestranného pohybového základu. Jedná se především o osvojení pohybů vzad, vpřed a 

stranou. Samozřejmostí je zvládnutí těchto pohybů a jejich kontroly při rychlých 

změnách směru a změnách rychlosti (Votík a Zalabák, 2011). 

Obsazování hráče s míčem 

 Řadíme mezi základní obranné činnosti jednotlivce. Na kvalitě provedení závisí 

úspěch obranné hry celého týmu. Hráč s míčem je přímým ohrožením pro bránící tým, 

proto ho obsazujeme těsně. I zde platí pravidlo, že bránící hráč musí být aktivní a 

neustále stát na spojnici protihráče s míčem a středu vlastní branky. Změna tohoto 

postavení je možná jen tehdy, pokud to vyžaduje situace a pokud je toto řešení účelné.  

Úkolem obránce je zabránit střelbě či přihrávce. Dále pak zabránit soupeři projít 

obranou. V neposlední řadě také připravit situaci pro odebrání míče. Cílem obsazování 

hráče s míčem je zároveň zpomalení pohybu útočícího hráče a jeho vytlačení do stran 

hřiště, kde není soupeř tak nebezpečný (Votík a Zalabák, 2011). 

 Ve hře se vyskytují dva způsoby obsazování. Tyto způsoby jsou ve vzájemné 

kombinaci. Každý hráč volí dle nastalé herní situace způsob obsazování, který je 

optimální pro vyřešení nastalé situace. Z hlediska obránce rozlišujeme obsazování 

soupeře s míčem v čelném postavení a obsazování soupeře s míčem v bočním 

postavení. Za čelné postavení považujeme stav, kdy má bránící hráč soupeře před sebou 

a branku za sebou. Zároveň je bránící hráč postaven v obranném střehovém postoji. To 

znamená, že je ve stoji rozkročném, nohy mírně pokrčené. Váha je na přední části 

chodidel. Toto postavení umožňuje bezprostřední a rychlou reakci na činnost soupeře. 

K obsazování soupeře s míčem v bočním postavení dochází ve chvíli, kdy bránící hráč 

běží mezi vlastní brankou a soupeřem. Důležitou poznámkou je, že kratší běžecký krok 

umožňuje rychlou reakci na změnu rychlosti i směru soupeřova běhu. Zvyšuje tak 



30 

 

pravděpodobnost úspěchu při obranné činnosti. Při obsazování hráče s míčem musí být 

hráč schopen rychlé práce dolních končetin, vyvarovat se jejich překřížení při pohybu 

stranou a také očima sledovat především míč, ne nohy soupeře (Votík a Zalabák, 2011). 

 Při obsazování hráče s míčem musí být plněny některé základní požadavky. 

Požadavky na obsazování hráče s míčem jsou (Votík a Zalabák, 2011): 

 aktivně připravovat situaci pro odebrání míče 

 pružně, rychle a přesně reagovat na změny činnosti soupeře 

 předvídat 

 rychle vybírat a včas zaujímat optimální postavení 

 těsně obsazovat protihráče (v souladu s pravidly) 

 neustále zachovávat a obnovovat stabilitu při klamavých pohybech soupeře 

Odebírání míče 

Odebírání míče je považováno za finální obrannou činnost jednotlivce. Je to 

logická úvaha, neboť cílem obranné činnosti je získání kontroly nad míčem. Základním 

předpokladem úspěšného odebrání míče je kvalitní provedení předchozích obranných 

činností (obsazování prostoru, obsazování hráče bez míče a obsazování hráče s míčem). 

Ke zvýšení efektivnosti při odebírání míče přispívá mimo jiné i znalost hry soupeře. Jde 

především o znalost protihráčů (jejich stereotypů, typických způsobů obcházení 

protihráče,…). Ke zvýšení úspěšnosti vede v neposlední řadě i schopnost „číst hru“ 

soupeře a schopnost anticipovat jeho činnost. Mezi požadavky na odebrání míče patří 

mimo jiné nepřetržité sledování míče a obsazování soupeře, dále pak odhad 

nejvhodnějšího okamžiku a způsobu odebrání míče, neustálé zaujímání správného 

postavení vzhledem k soupeři, míči a vlastní brance. V neposlední řadě pak využívání 

dovolené hry tělem (Votík a Zalabák, 2011). 

Rozlišujeme dva základní způsoby odebírání míče. Jedná se o způsob 

destruktivní a konstruktivní. Cílem destruktivního způsobu je pouze zastavit útok 

soupeře. Chybí zde záměr založit vlastní útočnou fázi. Nutno dodat, že v dnešním 

fotbale jsou tendence od tohoto způsobu odebírání míče ustupovat (frekvence výskytu u 

nejlepších týmů je zhruba 43% - 47%). Konstruktivní způsob odebírání míče je takový 

způsob získání míče, který plynule zahajuje přechod z obranné fáze do útočné 

(frekvence výskytu u nejlepších týmů je zhruba 53% - 57%). Pokud je to možné, měla 
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by snaha hráčů vždy směřovat ke konstruktivnímu způsobu odebírání míče (Votík a 

Zalabák, 2011). 

Rozlišujeme tři základní momenty, kdy je vhodné pokusit se o odebírání míče. 

Prvním způsobem je dříve, než se ho zmocní soupeř. Tento moment je nejúčelnější a 

nejčastější. Pro úspěšné odebrání míče tímto způsobem je potřeba správného výběru 

místa, předvídání a také odhad správného okamžiku. V neposlední řadě pak rychlé 

práce nohou a klamavých činností. Druhým momentem je v průběhu jeho zpracování 

soupeřem. Za této herní situace se soupeř plně koncentruje na získání míče pod 

kontrolu. Útočníkova pozornost je věnována zpracování míče. Tento okamžik je pro 

obránce vhodný k odebrání míče. Důležitá je včasnost zákroku, energičnost a uplatnění 

povolené hry tělem. Třetím momentem je okamžik, kdy už má soupeř míč pod 

kontrolou (po zpracování). Jedná se o nejobtížnější dobu pro odebrání míče. Velmi 

důležité je v tomto případě odhadnout okamžik, kdy je vhodné míč odebrat (například 

ztráta kontroly nad míčem). Důležitá je i aktivita obránce. Tou je potřeba donutit 

útočníka k chybě či změně záměru (Votík a Zalabák, 2011). 

Moment odebrání míče je jen jedním faktorem. Dalším faktorem je vzájemné 

postavení obránce a útočníka s míčem. Toto postavení může být čelné, bočné nebo zády 

k obránci. Z těchto faktorů pak vyplývá další rozdělení způsobů, jakými lze míč odebrat 

(Votík a Zalabák, 2011): 

 odebírání zachycením přihrávky 

 odebírání vypíchnutím 

 odebírání skluzem (vklouznutím) 

 odebírán míčů letících vzduchem 

2.5 Didaktické formy 

Jedná se o modely uspořádání učebních podmínek, které jsou potřeba pro 

efektivní řízení tréninkového procesu a pro učení herním dovednostem (Psotta a 

Velenský, 2009). 

Zatímco Dobrý (1988) rozlišuje tři druhy didaktických forem (metodicko-

organizační formy, formy sociálně interakční a organizační formy), Psotta a Velenský 

(2009) už hovoří pouze o dvou. Těmi jsou metodicko-organizační formy a sociálně 

interakční formy.  
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2.5.1 Sociálně interakční formy 

Základním kritériem je interakce subjektu (trenéra) a objektu, kterým se rozumí 

hráč (Nykodým, 2006). Tréninkový proces může být realizován v různých formách. 

Různé formy organizace umožňují různou formu komunikace mezi trenéry a hráči. 

Pokud se jedná o sociálně interakční formy, rozlišujeme formu hromadnou, skupinovou 

či individuální (Psotta a Velenský, 2009). 

2.5.1.1 Hromadná forma 

Nykodým (2006) charakterizuje jako formu didaktického procesu, kdy hráči 

vykonávají stejnou činnost, která je vedena a kontrolována trenérem. Jedná se o 

organizačně jednodušší formu, jejíž výhodou je přehled o dění a také přímé působení 

trenéra na hráče. 

Hromadná forma je charakterizována vykonáváním stejné činnosti všemi hráči 

současně, přímou kontrolou trenéra, dominantní postojovou aktivitou trenéra, 

převažujícími racionálními podněty ze strany trenéra a dalšími aspekty. Hromadnou 

formu použijeme v případě potřeby dominantnějšího řízení výuky z důvodu udržení 

jisté disciplíny. Dále pak při záměru kontrolovat všechny hráče současně (např. úvodní 

část tréninkové jednotky) či při nevyvinutých sociálních vztazích mezi trenérem a hráči 

(Psotta a Velenský, 2009). 

2.5.1.2 Skupinová forma 

Forma, kde trenér přiděluje úkoly jednotlivým skupinám hráčů. Hráči mohou 

tvořit skupinu stejnorodou (homogenní) nebo různorodou (heterogenní). U stejnorodých 

skupin může být rozdělení podle hráčských funkcí, herní výkonnosti či podle 

somatických dispozic. U různorodých hovoříme o rozdělení náhodném. Podle 

skupinových úkolů lze skupiny lišit na nediferencované (skupiny mají stejný úkol) a 

diferencované, kde každá skupina pracuje na odlišném úkolu (Psotta a Velenský, 2009). 

Skupinová forma se velmi často využívá ve vyspělých evropských fotbalových 

klubech. Za všechny můžeme uvést Ajax Amsterodam, kde většina tréninků probíhá ve 

skupinách, které jsou rozděleny jak podle postů, tak i somatických dispozic. Naopak na 

věk není brán velký zřetel (Barák, Černý & Kormaník, 2012). Že je koncepce úspěšná 

dokazuje i nedávný průzkum zveřejněný na serveru sport.cz, který označuje akademii 

Ajaxu za nejlepší na světě (Sport.cz, 2013). 
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2.5.1.3 Individuální forma 

Charakterizována individuálním zapojení hráčů do tréninkového procesu. Hráči 

trénují většinou samostatně a postupně po jednom se zapojují do procesu, který vede 

přímo trenér. Nejčastěji se individuální forma využívá při tréninku hráčů po zranění či 

jednotlivých hráčských funkcí. V neposlední řadě pak při tréninku specialistů na 

zahrávání standardních situací a také při tréninku, který je zaměřen na odstranění 

nedostatků hráče (většinou kondiční či individuálně herní nedostatky). Tuto formu 

většinou zařazujeme v průpravné části. Jedná se například o individuální rozcvičení 

apod. V hlavní části se tato forma vyskytuje při nácviku a zdokonalování herních 

činností jednotlivce. Při závěrečné části je zařazována při uvolňovacích cvičeních, 

protahování apod. (Nykodým, 2006).  

2.5.2 Metodicko-organizační formy 

Problematikou metodicko-organizačních forem (MOF) se v minulosti zabývalo 

mnoho autorů. Mimo jiné Dobrý a Semiginovský (1988), Nykodým (2006), Psotta a 

Velenský (2009), Velenský (2005) či Votík a Zalabák (2011).  

„Metodicko-organizační formy jsou různá uspořádání vnějších podmínek a obsahu 

didaktického procesu umožňující plnit úlohy, spojené s nácvikem a zdokonalováním 

herních činností.“ (Nykodým, 2006, str. 20). 

„Obsahem metodicko-organizačních forem jsou různě složité herní činnosti 

jednotlivce, herní kombinace a herní systémy, které jsou přenášeny v různých situačních 

souvislostech z utkání do těchto forem.“ (Dobrý a Semiginovský, 1988, str. 115 a 116). 

MOF jsou důležitým nástrojem tréninkového procesu. Lze je pokládat za základní 

aspekt efektivního rozvoje a také kultivaci herního výkonu. Jejich použití zvýrazňuje 

požadavek vytvářet podmínky pro učení herním dovednostem tak, aby byly použitelné 

v utkáních (Velenský, 2005). 

Volba a poměr využití MOF je závislý hlavně na výkonnostní úrovni hráčů a také 

jejich věku. Doporučuje se využívat hlavně průpravných her u nejmladších věkových 

kategorií. Ty by měli být doplňovány průpravnými cvičeními. U starších hráčů (také u 

hráčů s vyšší výkonností) je doporučováno používat nejvíce herní cvičení a průpravné 

hry. Pro vrcholový sport je pak doporučováno užívat výhradně herních cvičení a 

průpravných her (Nykodým, 2006). 
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Abychom mohli jednotlivé typy metodicko-organizačních forem odlišit, musíme 

použít určitá kritéria. Za tato kritéria považujeme přítomnost či nepřítomnost soupeře a 

také míru proměnlivosti herně situačních podmínek. S přihlédnutím k těmto kritériím 

můžeme určit pět typů MOF. Jsou to průpravná cvičení (1. typ), průpravná cvičení (2. 

typ), herní cvičení (1. typ), herní cvičení (2. typ) a průpravné hry (Psotta a Velenský, 

2009). 

2.5.2.1 Průpravné cvičení 

Jedná se o cvičení, která jsou realizována bez přítomnosti soupeře. Jde o 

opakované provádění zadaného úkolu, např. přihrávání kopem přímým nártem stojícímu 

spoluhráči (Dobrý, Semiginovský, 1988). Průpravná cvičení slouží k osvojování herních 

činností (např. techniky) či taktických dovedností. Průpravná cvičení probíhají za velice 

zjednodušených podmínek (bez soupeře, v klidu, bez tlaku,…). Na základě 

proměnlivosti prostředí rozlišujeme průpravná cvičení 1. typu a průpravná cvičení 2. 

typu. Průpravná cvičení 1. typu (PC I) probíhají v relativně neměnném prostředí, 

zatímco u průpravných cvičení 2. typu (PC II) se herní činnost provádí za omezené míry 

náhodné proměnlivosti situačních podmínek. U PC II jsou nároky mimo jiné na 

anticipaci a také zrakové vnímání. Je to z důvodu pohybu spoluhráče či spoluhráčů 

(Psotta a Velenský, 2009). 

2.5.2.2 Herní cvičení 

Hlavní rozdíl mezi průpravným a herním cvičením je ten, že při herním cvičení 

vstupuje do hry soupeř (možno i více soupeřů). Tato cvičení slouží k osvojování 

taktického řešení u herních situací. Dochází zde k provádění příslušných herních 

činností v útočné či obranné fázi. Všechna cvičení jsou podmíněna překonáváním 

soupeře. Opět odlišujeme dvě formy herních cvičení. Jsou to herní cvičení 1. typu (HC 

I) a herní cvičení 2. typu, označované jako HC II (Psotta a Velenský, 2009). 

HC I jsou cvičení, které poznáme podle přítomnosti soupeře a dopředu danou 

strukturou herní situace. Daný je také průběh a řešení těchto situací. Zároveň je 

limitována činnost soupeře (Nykodým, 2006). Při tomto typu jde o osvojení jednoho 

způsobu řešení herní situace. Toto řešení je předloženo trenérem, který se snaží hráče 

přimět ke kvalitnímu provedení individuální a skupinové činnosti (Psotta a Velenský, 

2009). 
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HC II poznáme podle přítomnosti soupeře a také náhodně proměnlivými, ale 

situačními podmínkami. Ty jsou omezeny i časově (Nykodým, 2006). Náhodná 

proměnlivost je charakterizována tím, že hráči nedostanou od trenéra přesné pokyny pro 

řešení herních situací. Jsou pouze vymezeny rámcové herní úlohy. Vznikají tak 

neočekávané herní situace. V důsledku to znamená, že jsou na hráče kladeny větší 

nároky, a to v oblasti zrakového vnímání, rozpoznání neočekávaných herních situací a 

také v oblasti rozhodování o výběru pohybové odpovědi (Psotta a Velenský, 2009). 

2.5.2.3 Průpravná hra 

Je vymezena přítomností soupeře a náhodně proměnlivými podmínkami. 

K ovlivnění podmínek dochází pomocí změny pravidel, změnou počtu hráčů, změnou 

prostoru či favorizováním určitých předností (Nykodým, 2006). Pro průpravnou hru je 

charakteristický také souvislý děj hry. Průpravné hry se využívají pro osvojování 

taktických dovedností (Psotta a Velenský, 2009). Průpravná hra může být buď volná, 

soutěživá či řízená. U těchto her je důležité zachovat základní znaky sportovní hry. Jde 

především o uchování vztahového a komunikačního charakteru. Průpravné hry mohou 

vzniknout úpravami pravidel sportovních her, úpravou malých pohybových her 

(přibližování jejich obsahu a pravidel) a také úpravami herních cvičení. Průpravné hry 

můžeme nazvat jako „mezičlánek“ mezi MOF a utkáním (Dobrý a Semiginovský, 

1988). „Průpravné hry jsou pak soutěží samy o sobě. Vyznačují se souvislým herním 

dějem, náhodně proměnlivými herními podmínkami, přesně stanovenými, ale 

upravenými pravidly a počítáním bodů.“ (Velenský, 2005, str. 11). 

Holandská fotbalová vize preferuje dvě formy průpravných her. První je 

s návratem do stejného zahajovacího postavení a druhou je volná průpravná hra. První 

forma má někdy podobu herního cvičení. Hráči se po skončení akce vrací zpět do 

základního postavení. Na cvičeních je vidět trenérův záměr, který je stavěn do opozice 

proti hráčům. Výhodou je snadná manipulovatelnost se základním postavením a také 

fakt, že se prakticky hned dostáváme k jádru učebního problému. Naproti tomu volná 

průpravná hra je zaměřena na to, aby si hráči co nejvíce zahráli a mohli se předvést či se 

jakkoli projevit. Tato hra je absolutně bez zásahů trenéra. Hra probíhá bez zastavení 

(Dobrý, 2006). 
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2.6 Zvláštnosti sportovní přípravy dětí a mládeže 

2.6.1 Specifikace dětského fotbalu od fotbalu dospělých 

Odlišnosti fotbalu dětí od fotbalu dospělých jsou naprosto zřejmé. Touto 

problematikou se zabývají mimo jiné autoři Votík (2003), Fajfer (2005), Votík a 

Zalabák (2011) nebo Buzek a kol. (2007). Ze zahraničních autorů pak Bischops a 

Gerards (1999a; 1999b). Všichni tito autoři se shodují, že dítě není dospělým v malém 

těle. Největší rozdíly vidíme v tréninkovém procesu. Není možné přizpůsobovat 

tréninkové jednotky pro dospělé dětem. Fajfer (2005) mluví o tom, že aplikace tréninku 

dospělých do tréninku dětí je často opakovanou chybou. Tato aplikace může být 

v konečném důsledku chápána jako trestný čin pro poškození zdraví dítěte. Bischops a 

Gerards (1999b) se domnívají, že děti by měly být trénovány tak, aby tréninky 

odpovídaly jejich jednotlivým fázím individuálního vývoje. Buzek a kol. (2007) říkají, 

že trénink mládeže je řízen odlišnými pravidly oproti tréninku dospělých. Tyto 

odlišnosti je třeba respektovat, pokud chceme s mládeží úspěšně pracovat. Zároveň 

platí, že čím mladší dítě, tím je rozdíl od tréninku dospělých větší. Při práci s mládeží 

musíme respektovat fyziologické skutečnosti jako je nižší schopnost práce na kyslíkový 

dluh, menší množství svalové hmoty, problémy s rovnováhou a často nedostatečný 

rozvoj základních pohybových dovedností. Důležité je odlišovat jednotlivé stupně 

vývoje dítěte (hlavně období puberty) a odlišovat vždy chronologický a biologický věk.  

Základní rozdíl spočívá v cílech a úkolech tréninku. Cílem tréninku dospělých je 

získávání bodů v soutěži, dosažení co nejlepšího postavení v tabulce. Ruku v ruce 

s těmito cíli jsou pak pojmy „úspěch“ a „vítězství“. Můžeme tedy říci, že úkolem 

tréninkového procesu dospělých je příprava na soutěžní utkání. Často můžeme 

pozorovat přípravu uzpůsobenou nejrůznějším situacím (blížící se důležité utkání, 

aktuální rozpoložení týmu,…). Výše jmenované faktory by měly v tréninku mládeže být 

až na druhém místě. Hlavním cílem tréninku mládeže je (Votík, 2003, str. 21): 

„Prostřednictvím oblíbené sportovní činnosti mobilizovat přirozené schopnosti mladého 

hráče k co nejdokonalejšímu osvojení všech složek herní způsobilosti a současně 

přispívat specifickými vlivy sportovního prostředí k formování různých stránek jeho 

osobnosti – pohybové, citové, mravní, rozumové, estetické atd.“ Můžeme tedy říci, že 

cílem tréninku mládeže je učit a hlavně naučit (Votík a Zalabák, 2011). Zároveň platí, 

že tréninková jednotka dětí by měla být zaměřena především na prožitek a radost 
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z fotbalu (Bischops a Gerards, 1999b). Obsah tréninku je pak tvořen velkým množstvím 

dovedností. Tyto dovednosti se mají hráči naučit v jednotlivých věkových kategoriích. 

Obsah tréninkových jednotek by se neměl měnit vzhledem k aktuálnímu hernímu 

výkonu, například při neúspěchu v minulém zápase (Votík a Zalabák, 2011). 

Jak už bylo řečeno, hlavním cílem je učit. Tréninkový proces mládeže tedy 

můžeme charakterizovat také jako učební (vzdělávací) a výchovný proces. Jde nám o 

vytvoření nových všeobecných (použitelných i v jiných činnostech) a specifických 

(použitelných přímo pro fotbal) pohybových programů v rámci nervové soustavy. U 

tréninku mládeže převažuje nácvik a zdokonalování herních nebo i obecně pohybových 

dovedností. Velkou váhu přikládáme dovednostem individuálním, a to zejména u 

žákovských kategorií. Je to proto, že mladší školní věk je nejlepší pro motorické učení a 

rozvoj určitých pohybových schopností. V podstatně menší míře, oproti tréninku 

dospělých, se u dětí vyskytuje kondičně zaměřené zatížení (Votík a Zalabák, 2011). 

 Další odlišností je fakt, že fotbal dospělých je zaměřený na současnost. 

V tréninkovém procesu se preferuje kratší časový horizont. Za nejdůležitější se pokládá 

to, co je nyní (tento zápas, tato sezóna,…). Fotbal dětí by měl být orientován na 

budoucnost. Zaměření na současnost samozřejmě musí být i zde, ale současnost by měla 

být zastíněna právě budoucností. Velmi důležitou roli hraje v této problematice 

osobnost trenéra. Je potřeba obě časové roviny ideálně skloubit. Trenér mládeže se 

dostává do těžké pozice, protože konečně výsledky jeho práce jsou vidět až za dlouhé 

časové období na rozdíl od trenéra dospělých, kde jsou výsledky vidět hned (Votík a 

Zalabák, 2011). 

 Dále pozorujeme velký rozdíl mezi dospělým a dětských organismem. A to 

především ve schopnosti adaptace na zatížení pohybující se na hranici fyziologických 

možností organismu. U dospělých se vyskytuje v průběhu ročního tréninkového cyklu 

několik období, kdy je potřeba maximalizace zatížení. U mládeže se zaměřujeme hlavně 

na přiměřenost zatížení vzhledem ke specifičnosti rostoucího organismu. Důraz 

klademe především na intenzitu a zdravotní rizika zvoleného zatížení (Votík a Zalabák, 

2011). 

 Rozdíl pozorujeme i v preferenci herního výkonu. U mládeže je preferován 

rozvoj individuálního herního výkonu (IHV) před týmovým herním výkonem (THV). Je 

to z důvodu nutnosti dosažení vysoké úrovně IHV všech hráčů. Kvalitní (rozhodující) 



38 

 

změny IHV přináší trénink v době vývoje organismu. Za nejvhodnější období je 

prezentován věk od 6 do 12 let (Votík a Zalabák, 2011). Tento věk je vhodný pro rozvoj 

a nácvik koordinačních schopností. Platí, že s kvalitní koordinací roste kvalita techniky 

a kvalitní technika znamená kvalitní úroveň herního výkonu (Fajfer, 2005). 

2.6.2 Příprava mládeže v ČR 

Mládežnický fotbal je základem a zdrojem „fotbalové pyramidy“ (Buzek a kol., 

2007). Několik různých autorů vyslovilo v minulosti nespočet názorů na výchovu 

mladých fotbalistů v České republice.  

Můžeme říci, že péče o fotbalovou mládež a o fotbalové talenty obzvlášť má u 

nás dlouholetou tradici. Důkazem je zavedený systém sportovních tříd a sportovních 

center mládeže. Jejich hlavním cílem je výchova fotbalistů pro vrcholový fotbal (Buzek 

a kol., 2007). Pokud opomeneme tělesnou výchovu, je fotbalová výchova mládeže 

v České republice realizována převážně na úrovni klubů (Sedláček, 2011). Naše 

fotbalové prostředí můžeme charakterizovat konzervatismem (Votík, Zalabák, 2011).  

Pro český fotbal je stále aktuální problém, který se ve vyspělých fotbalových 

zemích daří odstraňovat. Je to orientace na výsledek u mládežnických kategorií. Už 

Procházka (2009) ve svém článku „Výsledek v utkání mládeže“ upozorňuje na to, že 

výsledek utkání má u nás větší váhu než zdokonalování a výchova jednotlivých hráčů. 

Většina české fotbalové populace stále odmítá zaměřit se při výchově mladých 

fotbalistů především na zážitek a rozvoj jejich individuálních herních činností a 

obětovat těmto cílům výsledky utkání. Soutěžní utkání jsou v České republice 

realizována (na rozdíl od jiných zemí v Evropě) již od nejmladších kategorií. Nejlepší 

hráči jsou vybírání do mládežnických reprezentací. 

Pro výchovu mládeže je velmi důležité, že od soutěžního ročníku 2011/2012 

byly prosazeny změny v pravidlech pro soutěže mladších a starších přípravek a 

mladších žáků. Od jmenovaného ročníku byl zaveden fotbal malých forem. Tento 

model vychází z fungujících a ověřených forem malého fotbalu, které jsou dlouhodobě 

zavedené v Anglii, Španělsku, Holandsku a jiných zemích (Votík a Zalabák, 2011). 

O využití různých velikostí hřiště se zmiňuje mimo jiné už Frank (2001). 

Zařazení fotbalu malých forem do tréninku prosazoval už Plachý (2009) ve svém článku 

„Zavedení malých forem utkání do tréninkových jednotek“. Zde upozorňuje na výhody 

této fotbalové modifikace. Tento trend pozorujeme už delší dobu u evropských i 
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mimoevropských klubů. V dalších letech se především odborná trenérská veřejnost 

dožadovala změny systému ve výchově dětí a mládeže, jako například Plachý (2010) ve 

svém článku „Obhajoba změn systému výchovy dětí a mládeže ve fotbale“. O chybném 

systému hovoří i samotná UČFT (Unie českých fotbalových trenérů) ve zprávě prezidia 

z roku 2010 (Procházka, 2010). Výkonný výbor ČMFS (dnes FAČR) schválil 24. 5. 

2011 pravidla hry fotbalu malých forem mladších žáků (Fotbal.cz, 2000). Technické 

informace o fotbalu malých forem jsou uvedeny v kapitole 2.3.6 Fotbal malých forem. 

Od kategorie starších žáků se již hraje na velkém hřišti v jedenácti hráčích. 

Celý systém výchovy je podmíněn kvalitní prací trenérů, kteří jsou vzděláváni 

na několika úrovních. Vzdělávání trenérů v ČR zastřešuje Fotbalová asociace ČR 

(FAČR), Sportovně technické oddělení, konkrétně pak Trenérsko-metodický úsek 

(TMÚ) FAČR. Tento úsek usměrňuje a vede školení trenérů. Vše probíhá v souladu 

s konvencí o vzdělávání evropských trenérů mezi FAČR a UEFA, V systému 

vzdělávání trenérů lze u nás dosáhnout těchto licencí: 

 Licence UEFA Grassroots „C“ 

 Licence UEFA „B“ 

 Licence UEFA „A“ 

 Licence Trenér mládeže UEFA „A“ 

 Licence UEFA „PRO“ 

Jednotlivé licence se liší působností, délkou a náročností studia (Formánek, 2012). 

2.6.3 Příprava mládeže v dalších zemích světa 

2.6.3.1 Příprava mladých hráčů v Celticu Glasgow (Skotsko) 

Akademi Celticu FC je rozdělena do tří skupin. První je kategorie „Akademie“, 

do které patří týmy U-19 a U-17.
2
 Druhou kategorií je „Intermidiate“, do které patří 

kategorie U-15, U-14 a U-13. Třetí kategorie je „Junior“, kam patří týmy U-12, U-11, 

U-10 a U-9. Jednotlivé týmy mají v průměru 14 – 16 hráčů a dva brankáře. Celá 

mládežnická akademie je řízena šéftrenérem mládeže. Ten je zároveň manažerem. 

Nemá na starost žádné mužstvo (po tréninkové stránce), ale často se účastní 

tréninkových jednotek všech mužstev (Peřina a Sluka, 2010). 

                                                
2 Označení U-19 (17) znamená „under nineteen (seventeen)“, v českém překladu „pod devatenáct 

(sedmnáct). Vypovídá o tom, v jaké je tým věkové kategorii. U-19 například znamená hráče do 

devatenácti let, U-17 hráče do sedmnácti let atd.  
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Celtic nemá týmy v kategorii U-6 až U-8. V této kategorii spolupracuje Celtic 

s kluby v okolí. Tyto kluby vychovávají nejmladší hráče a Celtic si pak vybírá ty 

nejlepší (většinou 12 – 15 hráčů). Důležité v této souvislosti je i to, že zde nezačínají se 

speciální přípravou ve školce jako u nás, ale až ve věku šesti či sedmi let dítěte. 

Důležitou informací je, že zaměření těchto dětí není jen fotbalové. Nejedná se jen o 

specializaci na fotbal, ale jde spíš o všeobecný rozvoj a všestrannou připravenost. 

Zařazeny jsou prvky gymnastiky, kloubní pohyblivosti apod. (Peřina a Sluka, 2010). 

Důležitým aspektem je to, že v mladších kategoriích není téměř žádná pozornost 

věnována vytrvalostním schopnostem hráčů. Zhruba 70% času je věnováno 

individuálním dovednostem hráčů, 20% rychlosti a 10% speciálním cvičením na 

koordinaci, kloubní pohyblivost či základní gymnastice. S postupem ke starším 

kategoriím se tato procenta přesouvají směrem k rozvoji kondičních předpokladů 

(Peřina a Sluka, 2010). 

Obrovskou odlišností od našeho pojetí je fakt, že jediné mužstvo, které hraje 

oficiální soutěž je mužstvo U-19. Všechna ostatní mužstva nehrají oficiální soutěže. Od 

týmu U-17 až po nejmenší kategorie hrají mužstva jen přátelská utkání. Kromě těchto 

zápasů odehraje každé mužstvo 2 – 3 zahraniční turnaje ročně. Náklady jsou hrazeny 

pořadateli turnaje. Je velmi zajímavé, že trenéři mají prakticky deset let na to, aby 

vychovali hráče určitých kvalit, a to bez jakéhokoli tlaku na výsledek. Podporuje to 

myšlenku, že výchova kvalitních hráčů nemá přímou souvislost s kvalitními výsledky. 

Kvalitní výsledky přijdou, pokud je kvalitní tréninkový proces, kvalitní trenér a kvalitní 

hráči (Peřina a Sluka, 2010). 

Velmi důležitou složkou výchovy mládeže je v Celtiku to, že prakticky nevěnují 

pozornost posouvání a přeřazování hráčů. Pokud má hráč kvalitu, může hrát za starší 

týmy. Je to celkem pravidelné, že hráči se v týmech „mixují“ mezi sebou a dostávají tak 

příležitosti ukázat své dovednosti mezi staršími hráči (Peřina a Sluka, 2010). 

Velkou zajímavostí je fakt, že rodiče hráčů (registrovaných v Celticu) nesmějí 

působit v rámci klubu jako trenéři (u jakéhokoliv mužstva). Je to z důvodu zamezení 

jakékoliv protekce (Peřina a Sluka, 2010). 

2.6.3.2 Příprava mladých hráčů v Ajaxu Amsterodam (Nizozemí) 

V Ajaxu se mládežnická družstva dělí do tří kategorií podle věku. První 

kategorie 9 - 13 let, druhá kategorie 14 – 16 let a třetí kategorie 17 – 19 let. Jen těžko 
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můžeme tyto kategorie přirovnávat k českému pojetí „po ročnících“. Hráči ve všech 

kategoriích se dělí do skupin (vždy na část tréninku). A to podle postů či biologické 

vyspělosti. Znamená to, že skupinu mohou v rámci první části tréninkové jednotky 

tvořit hráči 13 – 15 let, jejichž aktuální biologická vyspělost je na vyšší úrovni, než u 

druhé skupiny, která je tvořena hráči stejného věkového rozmezí (Barák, Černý & 

Kormaník, 2012). 

Nejmladší kategorií je U-9. Ajax těží z velmi dobré práce s mládeží 

v Holandsku. Díky svému postavení mezi kluby mají dostatek talentovaných hráčů. 

Každý měsíc je pořádán v akademii turnaj pro kategorie U-8 až U-10 a v období jarních 

prázdnin je organizován tzv. „Týden talentů“ opět pro tuto kategorii. V tomto týdnu je 

přítomno zhruba jeden tisíc hráčů, z nichž skauti vyberou přibližně šedesát nejlepších. 

Tento počet je po měsíci zredukován ještě na polovinu. V závěrečném kole náboru pak 

zůstane dvanáct nejlepších a ti tvoří nové mužstvo U-9. V Kategorii U-10 čeká 

nejtalentovanější hráče konfrontace s hráči Ajaxu a 12 - 15 nejlepších zůstává 

v akademii (Barák, Černý & Kormaník, 2012). 

Tréninkový proces je v kategorii 9-13 let jednoznačně zaměřen na rozvoj a 

zdokonalování techniky a „umění hrát“. Převládají zde průpravná cvičení a průpravné 

hry. Soutěžní utkání jsou hrána v této kategorii pouze v rámci Amsterodamu. U-9 a U-

10 hrají sedm na sedm na šířku hřiště. V týmu je 10 – 12 hráčů. U-11 a U-12 hrají devět 

na devět na hřišti „od vápna k vápnu“. Šířka hřiště je zúžena o dva metry na každé 

straně. Od U-13 se hraje jedenáct proti jedenácti na celé hřiště. Tým tvoří čtrnáct hráčů 

a dva brankáři (Barák, Černý & Kormaník, 2012). 

U kategorie 14 – 16 let je tréninkový proces zaměřen na vnímání vývojové 

křivky jednotlivých hráčů. V praxi to můžeme pozorovat tak, že hráči s podobnými 

fyzickými dispozicemi trénují první polovinu tréninkové jednotky společně a poté se 

vrací ke spoluhráčům ze stejného ročníku. Cílem tohoto modelu je zvýšení efektivity 

nácviku herních činností jednotlivce. Samozřejmostí je neustále zdokonalování techniky 

a objevuje se taktická stránka individuálního herního výkonu. Mužstvo je tvořeno 

šestnácti hráči a dvěma brankáři. Platí pravidlo, že hráči se v této kategorii objevují 

maximálně na dvou postech. Ajax nespolupracuje s žádnou sportovní školou. Veškeré 

doplňkové, pohybové činnosti, které využívají při fotbale (gymnastika, úpoly, 

trampolína,…) jsou organizovány v rámci tréninkové jednotky (Barák, Černý & 

Kormaník, 2012). 
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V kategorii 17 – 19 let už probíhá specializace hráčů. Jedná se o přípravu na 

vrcholový, profesionální fotbal s důrazem na rozvoj individuality. Mužstvo je tvořeno 

šestnácti hráči a dvěma brankáři. Tréninkové jednotky jsou zaměřeny na skupinovou a 

týmovou taktiku. Posuny z této kategorie do vyšší jsou řešeny individuálně. Velmi 

citlivě je posuzována aktuální výkonnost. Maximální snaha o ochranu výrazných 

talentů. Dbá se na jejich nepřetěžování (prevence zranění) a jejich růst (Barák, Černý & 

Kormaník, 2012). 

Velmi zajímavá je individualizace tréninků u tzv. „Top talent“, tedy největších 

talentů. Trenéři příslušné kategorie vybírají z každého ročníku tři až čtyři 

nejtalentovanější hráče, kteří absolvují individuální tréninkovou jednotku zaměřenou na 

herní stránku i rychlostně-silovou stránku. Je zachován tedy rozvoj všestrannosti. Tento 

koncept potvrzuje celou filozofii tohoto klubu. Trenéři a manažeři Ajaxu velmi dobře 

ví, že nemohou konkurovat po finanční stránce klubům z Anglie či Španělska, a proto 

se snaží vychovávat své hráče, které pak mohou velmi draze prodat (Kohout, Žilák & 

Csaplár, 2011).
 

Organizace tréninkové jednotky neprobíhá na jednom hřišti. Skupiny se 

v průběhu tréninku přemisťují v rámci areálu. S každou skupinou pracují 2 – 4 trenéři, 

kteří nepřecházejí se skupinou, ale přebírají další skupinu. Každá skupina trenérů je 

specializovaná na konkrétní činnosti (přihrávka, výběr místa, zpracování atd.). 

Tréninkový proces probíhá celoročně (Barák, Černý & Kormaník, 2012). 

2.6.3.3 Příprava mladých hráčů v PSV Eindhoven (Nizozemí) 

Akademie PSV Eindhoven má přibližně stejnou filozofii jakou pozorujeme u 

jiných holandských klubů. Co se týče struktury týmů, tak kategorie U-9 a U-10 má 

každá dva týmy. Od kategorie U-11 do U-19 už je jen jeden tým. Každý tým má 

maximálně šestnáct hráčů. Velmi zajímavé je střídání trenérů u všech mládežnických 

týmů. Tréninkový proces není zaměřen na výsledek, nýbrž na výchovu špičkových 

fotbalistů. Mottem trenérů této akademie je „Výsledky naší práce nehodnotíme 

výsledky v utkání, zhodnotí ji pouze výkony našich odchovanců“. Z toho plyne, že 

trenéři mají společný cíl. Tím je výchova velkého množství kvalitních hráčů. Nutno 

dodat, že pokud není hráč pro PSV perspektivní, je zaslán na hostování do jiného 

profesionálního klubu v okolí. Platí zde, že každý hráč má potenciál uplatnit se 

v dospělosti v profesionálním fotbale. Faktem je, že každý rok dva až tři hráči 
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z akademie dostanou šanci prosadit se v A-týmu PSV Eindhoven (Kohoutek a Matras, 

2010). 

Nejmladší kategorií je stejně jako u Ajaxu U-9. V PSV pracují na výběru do této 

kategorie skauti. Jedenkrát ročně probíhá konzultace trenérů a skautů, při kterém se 

tvoří týmy. Slabší hráči končí a jsou nahrazeni kvalitnějšími. V PSV je pravidlem, že 

jsou sledováni nejtalentovanější hráči ve věku šest až devět let. Tito hráči jsou 

pozorováni nejméně třemi skauty současně. PSV organizuje i tréninkové kempy. 

Účelem je zmapování všech hráčů v regionu (cca 200 km od PSV). Z těchto kempů se 

potom složí dva týmu kategorie U-9 a U-10. Do kategorií U-11 až U-19 přicházejí jen 

hráči, kteří jsou dlouhodobě sledováni. Hráči musí zároveň prokázat větší kvalitu, než 

hráči ve stávajícím týmu (Kohoutek a Matras, 2010). 

Tréninkový plán se v PSV dělí na tři druhy. Prvním je tzv. „Talent plán“. Ten je 

určen kategorii U-9 až U-12. Tréninky jsou zaměřeny na rozvoj techniky, podporu 

návyků ze hry, všestrannou techniku či zvyknutí si na emoce provázející fotbal. Velmi 

důležité jsou i domácí úkoly a plány, ve kterých trenéři spolupracují s rodiči. Cílená 

zaměřenost je pak na radost z fotbalu, sebedůvěru či motivaci. Druhým plánem je tzv. 

„Základní plán“, který je určen kategoriím U-12 až U-15. V tomto plánu se klade důraz 

na detaily, dokonalost techniky, ofenzivní pojetí nebo například konstruktivní držení 

míče. Cílem je také prosazování vlastního pojetí hry, zdokonalování herního rozestavení 

4:3:3 či specializace na hráčské funkce. Třetí plán je určen kategoriím U-17 až U-21 a 

nazývá se „Profi plán“. Vyžadována je dokonalá práce s míčem, provádění všech 

činností v maximální rychlosti, taktická vyspělost či dokonale zvládnutá činnost na 

pozici (Kohoutek a Matras, 2010). 

2.6.3.4 Příprava mladých hráčů 1. FC Nürnberg (Německo) 

Tento německý tým patří k dlouholetým účastníkům nejvyšší německé fotbalové 

soutěže. Klub má velké množství fanoušků. Přesto v týmu vládne nespokojenost. 

Sebekriticky se označuje za průměrný klub a usiluje o dlouhodobou změnu filozofie 

klubu. Největší dlouhodobá změna má nastat v práci s mládeží. Pro splnění nových cílů 

byla obsazena místa hlavních trenérů od kategorie U-15 profesionály na plný úvazek. 

Trenér U-15 je hlavním koordinátorem žákovských kategorií. Trenér U-17 je hlavním 

koordinátorem dorosteneckých kategorií. Novou filozofií klubu je vychovávat mentálně 

a sportovně silné hráče pro vlastní klub, region či jiné kluby v Německu. Silný hráč je 
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charakterizován jako hráč s mentální a psychickou odolností i v těch nejtěžších herních 

situacích v rovnováze se špičkovým ovládáním míče. Pro kvalitní přípravu mládeže 

spolupracuje klub se školou, které byl německým fotbalovým svazem udělen statut 

„elitní škola fotbalu“. Nazývá se Bertolt-Brecht Schule. Zároveň klub navázal 

spolupráci s internátem, kde vybudoval kvalitní podmínky pro své hráče. Na tomto 

internátu pak pracuje vychovatel, který je hráčům k dispozici 24 hodin denně a 7 dní 

v týnu (Mrázek, 2011). 

U mládežnických mužstev probíhají každý den ranní tréninky. Těch se 

zúčastňují hráči kategorií U-10 až U-12 a U-13 až U-17. Tyto ranní tréninky se zaměřují 

na herní činnosti jednotlivce (dovednosti s míčem). Neopomíjejí ani oblasti jako 

obratnost, rychlost, síla apod. Samotná sportovní příprava se opírá o posloupné cíle pro 

jednotlivé kategorie. Jednotlivé tréninky vždy mají i svou kondiční část. Ta se 

soustřeďuje na dynamiku, sílu a rychlost. Jednotlivé kategorie využívají velmi 

podobných cvičení (především herních). V nejmladších kategoriích je pak větší poměr 

průpravných cvičení. Na ta navazují cvičení herní (Mrázek, 2011). 

Mezi největší odpozorované zajímavosti patří, že tréninky zde běžně probíhají 

ve večerních hodinách (18:00 či 19:00). Dvoufázové tréninky mají pouze kategorie U-

23, ostatní kategorie jen v období prázdnin. Tréninková jednotka trvá zcela běžně i 120 

minut. V neposlední řadě se zde prakticky nevyskytuje statické protahování. Patrná je 

zde velká fyzická odolnost všech hráčů a s tím související i minimální absence hráčů 

pro nemoc. Co je na první pohled patrné  je fakt, že veškerá spolupráce je prováděna 

v přátelském a pozitivním duchu. Velkou devízou je také vysoká profesionalita 

funkcionářů, trenérů i hráčů na všech úrovních. Za vyzdvihnutí stojí i skvělá organizace 

v chodu klubu (Mrázek, 2011). 

2.6.3.5 Příprava mladých hráčů v Arsenalu Londýn (Anglie) 

Arsenal Londýn je jedním z největších klubů k Anglii. Tomu odpovídá i 

materiální zajištění, které mládežnické kategorie používají. Výchovu mládeže zde 

zastřešují dvě instituce. Tou první je mládežnická fotbalová akademie. Ta se 

soustřeďuje na kategorii U-6 až U-16. Druhou institucí je Tréninkové centrum. Ta se 

zaměřuje na tréninkový proces hráče U-17 a výš. Co se týče personální činnosti, tak na 

každém zápase je přítomen hlavní trenér. Tomu jsou nápomocni jeden či dva asistenti. 

Ti se starají většinou o rozcvičení střídajících hráčů, ale také pozorují či nějakým 
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způsobem usměrňují hráče. Asistenty dělají většinou mladí trenéři, kteří nemají 

konkrétní příslušnost k jedné kategorii, ale „rotují“ mezi všemi (Kinči, 2012). 

Velmi zajímavým (ne však v Evropě nevídaným) zjištěním je, že hráči jsou do 

jednotlivých družstev zařazovaní podle své výkonnosti. Věk zde nehraje žádnou roli. 

Jediným kritériem se jeví výkonnost. Další zajímavostí je, že většina zápasů je 

nahrávána na video (Kinči, 2012). 

Pokud se podíváme na tréninkový proces mládežnických kategorií, tak ten je 

plánovaný společně pro všechny kategorie akademie. V praxi se to projevuje tím, že 

všechny tréninkové jednotky mají přibližně stejný obsah a strukturu pro všechna 

družstva. Rozdíl je jen v přizpůsobení jednotlivým družstvům podle výkonnosti. 

Tréninkové jednotky se konají většinou večer a mají trvání 90 – 105 minut. Z toho 

hlavní část trvá většinou kolem šedesáti minut. Hráči většinou doráží na hřiště o 15 – 20 

minut dříve a věnují se individuálnímu rozcvičení („bago“, přihrávky, nácvik 

kliček,…). Hlavní část tréninkové jednotky obsahuje zpravidla malé množství cvičení 

(někdy třeba jen dvě cvičení nebo jedno herní cvičení a hra). Nejsou výjimkou cvičení 

trvající třicet minut. Různorodost tréninkových jednotek je zajišťována změnou 

intenzity, omezeným počtem doteků apod. Arsenal potvrzuje filozofii toho, že 

nejdůležitější u mládeže je dokonalé zvládnutí všech parametrů herních činností 

jednotlivce (Kinči, 2012). 

2.6.3.6 Příprava mladých hráčů v Interu Milán (Itálie) 

Inter Milán má k dispozici velmi kvalitní sportovní centrum Giacinta 

Facchettiho. Jeho plocha má zhruba 30 000 m
2
 a poskytuje jak funkcionářům, tak 

především hráčům velmi dobré podmínky pro výchovu a rozvoj talentů. Zmiňované 

centrum slouží k přípravě mládeže v kategoriích U-12 („Esordienti“), U-12 až U-14 

(„Giovanissimi rezionali“), U-15 („Giovanissimi nazionali“), U-16 („Allievi regionali“) 

a U-17 („Allievi nazionali“). Každá kategorie má svůj název. Ten je uveden u 

příslušných kategorií v závorce. Kromě těchto týmů existuje ještě jeden. Nazývá se 

„Primavera“. Do této kategorie jsou vybíráni ti nejlepší hráči. Ti trénují v jiném centru, 

kde trénuje i první tým (Frňka, Fremut & Růžička, 2009; 2010). 

Hráči, kteří hrají ve výše zmíněných týmech, prošli velmi tvrdým a náročným 

sítem výběru talentů. Ihned po příchodu do klubu je hráčům upraven pitný a stravovací 

režim. V klubu je velké množství hráčů různých národností, kultur či jazyků. Hráče 
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z jiných zemí si do akademie přímo vybírají, proto je důležité takovým hráčům ihned 

vysvětlit, co se od nich čeká. Musí dodržovat nastavená pravidla (chodit do školy, plně 

se koncentrovat na tréninky apod.) U žádného z hráčů nejsou akceptovány prohřešky 

proti stanoveným pravidlům (nedocházení do školy, pozdní příchody, konflikty,…). 

Filozofie klubu se dá charakterizovat takto (Frňka, Fremut & Růžička, 2010, str. 22): 

„Když jsme si vybrali hráče, tak proto, že si myslíme, že vybraný hráč má v sobě 

potenciál na to, aby jednou mohl případně hrát za „první tým“. Dáme mu proto 

prostor, aby jej mohl rozvíjet. My se budeme snažit, hráč se bude snažit a my současně 

budeme sledovat jeho vývoj a předpoklady pro další výkonností růst.“ Celá filozofie je 

pak podpořená „profesionálním“ chováním všech hráčů. Při tréninku je každý hráč plně 

koncentrovaný, plně se soustřeďuje na pokyny, které od trenéra dostává a provádí je 

s maximálním úsilím. Všichni hráči používají pro komunikaci na hřišti tzv. „společný 

jazyk“. To znamená, že při komunikaci používají stejné výrazy. Tento trend se 

uplatňuje u všech kategorií (Frňka, Fremut & Růžička, 2009; 2010). 

 Celý klub má velice precizně zpracovaný systém výchovy mladých talentů. Ten 

začíná kupodivu už u klubového lékaře. Ať mají hráči jakékoli zdravotní problémy, tak 

jdou ihned za lékařem, který určí diagnózu, způsob léčby. Předně ale lékař určuje, kdy 

se hráč bude moci zapojit zpět do tréninkového procesu. Všichni trenéři i hráči 

rozhodnutí lékaře plně respektují a jsou povinni se mu podřídit. Už výše bylo zmíněno, 

že v klubu je mnoho hráčů různých kultur, národností a jazyků. I z tohoto důvodu je zde 

k dispozici klubový psycholog. Ten řeší problémové situace hráčů, a to jak ve 

sportovním, tak osobním životě. Velmi zajímavé je, že pokud vznikne jakýkoli konflikt 

mezi hráči, platí pro tyto hráče povinnost řešit situaci s klubovým psychologem. Tito 

hráči jsou zároveň vyloučeni z tréninkového procesu až do doby, kdy se problém vyřeší. 

Velmi důležitou roli zde plní přístup k plánování rozvoje hráčů u jednotlivých věkových 

kategorií. Existuje zde metodicky zpracovaný obsah přípravy. Ten je vždy zpracován na 

celou sezónu a neustupuje se od něj ani ve chvílích, kdy tým dosahuje špatných 

výsledků. Pro trenéry je závazný obsah tréninkové jednotky. Ovšem každý trenér si 

určuje své prostředky, formy a metody dle své vlastní kreativity. Preference 

v tréninkovém procesu jsou patrné. Technika se rozvíjí drilem od nejmenších kategorií. 

Je zde kladen velký důraz na preciznost. Dokud hráči do nejmenšího detailu nezvládnou 

cvičení na požadované úrovni, tak ho prostě drilují (jedno cvičení může trvat i několik 

desítek minut). Co se týče taktické připravenosti, tak ta je rovněž rozvíjena od 
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nejmenších kategorií. Nejedná se pouze o taktiku individuální, ale i týmovou. Naopak 

kondiční nároky jsou sledovány až ve starších věkových kategoriích. Obvyklá 

tréninková jednotka trvá většinou 120 minut. Výjimkou není ani pětiminutové 

vysvětlování cvičení ze strany trenéra. Cvičení se zahajuje až ve chvíli, kdy si je trenér 

jistý, že všichni hráči absolutně chápou, co mají dělat. Velmi důležité je, že trenér na 

hráče nikdy nekřičí. Dojde pouze k zastavení, opětovnému vysvětlení a demonstraci 

cvičení (Frňka, Fremut & Růžička, 2009; 2010). 

 I přes nepopiratelně kvalitní výchovu mladých fotbalistům můžeme pozorovat 

prvky, které můžeme považovat při nejmenším za diskutovatelné. Je velice překvapivé, 

že i přes nepopiratelnou snahu o výchovu špičkových hráčů je v akademii kladen velký 

důraz na výsledek. Velmi sporné jsou i přes tři hodiny trvající tréninky při letních 

soustředěních (Frňka, Fremut & Růžička, 2009; 2010). 

2.6.3.7 Příprava mladých hráčů ve Španělsku 

Celý Španělský fotbal se v současné době může pyšnit skvělým herním 

sebevědomím a s tím související herní odvahou. Tyto vlastnosti jsou obdivovány celým 

světem (Procházka, 2011). Nutno podotknout, že fotbal má v této zemi mnohem lepší 

postavení než u nás. I to je důvod, proč mu neubývá dětí. Na druhou stranu civilizační 

starosti jsou zde velmi podobné. To, v čem ovšem Španělé vynikají je kontinuita vývoje 

a jasně čitelná direktiva, na čem se má v systému výchovy fotbalistů stavět. Španělé 

zároveň zastávají filozofii, že děti si mají a potřebují především hrát. Základním 

stavebním kamenem je radost dětí z toho, že hrají fotbal. Ovšem v této zemi jdou ještě 

dále. Jde zde o to, aby děti měli rádi fotbal, a budou ho mít rádi i později. To znamená, 

že se na něj budou chodit dívat do hlediště (Dobrý, 2012). Co je ve španělských klubech 

cítit na každém kroku je vztah k dětem. Španělé mluví o dětech, jako kdyby už nic 

cennějšího neměli. To je obrovská devíza španělského fotbalu (Procházka, 2011). 

Španělé zastávají názor, že trenér se musí mezi dětmi cítit taky trochu jako dítě. To 

v sobě obsahuje porozumění jejich problémům, vědět o co se děti zajímají, co je baví i 

mimo fotbal apod. Komunikovat s nimi o jejich zájmech. Zkráceně řečeno být „jeden 

z nich“ (Dobrý, 2012). Platí zde cílevědomý, promyšlený a hlavně neuspěchaný vývoj 

dětské psychiky. To je hlavní pilíř elegance a účinnosti hry, kterou předvádějí španělští 

fotbalisté (Procházka, 2011). 
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Pokud se podíváme přímo na koncepci výchovy španělských hráčů, tak Španělé 

se otevřeně hlásí k holandské fotbalové škole. Hlásí se k ní jako k základu svého 

pohledu na fotbal a na výchovu dětí a mládeže. Tuto vizi rozvíjejí vlastním způsobem. 

Celý systém výchovy vychází především ze sledování dětí. Bylo zjištěno, že děti rády 

běhají, honí se a hrají. Proto ve Španělsku platí pravidlo (Procházka, 2011, str. 10): „Ať 

hrají, jak je to baví, dělají to, co umí. Jejich kreativitu rozvíjejme později, až k tomu 

psychicky dozrají a naučí se ovládat míč.“ Španělé se snaží po celý vývoj hráče udržet a 

podpořit přirozenou chuť dětí běhat, běhat za míčem, kopat do něj, dávat góly apod. 

V neposlední řadě pak podporovat samostatnost rozhodování a schopnost rychlého 

rozhodování. Podle španělských trenérů je právě schopnost rychle se rozhodnout klíč 

k budoucímu fotbalu. To se dle jejich názoru nesmí v dětech nikdy potlačit, protože 

sebevědomé a hlavně rychlé rozhodování je směr, kterým se dnešní fotbal vyvíjí. To je 

v opozici s naším tradičním způsobem. U nás se co nejdřív dětem „radí“. Španělé mají 

koncepci postavenou zcela jinak. Je jim jedno, jestli se děti rozhodují dobře nebo 

špatně, ale jde jim o to, aby se rozhodovali sami a rychle. Jiným způsobem se to ani v 

mladším ani ve starším věku naučit nelze. Pokyny pro obsah tréninkového procesu znějí 

velmi příkře. Do věku 13 až 14 let trénovat jen technické zdokonalování hráčů a hru 

(Procházka, 2011). Například v raném období vývoje mladého fotbalisty se Španělé 

vůbec nezaměřují na střelbu. Důvod je jednoduchý! Dítě míč stejně neukopne. Je to 

logické. Naopak velmi často hrají hry bez branek. V kategoriích 5 – 7letých hrají týmy 

jen utkání o délce 10 – 15 minut. Zároveň jsou to utkání jen v místě bydliště. Tyto 

zápasy jsou organizovány školami a přímo kluby. Ze zkušeností hráči delší utkání 

nepotřebují. Do věku devíti let ve Španělsku žádné pravidelné soutěže neorganizují. 

Kategorie U-9 a U-10 hrají v počtu 5+1 na hřišti o rozměrech 20 x 30 metrů. Jiný počet 

hráčů ani rozměry nejsou dovoleny. Kategorie U-11 až U-13 je pak dle Španělů 

obdobím „zlatého věku učení“. Zároveň ve Španělsku platí názor, že techniku 

dovedností lze zlepšovat až ve věku 13 let. Z úst trenérů zaznívá (Dobrý, 2012, str. 22): 

„Hráči se věnují herním dovednostem, ne zdatnosti, tu mohou získat později. V ohnisku 

pozornosti je stále míč. Nejdůležitějším aspektem našeho tréninku, ať už se jedná o 

kondiční nebo herní druh tréninku, jsou činnosti s míčem, vždycky je tam míč.“ Tento 

názor můžeme považovat za zásadní věc (Dobrý, 2012). Od 13 – 14 let hráčů se 

zařazuje do tréninkového procesu taktika. Na její zdokonalení a osvojení mají hráči 

zhruba pět let. Poté přecházejí do kategorie dospělých. Důležité je připomenout, že pro 

španělská mládežnická mužstva (ani na reprezentační úrovni) nejsou důležité výsledky. 
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Nejdůležitější je dokončení vývoje hráče a to jak po stránce herní, tak i osobnostní 

(Procházka, 2011). Problém s upřednostňováním výsledků před vývojem hráče pozorují 

Španělé hlavně při spolupráci s rodiči. Jedná se o dlouhodobý problém. V současné 

době ovšem bylo dosaženo toho, že výsledky byly přeřazeny až na „vedlejší kolej“ 

(Dobrý, 2012). 

Pokud hovoříme o španělském fotbale, musíme se zmínit o týmu FC Barcelona. 

Tento tým v poslední době fascinuje svět a dá se říci, že kraluje evropskému fotbalu. 

Nutno říci, že je to především zásluhou svých odchovanců (Messi, Iniesta, Xavi, …). 

Podle představitelů a zaměstnanců klubu je to důsledek filozofie, která byla přijata před 

dvaceti lety. Výchova mládeže se zde liší. Trenéři berou hráče jako své děti (což je 

v souladu s celou filozofií španělského fotbalu). Barcelona dle svých slov nevychovává 

fotbalisty, ale lidi, kteří hrají fotbal. Kladou zde důraz na výchovu osobnosti. Filozofii 

Barcelony lze vyjádřit takto (Dobrý, 2012, str. 22): „Vychováváme člověka, který hraje 

fotbal, ne fotbalistu. Zlepšováním jednotlivých hráčů se zlepšuje celý tým. A u mládeže 

je důležitější, aby hráči udrželi herní styl, než aby vyhrávali.“ Z úst ostatních 

zaměstnanců katalánského klubu zaznívají podobná slova. Cílem je zde pomoci mladým 

hráčům, aby se naučili chápat fotbal. Jde o to hráče naučit rychle myslet, naučit je jak 

málo běhat, avšak běhat inteligentně a chytře (Dobrý, 2012). 

Celá barcelonská akademie se opírá o čtyři pilíře. Je to fotbal, škola, rodina a 

přátelství. Všechny jsou stejně důležité. Pozitivní ovlivňování hráčů je „cítit“ na 

každém kroku. Základem všeho je v tomto klubu samozřejmě práce s míčem. 

V tréninku se míč používá prakticky pořád. Už nejmenším hráčům je vštěpováno, že 

kontrola míče je pro barcelonské pojetí týmového výkonu velmi důležitá. Důraz je 

kladen na dokonalou kontrolu míče a také na to, že po přihrávce musí být každý hráč 

okamžitě připraven převzít míč zpět (Dobrý, 2012). 

Základním stavebním kamenem je výběr hráčů do mládežnické akademie. 

V Barceloně se nepraktikují výběrová testování. Hledáním vhodných hráčů jsou zde 

pověřeni skauti. Barcelona zaměstnává 25 skautů po celém Španělsku. V každé 

provincii je minimálně jeden skaut. Zároveň funguje spolupráce se zhruba třiceti kluby 

mládeže v Katalánii. Hráči, kteří jsou vybráni, přicházejí nejprve na zkušební dobu. 

Teprve po vybrání jsou zařazeni do akademie. Celý výchovný proces mladých fotbalistů 

začíná v Barceloně ve věku 10 let. Desetiletí (nazývaní „Benjamins“) trénují čtyřikrát 

týdně. Tréninková jednotka trvá kolem 45 minut. O víkendu se hrají zápasy 7:7. Starší 
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věkové skupiny pak už 11:11. Rozhodně zde není tlak na výsledek. Trenéři nepožadují, 

aby týmy vyhrávali, ale aby hrály dobrý fotbal.  Všechny činnosti probíhají s míčem. 

Zlepšují se především dovednosti a mírně taktika. Kondiční trénink je zařazován až od 

věku 16 let. Zároveň až do věku 17 let má Barcelona v každé věkové kategorii dva 

týmy. Platí pravidlo, že každý hráč musí odehrát minimálně 45% utkání. Velký prostor 

v tréninkovém procesu katalánské akademie má i „poziční trénink“. Cílem těchto 

tréninků není vstřelit branku, ale překonat obranu kombinací na malém prostoru (Dobrý, 

2012). 

To, co Barcelonu odlišuje od ostatních týmů, a co jí zdobí, je schopnost ihned po 

ztrátě balonu získat kontrolu nad míčem zpět. Jedná se o okamžité napadání soupeře. To 

je jeden ze základních pilířů hry tohoto týmu. Hráčům je už v akademii vštěpováno, že 

k útoku patří i snaha co nejrychleji získat míč zpět do své moci. Tento prvek můžeme 

charakterizovat takto (Dobrý, 2012, str. 23): „Hráčům vštěpujeme, že k útoku patří i 

snaha co nejrychleji získat míč zpět po jeho ztrátě. Proto to máme nastavené obráceně 

než většina týmů, které se po zisku míče stahují do obrany. My naopak ve chvíli, kdy 

ztratíme míč, děláme krok dopředu, vyvíjíme okamžitý tlak na soupeře. A když míč 

získáme, děláme krok dozadu, abychom naše rozestavení roztáhli, získali prostor pro 

náš útok. Teprve když do pár vteřin míč nezískáme, přecházíme do obranné fáze.“ Toto 

je naprosto revoluční vize, na kterou není připraven prakticky žádný evropský tým, a 

proto také slaví takový úspěch. Je bez debat, že těmto herním situacím se musí hodně 

věnovat v tréninkovém procesu. Vyžaduje to maximální nasazení (Dobrý, 2012). 

Podobnou koncepční práci můžeme sledovat i u ostatních klubů ve Španělsku. 

Není tomu jinak ani u třetí největší akademie ve Španělsku – CF Villareal. I zde je jasná 

filozofie výchovy hráčů, která je cítit na každém kroku. Klub razí zásadu, jejíž význam 

spočívá v tom, že přijede-li někam tento tým, musí to všichni poznat nejen podle dresů, 

ale především podle stylu hry, podle chování hráčů ve hře a podle jejich mentality.  

Máme se od Španělů hodně co učit. Velký rozdíl je v celkovém myšlení trenérů. 

V tomto klubu a ve Španělsku obecně není vyvíjen umělý tlak ohledně výsledků. Pokud 

je plněna filozofie klubu a nejsou výsledky, nic se neděje. V tomto ohledu jsme opravdu 

pozadu, a to opomíjíme myšlení samotných trenérů (Peřina, 2011). 
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2.6.3.8 Příprava mladých hráčů v Belgii 

Ředitel národního týmu Belgie Marc Van Geersom v jednom z rozhovorů 

přiblížil, jak se v Belgii pracuje s mladými hráči. Belgická fotbalová vize stojí na třech 

pilířích. Jsou to technické dovednosti, kooperace mezi mladými a staršími hráči a 

zábava. Mezi další pilíře počítají Belgičané i učení (nebo spíše rozvoj). První výběry 

talentů probíhají v Belgii ve věku 14 let. Hráči jsou zařazováni do nejlepších 

sportovních škol. Na těchto školách je větší počet tréninkových hodin (někdy až 20 

hodin týdně). Zařazována je i atletika či gymnastika. Velice zajímavé je, že v Belgii 

pracují i s tzv. „později dospívajícími hráči“. Jsou to hráči, kteří nejsou v devatenácti 

letech připravení na přechod do dospělého fotbalu. Připraveni jsou často až ve věku 20, 

ale i 22 let. Již zhruba 4 roky funguje v Belgii projekt zaměřený na tyto hráče. 

V současné době funguje model dvou týmů pro každou věkovou skupinu, z níž jeden 

tým je vždy určen pro „později dospívající hráče“ (Plachý a Plachá, 2012). 

Sportovní ředitel mládeže RSC Anderlecht, Jean Kindrmans, promluvil o 

filozofii výchovy mládeže v Anderlechtu. Hra tohoto týmu je postavená na technickém 

a pro diváka atraktivním fotbale. Jsou zde ovšem problémy, které musí jak Anderlecht, 

tak celý Belgický fotbal řešit. Jedním z nich je odchod největších talentů do Francie, 

Anglie a také Holandska. Druhým problémem mládeže je skutečnost, že je stále kladen 

velký důraz na výsledek. V Anderlechtu se při práci s mládeží zaměřují především na 

technickou stránku, kreativitu a rozvoj pohybu s míčem či bez míče. Základním 

stavebním kamenem je zde talent. Výběr talentovaných hráčů je však velmi obtížný. 

Kromě talentu je potřeba se zaměřit na další věci jako například způsob běhu, způsob 

myšlení či schopnost „číst hru“. Teprve poté je možné pracovat na technice. Cílem do 

budoucnosti je dostat do Belgického fotbalu více pohybu. Problémy v této oblasti jsou 

v Belgii zřetelné. Cesta vede k opětovnému zavedení spolupráce ve školách (Plachý a 

Plachá, 2012). 

Sportovní koordinátor mládeže týmu KRC Genk v jednom z rozhovorů hovořil o 

výchově mládeže v jejich klubu. Před osmi lety v tomto klubu zavedli systém výchovy 

mládeže. V dnešní době znají všechny mladé hráče v okruhu padesáti kilometrů, ze 

kterých vybírají ty nejlepší. Dále má tento klub k dispozici hledače talentů (k dispozici 

je dvacet skautů) po celé zemi. Systém vyhledávání talentů funguje tak, že skauti sledují 

zápasy po celé zemi a podávají zprávy na klubový internetový server. Pokud se sejdou 

dvě až tři kladná hodnocení na jednoho hráče, je vyslán další agent. Ten posuzuje 
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pravdivost, a pokud uzná, že hráč má potřebné parametry, je tento hráč pozván do 

klubu, kde trénuje tři až čtyři týdny. Zároveň hraje dvě až tři přátelská utkání. Velmi 

zajímavá je dohoda mezi kluby KRC Genk, Anderlechtem a Bruggami o vzájemném 

nezasahování do regionů při výběru talentů. Genk klade velký důraz na práci s hráči 

z vlastního regionu, kde je také silné klubové cítění k tomuto klubu. Klub spolupracuje 

se školami a hráči od dvanácti let trénují dvakrát týdně v rámci školního vyučování. 

Protože tyto tréninky probíhají ráno, klub platí škole za to, že hráči musí zůstat ve škole 

jiný den o hodinu déle. Odpoledne hráči trénují čtyřikrát týdně (Plachý a Plachá, 2012).  

2.6.3.9 Příprava mladých hráčů v Austrálii 

Realitou je, že fotbal se v Austrálii „dělá“ jiným způsobem než v České republice. 

U nás se mladí hráči připravují a vychovávají prakticky jen na klubové úrovni (pokud 

tedy nepočítáme tělesnou výchovu). V Austrálii se tato cesta jeví pouze jako jedna 

z možností. Hlavní příčinou je zde přestupní řád a řád registrací. Austrálie zastává úplně 

jinou filozofii v tomto směru. Každý hráč si vybírá klub, ve kterém chce danou sezónu 

hrát. Klub volí na základě svého uvážení a dle svého přesvědčení a přání. Zároveň je to 

naprosto svobodné rozhodnutí. Toto pravidlo platí pro každého hráče, dospělé 

nevyjímaje (pokud nemají profesionální smlouvu). Platí tedy, že každý hráč si může 

vybrat na začátku sezony svůj klub a bez jakýchkoli problémů do něj přestoupit. 

Odpadají tak problémy s přestupy či obstrukce ze strany mateřského klubu, které jsou u 

nás velmi běžné. Na druhou stranu kluby nemají důvod do hráčů investovat ať už 

peníze, či čas na kvalitní tréninkové jednotky. Důvodem je, že hráč může kdykoli odejít 

do jiného klubu. Tato skutečnost má dopad na rozvoj hráčů a jejich fotbalové 

dovednosti (Sedláček, 2011). 

Co se týče výchovy mládeže, tak největší rezervy jsou u klubů, které mají nižší 

úroveň. Trénuje se zde dvakrát až třikrát týdně. Tento problém je řešen velkým počtem 

komerčních kategorií či fotbalových programů. Zde hráči trénují ve svém volném čase a 

nad rámec klubových tréninkových jednotek. V Austrálii existují i programy pro mládež 

organizované fotbalovým svazem. V Austrálii v současné době funguje tzv. „Project 

22“. Je to projekt, který by měl dostat Australský fotbal na úroveň stanovených cílů, a 

to do roku 2022. Mezi cíle patří mimo jiné stabilní postavení reprezentačního mužstva 

mužů do desátého místa v žebříčku FIFA. Z hlediska mládeže je „Project 22“ zaměřen 

na věkovou kategorii 9 až 14 let. Úkolem pro tuto kategorii je zajistit doplňkový 

tréninkový program pro nejtalentovanější hráče. O tento program je veliký zájem ze 
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strany hráčů. Jedním z důvodů je i fakt, že program je plně hrazen fotbalovým svazem. 

Hráči, kteří projdou tímto programem, by měli tvořit „páteř“ reprezentace MS 2022 

v Kataru. Tito hráči jsou rozdělení do třech skupin. První skupinou jsou U-9 a U-10. 

Druhou skupinou U-11 a U-12. Třetí pak U-13 a U-14. Například v Sydney tento 

systém funguje tak, že město je rozděleno do pěti regionů. V každém trénují všechny 

věkové kategorie. Každý tým má zhruba 12 – 15 hráčů. Regiony mezi sebou hrají 

přátelská utkání. Ta mají velmi vysokou úroveň (Sedláček, 2011). 

Mimo „Project 22“ svaz organizuje i komerční programy pro děti. Jsou určeny 

těm, kdo se nedostali do programu „Project 22“. Programy hradí rodiče. Celá filozofie 

australského fotbalu vychází z holandského či španělského modelu výchovy mládeže. 

Tyto modely jsou aplikovány na australské podmínky. Celý tréninkový plán vypracoval 

Australský svaz. Tento plán obsahuje metodické postupy a velké množství cvičení, 

které jsou určeny pro trenéry. V neposlední řadě plán obsahuje pravidla soutěžní hry 

v jednotlivých věkových kategoriích. V obecné rovině se jedná především o rozvoj 

taktické a technické stránky hry. Všechna cvičení jsou praktikována s míčem. Velkou 

roli hrají soubojová cvičení jeden na jednoho (Sedláček, 2011). 

Velkou výhodou a devízou mladých hráčů v Austrálii je jejich morálka. 

S disciplínou zde nejsou víceméně žádné problémy. Ovšem i Australský mládežnický 

fotbal má své stinné stránky a nutno říct, že jsou to někdy problémy dosti zásadní. 

Základním problémem je nedostatek kvalitních hřišť. Tréninky zde probíhají na 

veřejných hřištích. Ty jsou majetkem městských částí. Tým tedy nemá k dispozici 

vlastní šatnu. Děti přijíždí v doprovodu svých rodičů na hřiště již převlečeny a zpoceny 

také hřiště autem opouštějí. Velmi často se stává, že je trénink kvůli počasí zrušen. Za 

velký problém je považován i fakt, že kvůli bezpečnosti se nepracuje s přenosnými 

brankami. V neposlední řadě je velký problém, že zde chybí jak brankové sítě, tak sítě 

za brankou. Musí být dosti demotivující po každé střele jít pro míč někdy i přes padesát 

metrů. Austrálie se také potýká s problémem udržení motivace u věkové kategorie 16 až 

19 let. Austrálie je dosti izolovaná a mladí hráči nevidí ve fotbale budoucnost. Chybí 

zde plynulá návaznost při přechodu mezi mládežnickými kategoriemi a dospělým 

fotbalem (Sedláček, 2011).  
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2.7  Tělesné zatížení při herním výkonu ve fotbale 

Tělesné zatížení má mnoho hledisek. Můžeme na něj nahlížet například z hlediska 

cykličnosti a acykličnosti prováděných pohybů. Fotbal řadíme do acyklické zátěže. 

Dochází v něm ke střídání různých pohybových aktivit (běh, chůze, výskoky, vedení 

míče apod.). Zaměřujeme se také na intenzitu a dobu trvání zátěže, v neposlední řadě 

pak na podíl statické a dynamické zátěže (Buzek a kol., 2007). 

Intenzita je posuzována nejčastěji pomocí metabolické náročnosti činnosti. 

V takovém případě rozlišujeme maximální, submaximální, střední a mírnou intenzitu. 

Maximální intenzita (např. běh v maximální rychlosti) trvá pouze několik sekund. Je 

hrazena z okamžitých zdrojů energie. Tedy z těch, co jsou přítomny přímo ve svalech 

(adenosintrifosfát neboli ATP a kreatinfosfát neboli CP). Pokud jde o submaximální 

intenzitu (např. při vysokých rychlostech běhu), tak ta může trvat několik desítek 

sekund. Energetická úhrada probíhá způsobem anaerobní glykolýzy. Hlavním zdrojem 

je glukóza zpracovaná za nepřítomnosti kyslíku. Z této činnosti je tvořen laktát, jehož 

množství v krvi velmi rychle stoupá. Zatížení střední intenzity (běh ve středních 

rychlostech) probíhá v rozmezí minuta až desítky minut. Využívána je anaerobní 

glykolýza a aerobní fosforylace. Zatížení mírné intenzity (chůze, klus) odhadujeme 

v řádu hodin. Hlavními využívanými drahami jsou aerobní fosforylace a anaerobní 

glykolýza. Všechny výše popsané intenzity zátěže můžeme ve fotbale pozorovat. 

Intenzita zátěže se v průběhu utkání střídá (Buzek a kol., 2007). 

Při fotbalu se jedná o intervalový typ zátěže se střídáním intenzity zatížení. 

Většinou se jedná o střední až maximální intenzitu zatížení. Doba trvání zátěže v utkání 

je závislá na věkové kategorii, ale většinou se jedná o 2 x 45 minut. Ve fotbale se 

využívá jak aerobní, tak anaerobní krytí během výkonu (Bernaciková, Kapounová & 

Novotný, 2010). 

V tréninkovém procesu vycházíme z herního zatížení. To je determinováno 

objemem, intenzitou a složitostí činností v průběhu utkání. Zároveň musí být 

respektovány jednotlivé věkové kategorie. Výsledky analýz v minulosti ukazují, že 

hráči nejlepších mužstev světa v průběhu utkání naběhají přibližně 9000 – 12000 metrů. 

Záleží samozřejmě, na jakém postu hráč nastupuje. Jako příklad uvádíme hráče středové 

řady. Ten absolvuje přibližně 4800 – 5200 metrů chůzí, 3100 – 3700 metrů klusem, 

2200 – 2800 rychlým během a 900 – 1300 metrů sprintem. Pokud jde o sprinty, tak se 
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nejčastěji jedná o sprinty dlouhé 16 – 30 metrů. Z těchto údajů lze vyvodit, že současný 

fotbal klade stále větší nároky na objem a intenzitu herních činností v utkání. V praxi to 

znamená, že hráč musí realizovat herní činnosti stále rychleji a na stále menším prostoru 

(Votík, 2003). Buzek a kol. (2007, str. 202) vyjadřuje zatížení špičkových fotbalistů 

takto: „Špičkový fotbalista překoná za zápas v průměru celkem 10 – 12 km.h
-1

 podle 

hráčské funkce, nejvíce km naběhají středoví hráči.“ Přibližně 60% z tohoto objemu se 

připisuje zatížení mírné intenzity. Nejdůležitější činnosti (krátké sprinty, výskoky, 

osobní souboje apod.) mají podíl 1 – 11% z celkové kilometráže. Většina těchto činnosti 

se odehrává v maximální intenzitě zatížení (Buzek a kol., 2007).  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cílem práce je získat přehled v nejrůznějších modifikacích fotbalu a teoretické 

poznatky poté aplikovat do pedagogického experimentu. Cílem práce je dále realizovat 

pedagogický experiment a zjistit, jak se změní participace hráčů do hry při změně 

velikosti hřiště a počtu hráčů. Zároveň je cílem získat z tohoto experimentu informace o 

intenzitě zatížení při jednotlivých formách utkání. 

3.2 Úkoly práce 

Na základě vlastní úvahy jsem došel k postupným úkolům práce: 

1. Získat dostatek informací pro teoretická východiska 

2. Domluvit podmínky, při kterých budu moci provést pedagogický experiment 

se staršími žáky FK Pelhřimov 

3. Na základě teoretických východisek určit typy utkání, které budou vhodné pro 

experiment 

4. Získat povolení od etické komise FTVS UK k pořízení videozáznamů 

5. Připravit časový harmonogram pro natáčení videozáznamů 

6. Pořídit všechny videozáznamy 

7. Zpracovat všechny videozáznamy 

8. Prezentovat zjištěné výsledky 

9. Zjištěné výsledky a další možnosti shrnout v diskusi 

10. Vyvodit závěry 

3.3 Hypotézy 

Hypotéza 1:  

Se zmenšujícím se hřištěm a menším počtem hráčů roste intenzita zatížení 

Hypotéza 2: 

Se zmenšujícím se hřištěm a menším počtem hráčů roste participace do hry. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Popis sledovaného souboru 

Po osobní i telefonické komunikaci s představiteli a trenéry klubu jsem získal 

povolení pro realizaci projektu v mém mateřském týmu FK Pelhřimov. Základní 

populace je tedy v našem případě fotbalový tým starších žáků FK Pelhřimov. Tento tým 

má 14 – 20 hráčů, kteří se stabilně zapojují jak do tréninkového, tak zápasového 

procesu. Z této základní populace byl trenéry vybrán vzorek. Trenéři měli možnost 

volby vzorku, jediným kritériem výběru bylo, že vybraný hráč musí mít reálnou šanci 

zasáhnout do soutěžního utkání, a to minimálně na jeden poločas. Po výběru trenérů byl  

získán vzorek. 

4.1.1 Charakteristika vzorku 

Vzorek je představován třemi hráči. Každý z hráčů dostal označení. Konkrétně 

subjekt I, subjekt II a subjekt III. Všichni hráči prošli nižšími mládežnickými 

kategoriemi a všichni hrají fotbal dobu delší než pět let. Tyto informace byly získány 

osobním dotazováním hráčů. Subjekty I a II jsou defenzivní hráči, většinou nastupující 

v obraně. Subjekt III je ofenzivní hráč většinou nastupující v útoku. Jedná se o hráče ve 

věku do patnácti let. 

4.2 Použité metody 

Základní použitou metodou v mojí diplomové práci je pedagogický experiment. 

Experiment můžeme charakterizovat jako studii, v níž pomocí záměrných změn 

podmínek zjišťujeme, jaké nastanou změny u pokusných jednotek. Experiment se 

provádí na sledovaných jednotkách. Jedince zde nazýváme subjektem. Existují 

přirozené experimenty, komparativní experimenty a pro popis změn podmínek, které 

má výzkumník pod kontrolou se používá pojem nezávisle proměnných (Hendl, 2009). 

Tento projekt lze označit za případovou studii. Jedná se o detailní studii několika 

málo případů. V případových studiích sbíráme velké množství dat od jednoho nebo 

několika málo jedinců. Případovou studii můžeme přirovnat k mikroskopu. Hodnotu 

určujeme podle toho, jak je zaostřená. Má se za to, že důsledným prozkoumáním 

jednoho případu lze lépe porozumět případům podobným. Na konci těchto studií se 

snažíme námi zkoumaný případ dostat do širších souvislostí (Hendl, 2009). 
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4.3 Sběr dat 

Sběr dat byl realizován pomocí pozorování, konkrétně pomocí natáčení 

videozáznamů na videokamery. Při pozorování šlo z mé strany spíše o neúčast na dění. 

Mojí roli můžeme označit jako „pozorovatel jako účastník“. Do hry jsem zasahoval jen 

sporadicky, když bylo potřeba rozhodnout, která strana bude rozehrávat či při 

posuzování faulů. Každý hráč byl natáčen na videokameru. K dispozici byly tři 

videokamery, takže každá kamera sledovala pohyb jednoho hráče. Data byla pořízena z 

jednoho soutěžního utkání a třech tréninkových jednotek. Realizace experimentu 

probíhala vždy při „předzápasových“ trénincích ve čtvrtek. Pauza mezi opakováním 

experimentů byla jeden týden. 

V mém experimentu byly tři vybrané subjekty podrobeny opakovanému 

experimentování, ve kterém se měnila velikost hřiště a počet hráčů. Rozhodl jsem se, že 

pro realizaci využiji fotbalu malých forem. Každý subjekt během jedné tréninkové 

jednotky absolvoval tři utkání. Utkání byla realizována podle platných pravidel fotbalu 

malých forem. Jednalo se o utkání 4+1 (fotbal malých forem určený pro mladší 

přípravky), 5+1 (fotbal malých forem určený pro starší přípravky) a 7+1 (fotbal malých 

forem určený pro mladší žáky). Každé utkání trvalo 10 minut. Celý experiment 

(tréninková jednotka) byl třikrát opakován. Získaná data při tréninkových jednotkách 

byla porovnána s daty získanými z jednoho sledovaného zápasu.  

Pro přehlednost jsou uvedeny časové harmonogramy jednotlivých akcí. 

4.3.1 Časový harmonogram diplomové práce 

Prosinec 2011 vyřízení žádosti o vyjádření etické komise UK 

FTVS 

Červenec 2012 – září 2012  zorientování v problematice diplomové práce 

Říjen 2012 určení natáčených forem utkání a příprava na 

natáčení, tvorba informovaného souhlasu 

Listopad 2012    pořizování videozáznamů 

Listopad 2012 – březen 2013  zpracování teoretických východisek 

Březen 2013 – duben 2013  analýza videozáznamů, vyhodnocování dat 

Duben 2013    dokončení a odevzdání diplomové práce 
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4.3.2 Časový harmonogram natáčení 

1. 11. 2012 Pořizování videozáznamů z první tréninkové jednotky 

4. 11. 2012 Pořizování videozáznamů ze zápasu Pelhřimov – Velká Bíteš 

8. 11. 2012 Pořizování videozáznamů z druhé tréninkové jednotky 

15. 11. 2012 Pořizování videozáznamů z třetí tréninkové jednotky 

4.3.3 Časový harmonogram tréninkové jednotky při realizaci experimentu  

Příprava experimentu   15 minut 

Rozcvičení hráčů   15 minut 

Hra 7+1     10 minut 

Aktivní odpočinek    5 – 7 minut 

Hra 5+1     10 minut 

Aktivní odpočinek    5 – 7 minut 

Hra 4+1     10 minut 

Aktivní odpočinek    5 – 7 minut 

Úklid hřiště    15 minut 

4.3.4 Žádost na etickou komisi UK FTVS 

Vzhledem k natáčení dětí na videokamery bylo potřeba spolupráce s etickou 

komisí UK FTVS, konkrétně jsem musel podat žádost o vyjádření etické komise UK 

FTVS. Moje žádost byla schválena v prosinci 2011. Originál schválené žádosti je 

k dispozici v příloze č. 1.  

4.3.5 Informovaný souhlas 

Jde o dokument, který je potřeba v každém typu výzkumu s lidskými jedinci. 

Získání informovaného souhlasu je jednou z důležitých etických zásad při výzkumu. 

Jedinec podepsáním informovaného souhlasu potvrzuje, že se zúčastní studie 

dobrovolně. Předtím je potřeba ho plně informovat o průběhu a okolnostech výzkumu 

(Hendl, 2009).  

Před realizací mého experimentu bylo potřeba získat informované souhlasy. Za 

hráče je podepisovali jejich zákonní zástupci – rodiče. Informované souhlasy byly 
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získány a odevzdány etické komisy UK FTVS. Vzor informovaného souhlasu je 

k dispozici v příloze č. 2. 

4.4 Analýza dat 

4.4.1 Kategoriální systémy 

Kategoriální systémy se používají k redukci dat. Jsou využívány při kódování 

záznamů pozorování, dokumentů či rozhovorů. Kategoriální systémy mohou být 

předem dané, nebo se vytvářejí pro potřebu probíhajícího výzkumu (typické pro 

kvalitativní výzkum). Základní myšlenkou je to, že systém by měl být abstraktnější než 

materiál, který zpracováváme (Hendl, 2009). 

Sestavením kategoriálního systému se rozumí návrh popisného systému kategorií. 

Ten slouží pro systematickou klasifikaci a roztřídění dat. Pomocí těchto kategorií 

uspořádáváme datový materiál tím, že ho přiřazujeme k různým nadpisům (Hendl, 

2009). 

Pro práci s kategoriálními systémy je nutné, aby byly proměnné definovány 

jednoznačně. Navrhovaný kategorizační systém musí být dostatečně konkrétní. To 

zajišťuje, že bude sloužit jako praktická pomůcka při výzkumu (Hendl, 2009). 

4.4.2 Vytvoření kategoriálního systému 

Pro analýzu videozáznamů jsem sestavil dva kategoriální systémy. První byl 

nazván „Intenzita“. Druhý kategoriální systém byl nazván „Činnost“. 

4.4.2.1 Kategoriální systém - Intenzita 

Kategoriální systém Intenzita byl sestavován na základě nejčastějších intenzit 

zatížení, které se ve fotbale vyskytují. Pro tvorbu bylo využito informací z teoretických 

východisek. Vycházel jsem z třídění Votíka (2003). Ten rozlišoval kategorie chůze, 

klus, rychlý běh a sprint. Já tento systém rozšířil a dospěl ke kategoriálnímu systému, 

který jsem použil pro analyzování dat. Kategoriální systém Intenzita obsahuje tyto 

kategorie (včetně charakterizování): 

 stoj 

- hráč stojí na místě a nevykonává žádný pohyb (stojí, leží, klečí,…) 
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 chůze 

- hráč je v lehkém pohybu; k pohybu většinou nevyužívá svaly paží 

- chůze vpřed, chůze vzad, úskoky stranou mírné intenzity 

- mezi chůzi zahrnujeme i mírný výskok bez podstoupení osobního souboje a 

bez projevů velké námahy 

 klus 

- hráč je v klusu; k pohybu využívá svalů paží, ovšem v malé intenzitě 

- klus vpřed, klus vzad, úskoky stranou ve vysoké intenzitě 

 běh 

- hráč je v běhu mírné intenzity; využívá práce paží; využívá delšího 

běžeckého kroku, než u rychlého běhu a sprintu 

- běh vpřed, běh vzad, vyražení k míči nižší intenzity a bez nutnosti podstoupit 

osobní souboj, koordinačně náročný výskok či výskok vysoké intenzity 

 rychlý běh 

- běh v téměř maximální frekvenci; od sprintu se odlišuje vzpřímenější 

postavou a povětšinou přehledem o hře (hlava nahoře) 

- rychlý běh, výskok s nutností podstoupit osobní souboj 

 sprint 

- běh v maximální rychlosti 

4.4.2.2 Kategoriální systém – Činnost 

Při tvorbě tohoto systému jsem vycházel z herních činností jednotlivce 

zpracovaných v kapitole 2.4.4. Tento systém jsem nijak neupravoval, proto je zde 

uveden jen výčet, charakteristika v kapitole 2.4.4. Při analýze videozáznamů jsem tedy 

využíval těchto kategorií: 

 hra bez míče 

 přihrávání 

 zpracování míče 

 vedení míče 

 obcházení soupeře 

 střelba 

 obsazování prostoru 

 obsazování hráče bez míče 
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 obsazování hráče s míčem 

 odebírání míče 

4.4.3 Postup při analyzování dat 

Analýza dat probíhala převážně v didaktické laboratoři na FTVS UK. Jednotlivé 

videozáznamy byly přeneseny do laboratorních počítačů a následně analyzovány. Při 

analyzování výsledků bylo využito následujících počítačových programů určených 

k práci s videem: 

 Dartfish 

 Windows Media Player 

 VLC media player 

Analyzování probíhalo formou sledování videozáznamů ve výše zmíněných 

programech. Videa byla hodnocena a segmentována podle vytvořených kategoriálních 

systémů na jednotlivé činnosti vykonávané určitou intenzitou. Zjištěné výsledky byly 

souběžně zapisovány do připravených formulářů v programu Microsoft Excel (vzor 

nevyplněného formuláře je v příloze č. 3).  

Každý formulář obsahoval sloupečky s názvy: číslo operace, čas (od, do), doba, 

fáze, činnost a intenzita. Sloupeček „číslo operace“ měl informativní charakter. Byl 

zařazen kvůli přehlednosti a kvůli lepší orientaci ve formuláři. Do sloupečku „čas (od)“ 

byl zapisován čas, ve který se začala činnost při určité intenzitě vykonávat. Do 

sloupečku „čas (do)“ byl zapisován čas, kdy byla činnost při určité intenzitě ukončena. 

Ve sloupečku „doba“ se pak dopočítala doba, po kterou byla činnost při určité intenzitě 

vykonávána. Do sloupečku „fáze“ se uvádělo, zda se hráč nacházel v obranné nebo 

útočné fázi hry. Do sloupečku „činnost“ byla vypisována jedna z hodnot kategoriálního 

systému Činnost. Do sloupečku „intenzita“ byla vypisována jedna z hodnot 

kategoriálního systému Intenzita. Po rozboru videozáznamu pak vznikl vyplněný 

formulář. Příklad vyplněného formuláře je v příloze č. 4. 

 Analýzu všech videí jsem prováděl osobně, aby nedošlo ke zkreslování výsledků. 

Zařazování do jednotlivých kategorií jsem dělal na základě stanovených kritérií, 

vlastního názoru a subjektivního pocitu. 

Po zanalyzování všech utkání následovala statistická úprava dat. U každého utkání 

bylo sečteno, kolik času strávili hráči v jednotlivých intenzitách. Stejně tak bylo u všech 
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utkání sečteno, kolik času bylo realizováno v přímém kontaktu s míčem při různých 

činnostech. Bylo tak získáno užší spektrum dat. Tyto data podléhala dalším statistickým 

úpravám. Každé z utkání malých forem (4+1, 5+1, 7+1) bylo natáčeno třikrát. Každé 

video bylo zanalyzováno a byly tak získány potřebná data. Celkové výsledky 

prezentované v kapitole „Výsledky“ jsou aritmetickým průměrem zjištěných výsledků 

z jednotlivých utkání. Například bylo-li zjištěno, že hráč strávil rychlým během ve hře 

7+1 při prvním měření 3 vteřiny, při druhém 13 vteřin a při třetím 17 vteřin. Celkovým 

výsledkem použitým ve výsledcích je aritmetický průměr těchto tří čísel 

(zaokrouhlený). V tomto případě by se tedy ve výsledcích objevilo, že hráč strávil při 

hře 7+1 rychlým během průměrně 11 vteřin. Stejný systém vyhodnocování platí pro oba 

kategoriální systémy i každou formu utkání. 

Protože soutěžní zápas byl natáčen jen jeden, považovali jsme ho za směrodatný a 

prezentovali zjištěná data ve výsledcích. 

Získané výsledky ze všech forem utkání poté byly prezentovány jak slovní formou, 

tak v přehledných tabulkách. Výsledky byly vyjadřovány procentuálně (čas strávený 

určitou činností při určité intenzitě vzhledem k celkovému času hry) a v absolutních 

hodnotách. Pro porovnání zápasových a tréninkových dat bylo použito jen procentuální 

vyjádření. 

Všechny prezentované výsledky byly shrnuty a zároveň porovnány s teoretickými 

východisky v kapitole „Diskuse“. Z výsledků byly vyvozeny závěry, prezentované 

v kapitole „Závěry“. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Analýza výsledků zjištěných při zápase 

Všichni tři sledovaní hráči zasáhli do zápasu a byli natočeni kamerou. Subjekty 

I. a II. odehrály celý zápas (každý z nich odehrál 67 minut a 32 vteřin) a subjekt III. byl 

na část zápasu vystřídán (odehrál 41 minut a 38 vteřin). Odehraný čas zde uvedený je 

očištěn o delší přerušení (ošetřování, přerušená hra z důvodů zakopnutého míče,…) 

Nejprve se zaměříme na rozložení intenzity zatížení. Vycházíme z předpokladu, 

že „stoj“ a „chůzi“ pokládáme za mírné zatížení, „klus“ a „běh“ pokládáme za střední 

zatížení a „rychlý běh“ a „sprint“ řadíme mezi vysoké zatížení. V takovém případě 

můžeme říci, že sledovaní hráči strávili většinu herního času v mírné zátěži (cca od 75% 

do 83% herního času). Střední zatížení bylo realizováno zhruba od 14% do 22% herního 

času a ve vysokém zatížení se hráči pohybovali od 2% do 3,5% herního času. 

Kompletní výsledky jsou v tabulkách 1 až 3. 

Tabulka 1 Rozložení intenzity zatížení při zápase (subjekt I) 

Intenzita 
Doba 

v minutách v % 

Stoj 1:05 1,60 

Chůze 52:26 77,64 

Klus 9:41 14,34 

Běh 2:52 4,24 

Rychlý běh 0:19 0,47 

Sprint 1:09 1,70 

Celkem 67:32 100,0 

 

Tabulka 2 Rozložení intenzity zatížení při zápase (subjekt II) 

Intenzita 
Doba 

v minutách v % 

Stoj 0:52 1,28 

Chůze 54:56 81,34 

Klus 7:07 10,54 

Běh 2:54 4,29 

Rychlý běh 0:29 0,72 

Sprint 1:14 1,83 

Celkem 67:32 100,0 
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Tabulka 3 Rozložení intenzity zatížení při zápase (subjekt III) 

Intenzita 
Doba 

v minutách v % 

Stoj 4:50 11,61 

Chůze 26:18 63,17 

Klus 7:13 17,33 

Běh 1:53 4,52 

Rychlý běh 0:51 2,04 

Sprint 0:33 1,32 

Celkem 41:38 100,0 

 

 Pokud se zaměříme na intenzitu při práci s míčem, tak zpracování míče bylo u 

subjektů II a III realizováno převážně za střední intenzity zatížení, zatímco u subjektu I 

za mírné intenzity zatížení. Vedení míče bylo u subjektů I a II realizováno převážně při 

střední intenzitě zatížení. Subjekt III se pohyboval v této intenzitě zatížení jen 

sporadicky (6 sekund), a to převážně při vysoké intenzitě zatížení. Všechny subjekty 

realizovaly přihrávání většinou při střední intenzitě zatížení.  

Zátěž vysoké intenzity u subjektů I a II byla realizována především v obranné 

fázi hry a nejčastěji při obsazování hráče s míčem. Subjekt III se pohyboval ve vysokém 

zatížení především při útočné fázi, většinou při hře bez míče. Tyto výsledky jsou 

pochopitelné, neboť subjekty I a II jsou defenzivními hráči a subjekt III je ofenzivním 

hráčem. 

Každý hráč byl určitý čas v přímém kontaktu s míčem. Za kontakt s míčem byly 

považovány ty činnosti, při kterých má hráč míč na dosah nebo pod kontrolou, 

konkrétně se jedná o zpracování míče, přihrávání, vedení míče, střelba, obcházení 

soupeře a odebírání míče. Na základě tohoto upřesnění byl subjekt I v kontaktu s míčem 

3,58% herního času (2 minuty 25 sekund z 67 minut 32 vteřin), subjekt II 2,54% 

herního času (1 minutu 43 sekund z 67 minut 32 vteřin) a subjekt III 2,2% herního času 

(55 sekund ze 41 minut a 38 vteřin). Nejčastějšími činnostmi konanými při kontaktu 

s míčem byli přihrávání a vedení míče. Přehledné výsledky jsou v tabulkách 4 až 6. 

Nejčastější obrannou činností u všech hráčů bylo při zápase obsazování prostoru. 

Nejčastěji realizovanou útočnou činností všech hráčů byla při zápase hra bez míče. 
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Tabulka 4 Doba strávená při kontaktu s míčem v zápase (subjekt I) 

Činnost 
Doba 

v minutách v % 

Zpracování míče 0:13 8,97 

Přihrávání 0:38 26,21 

Vedení míče 0:28 19,31 

Střelba 0:01 0,69 

Obcházení soupeře 0:30 20,69 

Odebírání míče 0:35 24,14 

Celkem 2:25 100,0 

   Hráč byl v kontaktu s míčem (v %):  3,58 

 

Tabulka 5 Doba strávená při kontaktu s míčem v zápase (subjekt II) 

Činnost 
Doba 

v minutách v % 

Zpracování míče 0:16 15,53 

Přihrávání 0:18 17,48 

Vedení míče 0:25 24,27 

Střelba 0:01 0,97 

Obcházení soupeře 0:13 12,62 

Odebírání míče 0:30 29,13 

Celkem 1:43 100,0 

   Hráč byl v kontaktu s míčem (v %): 2,54 

 

Tabulka 6 Doba strávená při kontaktu s míčem v zápase (subjekt III) 

Činnost 
Doba 

v minutách v % 

Zpracování míče 0:11 20,00 

Přihrávání 0:15 27,27 

Vedení míče 0:06 10,91 

Střelba 0:04 7,27 

Obcházení soupeře 0:08 14,55 

Odebírání míče 0:11 20,00 

Celkem 0:55 100,0 

   Hráč byl v kontaktu s míčem (v %): 2,2 
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5.2 Analýza výsledků zjištěných při tréninku 

Každý z hráčů absolvoval sledovaná modifikovaná utkání (7+1, 5+1, 4+1) 

v plném rozsahu. Každý hráč byl natáčen kamerou. Herní čas byl opět očištěn o 

přerušení delšího časového rázu (zakopnutý míč, zavazování bot,…). Celkový herní čas 

se u jednotlivých hráčů liší, i když se do utkání zapojovali současně. Je to z toho 

důvodu, že jeden z hráčů se například ještě vracel do potřebného postavení a až potom 

čekal na zahájení hry, zatímco další hráč se nemusel nikam přesouvat a přestal se 

věnovat hře okamžitě. Procentuální vyjádření byla vypočítána z očištěného herního 

času. 

Při analyzování výsledků v tréninku vycházíme ze stejného předpokladu o 

intenzitě zatížení jako při analýze výsledků v zápase. „Stoj“ a „chůzi“ pokládáme za 

mírné zatížení, „klus“ a „běh“ pokládáme za střední zatížení a „rychlý běh“ a „sprint“ 

řadíme mezi vysoké zatížení. 

5.2.1 Subjekt I 

Pokud se zaměříme na rozložení intenzity zátěže, tak ve všech hrách (7+1, 5+1 i 

4+1) má největší zastoupení zátěž mírné intenzity, a to od zhruba 72% do 83%. Střední 

intenzita zátěže byla realizována zhruba od 14% do 23% herního času. Do zátěže 

vysoké intenzity se hráč dostával od 2,5% do 4,5% herního času. U hry 7+1 byl 

průměrný herní čas 9 minut a 49 vteřin. U hry 5+1 byl průměrný herní čas 9 minut a 40 

sekund. U hry 4+1 byl průměrný herní čas 9 minut a 41 vteřin.  

Hráč nejvíce stál na místě při hře 4+1, a to v průměru 7,06% času (řečí 

absolutních čísel 41 vteřin z celkového herního času 9 minut 41 vteřin). Chůzí strávil 

nejvíce času také při hře 4+1, průměrně 75,9% herního času (7 minut 21 vteřin 

z celkového herního času 9 minut 41 vteřin). V klusu byl nejvíce při hře 7+1, průměrně 

21,56% z herního času (2 minuty 7 sekund z celkového času 9 minut 49 vteřin). Nejvíce 

času v běhu pak strávil při hře 4+1. Bylo to v průměru 2,07% (12 vteřin z 9 minut 41 

vteřin). Rychlý běh byl nejvíce realizován při hře 5+1 a sice v průměru 2,07% herního 

času (11 vteřin z 9 minut 40 vteřin). Nejvíce času ve sprintu strávil hráč při hře 7+1, 

průměrně 3,06% herního času (18 vteřin z 9 minut 49 vteřin). Nejpreferovanější 

intenzitou byla ve všech utkáních chůze. Druhou nejčastější intenzitou byl klus. 

Kompletní výsledky jsou v tabulce 7. 
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Tabulka 7 Rozložení intenzity zatížení při tréninku (subjekt I) 

Intenzita 

Forma utkání 

7+1 5+1 4+1 

Doba Doba Doba 

v minutách v % v minutách v % v minutách v % 

Stoj 0:16 2,72 0:15 2,59 0:41 7,06 

Chůze 6:49 69,44 7:16 75,17 7:21 75,90 

Klus 2:07 21,56 1:41 17,41 1:12 12,39 

Běh 0:11 1,87 0:11 1,90 0:12 2,07 

Rychlý běh 0:08 1,36 0:12 2,07 0:11 1,89 

Sprint 0:18 3,06 0:05 0,86 0:04 0,69 

Celkem 9:49 100,00 9:40 100,00 9:41 100,00 

  

Pokud nám jde o to, jakou dobu byl hráč v přímém kontaktu s míčem, tak opět 

vycházíme z předpokladu, že za kontakt s míčem považujeme tyto činnosti: zpracování 

míče, přihrávání, vedení míče, střelbu, obcházení soupeře a odebírání míče.  

Při hře 7+1 byl hráč v přímém kontaktu s míčem průměrně 3,93% herního času 

(23 vteřin z celkových 9 minut 49 vteřin). Při hře 5+1 byl u hráče míč průměrně 8,92% 

času (51 vteřin z celkových 9 minut 40 vteřin) a při hře 4+1 byl hráč v přímém kontaktu 

s míčem průměrně 11,55% (1 minutu 7 vteřin z celkových 9 minut 41 vteřin). 

Pokud se zaměříme na nejčastější činnost s míčem v jednotlivých utkáních, tak při 

hře 7+1 bylo nejčastější činností odebírání míče, ve hře 5+1 a 4+1 to bylo přihrávání. 

Kompletní výsledky jsou v tabulce 8. 

Tabulka 8 Doba strávená v kontaktu s míčem při tréninku (subjekt I) 

Činnost 

Forma utkání 

7+1 5+1 4+1 

v minutách v % v minutách v % v minutách v % 

Zpracování míče 0:02 8,70 0:05 9,80 0:11 16,42 
Přihrávání 0:06 26,09 0:20 39,22 0:18 26,87 
Vedení míče 0:04 17,39 0:10 19,61 0:15 22,39 
Střelba 0:00 0,00 0:00 0,00 0:02 2,99 
Obcházení soupeře 0:02 8,70 0:08 15,69 0:11 16,42 

Odebírání míče 0:09 39,13 0:08 15,69 0:10 14,93 

Celkem 0:23 100,00 0:51 100,00 1:07 100,00 

Doba strávená v kontaktu s míčem: 3,93%   8,92%   11,55% 
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5.2.2 Subjekt II 

Stejně jako u subjektu I, i u subjektu II můžeme konstatovat, že největší 

procento herního času se hráč pohyboval při mírné intenzitě zatížení. Procentuálně 

vyjádřeno je to zhruba od 64% do 79% herního času. Při střední intenzitě zatížení se 

hráč pohyboval zhruba 19% až 33% herního času. Vysoká intenzita zatížení byla 

realizována od 2% do 3,5% herního času. U hry 7+1 byl průměrný herní čas 9 minut a 

36 vteřin. U hry 5+1 byl průměrný herní čas 9 minut a 42 vteřin a u hry 4+1 byl 

průměrný herní čas 9 minut a 54 vteřin. 

Hráč nejvíce stál na místě při hře 7+1, průměrně 3,82% herního času (22 vteřin 

z celkového času 9 minut 36 vteřin). Nejvíce času v chůzi pak byl při hře 4+1, 

v průměru 74,75% času (7 minut 24 vteřin z 9 minut 54 vteřin). V klusu se nejvíce 

pohyboval při hře 7+1. Bylo to průměrně 24,13% herního času (2 minuty 19 vteřin z 9 

minut 36 vteřin). Nejvíce času v běhu a při rychlém běhu také strávil při hře 7+1, 

konkrétně u běhu v průměru 8,68% herního času (50 vteřin z 9 minut 36 vteřin) a u 

rychlého běhu průměrně 2,26% herního času (13 vteřin z 9 minut 36 vteřin). Nejvíce 

času ve sprintu pak hráč absolvoval při hře 4+1, průměrně 2,02% herního času (12 

vteřin z 9 minut 54 vteřin). I tento hráč strávil nejvíce času v chůzi, a to při všech hrách. 

Druhý nejdelší čas strávil v klusu. Kompletní výsledky jsou v tabulce 9. 

Tabulka 9 Rozložení intenzity zatížení při tréninku (subjekt II) 

Intenzita 

Forma utkání 

7+1 5+1 4+1 

Doba Doba Doba 

v minutách v % v minutách v % v minutách v % 

Stoj 0:22 3,82 0:16 2,75 0:22 3,70 

Chůze 5:46 60,07 7:13 74,40 7:24 74,75 

Klus 2:19 24,13 1:26 14,78 1:17 12,96 

Běh 0:50 8,68 0:34 5,84 0:37 6,23 

Rychlý běh 0:13 2,26 0:04 0,69 0:02 0,34 

Sprint 0:06 1,04 0:09 1,55 0:12 2,02 

Celkem 9:36 100,00 9:42 100,00 9:54 100,00 

 

Při prezentaci výsledků zaměřených na dobu strávenou s míčem u nohy 

vycházíme opět z již zmiňovaných předpokladů jako u předchozího subjektu. 
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Při hře 7+1 byl hráč v přímém kontaktu s míčem průměrně 5,2% herního času 

(30 vteřin z celkových 9 minut 36 vteřin). Při hře 5+1 pak byl v přímém kontaktu 

s míčem v průměru 8,23% herního času (49 vteřin z celkových 9 minut 42 vteřin) a při 

hře 4+1 byl v kontaktu s míčem průměrně 9,55% herního času (57 vteřin z 9 minut 54 

vteřin).  

Nejčastější činností realizovanou v přímém kontaktu s míčem bylo při hře 7+1 

přihrávání, při hře 5+1 to bylo shodně přihrávání a obcházení soupeře a při hře 4+1 to 

bylo odebírání míče. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tabulce 10.  

Tabulka 10 Doba strávená v kontaktu s míčem při tréninku (subjekt II) 

Činnost 

Forma utkání 

7+1 5+1 4+1 

v minutách v % v minutách v % v minutách v % 

Zpracování míče 0:05 16,67 0:09 18,37 0:07 12,28 
Přihrávání 0:10 33,33 0:11 22,45 0:08 14,04 
Vedení míče 0:03 10,00 0:02 4,08 0:03 5,26 
Střelba 0:01 3,33 0:04 8,16 0:07 12,28 
Obcházení soupeře 0:07 23,33 0:11 22,45 0:13 22,81 

Odebírání míče 0:04 13,33 0:12 24,49 0:19 33,33 

Celkem 0:30 100,00 0:49 100,00 0:57 100,00 

Doba strávená v kontaktu s míčem:   5,20% 
 

8,23% 
 

9,55% 

 

5.2.3 Subjekt III 

Nejvíce herního času byl hráč v mírné intenzitě zatížení. Procentuálně se v této 

intenzitě pohyboval zhruba mezi 71% a 86% herního času. Ve střední intenzitě byl cca 

od 12% do 27% herního času. Ve vysoké intenzitě zatížení se hráč pohyboval zhruba od 

1,5% do 2% herního času. U hry 7+1 byl herní čas průměrně 9 minut a 24 vteřin. U hry 

5+1 pak průměrně 9 minut a 56 vteřin a u hry 4+1 byl herní čas průměrně 9 minut a 54 

vteřin. 

Hráč nejvíce stál při hře 4+1. Bylo to průměrně 4,88% herního času (29 vteřin 

z celkových 9 minut 54 vteřin). V chůzi byl také nejvíce při hře 4+1, a to průměrně 

80,98% herního času (8 minut 1 vteřinu z 9 minut 54 vteřin). Nejvíce klusu bylo 

realizováno při hře 7+1. Bylo to průměrně 21,28% herního času (2 minuty z 9 minut 24 

vteřin). Běh byl nejčastěji realizován při hře 7+1, v průměru 5,67% herního času (32 

vteřin z 9 minut 24 vteřin). Rychlý běh se nejčastěji vyskytoval při hře 5+1. Doba 
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strávená touto intenzitou byla průměrně 1,34% herního času (8 vteřin z 9 minut 56 

vteřin). Sprint byl nejčastěji realizován při hře 4+1, průměrně 1,68% herního času (10 

vteřin z 9 minut 54 vteřin). Kompletní výsledky jsou v tabulce 11. 

Tabulka 11 Rozložení intenzity zatížení při tréninku (subjekt III) 

Intenzita 

Forma utkání 

7+1 5+1 4+1 

Doba Doba Doba 

v minutách v % v minutách v % v minutách v % 

Stoj 0:10 1,77 0:21 3,52 0:29 4,88 

Chůze 6:32 69,50 7:36 76,51 8:01 80,98 

Klus 2:00 21,28 1:29 14,93 0:47 7,91 

Běh 0:32 5,67 0:19 3,19 0:25 4,21 

Rychlý běh 0:07 1,24 0:08 1,34 0:02 0,34 

Sprint 0:03 0,53 0:03 0,50 0:10 1,68 

Celkem 9:24 100,00 9:56 100,00 9:54 100,00 

 

Pokud vycházíme opět ze zmíněných předpokladů, můžeme říci, že při hře 7+1 

byl hráč v kontaktu s míčem průměrně 4,32% herního času (25 vteřin z 9 minut 24 

vteřin), při hře 5+1 pak průměrně 12,49% herního času (1 minutu 14 vteřin z celkových 

9 minut 56 vteřin) a při hře 4+1 byl hráč v přímém kontaktu s míčem průměrně 6,45% 

herního času (38 vteřin z 9 minut 54 vteřin). 

Nejčastější činností konanou v přímém kontaktu s míčem při hře 7+1 bylo 

přihrávání, při hře 5+1 obcházení soupeře a při hře 4+1 také obcházení soupeře. 

Kompletní výsledky jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12 Doba strávená v kontaktu s míčem při tréninku (subjekt III) 

Činnost 

Forma utkání 

7+1 5+1 4+1 

v minutách v % v minutách v % v minutách v % 

Zpracování míče 0:06 24,00 0:07 9,46 0:06 15,79 
Přihrávání 0:07 28,00 0:09 12,16 0:06 15,79 
Vedení míče 0:03 12,00 0:16 21,62 0:06 15,79 
Střelba 0:02 8,00 0:03 4,05 0:05 13,16 
Obcházení soupeře 0:04 16,00 0:27 36,49 0:09 23,68 
Odebírání míče 0:03 12,00 0:12 16,22 0:06 15,79 

Celkem 0:25 100,00 1:14 100,00 0:38 100,00 

Doba strávená v kontaktu s míčem:   4,32% 
 

12,49%    6,45% 
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5.3 Porovnání výsledků zjištěných při tréninku a při zápase 

5.3.1 Rozložení intenzity zatížení (subjekt I) 

Při srovnání zápasových výsledků s výsledky získanými při tréninku můžeme 

říci, že rozložení intenzity zatížení se příliš nemění. Zvýšení intenzity zatížení 

sledujeme jen při porovnání zápasu a hry 7+1. Dále pozorujeme, že hráč při utkáních o 

tréninku strávil více času stáním než při zápase. To platí pro všechna tréninková utkání. 

Naopak prakticky stejné procento času v zápase i na trénincích strávil hráč v chůzi. Zde 

pozorujeme jen o málo nižší hodnoty v tréninkových utkáních. Při tréninkových 

utkáních pozorujeme lehce vyšší hodnoty u vysoké intenzity zatížení. Jedná se o 

zatížení realizované rychlým během a sprintem. Kompletní výsledky jsou v tabulce 13. 

Tabulka 13 Rozložení intenzity zatížení v jednotlivých formách utkání (subjekt I) 

Intenzita 
Forma utkání 

Zápas 7+1 5+1 4+1 

Stoj 1,60% 2,72% 2,59% 7,06% 

Chůze 77,64% 69,44% 75,17% 75,90% 

Klus 14,34% 21,56% 17,41% 12,39% 

Běh 4,24% 1,87% 1,90% 2,07% 

Rychlý běh 0,47% 1,36% 2,07% 1,89% 

Sprint 1,70% 3,06% 0,86% 0,69% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

5.3.2 Rozložení intenzity zatížení (subjekt II) 

U tohoto hráče vidíme, že při zápase realizoval více činností v mírné intenzitě 

než při utkáních na tréninku. V tréninkových utkáních došlo k nárůstu činností 

prováděných střední intenzitou. Činnosti konané v zápase a při tréninku vysokou 

intenzitou zůstávají víceméně neměnné a proto můžeme mluvit o mírném zvýšení 

intenzity zatížení v tréninkových utkáních oproti zápasu. Asi nejmarkantnější je to při 

porovnání zápasových hodnot s hodnotami získanými při hře 7+1. Při konkrétním 

porovnávání můžeme pozorovat nižší procentuální hodnoty chůze získané při 

tréninkových utkáních. Naopak vyšší tréninkové hodnoty pak jsou u intenzity klusu a 

běhu, které považujeme za střední intenzitu zatížení. Tyto tréninkové hodnoty jsou vyšší 

než zápasové. Kompletní výsledky jsou v tabulce 14. 
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Tabulka 14 Rozložení intenzity zatížení v jednotlivých formách utkání (subjekt II) 

Intenzita 
Forma utkání 

Zápas 7+1 5+1 4+1 

Stoj 1,28% 3,82% 2,75% 3,70% 

Chůze 81,34% 60,07% 74,40% 74,75% 

Klus 10,54% 24,13% 14,78% 12,96% 

Běh 4,29% 8,68% 5,84% 6,23% 

Rychlý běh 0,72% 2,26% 0,69% 0,34% 

Sprint 1,83% 1,04% 1,55% 2,02% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

5.3.3 Rozložení intenzity zatížení (subjekt III) 

Pokud jde o samotné rozložení intenzity zatížení, tak u tohoto hráče můžeme 

pozorovat vyšší intenzitu zatížení při tréninkových utkáních pouze při srovnání zápasu 

s utkáním 7+1. U ostatních dvou forem pozorujeme spíše nižší intenzitu zatížení než při 

zápase. Tréninkové hodnoty střední i vysoké intenzity zatížení jsou nižší, než zápasové 

hodnoty. Výsledkem je, že v utkání 4+1 je realizováno přes 85% činnosti v mírné 

intenzitě zatížení, zatímco v zápase je při mírné intenzitě zatížení realizováno jen něco 

kolem 65% činnosti, a to i přesto, že tento hráč realizoval velké množství činností v 

zápase ve stoji. V této intenzitě pozorujeme markantní rozdíl v tréninkových a 

zápasových hodnotách. Velké rozdíly získaných hodnot pozorujeme i u chůze. U tohoto 

druhu intenzity platí, že čím je menší hřiště, tím více činností hráč realizuje v chůzi. 

Kompletní výsledky jsou v tabulce 15. 

 

Tabulka 15 Rozložení intenzity zatížení v jednotlivých formách utkání (subjekt III) 

Intenzita 
Forma utkání 

Zápas 7+1 5+1 4+1 

Stoj 11,61% 1,77% 3,52% 4,88% 

Chůze 63,17% 69,50% 76,51% 80,98% 

Klus 17,33% 21,28% 14,93% 7,91% 

Běh 4,52% 5,67% 3,19% 4,21% 

Rychlý běh 2,04% 1,24% 1,34% 0,34% 

Sprint 1,32% 0,53% 0,50% 1,68% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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5.3.4 Činnost realizovaná v kontaktu s míčem 

Výsledky jsou procentuální vyjádření času, který hráč strávil v přímém kontaktu 

s míčem. Činnosti jednotlivce, které splňují kritérium „přímého kontaktu s míčem“ jsou 

vypsány výše. Zároveň můžeme říci, že čím víc je hráč v přímém kontaktu s míčem, tím 

větší je jeho participace ve hře. 

Subjekt I strávil při zápase 3,58% herního času v přímém kontaktu s míčem. 

Tréninkové hodnoty ukazují, že při hře 7+1 byl podíl přímého kontaktu s míčem 

průměrně 3,93% herního času, což je prakticky totožné číslo. Při hře 5+1 byl hráč 

v přímém kontaktu s míčem průměrně  8,92% herního času, což znamená, že byl 

v přímém kontaktu s míčem zhruba dvakrát více, než při zápase. Při utkání 4+1 byl hráč 

v přímém kontaktu s míčem v průměru 11,95% herního času. To už je cca 3,5krát víc 

než v zápase. 

Subjekt II strávil při zápase v přímém kontaktu s míčem 2,54% herního času. Při 

hře 7+1 byl v přímém kontaktu s míčem průměrně 5,2% herního času. Můžeme tedy 

říci, že byl u míče přibližně dvakrát častěji než při zápase. Při hře 5+1 byl v přímém 

kontaktu s míčem průměrně 8,23% herního času. To už je více jak trojnásobek zápasové 

hodnoty. Při hře 4+1 byl v přímém kontaktu s míčem 9,55% herního času. To je téměř 

čtyřnásobek zápasové hodnoty. 

Subjekt III byl v přímém kontaktu s míčem při zápase 2,2% herního času. Při hře 

7+1 byla zjištěna hodnota 4,32%. I zde se jedná přibližně o dvojnásobnou hodnotu 

oproti hodnotě zápasové. Při utkání 5+1 byl hráč v přímém kontaktu s míčem 12,49% 

herního času, což znamená, že byl u míče přibližně 5,7krát častěji, než při zápase. Při 

hře 4+1 byl hráč v přímém kontaktu s míčem 6,45% herního času, což je přibližně 

trojnásobek zápasových hodnot.  

Kompletní výsledky jsou v tabulce 16. 

Tabulka 16 Doba strávená v přímém kontaktu s míčem při různých formách utkání 

Hráč 
Forma utkání 

Zápas 7+1 5+1 4+1 

Subjekt I 3,58% 3,93% 8,92% 11,55% 

Subjekt II 2,54% 5,20% 8,23% 9,55% 

Subjekt III 2,20% 4,32% 12,49% 6,45% 
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6 DISKUSE 

Nejprve bych se rád zaměřil na intenzitu zatížení. Votík (2003) vychází z výsledků 

analýz v minulosti. Ty říkají, že hráči nejlepších mužstev světa v průběhu utkání 

naběhají přibližně 9000 – 12000 metrů. Hráči středové řady absolvují přibližně 4800 – 

5200 metrů v chůzi, 3100 – 3700 metrů klusem, 2200 – 2800 metrů rychlým během a 

900 – 1300 metrů sprintem. Buzek a kol. (2007) tvrdí, že špičkový fotbalista překoná za 

zápas v průměru 10 – 12 km. h
-1

. Dále říká, že přibližně 60% z tohoto objemu je mírné 

intenzity. Činnosti jako krátké sprinty, výskoky, osobní souboje apod. mají podíl 1 – 

11% z celkové kilometráže. Pokud se zaměříme na výsledky mého experimentu a 

vycházíme z předpokladu, že „stoj“ a „chůzi“ pokládáme za mírné zatížení, „klus“ a 

„běh“ pokládáme za střední zatížení a „rychlý běh“ a „sprint“ řadíme mezi vysoké 

zatížení, pak můžeme říci, že hráči byli cca od 75% do 83% herního času v mírné 

zátěži, dále pak 14% až 22% herního času strávili při střední intenzitě zatížení. Ve 

vysokém zatížení se hráči pohybovali od 2% do 3,5% herního času. Pouze připomínám, 

že se jedná o hodnoty získané při natáčení soutěžního zápasu (11 na 11). Pokud se 

pokusíme o srovnání, tak můžeme konstatovat, že výsledky mého experimentu se 

shodují s výše uvedenými autory. Většina činnosti v zápase je realizována za mírné 

intenzity zátěže (stoj, chůze). Velmi malé procento činností je pak realizováno 

s vysokým zatížením. 

 Jak Votík (2003), tak Buzek a kol. (2007) tvrdí, že záleží, na jakém postu hráč 

nastupuje. Buzek a kol (2007) tvrdí, že nejvíce km naběhají středoví hráči. Při mém 

experimentu jsem se soustředil na dva hráče obranné řady a jednoho útočníka. Opět 

hovoříme o zápasových datech. Oba hráči obranné řady odehráli celý zápas (67 minut 

32 vteřin). Subjekt I strávil 1,6% (1 minutu a 5 vteřin) tohoto času ve stoji, 77,64% (52 

minut a 26 vteřin) v chůzi, 14,34% (9 minut a 41 vteřin) v klusu. V běhu realizoval 

4,24% (2 minuty 52 vteřin) herního času, v rychlém běhu 0,47% (19 vteřin) času a ve 

sprintu 1,7% (1 minutu 9 vteřin) času. Subjekt II strávil 1,28% (52 vteřin) herního času 

ve stoji, 81,34% (54 minut 56 vteřin) času v chůzi, 10,54% (7 minut 7 vteřin) v klusu, 

4,29% (2 minuty 54 vteřin) v běhu, 0,72% (29 vteřin) v rychlém běhu a 1,83% (1 

minutu 14 vteřin) ve sprintu. Subjekt III (útočník) byl v průběhu zápasu střídán. Jeho 

celkový herní čas byl 41 minut 38 vteřin. Hráč strávil 11,61% (4 minuty 50 vteřin) 

tohoto času ve stoji, v chůzi byl 63,17% (26 minut 18 vteřin) času. Dále pak 17,33% (7 

minut 13 vteřin) v klusu, 4,52% (1 minutu 53 vteřin) v běhu, 2,04% (51 vteřin) 
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v rychlém běhu a 1,32% (33 vteřin) ve sprintu. Výsledky obou obránců (subjekty I a II) 

jsou srovnatelné. U hráče ofenzivního (subjekt III) pozorujeme podstatně vyšší procento 

stání, než u hráčů defenzivních. Menší procento času naopak strávil útočník v chůzi. 

Vyšší hodnoty u něj pozorujeme u střední intenzity zátěže (klus, běh) i vysoké intenzity 

zátěže (rychlý běh, sprint). Z výsledků experimentu vyplývá, že s tvrzením výše 

uvedených autorů můžeme souhlasit. Zatímco výsledky obránců jsou velmi podobné, 

při srovnání obránců a útočníka pozorujeme mírné rozdíly jak v rozložení zatížení, tak 

intenzitě zatížení. 

 Votík a Zalabák (2011) upozorňují na to, že trénink obranných činností je velmi 

důležitý. Tvrdí, že v praxi se velmi často setkáváme se skutečností, že trenér nácvik 

těchto dovedností opomíjí. Zároveň dodávají, že pro hráče je důležité pochopit, že 

obranná činnost je povinností každého hráče. Pokud si prohlédneme zápasové výsledky 

subjektu III (útočníka), tak zjistíme, že velké množství času strávil stáním. Takto 

vysoká hodnota byla na první pohled způsobena tím, že se útočník nevracel na obranné 

rohy a zůstával stát na půlce. Po analýze celého videa jsem dospěl k názoru, že tento 

hráč se prakticky nezapojoval do obranné fáze hry. Tím pádem můžeme potvrdit slova 

autorů, kteří varují před těmito problémy. Samozřejmě výsledku nelze přikládat velkou 

váhu. Byl natočen jen jeden zápas. Domnívám se však, že by stálo za to se touto 

problematikou zabývat podrobněji. 

Skotská studie, kterou připravila skotská univerzita v Dundee (University of 

Abertay Dundee) v roce 2006 a jejíž výtah byl poté zveřejněn na stránkách fotbal-

trenink.cz v roce 2008 hovoří nejen o výhodách malých herních forem, ale také o 

optimálním rozložení intenzity zatížení, kterou tato forma fotbalu přináší. Pro svůj 

experiment jsem zvolil právě fotbal malých forem aplikovaný pro český fotbal. Při 

experimentu bylo dosaženo následujícího rozložení intenzity zatížení. U všech subjektů 

a při všech formách utkání (4+1, 5+1, 7+1) převládala mírná intenzita zatížení. Při hře 

7+1 hráči zhruba 1,5% až 4% herní času stáli, cca 60% až 70% herního času strávili 

v chůzi, cca 21% až 24% herního času realizovali v klusu, cca 1% až 9% herního času 

byli v běhu, cca 1% až 3% herního času realizovali v rychlém běhu a cca 0,5% až 3% 

činností bylo realizováno ve sprintu. Při hře 5+1 hráči cca 2,5% až 3,5% herního času 

stáli, cca 74% až 76% herního času realizovali v chůzi, cca 14% až 18% času byli 

v klusu, cca 1,5% až 6% herního času strávili v běhu, cca 0,5% až 2% herního času 

realizovali v rychlém běhu a 0,5% až 1,5% herního času ve sprintu. Při hře 4+1 hráči 
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cca 3,5% až 7% herního času stáli, cca 74,5% až 81% herního času realizovali činnosti 

v chůzi, cca 7,5% až 13% herního času strávili v klusu, cca 2% až 6,5% herního času 

realizovali v běhu, cca 0,5% až 2% herního času realizovali v rychlém běhu a 0,5% až 

2% herního času realizovali ve sprintu. Při porovnání dat získaných při zápase a 

tréninku můžeme konstatovat, že rozložení intenzity při hře v jedenácti hráčích a při 

malých formách je podobné. Na základě těchto výsledků můžeme také zamítnout první 

hypotézu. Nepotvrdilo se, že pokud zmenšíme hřiště a snížíme počet hráčů, zvýší se 

zatížení hráčů. Výsledky byly kolísavé a nejednoznačné, v některých případech jsem 

dokonce dospěl k naprosto opačnému výsledku. Z těchto důvodů není možné první 

hypotézu přijmout a musíme jí zamítnout.  

Plachý (2011) tvrdí, že fotbal malých forem je přizpůsoben hráčům tak, aby se 

častěji dostávali do styku s míčem. Cílem systému je dle jeho názoru zapojení co 

největšího počtu hráčů do utkání. Jde tedy o větší participaci hráčů do hry. O výhodách 

fotbalu malých forem se zmiňuje Plachý již v roce 2009. Konkrétně ve článku 

„Zavedení malých forem utkání do tréninkových jednotek“. Na toto navazuje stejný 

autor v roce 2010 článkem „Obhajoba změn systému výchovy dětí a mládeže ve 

fotbale“. Votík a Zalabák (2011) tvrdí, že přechod k fotbalu malých forem od 

soutěžního ročníku 2011/2012 je pro výchovu mládeže u nás velmi důležitým a 

pozitivním jevem. Ve svém experimentu jsem se také zaměřil na participaci hráčů do 

hry. Jedním z hlavních cílů bylo zjistit, jestli zmenšením hřiště a snížením počtu hráčů 

docílíme větší participace hráčů do hry. Při analyzování zápasových dat bylo zjištěno, 

že subjekt I byl v přímém kontaktu s míčem 3,58% herního času. V absolutních 

hodnotách to znamená, že byl v přímém kontaktu s míčem 2 minuty 25 vteřin 

z celkového herního času 67 minut 32 vteřin. Subjekt II byl v přímém kontaktu s míčem 

2,4% herního času, konkrétně tedy 1 minutu 43 vteřin z celkového herního času 67 

minut 32 vteřin. Subjekt III byl v přímém kontaktu s míčem 2,2% herního času, což je 

55 vteřin z celkového herního času 41 minut 38 vteřin. Při hře 7+1 strávil subjekt I 

v přímém kontaktu s míčem průměrně 3,93% herního času (23 vteřin z celkového 

průměrného času 9 minut a 49 vteřin), subjekt II byl v přímém kontaktu s míčem 

průměrně 5,2% herního času (30 vteřin z celkového průměrného času 9 minut 36 vteřin) 

a subjekt III byl v přímém kontaktu s míčem 4,32% herního času (25 vteřin z celkového 

průměrného času 9 minut 24 vteřin). Při hře 5+1 byl subjekt I v přímém kontaktu 

s míčem 8,92% herního času (51 vteřin z celkového průměrného času 9 minut 40 
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vteřin), subjekt II byl v přímém kontaktu s míčem 8,23% herního času (49 vteřin 

z celkového průměrného času 9 minut 42 vteřin) a subjekt III byl v přímém kontaktu 

s míčem 12,49% herního času (1 minutu a 14 vteřin z celkového průměrného času 9 

minut 36 vteřin). Při hře 4+1 byl subjekt I v přímém kontaktu s míčem 11,55% herního 

času (1 minutu 7 vteřin z celkového průměrného času 9 minut 41 vteřin), subjekt II byl 

v přímém kontaktu s míčem 9,55% herního času (57 vteřin z celkového průměrného 

času 9 minut 54 vteřin) a subjekt III byl v přímém kontaktu s míčem 6,45% herního 

času (38 vteřin z celkového průměrného času 9 minut 54 vteřin). Při porovnání všech 

forem utkání dojdeme k závěru, že skutečně se zmenšením hřiště a snížením počtu 

hráčů dochází k větší participaci hráče do hry. Na základě výsledků toho experimentu 

můžeme tedy souhlasit s výše uvedenými autory. Zároveň můžeme potvrdit druhou 

hypotézu. Ta říká, že se zmenšujícím se hřištěm a menším počtem hráčů roste 

participace do hry. Z výsledků vyplývá, že u subjektů I a II je jasný procentuální nárůst 

doby strávené s míčem na noze při postupném zmenšování hřiště. U subjektu III se 

jedná o výrazný nárůst při hře 5+1. Jedná se dokonce o větší participaci než při hře 4+1. 

I přes tuto drobnou nesrovnalost si myslím, že můžeme druhou hypotézu potvrdit. 
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7 ZÁVĚRY 

Pro realizaci mého pedagogického experimentu jsem vybral malé formy fotbalu. 

V odborné literatuře se o této modifikaci fotbalu hovoří jako o cestě, kterou by se měl 

mládežnický fotbal vydat. Jedná se o modifikaci, která je prověřena těmi nejlepšími 

evropskými kluby a jejíž kořeny jsou v Holandsku či Španělsku. V České republice se 

stále jedná o novinku zavedenou od sezony 2011/2012. Zastánci této cesty hovoří o 

tom, že mladí hráči se dostanou do častějšího kontaktu s míčem a jsou nuceni řešit 

častěji a rychleji nastalé herní situace a tím se i lépe učí a zdokonalují své dovednosti. 

Musím říct, že po realizaci experimentu se musím přidat na stranu zastánců tohoto 

systému. Ve výsledcích experimentu je zřetelné, že participace hráčů do hry se při užití 

fotbalu malých forem značně zvyšuje. Hráči mají častěji míč u nohy, jsou nuceni častěji 

a rychleji řešit herní situace.  

Španělská filozofie říká, že budoucnost fotbalu je v rychlém rozhodování a 

upřednostňování člověka před výsledkem. Myslím, že fotbal malých forem je správná 

cesta k rychlému rozhodování. Otázkou zůstává, zda je česká fotbalová veřejnost 

připravena přijmout druhou podmínku. Preference výsledku před výchovou hráčů je u 

nás stále cítit na každém kroku. Já to mohu jen potvrdit. Setkal jsem se s tím i při 

realizaci mého experimentu. Hráči byli neustále „hnáni“ k vítězství. Tato realita je 

v kontrastu se skutečnostmi popsanými v teoretické části. Ve vyspělých klubech se o 

vítězství mluví při práci s mládeží jen velmi opatrně, někde dokonce toto slovo 

vynechávají ze slovníku úplně. Myslím, že je to námět na další práci. Velice zajímavá 

by mohla být analýza současného fotbalového prostředí u nás. Výsledky by mohli být 

pro mnohé velkým překvapením a možná bychom se divili, kde se český fotbal nachází 

v době, kdy trenéři ve velkém realizují zahraniční stáže ve vyspělých a světoznámých 

fotbalových klubech. 

Další velice zajímavou otázkou je realizace mládežnických soutěží u nás. Jak 

z teoretických poznatků vyplývá, ve vyspělých fotbalových zemích není neobvyklé, že 

mládežnické týmy nehrají žádnou soutěž. Někde hrají turnaje, jinde jen přípravná 

utkání. Velice by mě zajímalo, jestli by bylo možné zavést stejný nebo podobný systém 

u nás. Tento nápad stojí minimálně za zvážení, ovšem nejsem si jeho využitelností u nás 

jistý. Při realizaci mého experimentu jsem o této problematice hovořil s několika trenéry 

a všichni zastávali negativní postoj vůči této filozofii. Já osobně jsem vůči tomuto 
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systému také skeptický, ovšem zároveň se domnívám, že je to i českou mentalitou. 

Čechy pokládám za velice soutěživý národ a myslím, že absence soutěžních utkání by 

na české děti působila spíše negativně, než pozitivně. Samozřejmě se mohu mýlit. 

Každopádně by mě velice zajímaly výsledky průzkumu na toto či podobné téma. 

Pokud se soustředíme na intenzitu zatížení při fotbale, tak myslím, že experiment 

potvrdil základní teoretická východiska vztahující se k zatížení ve fotbale (střídání 

intenzit zatížení, intervalový typ zátěže,…). Z výsledků mého experimentu vyplývá, že 

většina činností je realizována v mírné zátěži. Zároveň se nepotvrdilo, že pokud 

zmenšíme hřiště a snížíme počet hráčů, zvýší se zatížení hráčů. Koneckonců je tento 

výsledek i logický. Na menším hřišti není hráč nucen tolik běhat, nemusí běhat dlouhé 

vzdálenosti, aby stihl obsadit prostor či ohrozit branku soupeře. Jak už bylo potvrzeno a 

z výsledků experimentu vyplývá, hráč je více participován do hry. V našem případě 

můžeme dodat, že při podobném zatížení. V mém experimentu se měnily dvě veličiny – 

velikost hřiště a počet hráčů. Vyvstává otázka, jak by to bylo s intenzitou zatížení, 

kdyby jedna veličina zůstala neměnná. Jak by to bylo s intenzitou zatížení, kdyby počet 

hráčů zůstal stejný (například čtyři jako u hry 4+1) a měnila by se pouze velikost hřiště 

(například pro hru 5+1 nebo hru 7+1). I to je námět pro další práci a další zkoumání. 

V teoretických východiscích je obsahem herního výkonu obranná a útočná fáze. I já 

ve svém experimentu toto rozdělení ctil a rozděloval u jednotlivých hráčů jejich činnosti 

podle fáze hry. Ovšem při prezentaci výsledků jsem se této problematice vyhnul. Pro 

potřeby experimentu byl natočen jeden zápas. Tento zápas byl proti jednomu 

z nejslabších soupeřů a vyzněl jednoznačně. Proto by výsledky byly neobjektivní. 

K velkým rozporům by určitě došlo i při srovnávání tréninkových a zápasových hodnot. 

Zjištěné informace by neměly prakticky žádnou hodnotu.  
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu 

 

 

Informovaný souhlas 

 

Souhlasím s natáčením videozáznamu tréninkových jednotek, kterých se zúčastní můj 

syn …………………………………………………………………… (jméno, RČ) 

v termínech ………………………………………………… Současně žádáme o 

povolení sledovat srdeční frekvenci pomocí sporttesteru. Jedná se o výzkum v rámci 

zpracovávání diplomové práce na UK FTVS v Praze. Měření srdeční frekvence je 

neinvazivní, nemůže způsobit žádnou újmu na zdraví. Videozáznamy budou použity pro 

zpracování diplomové práce, ve které nebudou uvedena žádná jména ani osobní data 

sledovaných hráčů. Anonymní výsledky kromě zpracování diplomové práce mohou být 

publikovány ve vědeckých časopisech. 

 

 

…………………………                           ………………………………………. 

Podpis       Datum 
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Příloha č. 3: Vzor nevyplněného záznamového formuláře 

Jméno: 
 

Subjekt I 
    Datum:  

 
15.11.2012 

    Druh utkání: 4+1 
    

       Číslo 
operace 

Čas 
Doba Fáze Činnost Intenzita 

od do 

1 0:00   0:00       

2 0:00   0:00       

3 0:00   0:00       

4 0:00   0:00       

5 0:00   0:00       

6 0:00   0:00       

7 0:00   0:00       

8 0:00   0:00       

9 0:00   0:00       

10 0:00   0:00       

11 0:00   0:00       

12 0:00   0:00       

13 0:00   0:00       

14 0:00   0:00       

15 0:00   0:00       

16 0:00   0:00       

17 0:00   0:00       

18 0:00   0:00       

19 0:00   0:00       

20 0:00   0:00       

21 0:00   0:00       

22 0:00   0:00       

23 0:00   0:00       

24 0:00   0:00       

25 0:00   0:00       

26 0:00   0:00       

27 0:00   0:00       

28 0:00   0:00       

29 0:00   0:00       

30 0:00   0:00       

31 0:00   0:00       

32 0:00   0:00     

33 0:00   0:00       
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Příloha č. 4: Příklad vyplněného záznamového formuláře 

Jméno: 
 

Subjekt I 
    Datum:  

 
15.11.2012 

    Druh utkání: 4+1 
    

       Číslo 
operace 

Čas 
Doba Fáze Činnost Intenzita 

od do 

1 0:00 0:17 0:17 útočná hra bez míče chůze 

2 0:17 0:20 0:03 útočná hra bez míče klus 

3 0:20 0:32 0:12 útočná hra bez míče chůze 

4 0:32 0:41 0:09 obranná obsazování prostoru chůze 

5 0:41 0:49 0:08 obranná obsazování hráče s míčem sprint 

6 0:49 0:53 0:04 obranná obsazování prostoru klus 

7 0:53 0:58 0:05 obranná obsazování prostoru chůze 

8 0:58 1:03 0:05 útočná hra bez míče chůze 

9 1:03 1:04 0:01 útočná zpracování míče stoj 

10 1:04 1:06 0:02 útočná obcházení soupeře rychlý běh 

11 1:06 1:13 0:07 obranná obsazování prostoru chůze 

12 1:13 1:19 0:06 útočná hra bez míče chůze 

13 1:19 1:23 0:04 útočná hra bez míče klus 

14 1:23 1:24 0:01 útočná střelba klus 

15 1:24 1:30 0:06 obranná obsazování prostoru chůze 

16 1:30 1:34 0:04 obranná obsazování hráče bez míče chůze 

17 1:34 1:35 0:01 obranná odebírání míče klus 

18 1:35 1:38 0:03 útočná střelba klus 

19 1:38 1:47 0:09 obranná obsazování prostoru chůze 

20 1:47 1:49 0:02 obranná obsazování prostoru klus 

21 1:49 1:56 0:07 obranná obsazování prostoru chůze 

22 1:56 2:01 0:05 obranná obsazování hráče s míčem sprint 

23 2:01 2:11 0:10 útočná hra bez míče chůze 

24 2:11 2:17 0:06 obranná obsazování prostoru klus 

25 2:17 2:31 0:14 obranná obsazování prostoru chůze 

26 2:31 2:35 0:04 útočná hra bez míče klus 

27 2:35 2:36 0:01 útočná zpracování míče klus 

28 2:36 2:37 0:01 útočná střelba stoj 

29 2:37 2:41 0:04 obranná odebírání míče běh 

30 2:41 2:45 0:04 obranná obsazování prostoru chůze 

31 2:45 2:53 0:08 obranná obsazování hráče bez míče chůze 

32 2:53 2:59 0:06 obranná obsazování prostoru chůze 

33 2:59 3:01 0:02 obranná odebírání míče běh 
 

 


