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SOUHRN 

Záměry: 

Hlavním záměrem práce je podpora svobody, spočívající v možnosti napravovat své chyby. Tento 

moment je důležitý v běžném životě, ale i ve sportu, který je stále zakotven ve hře, která je 

hlubokým projevem svobody člověka. Tento záměr je filosoficky těžko podpořitelný bez 

praktického kroku, kterým je podpora systému vzdělávání a výběru rozhodčích fotbalu, jako 

pedagogický záměr. Bod hovořící o svobodě člověka v roli rozhodčího, který je ve výkladu 

pravidel fotbalu zachycen ve varování rozhodčích před kompenzací vlastních chyb, nazývám 

bodem konvergence této práce. Postavení rozhodčího jako strážce nad spravedlností při užití 

pravidel ve hře by mělo být kladeno symbolicky a hlavně lidsky nad pravidla a nikoli naopak. V 

tomto momentu je i vyjádřen význam lidské touhy po svobodě a zároveň potřeby pořádku, jako 

neustálé vyvažování a hledání míry řádu v chaosu. 

Ve druhém a pro mne již základním cíli, bylo vytvořit pravidla fotbalu pro děti. S týmem 

spolupracovníků vytvořil a uvedl do praxe pravidla fotbalu malých forem na základě pedagogiky s 

pedagogickým výkladem, pro věkové kategorie dětí 6 -13 let. 

Metoda: 

Způsob práce vychází z více propojených možností lidského zkoumání, přičemž v práce je 

postavena na hermeneutickém výkladu a fenomenologii. Jelikož filosofie je tázáním a 

vztahováním se k vědění o celku tak i každá z uvedených kapitol nutně míří i vychází z téhož celku 

hledání podstaty, tedy pravdy. To jest nutný pohyb po spirále, vždy pozvedající hermeneutický 

kruh. 

Dle autora je „fenomén“ fotbalu možné rozebírat pouze na základě prožití hluboké a různorodé 

zkušenosti, která je osvětlena a snad i zhodnocena několikerým vystoupením z takového 

aktuálního prožívání. Je to opakovaný krok stranou, kterému dobře odpovídá fenomenologický 

termín uzávorkování. Tak se člověk pohybující se po hermeneutické spirále setkává s textem, 

který v jeho subjektivní interpretaci posunuje vše, tedy text-interpreta i kontexty, na jinou 

rovinu. 

Stejně tak i ve tvorbě pravidel fotbalu malých forem, je postupováno tak, že po určité době 

zkoušení a diskutování, jsou pravidla znovu upravována a doplňována doprovodnými akcemi a 

materiály pro trenéry, rodiče a ostatní zainteresované. 

Závěry: 

Závěry práce, které jsou vytvořeny v rovině obecné a speciální potvrzují momentálně dosažený 

stav pohybu po hermeneutické spirále a nejspíše je lze shrnout tím, že chaotickou svobodu je 

nutné vyrovnávat pořádkem z nejasného důvodu. Autor na základě filosofického rozboru hry a 

jejích širokých kontextů v lidské společnosti navrhuje několik variant řešení problému, zda 



rozhodčí jako lidé mají napravovat své chyby či nikoli. Sám se přiklání k potřebě nápravy 

vlastních chyb v nutném spojení s výchovou. Jedině v tomto modelu je člověk schopen jít po 

cestě za ideály lidství, což by mělo být vždy stavěno před všechny dílčí výhody. 

Dalšími závěry jsou právě konkrétní výstupy této práce v Podobě pravidel fotbalu malých forem a 

s tím souvisejícími výchovně vzdělávací postupy a materiály. Učebnice pro trenéry včetně 

metodicko-pedagogický videomateriálů, na kterých autor spolupracuje s předními odborníky, ale 

i vzdělávací a osvětové materiály pro rodiče a rozhodčí. 

Celý proces naplňuje systém trenérských licencí a vzdělávacích postupů trenérů, rodičů a 

rozhodčích, které autor zajištuje a koordinuje ze své funkce vedoucího pracovníka trenérsko 

metodického úseku Fotbalové asociace ČR. Další postupy a materiály již nejsou tématem této 

práce, ale na ty již vyrobené, jsou v textu odkazy, nebo byly odevzdány spolu Disertační prací. 

To vše má na výši doby ovlivňovat budoucnost fotbalu v České republice. Tím chce autor dostát 

své myšlence, že filosofie musí být v tomto „vědeckém světě“ slyšet pokud možno konkrétně, 

aby jej mohla ovlivňovat. 
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