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Abstrakt

Název práce:

Sportovní příprava fotbalistů 4-6 let

Cíle práce:

Návrh souboru tělesných cvičení, pomocí něhož lze sestavit mikrocyklus u

kategorie fotbalu, ve věkové kategorii 4-6 let. Sestavit zásobník cvičení 

pro jednotlivé metodicko-organizační formy, dětí kategorie U 4-6 let. Dílčí úkol 

práce bylo sestavit DVD, jehož obsahem je návrh tělesných cvičení v rámci 

metodicko-organizačních forem pro kategorii U 4-6 let.

Metody:

V práci byly použity metody sběru dat, analýzy odborné literatury z oblasti 

sportovní přípravy dětí předškolního věku. Bylo využito i mých vlastních 

zkušeností ve fotbalovém klubu a rovněž zkušenosti z vlastní praxe autora.

Výsledky:

Po rozboru odborné literatury, byl sestaven zásobník cvičení pro jednotlivé

metodicko-organizační formy. Jednotlivá cvičení jsou přehledně rozdělena 

v počtu: 22 pohybových her, 10 průpravných her, 34 průpravných cvičení, 5 

herních cvičení v zásobníku cvičení. Návrhy pro jednotlivá cvičení metodicko-

organizačních forem bylo také sestaveno na DVD, které je, součástí této práce.

Klíčová slova:

Fotbal, děti, komunikace, přístup, příprava tréninku, organizace tréninku, skladba

tréninku, tréninková cvičení, trenér, sportovní trénink, sportovní příprava dětí.
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Abstract

Title

Sports Training for Football Players from 4 to 6 Years Old

Objectives

The aims of this thesis are: to suggest a complex of exercises thanks to which it is 

possible to form a microcycle for children from 4 to 6 years old; to compile a set 

of exercises for particular methodical-organizational forms for children from 4 to 

6 years old. The partial task of this thesis has been a creation of DVD where there 

are suggestions for specific exercises within methodical-organizational forms for 

children from 4 to 6 years old.

Methods:

There have been used methods of data collection and analysis of specialized 

literature in this thesis. There has also been used the author’s own practice and 

experience as a football trainer of children. 

Results:

After analysis of specialized literature, there has been created a compilation of 

exercises for particular methodical-organizational forms for children from 4 to 6 

years old. Particular exercises are clearly divided into categories in this amount: 

22 physical games, 10 preparatory games, 34 preparatory exercises, 5 playing 

exercises. The suggestions for specific exercises has also been recorded on DVD 

which is a part of this thesis. 

Key terms:

Football, children, communication, access, training preparation, training organization, 

training content, trainer, sports training, children’s sports training.
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1. ÚVOD

Při fotbalu dochází ke sjednocování národů, smazává hranice států ve válečných 

konfliktech, po dobu konání fotbalových svátků jsou zapomenuty i politické nebo 

vojenské problémy. Tato forma zábavy určuje a udává styl vývoje společnosti 

(Buzek, 2007).

Fotbal není o tom jen ukazovat se s těmi nejlepšími hráči, kteří běhají před mnoha 

diváky na těch nejmodernějších stadionech, jejichž zápasy vydělávají z prodeje

televizních práv, přebírající ocenění za vítězství v týmových soutěží a při 

vyhlášení těch nejlepších hráčů. To, co není až tak moc vidět a dává základ pro 

velký fotbal, je činnost mnoha trenérů a s nimi související práce dalších činovníků 

v klubu, ke kterým se přidávají rodiče a mají velký podíl na výchově dětí, kteří se 

zapojují do prvních tréninků a dávají základ pro svůj fotbalový rozvoj. S těmito 

lidmi, milující fotbal, nejsou vedeny časté rozhovory pro televizní vysílaní, 

nevychází o nich články v denním tisku a v neposlední řadě ani debaty na 

internetu. Těchto mnoho lidí na celém světě dává základ, velice důležitý základ 

pro první kontakt s fotbalovým uměním, potažmo pro získání si a oblíbení si 

fotbalu u dětí pro celý jejich život. Je to doslova výchovné poslání, určitá forma 

pedagogické činnosti (Buzek, 1999).  

Sportovní příprava fotbalistů. Možná se při přečtení toho to slovního spojení zdá 

pro hodně lidí velice lehká činnost mladé generace. Je to jen zdání, je zde velice 

hodně aspektů. Ať už si zde představíme tréninkovou činnost v klubech, návštěvy 

povinné školní docházky na hodinách tělesné výchovy a zahrání si fotbálku mezi 

kamarády ve volném čase. Důležitý aspekt, který je třeba jmenovat, je zdravotní; 

ten má vliv na kladný vývoj dítěte. Při sportovní činnosti fotbalu začínají 

poznávat radost po výhře a naopak zklamaní při prohře, viditelnou radost na dítěti 

při vítězství a také poznání že fotbal je také i únava po tréninku. Že radost 

z vítězství netrvá věčně, a pro to, aby dostalo znovu medaili na krk, je potřeba se 

dále učit. A to jak vnímat sám sebe a svůj um s pohledem na druhé 

s respektováním svých spoluhráčů a trenérů. Kdy vše má určitá pravidla, která se 

musejí dodržovat. Pro další rozvoj je nauka chtít vyhrát při dodržení pravidel, bez 

podvodu a umět přijmout porážku od soupeře s pokorou, velice důležitá. Toto 
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chování se uplatní i v dalším životě, kde porážky a výhry jsou na denním pořádku. 

Čestně prohrát je také umění a již první krok k dalšímu vítězství (Votík, 2011).

V poslední době se můžeme setkat s jevem, kdy fotbal u dětí začíná být něco více 

než zábava. V dnešní době je ve fotbale více a více peněžních odměn, částky,

které se točí kolem hráčů, jsou obrovské. A toto vede u části rodičů k představě 

budoucího zabezpečení svého dítěte již nyní v útlém věku. Je potřeba se nad tímto 

zamyslet, jestli každý s těchto rodičů nebere moc brzy krásné prožití dětství svého 

dítěte. Rodiče u prvních malých úspěchů již vidí své dítě ve velkém fotbale 

a plánují mu jeho nereálnou kariéru za své představy. Kdy i s talentem je cesta na 

nejvyšší stupínky poměrně obtížná a dlouhá. Je důležité poznat, že fotbal je 

potřeba brát jako formu zábavy, kde se všichni respektujeme v duchu fair-play, 

což nás vychová i pro další náš život, kde se vytvoříme přátelé, pěkné zážitky ať 

už po vítězství, nebo i ty negativní po porážce s kterých se poučíme a nebrat ho 

jako tvrdí dril na trénincích a v utkáních. Takto vychovaný člověk bude chtít 

dodržovat a dále prohlubovat myšlenky etiky ve sportu, tvořící mravní kodex 

výchovy ve sportu (Perič, 2004).

Sebelepší fotbalový supertalent, fotbalová hvězda sama o sobě nic neznamená 

a nic nedokáže; o vítězství, tedy o úspěchu, rozhoduje souhra týmu, dobré 

mužstvo, kolektivní hra, které mohou pomáhat osobnosti. Ale "hvězdy", pokud

nemyslí na kolektivní pojetí, rychle hasnou.(Votík, 2003)

Fotbal je vskutku určitou filozofií s ušlechtilou myšlenkou. Tímto se totiž vždy 

řídil královéhradecký vynikající trenérský nestor mládeže  - primus ante partes

(První mezi rovnými- toto cenění města Hradec Králové také před časem získal 

jako ocenění své vynikající práce při výchově fotbalové mládeže) Josef Souček, 

který vychoval spoustu vynikajících vrcholných fotbalistů (Douděra, 2013).

V této své práci se chci zabývat sportovní přípravou nejmenších fotbalistů, dle 

předešlých kapitol a načerpaných zkušeností z mé praxe u fotbalové školičky. Dle 

mých myšlenek, bez rané specializace s důrazem na všestrannost a spontánnost 

pohybového projevu. Kde děti vytvoří kamarádství a toleranci k druhým. Chci 

přispět do malého obsahu literatury, která se zabývá touto kategorií.
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2. TEORETICKÁ ČÁST

Toto pojmenování je pro věkové kategorie, u kterých je velice specifický přístup. 

V poslední době je na tyto kategorie zaměřen pohled mnoha odborníků s fotbalem 

spjatým. V nedávné době je již lepší a kvalitnější obsah tréninkové náplně 

v nejmladších kategoriích dětí. V klubech se projevuje aktivita, která vede 

k výchově vlastních odchovanců a jejich zapojení do mužstev v mateřském klubu. 

Je to nutnost a do budoucna kladné plus pro kluby. Proto se zakládají v mnoha 

městech fotbalové školičky, které mají za úkol seznámit a zaujmout děti s prvními 

kontakty ve fotbalu. A děti v rozmezí 3-6 let dál ve fotbale podporovat (Buzek, 

2007).

Věková kategorie dětí mezi 4 až 6 lety vyžaduje zcela specifický přístup. Na 

každého trenéra by mělo připadnout maximálně 8-10 dětí, tak, aby se při všech 

činnostech dostalo všem maximální péče. Trenéři se u jednotlivých skupin dětí 

střídají, aby nedocházelo ke stereotypu (Brůna, 2007).

Je ideální, pokud se mezi trenéry pohybuje žena, nejlépe bývalá fotbalistka

a zároveň matka, protože ta má vzhledem ke své odborné i mateřské funkci 

k dětem velmi blízký vztah. Rovněž kontakt s rodiči, zejména s maminkami dětí, 

je v tomto případě jednodušší, protože trenérka-žena má podle našich zkušeností 

velkou důvěru maminek i babiček dětí navštěvujících školičku. I pro muže-trenéry 

je tato skutečnost velkým přínosem, neboť mohou své tréninkové přístupy 

s takovou trenérkou konzultovat (Brůna, 2007).

Chod fotbalové školičky přizpůsobíme průběhu školního roku, tedy od září do 

června. O hlavních prázdninách a všech prázdninách během školního roku 

dáváme dětem úplné volno. Děti změní v tuto dobu rytmus pohybové činnosti 

a „odpočinou si od trenéra“. Zejména po hlavních prázdninách pak přichází na 

řadu nové impulsy a děti se do fotbalové školičky těší (Brůna, 2007).

Děti by měly fotbalovou školičku navštěvovat maximálně 1-2x týdně, neboť je 

třeba počítat i s jejich další pohybovou aktivitou v rámci rodiny, mateřské školy 

aj. Tato četnost tréninků je dostačující, dětem „nezevšední“ a těší se na ně. 

Tréninková jednotka by neměla v žádném případě přesáhnout dobu 60 minut 

(Brůna, 2007).
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Náplň tréninkových jednotek musí být velice pestrá, činnosti je třeba často 

obměňovat, délka jedné aktivity by neměla přesahovat 5-8 minut, neboť při 

delším časovém úseku pozornost a zaujetí dětí rychle klesají, začínají se nudit 

a zlobí (Brůna, 2007).

Pro zvýšení motivace dětí lze dlouhodobě využít i doprovodné motivační faktory. 

Na začátku roku každé dítě obdrží speciální desky fotbalové školičky, kam si 

nalepuje samolepky s obrázky fotbalistů. Na konci každého tréninku dostane dítě 

samolepku fotbalisty (pokaždé jinou). Kolik dítě absolvuje za školní rok tréninků, 

tolik fotbalistů má pak ve svých deskách (Brůna, 2007).

V praxi se často stává, že děti chtějí na fotbalovou školičku za každou cenu, jen 

aby měly ve své sbírce dalšího panáčka. V době nemoci dítěte či z jiného 

rodinného důvodu je neúčast ve školičce často oplakávána. Samozřejmě, pokud 

dítě není zcela zdrávo, není účast na tréninku vhodná (Brůna, 2007).

Je dobré, když se trenérům nebo šikovným rodičům podaří vytvořit specifické 

logo fotbalové školičky (musí být jednoduché, nápadité a mělo by odpovídat 

mentalitě předškolních dětí). Pak již není nic jednoduššího, než například sehnat 

levná trička a nechat na ně toto logo natisknout. Děti v nich mohou i trénovat. 

Vytváří se tím i určitá hrdost a pocit příslušnosti ke školičce a klubu. Výběr 

doplňkových motivačních aktivit závisí jen na fantazii a nadšení trenérů či rodičů 

(Brůna, 2007).

Ovšem základním stavebním kamenem veškeré činnosti s dětmi předškolního 

věku je „pozitivní myšlení“. Můžete mít špičkové vybavení, vynikající prostorové 

podmínky, ale bez nastolení přátelské, kamarádské a pohodové atmosféry při 

všech činnostech bude výsledný efekt vždy minimální. Mohlo by se stát, že po 

čase budete mít před sebou apatické děti bez zájmu a naštvané rodiče, časem pak 

zůstanete na hřišti či tělocvičně sami (Brůna, 2007).  

Fyzická zdatnost je prastarou hodnotou lidské kultury. Chápali to tak již v Řecku 

před dvěma tisíci lety. Od Sokrata a Aristotela uplynulo mnoho vody, nicméně 

Pythagorova věta platí pořád a antický ideál harmonického člověka vyznáváme 

i my. Sportovní výkon má proto význam jen potud, pokud je součástí té snahy 

člověka, která o naplnění takového ideálu usiluje. Pokud díky jemu získáváme 

takové hodnoty, jako jsou např. vysoká úroveň tělesných a duševních schopností, 
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činorodost, zdatnost, zdraví apod. Na to bychom neměli-a v tréninku dětí zvlášť-

zapomínat (Dovalil, 1988).

Nesmíme obtěžovat žáka s věcmi, které jsou vzdáleny jeho věku, jeho chápavosti 

a současného stavu. Cvičení počínej od prvních začátků, ne od hotových prací 

(Velká didaktika 1633-1638, Jan Amos Komenský) (Kumpera, 2004).

V této bakalářské práci, chci navrhnout podíl metodicko-organizačních forem 

v mikrocyklu pro kategorii U4-6. Sestavení tréninkových jednotek Po-St-Pá, bude 

vycházet ze zdrojů jak odborných knih a časopisů zaměřených k této 

problematice, tak i ze zdrojů uvedených na internetových servrech. Jak našich 

českých autorů, nebo po článcích převzatých ze zahraničních přednášek, tak 

i literatury od zahraničních autorů. 

Návrhy zahraničních autorů

Při cvičení by měl být kladen důraz na to, aby žádné z dětí nebylo během 

tréninkové jednotky bez pohybu déle než několik sekund. 

 V rámci úvodní motivující a povzbuzující části děti nestojí ani nesedí, ale chodí 

v kruhu kolem nás. Každá minuta chůze nebo běhu navíc se počítá 

 Předem poděkujeme dětem za úsilí, které dnešnímu tréninku věnují. 

Zdůrazníme, že toto úsilí se jim vyplatí v mnoha směrech.

 Předem informujeme o systému odměn, který bude v tomto tréninku uplatněn 

a oceníme děti, které dosáhly určitého stupně nebo zlepšení.

 Vyjmenujeme skladbu činnosti pro tuto tréninkovou jednotku.

 Můžeme upravit množství času věnovaného každé z činností. Individuální 

činnost by měla trvat pět až šest minut a postupně se prodlužovat podle potřeb. 

Je možné rozdělit čas věnovaný individuální činnosti do dvou částí, na začátku 

a na konci tréninkové činnosti. Některé dny je možné zvolit týmové nebo 

individuální činnosti.

 Trenér řídí činnost a dohlíží, aby děti byly neustále v pohybu.

 Záznam docházky atd., by měl být prováděn co nejrychleji, aby 

se minimalizovaly prostoje, kdy se děti nehýbou.
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 Tréninkovou jednotku končíme opět chůzí v kruhu, při které slovně 

ohodnotíme dnešní činnost a pochválíme děti za dobré výkony.

 Pozitivní slovní podpora je velmi výraznou motivací pro každé dítě.

 Opakovaně vyzýváme děti, aby každému, kdo cvičí, tleskaly a povzbuzovaly 

ho. Buduje se tím týmová spolupráce, kladný přístup a trénink se tím stává 

příjemným zážitkem (Galloway, 2007).

Motivace

„Děti, cvičení je dobré pro každého z nás a může nám hodně pomoci, pojďme na 

to!“

Důležitým prvkem, který dětem pomáhá, je pozitivní motivace. Pokud si 

uvědomí, že za cvičení dostanou nějakou odměnu, snadněji překonají obtížné 

tréninky. Často se jako základ pro hodnocení používá bodový systém. 

Odměny:   pochvala

                 odměna na konci měsíce

                  určité množství bodů znamená výběr vlastní činnosti (např. hra na 

mrazíka)  (Galloway, 2007).

2.1 Věkové zvláštnosti dětí předškolního věku 

2.1.1 Antropomotorika 

Pro tuto věkovou kategorii je typická velká aktivita pohybu s jeho spontánním 

projevem. Učení novým dovednostem je zvládáno velmi rychle a lehce. Je ale 

třeba časté opakování, bez opakování nově naučených pohybů by vedlo k jejich 

nezapamatování. Při nácviku nových pohybů jsou s dětmi vykonávány takové 

pohyby, které vyplývají s jejich přirozenosti. Pro kvalitnější trénink se zařazuje 

učení rovnováhy s rozlišením rytmu v pohybu. V prvních hodinách učení ještě 

s využitím herní formy, kde je potřeba názorná ukázka (Dlabáček, 2001).

Pro dětský projev pohybu je typická hravost a ve srovnání s dospělými, 

neúspornost s pohybem. Je zde rozvoj dynamiky nervových procesů, s převahou 

procesů podráždění nad procesy útlumu. To zapříčiňuje v prováděných pohybech 

další přídavné pohyby, výrazná živost a neposednost s pohybovým luxusem. 

Např. při výskoku jsou přidávány k pohybu horní a dolní končetiny. Při sezení 
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děti, dlouho nevydrží bez pohybu a mají potřebu sebou stále „šít“ atd. (Perič, 

2004).

V období předškolního věku, děti mají znalost a umějí zvládat většinu základních 

pohybů. Mají již jistotu v lokomoci. Pro toto období je typické rychlé zvládání 

nově naučených pohybů. Důležitou roli pro vývoj člověka je prostředí, ve kterém 

vyrůstají společně s postupujícím věkem. Což se projevuje 

v motorických projevech. Které se začínají lišit již v těchto letech, od tří do šesti 

let v závislosti na prostředí v kterém vyrůstají. A je na trenérovi, si toho všímat, 

využívat růzností potencionálních hráčů, a podle toho zaměřovat svou práci 

(Perič, 2004).

Při dosažení čtvrtého roku života, je u dětí již zřejmý samostatný pohyb končetin 

oproti pohybům celého těla. Se všemi končetinami je možné dělat jiný pohyb. 

Děti zvládají stoj na jedné noze. Ke složitým činnostem patří chůze, která se více 

a více zdokonaluje. Plynulost a urovnanost je ve věku tří až čtyř let. Stálé ohnutí 

v kolenním kloubu ještě není možné. Ve čtyřech letech se již daří dětem chůze po 

špičkách. S rovnováhou mají stále potíže. Jistota v chůzi je ve věku pěti let, 

v pohybech je již pestrost jako např.: poskakování, změny směru, rytmizace 

a rychlostní předpoklady. Pokroky jsou u rovnovážných poloh. Při chůzi 

šestiletého dítěte, rozeznáme jeho rozdílné znaky oproti svým vrstevníkům. Je zde 

zřejmý vlastní projev (Kučera, 2011).

S kterým souvisí i nestejnostranné pohyby paží oproti chůzi. Výzkumy dosáhli 

výsledku, kdy ve třech letech tento pohyb provede správně 5% dětí a za další rok 

života, ve čtyřech letech již 50 % dětí (Dovalil, 2009).

Běh se zlepšuje s přibývajícím věkem. U předškolních dětí je běh již plynulí, paže 

jsou drženy již v běžeckém stylu, je vidět rychlá frekvence a krátké kroky (Perič, 

2004).  

Pro děti je snažší skok do hloubky než překonávání překážek. Provedení skoků 

s rozběhem s tím, že rozběh je využit k provedení hlavní fáze je u dětí možné až 

ve čtyřech letech. Ve věku čtyř let děti překonají pomocí rozběhu 20 cm vysokou 

překážku. Dobré spojení běhu a skoku je u většiny dětí v šesti letech. Pružnější 

jsou také doskoky (Kleplová, 2010).  
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Čtyř a pětiletí chlapci mohou házet horním obloukem s využitím přípravné fáze.

Je u nich schopnost házet na cíl ve výši hlavy. Rozdíly mezi děvčaty a chlapci při 

skoku a běhu jsou malé, ale velké při hodech. Když děti nemají průpravnou 

činnost v házení, není zvládnuta tato činnost vůbec. Spojení rozběhu a hodu 

míčkem při využití vrchního oblouku, děti do šesti let nezvládnou (Dovalil, 2009).  

Až od věku třech let, děti natahují obě paže po míči. Spojení chytání s házením 

nastává u dětí v šesti letech. Kopání do míče je již v předškolním věku. 

V počátcích je míč jen posunován. Spojení rozběhu a následovného kopu, děti

umějí ve věku čtyř až pěti let (Volfová, 2008).

V pěti až osmi letech je vidět lepší jistota a přesnost v pohybech. V dalších let 

věku a vývojových období nastává zlepšení v ostatních kvalitativních znacích 

pohybu a pohybové úrovně. Při dostatku všestranného pohybu, nebo již 

pravidelné odpovídající tréninkové činnosti u dětí v předškolním věku je u těchto 

dětí patrná připravenost v základních motorických činnostech při nástupu do 

povinné školní docházky (Volfová, 2008).

Fyzická aktivita je důležitá pro výstavbu zdravých kostí 

(www.niams.nih.gov/hi/topics/osteoporosis/kidbones.htm).

2.1.2 Tělesný vývoj

Tělesný vývoj má rovnoměrný průběh. K první změně postavy dochází kolem 

pátého roku věku. Nastává růst končetin, změna je u tvaru trupu, zvyšuje se výška 

postavy o 6-8 cm za rok. Růst dětí do výšky má vliv na ustálení zakřivení páteře, 

mizí baculatost, nastává kvalitnější činnost orgánů, zvyšuje se průběžně vitální 

kapacita plic, roste svalstvo. Tento věk je typické nazývat, obdobím první 

vytáhlosti. Kloubní spojení jsou velmi měkká a pružná, probíhá osifikace kostí.

Pro zdraví je nebezpečné výskyt ortopedických poruch. A na druhé straně dobré 

pro zdraví je zlepšení odolnosti organismu proti infekcím, vlivem potřeby u dětí 

velkého pohybu (Kvaček, 2002).    

Je možné provádět složitější jemné pohyby, při zlepšení nervosvalové koordinace. 

Vývoj u hlavního orgánu centrální nervové soustavy, mozku je skoro ukončen.

Nervový systém je připraven pro složitější a koordinačně náročnější pohyby, kdy 

dozrávají nervové struktury v mozkové kůře a jsou příznivé podmínky pro rozvoj
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nových podmíněných reflexů. Děti jsou samostatné, zvládají jízdu na kole 

a drobné pracovní činnosti. Mají kvalitnější pohybovou činnost s velkou mírou 

energie pro pohyb. Pro rovnoměrný vývoj a zdraví rozvoj dětí v tomto věku je 

velmi důležitý a nepostradatelný dostatečný pohyb (Perič, 2006).

Předpoklady určené pro konkrétní sport se objevují právě v tomto období, kdy je 

rozvíjen talent. Probíhá zde motorický vývoj, neustálé zdokonalování a zlepšování 

pohybové koordinace a projevu. Zaměření dětí je velice pestré, kreslení, 

modelování, různé hry s míčem, sestavování stavebnic. V tomto období, kdy jsou 

vhodné podmínky pro rozvoj rychlostních schopností je nejvhodnější začít na 

konci tohoto období (Perič, 2006).

Pravidelné zatěžování kloubů v mládí napomáhá vytvoření a posílení kolagenové 

sítě kloubní chrupavky a přispívá k prevenci zánětů kloubů v pozdějším věku 

(www.kidshealt.org).

Cvičení způsobuje významný nárůst hustoty kostních minerálů a pevností kostí 

(www.kidshealt.org).

Pohybová aktivita v dětství podporuje imunitní systém, zvyšuje hustotu kostí 

a rozvíjí pohybové dovednosti (Boyd, 1997).

2.1.3 Psychický vývoj

V tomto období věku od tří do šesti let, nejsou ve srovnání s předchozími etapami 

vývojové změny tak markantní. Vývoj je plynulejší a spočívá zejména ve větší 

diferenciaci uvnitř jednotlivých oblastí dětské psychiky. V tomto období se také 

kladou základy dětské osobnosti, stabilizují se některé temperamentové rysy, 

vytvářejí se elementární charakterové vlastnosti (sociální, etické), rozvíjí se 

i některé specifické schopnosti (hudební, pohybové aj.). Pro celkový psychický 

vývoj má velký význam manipulace s předměty v konkrétní činnosti (praktické). 

Rozvíjení a zdokonalování praktických činností podmiňuje nejen rozvoj 

samostatnosti a obratnosti předškolního dítěte, ale i společenskou kooperaci 

s dospělými a s vrstevníky (Petřková, 1991).

Velký příbytek nových vědomostí, rozvoj představivosti a paměti (obrazné, 

citové, živelné, úmyslné zapamatování, mechanické, větší kapacity, vytrvalosti). 

Děti se při poznávání a myšlení soustřeďují, spíše na jednotlivosti, souvislosti jim 

http://www.kidshealt.org/
http://www.kidshealt.org/
http://www.kidshealt.org/
http://www.kidshealt.org/
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unikají. Osvojené dovednosti již naučené, můžou být narušeny zvýšenou 

vnímavostí (rozlišení barev, tónů, rytmu, nepřesné vnímání prostoru a času) 

k okolnímu prostředí s faktory, které odvádějí pozornost dítěte. Malá schopnost 

chápat abstraktní formy. Situace a pojmy, které děti chápou, jsou jen ty, na které 

si může sáhnout a nerozumí tomu, že oblasti kterých se není možné dotknout, také 

existují. Proto malé děti nechápou a mají jen na ně malý účinek, proklamace 

v tréninku používané trenéry, jako např.: musíš pořádně trénovat a budeš 

v budoucnu výborný, nebo termíny jednou v budoucnosti v dospělosti atd. Děti 

jsou impulzivní, mají rychlé změny z radosti do smutku a opačně, vlastnosti 

osobnosti nejsou ještě ustáleny. Při překonávání okamžitých nezdarů, je jejich 

vůle ještě slabě vyvinuta, nedokážou sledovat dlouhodobý cíl. U dětí je patrné 

jejich zvýšené vnímání k okolnímu prostředí s větší odvážností, každou činnost 

děti silně citově prožívají. K vlastnímu vystupování a jednání přetrvává malá 

sebekritičnost. Velký vliv ze strany dospělé osoby jako vzoru je při rozvoji 

vyšších citů. Plná koncentrace u dětí je krátkého trvání v rozmezí 4-5 minut. Po 

této době u dětí nastupuje roztěkanost a útlum v pohybových činnostech, které 

musejí být pestré s vyšším počtem cvičení a her v krátké době (Votík, 2011).

Hra je vedoucí činností předškolního věku. Vedle ní pozorujeme (zvláště mezi 

třetím a čtvrtým rokem) nižší druhy aktivit (manipulace) a současně se objevují 

nové druhy-cílevědomé a záměrné učení, hlavně v mateřské škole, a práce

(Petřková, 1991).

Hra je dominantní činností dítěte předškolního věku. Na rozdíl od předcházejících 

období, kdy si dítě většinou hraje samo, v průběhu předškolního období dochází 

k přechodu od hry individuální ke společné.

K důležitým charakteristikám dětské hry patří:

spontánnost-hra vyplývá z vnitřních potřeb dítěte, dítě si hraje tak, jak chce, 

nechce být při hře omezováno.

samoúčelnost-motivem hry není výsledek, ale samotný proces hry, emoční 

uspokojení hrou (dítě si jde umýt ruce a začne si hrát a mýdlem a s vodou).

symboličnost-hra je „most“od reality do fantazie, situacím, předmětům i hračkám 

dává dítě určitý význam v závislosti na cíli a povaze hry (obrácená židle je jakoby 
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letadlo, knoflíky na svetru jsou jakoby vypínače apod.). Symboličnost rozvíjí 

nejen poznávací procesy, ale podporuje růst kreativity.

Hra v předškolním roku má různé formy. Někdy se k ní řadí také určité druhy 

receptivních činností, jako prohlížení obrázků, poslouchání pohádek, naslouchání 

hudbě, sledování divadelního představení, televize, případně filmu. U dětí mezi 

3.-5. rokem dominují hry tematické, k nimž patří „hry rolí“(na prodavačku, na 

lékaře, na průvodčího v tramvaji). Jejich význam vidíme v tom, že se v nich dítě 

učí různým formám sociálního chování. Koncem předškolního věku přibývá her 

konstruktivních. Oblíbené jsou i hry s pravidly (pohybové a didaktické), které

jsou dobrou průpravou na učení (Petřková, 1991).

Vůle dítěte tohoto věku je velmi kolísavá. Motivací pro něho jsou opět jasné 

a blízké cíle spojené s konkrétním uspokojením nějaké jeho potřeby nebo 

s konkrétní činností. Vůle předškoláka je často stimulována jakousi kolektivní 

nákazou. Např. při budování a zařizování různých dětských skrýší či bunkrů umí 

vykazovat obrovskou energii velmi dlouhodobě. Je též podmíněna situačně 

(překotné celodenní stavění hrází v době sněhového tání) nebo snahou zalíbit se, 

udělat dojem, být akceptován. Častou stimulací značných volních výkonů je 

imaginace dítěte (příprava na přistání mimozemšťanů) (Fejtek, 1990).

Vedle této výrazné potřeby aktivity, iniciativy je však stejně silná potřeba 

stability, jistoty, zázemí, trvalosti a bezpečí (Šulová, 2005).

Mnoho expertů věří, že pohybová aktivita dětí v předškolním věku je klíčovým 

předpokladem pro následnou schopnost učení. Znamená to, že rodiče mohou 

zvýšit fyzický i psychický potenciál svých dětí tím, že si s nimi budou hrát. 

Kromě jiného se tím vytvářejí i pozitivní vazby mezi dětmi a rodiči, či trenéry. 

Je prokázané, že kladný aktivní přístup rodičů (trenérů), vzájemný kontakt 

a společná hra jsou důležitým faktorem pro rozvoj inteligence a schopnost učit se 

novým věcem (Galloway, 2007).

Nikdy nepodceňujme sílu příkladu (i negativního). Rodiče, kteří často s dětmi 

vykonávají sportovní činnost, vštěpují svým dětem, že pohyb je přirozenou 

součástí života. Zcela jistě neuškodí vysvětlit dětem, že se při cvičení nebo po 

něm cítíme dobře, že cvičení je dobré pro udržení zdraví apod. Pokud rodič 
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sportuje před dítětem, má v něm pozorného fascinovaného diváka. Ne na dlouho, 

a proto je důležité toho včas využít (Galloway, 2007).  

2.1.4 Sociální vývoj

Rodiče právě v této době formují budoucí pracovní a učební návyky svých dětí, 

formují kvalitní vztah svého dítěte k sobě, budují autoritu v rámci společných 

činností. V rámci společných činností vidí dítě svého rodiče v reálné situaci, 

v reálných vztazích, vnímá, jaké má postavení mezi ostatními dospělými. Kontakt 

s rodiči umožní dítěti jasně formovat vlastní chování, roli, anticipovat svůj vývoj, 

vytvářet ideál Já, koncepci vlastního života (Šulová, 2005).

Pro děti v tomto období je důležitý kontakt se svými vrstevníky. Setkání s jinou 

autoritou než svými rodiči, trenérem, atd. je v mateřské škole, která má v tomto 

důležitou roli. V mateřské školce, nebo např. ve fotbalové školičce, kde vzniká 

formální kolektiv, jsou na děti kladeny nároky v podobě zařazení se do kolektivu, 

jejich osamostatnění, vzájemnou spolupráci, soutěživost a podřízení se. Každé 

dítě si vytváří svoje prostředí, své postavení v  meziosobních vztazích 

a sympatiích. Děti vytváří malé skupinky s utajenými vazbami a svojí 

podivuhodnou symbolikou (Brůna, 2007).

Citový život v předškolním věku je charakterizován zvýšenou labilitou 

a vystupňovanou afektivitou a impulsivností. Emoce rychle vznikají, rychle se 

střídají extrémní citové dimenze (přecházení od smíchu k slzám). Citové reakce 

dítěte závisejí také na situacích, s nimiž se dítě setkává. Týká se to zejména 

strachu, reakcí na frustraci a konflikt. Postupně se vyvíjí schopnost ovládat vnější

citové projevy a začínají se rozvíjet tzv. vyšší city (sociální, etické, estetické)

(Petřková, 1991).

Vývoj sociálních citů a vztahů předškolního dítěte lze sledovat ve dvou rovinách-

ve vztahu k dospělým (zejména v rodině) a ve vztahu k vrstevníkům (Petřková, 

1991).

U sociálních citů se projevuje stále více jejich výběrový charakter, a to i v rodině. 

Ve vztahu k matce dochází k postupnému uvolňování výlučné citové závislosti 

a ke snaze po osamostatnění. Novou pozici zaujímá v předškolním období otec, 

který se stává autoritou a partnerem dítěte v jeho zájmových aktivitách. Vztahy 
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k sourozencům jsou ovlivňovány zejména věkovým odstupem, ve vztazích 

k mladším sourozencům se často objevuje žárlivost (Petřková, 1991).

Vztahy s vrstevníky se prohlubují a rozšiřují především ve hře. Sociální kontakty 

mezi dětmi v tomto věku nejsou však ani trvalé ani vždy zcela uspokojivé. Při 

výběru spoluhráče hraje úlohu především sympatie či antipatie. Opravdová 

kooperativní hra se vyvíjí až ve školním věku (Petřková, 1991).

Na základě vztahů dítěte k jiným lidem se v průběhu předškolního období utvářejí 

i sebecit, sebehodnocení a sebepojetí jako začátek složitého systému vytváření 

vědomí a sebeuvědomování (Petřková, 1991).

Mezi vrstevníky se rozvíjí schopnost spolupracovat, mít pochopení pro druhého 

(příkladně utěšovat plačící), ale také soupeření. Dítě je již schopno pomáhat 

slabším, vést druhé, podřídit se zájmu ostatních, řešit konflikt kompromisem 

(Klener, 2005).

Velmi důležitý je v tomto období vztah matky a otce, kterému dítě věnuje velkou 

pozornost. Je třeba zdůraznit, že právě v této době jsou pokládány základy 

citového chování, prožívání a je velmi důležité, v jakém prostředí dítě vyrůstá, 

jakou pozornost věnuje jeho okolí emocionálním projevům, jaké modely chování 

může dítě každodenně pozorovat, jaké partnerské vztahy bude schopno samo 

realizovat (Klener, 2005).

S vývojem emocí a s rozvojem sociálních vztahů souvisí morálně etický vývoj 

předškoláka (Juklíčková, 1989).

S. Freud upozornil na to, že předškolní věk je obdobím, kdy se začíná rozvíjet 

superego, neboli NADJÁ nebo jinak-ideální JÁ. V tomto věku se tvoří první 

představy ideálního chování, ideální osobnosti, ideálního JÁ, ke kterému lze 

později směřovat (Havlíčková, 1998).

Již kolem tří let mají české děti interiorizovány základní sociální normy. S touto 

interiorizací souvisí rozvoj svědomí. Předškolák ví, „co se smí“, „co se sluší“, „co 

hodná holčička nedělá“. Má tyto sugestivní formulky zvnitřněny tak, že už 

nepotřebuje přímou kontrolu dospělého, ale už je sám sobě průvodcem 

a regulátorem chování. Tyto pokyny a příkazy, předávané mu od prvních měsíců 

života, ale často porušuje, neboť „musí“ experimentovat i ve smyslu jejich 
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porušování a překračování, aby se dozvěděl, co se v takovém případě stane. Pocit 

viny v případě, že se provinil proti příkazům, nebo že se mu během nepřetržitých 

aktivit něco nepovedlo, něco pokazil, rozbil, někoho poranil, je poměrně častý jev 

(Šulová, 2005).

Role dospělých při formování morálního cítění, při vytváření etických principů 

v tomto věku je nezastupitelná. Je nutné v návaznosti na každodenní aktivity 

dítěte pečlivě vysvětlovat, korigovat a formovat jemné nuance mezi každodenními 

jevy, jako je příkladně rozdíl mezi, vypůjčit si a někomu něco sebrat, mezi 

škodolibostí a žertem, mezi otužilostí a projevy siláctví a agresivitou. Navíc se 

v souvislosti s egocentrickým zaměřením předškoláků často projevuje 

nepřiměřený vývoj sebevědomí, spojený s vychloubáním a majetnickými projevy, 

což je též třeba uvádět do souladu se životem mezi vrstevníky. Je to období velmi 

důležité z hlediska vytvoření základu morálně etického cítění člověka (Šulová, 

2005).

V období mezi třetím až šestým rokem roste význam vrstevníků pro dítě. 

Ovlivňuje to jednak rozvoj kognitivních struktur, především řeči a myšlení, rozvoj 

motoriky, ale též výše zmíněná interiorizace sociálních norem, a tedy schopnost 

dítěte oddělit se od přímého „dohledu“ dospělého. Předškolák je sice dosud silně 

emocionálně vázaný na matku a rodinu vůbec a pro své plynulé osamostatňování 

potřebuje pevné a láskyplné zázemí, ale má-li je, rád je opouští a vydává se 

poměřovat své „síly“ s vrstevníky (Šulová, 2005).

Vrstevníky potřebuje ke svým hrám, které jsou oproti dřívější převaze paralelní 

hry hrami spíše kooperativními. Ve vrstevnické skupině si zkouší mimo rodinu to, 

co v rodině odpozorovalo, zkouší si různé role, různé formy chování a eviduje 

reakce okolí na ně. Učí se je modifikovat (Votík, 2011).

Velmi důležitý je kontakt s dětmi různého věku. Je třeba umět měnit role-podřídit 

se staršímu, pečovat o menší, prosadit se. Naučí-li se dítě v tomto období 

adekvátně komunikovat ve skupině, je to pro ně mnohem výhodnější než ve 

školních letech, kdy jsou děti vůči sobě kritičtější a jsou více vázány na výkon. 

Kontakt s dětmi je důležitý též pro formování vlastního Já, pro vytváření 

schopnosti měnit úhel pohledu a tutéž situaci chápat z hlediska druhého, pro 

proces decentrace. Je důležitý pro ujasňování toho, jaký jsem, jak mě vidí ostatní, 
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jaký bych chtěl být. Je jisté, že základ pro formování mezilidských vztahů je dítěti 

předáván v rodině, ale ve věku tří až šesti let sehrává stejně důležitou úlohu dětské 

společenství (Votík, 2011).

Nejvýznamnějším vztahovým rámcem však zůstává nadále rodina, která 

poskytuje zdroj jistoty, bezpečí, zázemí a v ideálním případě bezvýhradného 

přijetí (Havlíčková, 1998).

Dle, studií uvedených v knize Jeffa Gallowaye, dokazují, že cvičení vyvolává 

dlouhodobé změny v chování, jež následně vedou k tomu, že děti jsou úspěšnější 

ve škole i v osobním životě (Galloway, 2007)

2.1.5 Pedagogicko-vzdělávací přístup

Vytváření vztahu k pohybu, všestranná, pestrá, přitažlivá a motivující pohybová 

aktivita, Pohyb podmiňuje růst a vývoj organismu, zvyšuje tělesnou zdatnost 

a odolnost, chrání před nemocemi, obezitou a pomáhá psychickému uvolnění 

organismu. Spontánní pohybová aktivita a hra. („zlatý věk hry“). A zde bych 

znovu právem připomněl zásadu J. A. Komenského „Škola hrou“, což bych trochu 

parafrázoval na „hravá forma fotbalu hrou i školou“. Dodejme školou fotbalu, 

i vztahu ke hře, kolektivu i k životu. Proto má fotbal, a trenérská práce v této 

oblasti vyšší a ušlechtilejší poslání, než by se na první pohled mohlo zdát. A než ji 

běžná veřejnost někdy také vnímá. Tak jako i u běžné pedagogické, tedy učitelské 

práce, také zde rozhoduje doslova umění jak pedagog, v našem případě trenér umí 

děti zaujmout, získat je svým přístupem a vztahem k nim i ke hře. Nemohou to

být postupy suchopárné, mentorické, které spíše každého odrazují. U dětí 

předškolního věku je obzvláště důležité jak je získat a přitom využít jejich 

hravosti i smyslu pro hru, i už rozvíjejícího se talentu jednotlivých jedinců. 

A přitom vztah trenéra musí být i individuální a ke každému jiný, tak jak je 

i každý vznikající malý hráč už v tomto věku odlišný (Fajfer, 2005).

Zdravé dítě předškolního věku se poměrně snadno vyrovnává s přechodnými 

nároky i se stresem. Horší je to v případě dlouhodobého neuspokojování 

některých základních potřeb. Potom se projevují klasické formy obrany EGA: 

agrese vůči okolí (milé hračce, zvířeti, sourozenci), agrese vůči sobě (některé děti 

se fackují, štípají, škubou si vlasy). Dalším možným projevem může být únik, kdy 

si dítě přestává hrát, přestává komunikovat, straní se ostatních, někdy se chová 
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jako nemocné nebo uniká do věkově nižších kategorií a začne se kupříkladu zase 

pomočovat, i když hygienické návyky byly už dávno zvládnuty (Perič, 2012).

Pohybová aktivita vede k lepším výsledkům ve škole (Galloway, 2007).Lepší 

známky při zvýšení pohybové aktivity (Symons, 1997). Známky a docházka se 

zlepšily po zvýšení pohybové aktivity (Collingwood, 2000).

Více náročného cvičení vede k následujícímu: vyšší dosažené vzdělání, lepší 

výsledky v matematice, rychlejší učení a psaní a omezení rušivého chování 

(Symons, 1997).

Cvičení vede k lepší činnosti mozku, zlepšuje fungování částí mozku a podporuje 

spojení mezi neurony (Boyd, 1997).

2.2 Vybrané aspekty pohybových aktivit dětí předškolního věku
Toto období je jedno z nejzajímavějších vývojových období člověka. Doba 

neutuchajících aktivit tělesné i duševní, velkého zájmu o okolní jevy, čas, který je 

někdy nazýván obdobím hry, protože je to právě herní činnost, ve které se aktivita 

dítěte projevuje především. Dítě v tomto věku vyroste průměrně o 5-7 cm, 

protáhnou se mu končetiny a vyvíjí se sousměrnější proporce mezi tělem 

a hlavou. Průměrně přibere 2-3 kg ročně (Dylevský, 2012).

V oblasti motorického vývoje předškolního dítěte dochází ke zdokonalování 

a k růstu kvality pohybové koordinace. Pohyby jsou přesnější, účelnější 

a plynulejší. Dítě je hbitější, má elegantnější pohyby, dokáže v rámci společných 

činností s rodiči, jinými dospělými, vrstevníky velmi dobře pozorovat 

a napodobovat sportovní aktivity. Je to častý počátek rekreačních sportů, jako je 

lyžování, bruslení, jízda na kole. Hry tohoto období jsou velmi často spojeny 

s pohybem-sbíhání a vybíhání do schodů, hopsání, skákání, lezení po žebříku, 

seskakování z výšky, stoj na jedné noze, házení.

Pohybová koordinace se projevuje ve schopnosti plné sebeobsluhy-dítě se 

samostatně obléká a svléká, uklízí a skládá si věci, zavazuje tkaničky, samostatně 

pečuje o svou hygienu (Kučera, 2011).

Dále se rozvíjí jemná motorika, která je však značně determinována probíhající 

osifikací ruky, jež bývá dokončena až kolem sedmi let (Kučera, 2011).
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V této době si dítě rádo hraje s různými materiály-plastelínou, knoflíky, kostkami, 

kamínky, látkou, korálky. Je stále jakoby okouzleno různými tvary, které rádo 

napodobuje, zvláště se zapojením hmatu (plastelína, hrnčířská hlína), různě je 

řadí, porovnává (Borová, 2012).

Motorický vývoj souvisí s celkovou aktivitou dítěte mezi třetím až šestým rokem, 

s možností pohybu a procvičování, s podmínkami, které dítě pro rozvoj 

motorických schopností má (Mazal, 1990).

V souvislosti s motivačně volní charakteristikou předškoláka je jistě třeba znovu 

připomenout neutuchající potřebu být aktivní. Tato aktivita se projevuje verbálně, 

občas plynulým tokem otázek. Projevuje se v rovině motoriky-stálým 

poskakováním, poposedáváním, pohyby, projevuje se stálou aktivitou v herní 

činnosti. (Ortopedi objasňují tuto motorickou aktivitu růstem dlouhých kostí 

a potřebou stimulace pro tvorbu chrupavčitých zakončení.) (Dylevský, 2012).

Předškolní dítě nejvíce frustruje nemožnost projevovat aktivitu, být v kontaktu 

s vrstevníky, odtržení od pravidelného a dostatečného kontaktu s rodiči. Dále pak 

svěření nepřiměřené zodpovědnosti, se kterou se ještě nedokáže vyrovnat, 

vytýkání lži v době, kdy není schopno odlišit ji od reality, nejisté zázemí 

a neschopnost orientovat se ve vztazích, hodnotách či postojích nejbližších (Votík, 

2003).

Předškolní období je často nazýváno obdobím hry (Šulová, 2005).

Hra velmi souvisí s rozvojem motoriky, ale též s rozvojem kognitivních struktur. 

Její pestrost, spontánnost, zapojení dítěte, soustředění na ni závisí na mnoha 

činitelích předchozího a aktuálního vývoje. Na vztazích a atmosféře v rodině, na 

dostatku času, kdy si může dítě hrát, na herních „kamarádech“, kterými mohou 

být vrstevníci, zvířata či jen skupina plyšových hraček (Šulová, 2005).

V tomto období lze očekávat, že děti zvládnou tyto základní pohybové 

dovednosti:

chytání, válení, poskakování, kopání do míče a házení míče, úder pálkou do míče, 

skákání, hopsání, běhání, chůzi po rovné čáře nebo nízkém břevně, skoky 

z rozběhu, sprint, jízda na tříkolce, honičky a pronásledování (Galloway, 2007)
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Důraz by měl být kladen na to, aby pohyb byl vždy hrou, zábavou a dětem by měl 

být za to, že se chce pohybovat. Děti je potřeba chválit a podporovat v takových 

aktivitách (Galloway, 2007).

V předškolním období se projevuje celá paleta herních čínností:

1. Hry nepodmíněně reflexní (instinktivní)-experimentační (cloumání 

předmětem, tahání, chňapání, kousání), lokomoční (pobíhání, skákání, 

přeskakování, poletování, hopkání, plavání), lovecké (honičky, 

vyskakování na partnery, trkání, číhání, pohyby s fiktivní kořistí), 

agresivní a obranné (škádlení, pronásledování, unikání, bojové zápasení, 

hra na schovávanou), sexuální (dvoření, milostné zápasení, upejpání, 

laskání), sběratelské (sbírání lesklých předmětů, sbírání kamínků, 

knoflíků).

2. Hry senzorické-dotykové a haptivní (uchopování a ohmatávání předmětů, 

chumlání a trhání, lechtání, olizování), motorické (házení a vrhání, 

neobvyklá lokomoce-lezení na stromy, na žebříky, chození pozpátku, po 

špičkách, přemety, manipulace předměty, hry atletické, hry rytmicko-

taneční), sluchové (bubnování, troubení, zvonění, povykování, výskání, 

pokřikování, řev, pískání, hry hudebně-rytmické), zrakové (dělání 

ohníčků, zrcadlení a hra s paprskem, hra s krasohledem, prohlížení 

obrázků a hra s barevnými předměty).

3. Hry intelektuální-funkční (houpání na dřevěném koni, přelévání vody, 

brouzdání, přikrývání nádoby pokličkou a její odkrývání, přesypávání 

písku, hrabání tunelů, dělání rybníčků), námětové (na listonoše, na lékaře, 

na řidiče, na psa, na koně), napodobivé (mytí nádobí, utírání prachu, 

kouření, holení, nasazování brýlí), fantastické (ošetřování loutky, užití 

prutu jako ručnice, hovor s vymyšlenou osobou), konstruktivní (stavění, 

vystřihování, řezání, zatloukání hřebíků, dělání mýdlových bublin), 

hlavolamné a skládací (otvírání kouzelných skříněk, skládání obrazců 

z rozhozených kostek), kombinační (šachy, dáma, řešení kryptogramů, 

rébusů, šarád, křížovek).

4. Hry kolektivní-soutěživé (míčové, akrobatické, lehkoatletické, střílení do 

terče), pospolité (turnaje a manévry, hry na spolek nebo klub, hry na školu, 
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reje a taneční kola, táboření, hry dramatické), rodinné (hra na tatínka 

a maminku, hra na domov, mateřské hry s panenkou), stolní (loto, domino 

a jiné zábavy, karetní a hazardní hry-rulety, vrhcáby, ping-pong) (Buzek, 

2007).

Pro dítě tohoto věku je hra analogická pozdějšímu učení či ještě vzdálenější práci. 

To, jaké typy her dítě preferuje, často odhaluje, k čemu bude mít v dalším vývoji 

předpoklady (Šulová, 2005).

Mělo by proto mít možnost hrát si často a spontánně. Projevit, co je baví, co mu 

jde, pro co má dispozice. Jsou děti, které si vydrží hodiny tiše hrát se stavebnicí, 

jsou děti, které musí stále mluvit a hrát „roli“ třeba vůči plyšovým hračkám 

a panenkám, jsou děti, které chtějí být stále s jedním z rodičů a pracovat s ním, 

některé zase stále někde běhají s jinými dětmi (Šulová, 2005).

U dětí v předškolním věku se tvoří vztah k pohybu se zlepšením kvality. V tomto 

věku u dětí je potřeba takové pohybové aktivity, která je všestranná, pestrá, 

motivující a přitažlivá a naopak není jednostranná, monotónní, rutinní. Pro růst 

a vývoj organismu je potřeba pohyb, který zvyšuje tělesnou zdatnost a odolnost 

proti nemocem. Chrání před nemocemi, obezitou a je nápomocen při psychickém

uvolnění organismu vůči stresu (Klener, 2005).   

Spontánní pohybová aktivita s hrou je nejčastější projev pohybové aktivity 

u předškolních dětí (Volfová, 2011).

Děti vykonávají spontánní pohyb podle svých potřeb a představ. Pohybuje se, 

protože chce. Orientace je zaměřena na radost z pohybu a činnosti, kterou 

vykonává s přítomností dalších dětí, děti nezajímá výsledek aktivity (Volfová, 

2011).

Hra je hlavní činností dětí. Je to u nich přirozené. Člověka hra doprovází po celý 

náš život. Uplatnění najdeme při vážnější podobě, kdy hledáme zaměstnání, 

životního partnera a při volném čase, kdy dochází k osvojování mnoha 

pohybových a sociálních dovedností. „Zlatý věk hry“, to je někdy výraz pro toto 

období předškolního věku. Pro hru je u dětí důležité prožívání dobrodružství, 

napětí a radosti. Hra učí děti dorozumívat se mezi sebou, spolupracovat, řešit 

spory se získáváním dalších přátelských vztahů a je zde odraz vztahu dětí k okolí. 

Zapojení dětí do hry je dobré pro dobrý rozvoj osobnosti. Pro děti předškolního 
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věku je typické „chtít si hrát“. Poté, kdy dosáhnou věku kolem deseti let již už 

chtějí hrát. Vidíte ten rozdíl? Hrát si a hrát. Minimální je rozdíl v termínu, ale 

význačnější je ve významu. Změna potřeby hrát si do potřeby hry je u starších 

dětí, která má jasně vymezená pravidla s herním průběhem a hra je ukončena při 

vítězství nebo prohrou. Samotný výkon je již cílem hraní si, který nám ukazuje 

naučené dovednosti, schopnosti a psychické vlastnosti ať již jedince nebo 

skupiny. Hry s nesoutěžním charakterem, bez pevnějších pravidel jsou typické pro 

malé děti, kteří si chtějí „hrát“. Tyto děti předškolního věku nemají potřebu 

srovnávání vítěz-poražený, jejich pravidla při hře se tvoří až při průběhu vlastní 

akce. Pořád je pro ně důležité a podstatné jejich vlastní „hraní si“-rozvinout určitý 

motiv tvůrčím způsobem (Tůma, 2004).

Děti, které cvičí pravidelně, mají pod kontrolou držení těla, své energetické 

zdroje, pevnost kostí a celkové zdraví (Galloway, 2007)

Fyzické zatížení nutí děti řešit různé situace, což je prvotní příspěvek rozvoji 

myšlení a k tomu, aby byly chytřejší. Děti, které se často pohybují od nejútlejšího 

věku, se učí intuitivně řešit problémy spojené  s pohyby a zatížením, čímž se 

vytváří předpoklady pro snadnější učení se složitějším pohybovým úkonům 

v pozdějším věku. Bylo prokázáno, že pohyby v raném dětství spouštějí 

schopnosti učení se v mozku (Galloway, 2007).

Pravidelné dávky cvičení dávají člověku energii, cítí se pozitivně naladěn, lépe 

zvládají životní nezdary a deprese a spojují mysl, tělo a ducha v jeden tým 

pracující pro maximální výkonnost v každé oblasti života. Pravidelně cvičící 

osoby se cítí čilejší, jsou schopné se více radovat ze života a snadněji překonávají 

překážky, které se před nimi objeví (Galloway, 2007).   
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Obrázek 1 Rozdělení a charakteristika pojmů, vlohy, nadání a talent (Kučera 2011)

Pohybové schopnosti

Pohybové schopnosti jsou soubory vnitřních předpokladů k pohybové činnosti 

(Dovalil, 2009).

Neexistuje hodnotnější dar, který můžeme dítěti dát, než je dar cvičení. Cvičení 

zlepšuje vytrvalost a rozvíjí schopnost provádět dlouhodobě různé činnosti bez 

dosažení extrémní únavy. Síla vůle a vytrvalost se současně zlepšují a připravují 
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dětský organismus na život v dospělosti. Pravidelně cvičící děti na vlastní kůži 

zažijí, že „práce se vyplácí“, a to je přece skvělá lekce do života (Galloway, 2007)

S fyzickými a psychickými předpoklady souvisí dané předpoklady každého 

jedince. Vytvoření pohybového základu je úkolem pro rozvoj pohybových 

schopností, na které budou později navazovat rozvoj speciálních dovedností. Pro 

tento rozvoj se využívají pohybové hry a různá tělesná cvičení. Podle Jakuba 

Dovalila v tomto sledovaném věku rozvíjíme dvě níže uvedené schopnosti:

(Dovalil, 2009).

Koordinační schopnosti

Koordinaci charakterizují nároky na rychlost a přesnost pohybu, na přizpůsobení 

se vnějším podmínkám, na vytvoření nového pohybu (Perič, 2012).

Koordinaci, stejně jako ostatní pohybové schopnosti, dělíme na obecnou 

a speciální. Obecná koordinace představuje schopnost účelně provádět mnoho 

motorických dovedností, bez ohledu na sportovní specializaci. Každý sportovec 

by měl projít všeobecným rozvojem, aby získal přiměřenou úroveň obecné 

koordinace. Se všeobecným rozvojem se musí začít hned, jakmile se dítě začne 

věnovat sportu. Existuje totiž předpoklad, že sportovec s lepší obecnou koordinací 

si rychleji osvojí speciální koordinační požadavky dané sportovní specializace. 

Takže když nastane čas pro speciální trénink, měla by již být obecná koordinace 

na vysoké úrovni, právě proto, že představuje základ pro rozvoj speciální 

koordinace. Proto jsou koordinační schopnosti důležitým předpokladem pro 

nácvik sportovní techniky (Fejtek, 1990).

Speciální koordinace představuje schopnost provádět rozličné pohyby ve 

vybraném sportu rychle, ale také bez chyb, lehce a precizně. Speciální koordinace 

je úzce spojena s dovednostmi a schopnostmi, které sportovec používá při 

tréninku a při závodech či v zápasech ve svém sportu. Proto například gymnasta 

může být koordinačně zdatný ve svém sportu, ale zároveň nešikovný ve fotbale. 

Speciální koordinace se získává pravidelným procvičováním pohybových 

dovedností a technických prvků v průběhu celé sportovní kariéry (Fejtek, 1990).

Velmi důležitou roli má koordinace ve sportech s proměnlivými podmínkami pro 

výkon jako je i sportovní hra, fotbal (Perič, 2012).
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Ve sportovní přípravě dětí má rozvoj koordinace nezastupitelnou roli. Ta se 

projevuje ve třech základních oblastech:

a) všestranný rozvoj, kde široká zásobárna pohybů vytváří důležitý 

předpoklad pro rozvoj pozdější speciální koordinace

b) základy pro techniku daného sportu fotbal, čím větší má člověk zásobárnu 

pohybů, tím lépe se mu učí nové pohyby

c) lepší zvládání nečekaných situací při soutěžích „Musíme být obratní, 

abychom nebyli zranění“ Viktor Tichonov (Perič, 2012).

Koordinace je považována v tréninku dětí za schopnost, které by měla být 

věnována největší pozornost (Perič, 2012).

Význam koordinace také souvisí s optimálním věkem pro její rozvoj, který 

doznívá přibližně do 12-13 let. Dalším důležitým aspektem pro zařazování 

koordinace do sportovní přípravy dětí se stává určitý menší „pud sebezáchovy“, 

mladší děti se tolik nebojí provádět pohyby v prostoru-salta, přemety, přeskoky 

apod. Od doby nástupu puberty se zvětšuje „sebezáchovná“ zpětná vazba („Vždyť 

by se mi mohlo něco stát“)a pud sebezáchovy je rozvinutější (Perič, 2012).

Z hlediska všestranné přípravy platí při učení zásada-raději více a v jednodušší 

podobě, než méně a dokonale. Tato zásada ovšem neplatí při nácviku techniky! 

Tam je snaha po dokonalosti na místě. Platí pouze při všestranné přípravě! (Perič, 

2012).

Koordinace není přímo závislá na množství energie pro pohyb, a proto nejsou 

jednotlivá cvičení charakterizována „klasickými“ parametry zatížení, ale spíše 

stanovuje určité zásady pro její rozvoj. Mezi hlavní zásady pro rozvoj koordinace 

patří:

1. Volit spíše koordinačně složitá cvičení a jejich složitost dále zvyšovat. Pro 

rozvoj koordinace je vhodné volit taková cvičení, která jsou přiměřeně 

náročná. Zařazujeme v přípravě taková cvičení, která děti nemají ještě 100 

% zvládnuty. Pro malé dítě to může být třeba kotoul vpřed. Je vhodné, 

pokud je poměr správně provedených cviků ku nesprávně provedených 

přibližně 6:4. Pokud je vyšší, např. 9-10:1-0 neměli bychom již tento cvik 

zařazovat, protože je v podstatě zvládnutý. Musíme zvolit cvik obtížnější. 
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A naopak, v případě poměru 1-2:8-9 dobrých a špatných provedení, je 

cvik příliš náročný a musíme uvažovat o jeho zjednodušení. Obsahem 

cvičení mohou být všechny druhy akrobatických cviků, cviky na nářadí, 

manipulace s předměty (míče, švihadla, tyče apod.) (Perič, 2012).

2. Provádět cvičení v různých obměnách. Tato zásada v podstatě navazuje na 

zásadu předchozí a rozšiřuje ji. Zvýšit koordinační náročnost je možné 

i tím, že již zvládnutý cvik nacvičujeme v různých obměnách 

a modifikacích. Ve sportovní přípravě fotbalistů (různé typy kliček, 

přihrávky a zpracování míče) (Perič, 2012).

3. Cvičení v měnících se vnějších podmínkách, popř. v různých prostředích. 

Pokaždé musíme přizpůsobit techniku běhu daným podmínkám (Perič, 

2012).

4. Cviky se změnou rytmu, změny na akustický nebo optický signál. Reakce 

na signál (driblink s míčem, na písknutí obrat o 360ˇ, na mávnutí rukou 

naznačení pohybu a klička na druhou stranu (Perič, 2012).

5. Kombinace již osvojených pohybových dovedností-několik činností 

jdoucích rychle po sobě. Spočívá ve spojení různých dovedností, většinou 

do sérií. U nejmenších dětí využíváme tuto zásadu především v různých 

typech štafetových her. Příkladem může být: kotoul vpřed-výskok a obrat 

o 360ˇ-dopad na všechny čtyři-po dvou metrech obrat a po čtyřech pozadu. 

Dále je možné zařazovat různá cvičení s míčem: kotoul-vztyk-chycení 

míče a přihrávka-obrat o 360ˇ-zpracování a přihrávka nohou-kotoul vzad 

(Perič, 2012).

6. Současné provádění několika činností. Driblovat se dvěma míči oběma 

rukama současně. Sed na zemi a otáčení se dokola. To je princip cvičení, 

ve kterých jsou jednotlivé činnosti prováděny současně. Velmi důležité je 

toto cvičení pro fotbal (vedení míče, sledování postavení spoluhráčů 

a soupeřů a odmítání obránce, a to vše v jednu chvíli) (Perič, 2012).

Cvičení, tvořená na základě výše uvedených zásad, jsou vhodná pro 

všechny věkové kategorie. Samozřejmě, že bychom měli dodržovat 

princip přiměřenosti, a to nejen z hlediska obtížnosti, ale i věku a pohlaví

(Perič, 2012).
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Rozvoj koordinace bychom měli zařazovat na začátek hlavní části tréninkové 

jednotky. Protože jsou tato cvičení náročná na pozornost a soustředění, není dobré 

je nacvičovat příliš dlouho, lepší je střídat, popř. opakovat cvičení. Pro snazší 

pochopení pohybů, pro bezpečnější a rychlejší nácvik nových pohybových 

činností je velmi důležitá dopomoc, popř. u náročnějších prvků záchrana. Cvičení 

na koordinaci je také vhodné spojovat s rozvojem rychlosti (Perič, 2012).

V tréninku můžeme používat celou řadu prostředků rozvoje koordinace. 

K hlavním patří:

- všechny druhy akrobatických cvičení (kotouly, odrazy, přeskoky, 

vazby cvičení)

- cvičení na nářadí (kruhy, hrazda, koza)

- cvičení s náčiním (švihadla, tyče, lana)

- překážkové dráhy (překonávání překážek, podlézání, přelézání)

- různé změny a udržování polohy těla

- cviky v prostoru (skoky na trampolíně, do vody)

- nácvik různých sportovních dovedností (technika jednotlivých 

sportovních disciplín)

- cviky na ovládání a manipulaci s předměty (míče, tyče, házení, vrhání, 

chytání)

- využití náčiní pro manipulaci

- různé rovnovážné a balanční cviky (chůze, běhy, skoky s obraty, se 

změnami směru, na lavičkách, popř. na kladině nebo laně)

- rytmická cvičení

- cvičení ve dvojicích a trojicích

- zrcadlová cvičení

- asymetrické pohyby
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- cvičení ve ztížených podmínkách v různém prostředí, se zavřenýma 

očima, v lehčím a těžším provedení, s omezením pohybu (Kleplová, 

2010).

Jak je vidět, fantazii se při rozvoji koordinace meze nekladou. Je pouze na 

trenérovi a jeho chuti připravovat a vymýšlet nová cvičení, která budou děti nejen 

stimulovat, ale i bavit (Perič, 2012).     

Rychlostní schopnosti

Pro optimální rozvoj rychlostních schopností je dobré začít už od dětství, kdy mají 

velký význam pro další rozvoj. Je potřeba dát pozor na dobu zatížení, která nesmí 

být příliš dlouhá. Optimální čas je 5-10 sekund s dostatkem odpočinku. Pro děti 

ve věku 3-6 let, lze využít pro rozvoj rychlostních schopností, těchto prostředků:  

      - různé formy běžeckých cvičení

      - různé formy skokových cvičení

      - slalomy se změnou směru

      - krátké sprinty

      - starty z různých poloh

      - překážkové dráhy

      - štafetové hry

      - drobné rychlostní hry

      - modifikace různých sportovních her (Volfová, 2008).

Celkově je možné rychlostní schopnosti v tréninku rozvíjet pouze omezeně. Mají 

totiž velký podíl vrozených předpokladů. Uvádí se, že vliv dědičnosti je přibližně 

80 %. Rychlostní schopnosti se podílejí na výsledném výkonu v mnoha 

sportovních disciplínách. Velký vliv mají ve fotbale, kde se často odehrávají 

sprinterské souboje o míč mezi dvěma soupeři (Fejtek, 1990).

Silové a vytrvalostní schopnosti

Pro tento věk nejsou vhodné pro samostatný rozvoj. Proto tuto oblast necháváme 

na pozdější roky (doporučujeme začít až kolem puberty). Lze využít např.: 
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metody přirozeného posilování a pro rozvoj vytrvalosti, různé herní formy (Perič, 

2012).

2.3 Věkové zvláštnosti dětí mladšího školního věku
V následujících podkapitolách jsou uvedeny charakteristiky, které jsou ovlivněny 

vstupem do školy, kdy se výrazně mění denní pohybový režim 

a zpomalení růstu, jako příprava na pubertu u těchto dětí mezi 6 až 10 rokem. 

2.3.1 Antropomotorika 

Funkční adaptabilita na tělesnou zátěž je relativně vysoká. Ve spontánních 

činnostech snesou děti poměrně velké zatížení. Vývoj v kondičních schopnostech 

je rovnoměrný (Čechovská, 2013).

Je prokázaný vztah mezi motorikou a velikostí hlavy. V 6 letech dosahuje velikost 

mozku dítěte zhruba 90 % velikosti dospělého, ale ostatní části těla tyto poměry 

zdaleka nedosahují. Proto může být pro dítě např. kotoul vpřed, „kdy se má sbalit 

do klubíčka“, obtížným cvikem (vnímá hlavu jako příliš velkou oproti ostatním 

tělesným segmentům) (Mazal, 1990).

Věk mezi 7. a 10. rokem je vhodný pro rozvoj koordinačních, rychlostních 

a akčně-reakčních schopností. Hlavním důvodem je plasticita nervové soustavy, 

která je v tomto věku ještě tvárná (pozitivem pro učení je i absence strachu, ale 

současně to je i důvodem k opatrnosti). Dochází k dotváření pohybových vzorů, je 

nutný individuální přístup, kladení důrazu na přesnost poloh a pohybů. V tomto 

věku je důležitější rozvoj nervosvalové koordinace než přírůstek síly (na účelný 

rozvoj síly a vytrvalosti ještě nejsou vytvořeny vhodné fyziologické podmínky). 

Věkové rozpětí mezi 8. a 12. rokem bývá nazýváno „zlatý věk motoriky“ (Mazal,

1990).

Pohyb je základním projevem života. Z ontogenetického hlediska lze rozlišit 

spontánní hybnost jedince, která převažuje v raných věkových období a řízenou 

pohybovou aktivitu (cvičení), která bývá uskutečňována v různé míře po celý 

lidský život (Havlíčková, 1998).

Sledováním rozvoje spontánní hybnosti se zabývá vývojová kineziologie. Řízená 

pohybová aktivita patří do oblasti tělesné výchovy, která může mít charakter 
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sportovní (školní povinná, zájmová rekreační či výkonnostní), zdravotní a léčebný 

(Havlíčková, 1998).

Rozvoj spontánní hybnosti v raných fázích bývá často označován jako vývoj 

motoriky dítěte. Testuje ji příslušný odborný lékař či fyzioterapeut. U dětí 

školního věku se využívá k hodnocení úrovně pohybových dovedností různých 

baterií motorických testů, které provádí a vyhodnocuje tělovýchovný pedagog. 

Hodnocení úrovně motoriky jedince, vzhledem k průměrné populaci příslušného 

věku, vyjadřuje motorický věk. Stanovení motorického věku je součástí 

komplexního určování biologického věku (Havlíčková, 1998).

2.3.2 Tělesný vývoj

Intenzivní růstové změny, přírůstky s přibývajícím věkem jsou rovnoměrné. Kosti

a kloubní spojení jsou měkké a pružné. Možnosti vzniku svalových disbalancí, 

deformací páteře (Perič, 2004).

Třetí až sedmý rok je ve vývoji diafýzi obdobím zrychlené osteonizace, která 

vrcholí kolem šestého roku. V tomto věku je také možné v kompaktě dlouhých 

kostí přesněji rozložit subperiostální, střední a endosteální osteonovou vrstvu

(Dylevský, 2012).

První se jasně diferencuje střední vrstva-zbývající dvě se utvářejí postupně 

a pomaleji. Mezi třetím a pátým rokem mizí poslední zbytky primární síťovité 

kosti a ostře se vyděluje hranice periostu proti kompaktě. V průběhu sedmého 

roku se i ve střední zóně kompakty ojediněle objevují sekundární, tj.haverské 

osteony (Dylevský, 2012).

Sedmý až dvanáctý rok je obdobím vytváření definitivní architektury kompakty, 

tj. tvorbou sekundárních (haverských) osteonů. (Dylevský, 2012)

Dětský kloub je kompozitní útvar, na jehož stavbě se podílejí kloubní konce kostí, 

kloubní chrupavky, kloubní pouzdra a nitrokloubní struktury.

V podstatě všechny základní komponenty kloubu jsou již u novorozence 

morfologicky dobře diferencovány, i když kloubní konce artikulujících kostí mají 

pro daný věk a někdy i pohlaví, specifický tvar (Dylevský, 2012).

Látková výměna chrupavky je zajištěna difuzí synoviální tekutiny. 

Z biomechanického hlediska je kloubní chrupavka velmi porézní materiál, 
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schopný zadržet velké množství tekutin. Proteoglykanové molekuly amorfní 

mezibuněčné hmoty vážou nejen obrovské množství vody, ale přítomnost 

chondroitinsulfátu a kyseliny hyaluronové výrazně zvyšuje viskozitu vnitřního 

prostředí chrupavky (Dylevský, 2012).

Vysoká viskozita a z ní rezultující nízké tření kloubních povrchů eliminuje 

extrémní střižné síly. (Střižná síla je síla rovnoběžná s rovinou zájmu.) Klouby 

jsou totiž ovládány svaly s poměrně krátkým ramenem síly, a vznik neúměrných 

střižných sil je proto velmi aktuální. Ještě aktuálnější je tato situace u dětských 

kloubů, kde platí jiné poměry délek kostí, šlach a svalů než u dospělých

(Dylevský, 2012).

Právě v tomto období u dětí mladšího předškolního věku dochází k nárůstu 

svalové tkáně. Pohybová motivace dětí hraje významnou roli v tomto procesu 

správného utváření a rozvoje kosterního, ale i srdečního a hladkého svalstva.  

Kosterní svaly vytvářejí mohutnou masu somatického svalstva, pohybová aktivita 

se pak podílí na správném svalovém metabolismu (Perič, 2004).

Nejnápadnějším znakem makroskopické anatomie dětského svalu je proporční 

rozdíl mezi svalovou a slašitou partií svalu. Zřetelný je především nepoměr mezi 

mohutným svalovým bříškem a relativně krátkou distální úponovou šlachou. 

Proporce svalového bříška a šlachy se mění v poměrně dlouhém časovém 

intervalu mezi osmnácti měsíci a sedmi roky věku dítěte (Dylevský, 2012).

Přímým zdrojem energie ve svalu jsou energeticky bohaté sloučeniny fosforu.  Ty 

se tvoří v intermediárním metabolismu sacharidů a tuků a pohybová aktivita se tak 

podílí na správném fyziologickém vývoji dítěte. Rovněž také svalová zátěž 

způsobuje, že cévy se v cévním řečišti rozšiřují, proud krve stoupá, roste 

i dodávka potřebného množství kyslíku. Zde zmíním potřebu úměrné svalové 

zátěže. Když je svalová zátěž příliš velká, aerobní resynthesa energetických zásob 

nestačí udržet krok s jejich využitím.  Za této situace se k resysthese 

energetických zásob adenintrifosfátu (ATP) uplatňuje kreatininfosfát 

a uskutečňuje se za použití energie anaerobním štěpením glukózy na kyselinu 

mléčnou. Kyselina mléčná se i přes rychlou difúzi do krevního proudu značně 

hromadí ve svalech, kde může přesáhnout kapacitu buněčných nárazníků 

a způsobit pokles pH, inhibující enzymy (Ganong, 2005).
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2.3.3 Psychický vývoj

Klíčové období, vstup do školy, přechod od hry k vážné činnosti. Nové normy 

a pravidla, nová autorita, učitel. V konci období se rozvíjí abstraktní myšlení, 

vývoj intelektu, období konkrétní činnosti. Větší odpovědnost za svoji práci, 

osvojování si základních morálních a etických norem. Prohlubování zájmů včetně 

sportovní orientace, biologická potřeba pohybu.

Myšlení je vztaženo ke konkrétním jevům, logickým operacím (třídění, počítání, 

hledání vztahů, porovnávání kvality Začíná chápání pojmů času a prostoru a také 

hledání příčin jevů (Šulová, 2005).

Projevuje se rovněž kratší pozornost (bezděčná, krátkodobá - max. 15 minut)

Paměť je mechanická. U všech dětí tohoto věkového období se významně 

projevuje rozšíření slovní zásoby. Zlepšuje se také sebeovládání a samostatnost, 

projevuje se první formování osobnosti každého jedince (Klener, 2005).

Vstup do školy je významným mezníkem v životě dítěte. Tvoří novou vývojovou 

fázi, v níž hlavním vývojovým činitelem psychického rozvoje je učení. Vstup do 

školy však představuje značnou fyzickou i psychickou zátěž, a to i pro děti 

s náležitým stupněm školní zralosti a připravenosti. Zátěž vyvolávají požadavky 

jak z oblasti fyzické, tak psychické. K první skupině nároků patří zejména časné 

a pravidelné vstávání, včasný příchod do školy, specifický způsob chování 

v průběhu vyučovacích hodin (setrvání v klidu, potichu a vsedě, přebudování 

a dodržování pevného režimu dne atd. K těmto nárokům se připojuje začlenění do 

nové a větší skupiny dětí a zejména vlastní proces učení (Petřková, 1991).

Mimořádnou úlohu při úspěšné adaptaci dítěte i pro vývoj dalšího vztahu ke škole 

a k učení hraje učitel a celkové klima ve třídě. Děti často uznávají učitele více než 

rodiče, souvisí to s jejich potřebou autority v tomto věku. Snaží se svou prací i 

chováním učiteli se zalíbit a zajistit si tak jeho přízeň, a to i za cenu žalování 

(Petřková, 1991).

Sebeúcta se zvyšuje s účastí ve sportech a byla zjištěna souvislost se školními 

výsledky, motivací a náladami (Boyed, 1997).

Zahájení cvičení nebo zvýšení pohybové aktivity bylo spojeno s lepším školním 

prospěchem a zvýšenou sebeúctou (Falkner, 2001).
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2.3.4 Sociální vývoj

Při sociálním vývoji má nezastupitelnou a zásadní roli vliv rodiny, ale už také vliv 

školy a konkrétního učitele, či učitelky, ale rovněž i dalších pedagogů, mezi něž 

bezesporu patří i trenéři (Šulová, 2005).

Svůj vliv, bohužel někdy i negativní, mají kamarádi spíš podle bydliště, lavice 

apod (Šulová, 2005).

Sociální kontakty dětí v tomto věku se rozšiřují a stávají se vnitřně složitější. 

Realizují se nejen v rámci rodiny, ale i ve škole a ve volných dětských skupinách. 

Mění se i charakter sociálního chování dítěte, zatímco v předškolním věku byla 

motivem sociálního kontaktu především hra, ve školním věku přistupuje sociální 

soužití a soutěžení (Petřková, 1991).

Dítě v tomto věku potřebuje pomoc, podporu a uznání rodičů. Rodina není jen 

zdrojem jistoty, dítě v ní nezíská jen základy identity, ale i předpoklady pro svou 

školní úspěšnost. Výraznější nebo naopak oslabená výkonová motivace, sklon 

k sebepodcenění apod.může být odrazem příliš vysokých nebo naopak příliš 

nízkých nároků rodičů, příliš jejich nezájmu o činnost dítěte (Petřková, 1991).

Období mladšího školního věku je kritickým obdobím pro rozvoj sociálních 

vztahů ve skupině vrstevníků. Třída, jako skupina organizovaná zvenčí, má 

v tomto období spíše formální význam. Výraznějšímu skupinovému cítění brání 

jednak styl školní práce (přeceňování individuálního výkonu, soutěžení), jednak 

nevyhraněnost povah a zájmu mladších dětí. Proto ve školní třídě vznikají spíše 

nahodilá kamarádství, která jsou značně labilní (Petřková, 1991).

Pro vývoj sociálního cítění má velký význam volná dětská skupina, která je 

složena z dětí různého věku, různé vyspělosti a zkušeností. Taková skupina 

vzniká spontánně, nikdo ji neorganizuje, původci všech skupinových aktivit jsou 

děti. Pozitivní i negativní zkušenosti, které dítě mezi svými vrstevníky získá, jsou 

pro další vývoj jeho osobnosti nenahraditelné, jsou korektivem při utváření 

sebepojetí a sebehodnocení (Petřková, 1991).

U všech dětí se projevuje extroverze - snadno se druží, projeví i komunikačně 

(hovornost) (Klener, 2005).
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Zcela patrná je i proměnlivost citů, důležitá pro další vývoj je i soutěživost a vztah 

k ní (Klener, 2005).

Každého ovlivňují také filmy, televize, a často virtuální a mediální verze světa, 

které jsou dětem předkládány, považují za realitu a skutečnost, byť někdy jde 

o virtuální blamáž (Šulová, 2005).

Dbát je proto třeba na mravní vědomí, založené na vyhlídce odměny a trestu, ne 

přesvědčení (Klener, 2005).

2.3.5 Pedagogicko-vzdělávací přístup

Trenér si vždy musí vytknout základní cíl, poslání a jim přizpůsobovat trénink. 

K nim patří samozřejmě právě zařazování pohybových her, je v tu nejpříznivější 

období pro motorický vývoj a motorické učení, všestrannost ve sportovní 

přípravě, nácvik techniky pohybových činností daného sportu, důraz na rozvoj 

rychlosti, začátek rozvoje silových schopností, rozvíjet stálost koncentrace 

a posilovat vůli, přátelský, ale spravedlivý přístup (Dovalil, 2009).

Trenér by tedy měl být kamarád, spravedlivý, ale i osobnost, kterou by hráči 

uznávali snad ještě s větší úctou, než svého učitele ve škole., a na setkání s ním,

a tudíž i na trénink se vskutku těšili (Kvaček, 2002).

2.4 Vybrané aspekty pohybových aktivit dětí, mladšího školního věku
Všeobecně se usuzuje, že počátek mladšího školního věku je citlivý na rozvoj 

komplexu rychlostních a koordinačních schopností. Silové schopnosti se zvyšují 

přirozeným zráním svalového a kosterního aparátu (Votík, 2006).

Vývoj pohybových i ostatních schopností je ovšem do značné míry závislý na 

tělesném růstu. Ten je během tohoto období většinou rovnoměrně plynulý, 

zatímco před jeho začátkem a opět na jeho konci lze většinou pozorovat větší 

nebo menší růstové zrychlení (Votík, 2006).

Toto období je obecně vhodné pro vytváření koordinace jemného svalstva, 

vyžaduje se souhra percepce i hrubé a jemné motoriky. Děti mladšího školního 

věku ještě nemají schopnost rychle napodobovat pohyb a reprodukovat 

bezprostředně v komplexu smyslového myšlení. Proto je vždy důležitá správná 

ukázka nacvičovaného pohybu (Dovalil, 1988).
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Pohyby jsou rychlejší, svalová síla je větší a zejména je nápadná zlepšená 

koordinace všech pohybů celého těla. S tím souvisí rostoucí zájem o pohybové 

hry a o sportovní výkony, které vyžadují obratnost, vytrvalost a sílu (Volfová, 

2011).

I menší děti dobře snášejí intermitentní způsob tělesné zátěže (tj. intervalový 

trénink) s úseky zátěže a klidu do 30s . Odpovídá to vlastně jejich podvědomému 

způsobu pohybové aktivity, který jsou schopny provádět bez větší únavy dlouhé 

hodiny. Čili krátkodobá intenzivní zátěž 

s častými přestávkami odpovídá fyziologickým předpokladům dětského 

organismu. Tréninkem vzrůstá průtok krve svalem u dítěte dokonce několikrát 

více než u dospělého. Posilování svalstva trupu, páteře a zad je významnou 

prevencí vadného nebo chabého držení těla (Szabová, 2001).

Vzhledem k dosud nedokončené osifikaci se nedoporučuje silová statická cvičení. 

Tělesná zdatnost je důležitá pro budoucí zdravotní stav i pracovní kapacitu 

jedince. Přispívá k jeho fyzickému, emocionálnímu a intelektuálnímu vývoji, 

zvyšuje jeho sebedůvěru a sociální zkušenost (Szabová, 2001).

Důležitým mezníkem je 8.-9. rok. Projevuje se schopnost časově prostorové 

orientace, což umožňuje účastnit se her s pravidly. Ve hrách je odklon od her 

námětových ke hrám pohybovým a sportovním, hlavně u chlapců, u dívek se 

začínají preferovat rytmická cvičení. Charakteristická je soutěživost při hrách 

a vzájemná spolupráce (Juklíčková, 1989).

Základem v rozvoji pohybových schopností je správné tělesné zatěžování (objem, 

intenzita, frekvence a složitost) v kombinaci s odpočinkem (délka a charakter). 

Tělesná cvičení by se měla zvyšovat postupně a s ohledem na věk a vývoj jedince. 

Vše by mělo probíhat plánovitě a pravidelně. Podmínkou pro správný rozvoj 

pohybových schopností je plné zdraví se správnou životosprávou (Votík, 2011).

Sportování na vyšší úrovni v této věkové kategorii se ukázal jako nevhodný a pro 

budoucí, mnohaletou výkonnost i zdravotní stav dokonce nepříznivý a pro dítě 

škodlivý. Intenzivní specializovaný trénink a závodní sport v dětství přináší nejen 

rizika v oblasti biologické výkonnosti, ale i v psychické a sociální (Votík, 2011).



42

Respektování věku dítěte hraje důležitou roli při jeho vedení. S věkem dítěte se 

mění myšlení, citové prožívání, vůle, vztahy k ostatním lidem. Respektování věku 

v konkrétní situaci není vždy jednoduché. Častou tendencí je považovat dítě za 

starší, než skutečně je. Stává se potom, že v určité situaci dochází k přecenění 

schopností dítěte. Proto při volbě způsobu vedení dítěte je důležité respektování 

věkových zvláštností naprostou nezbytností, pokud chceme dosáhnout plného 

rozvoje jeho dispozic. Volit cvičení spíše krátká a jednoduchá. Rychle klesá 

pozornost a soustředění (Mazal, 1990).

Vývoj dovedností a znalostí nezávisí pouze na věku a genetických předpokladech, 

ale i na vnějších podmínkách. Jeli rozvoj dovedností a poznatků vhodně 

podporován, vykazuje rychlejší a diferencovanější vzestup. Rozdíly mezi dětmi 

v pohybových dovednostech jsou podmíněny také tím, jak jsou děti okolím, 

především rodiči, v tomto směru povzbuzovány (Kučera, 2011).

Toto období E. Erikson označil jako fázi píle a snaživosti (Kučera, 2011).

2.5 Didaktika, metodicko-organizační formy, Česká republika

2.5.1 Pohybové hry

Pohybové hry jsou chápány jako jednoduché pohybové činnosti. Za příklad 

jmenujme honičky, různé štafetové soutěže a jiné další. Jsou využívány především 

při nácviku pohybu dětí bez míče, při rozvoji pohybových schopností a i rychlosti 

reakce. Učí se manipulace s míčem na základní úrovni. Zde bych viděl roli trenéra 

naučit své žáky pohybovým dovednostem s míčem, někdo bude v této oblasti 

šikovnější, další zase bude mít větší předpoklady - už v tomto věku -  třeba pro 

kopací techniku, či projeví talent pro fotbalové myšlení, tvoření hry.

2.5.2 Průpravné hry

V průpravných hrách probíhá souvislý herní děj podle stanovených pravidel 

s přítomností soupeře. Jsou zde důležitá hlediska výkonnostní úrovně dětí, 

psychomotorické zvláštnosti dané věkové kategorie, materiální a personální 

podmínky, podle kterého se určuje výběr a poměr použití metodicko 

organizačních forem. Vše se odvíjí podle cíle, kterého chceme dosáhnout. 

U kategorie nejmladších dětí převládají průpravné hry, dle potřeby doplňované 

průpravnými cvičeními.



43

2.5.3 Průpravná cvičení

Průpravná cvičení jsou charakteristická nepřítomností soupeře, kde jsou předem 

určená neměnná pravidla a podmínky. Je zde rozvíjen rozvoj techniky. Provádějí 

se jako např. závod.

2.5.4 Herní cvičení

Herní cvičení jsou charakteristická přítomností soupeře a předem určenými 

herními podmínkami. Činnost soupeře je předem určená. Její využití je 

odpovídající až při pokročilejší tréninkové činnosti.                      

2.6 Didaktika, metodicko-organizační formy, Německo

2.6.1 Pohybové hry

V pohybových hrách se dbá na zábavnou formu. Dochází zde k stimulaci 

všeobecného a i fotbalového rozvoje. Jsou zde využívány silově-rychlostně-

obratnostní cvičení. A to různé překážkové dráhy, přetahování lana, učení se 

pádům a následné vstávání. Všestrannost pohybového rozvoje je hlavní zaměření 

v těchto hrách.

2.6.2 Průpravné hry

V průpravných hrách je zaměření k fotbalovým hrám a následné cvičení jeden 

proti jednomu. Učení každého cvičení probíhá formou hry. 

2.6.3 Průpravná cvičení

V průpravných cvičeních je obsahem, cvičení na individuální činnost s míčem. 

Jsou zde využívána cvičení, kdy každý hráč má svůj míč. 

2.6.4 Herní cvičení

Při herních cvičeních je využívána hra dvojic, trojic, čtveřic a pětic. S jen 

minimálními zásahy trenéra do způsobu hry dětí. Při přestupku je hra zastavena a 

vysvětleno správné chování. Je zde snaha o pozitivní vztah dětí k fotbalu. Mít rád 

fotbal, a zároveň, aby si uvědomovaly smysl fair-play.



44

2.7 Didaktika, metodicko-organizační formy, Švýcarsko
Zhruba před 10 lety došlo ve Švýcarsku k zásadním změnám v systému organizací 

soutěží v kategoriích U5-U10. U kategorií U5 a U6 byly zavedeny tzv. „Fotbalové 

festivaly“ jako jediná forma utkávání se v zápase (Kokštejn, 2010).

Prioritou přístupu ve všech juniorských kategoriích je zde „radost z fotbalu“. 

Cílem výše zmíněných změn je tuto prioritu naplnit. U kategorií U5-U10 tyto 

změny eliminují orientaci na výkon a umožňují tak mladým hráčům maximálně 

rozvíjet technickou způsobilost, což je hlavním cílem přípravy mládeže (Kokštejn, 

2010).

Odstranění veřejných tabulkových soutěží by ve své podstatě mělo vést 

k odstranění „orientace na výkon“ v hlavách trenérů, rodičů, diváků a též vedení 

klubů (Kokštejn, 2010).

Nedílnou součástí tohoto cíle je samozřejmě snaha pozitivně formovat „osobnost“ 

mladého jedince-výchova citová, mravní, rozumová, estetická, atd. Základním 

úkolem přípravy mládeže je učit a naučit hrát fotbal (Kokštejn, 2010).

Velice zajímavý je švýcarský systém základních myšlenek, které vycházejí ze 

slova „žádný“:

žádný náhradník

žádná specializace na posty

žádný rozhodčí

žádné tabulky

žádní ukřičení rodiče (Kokštejn, 2010).

Zapojit co nejvíce hráčů, po co nejdelší dobu, aktivně do hry. Jestliže tým přijede 

na festival či na turnaj s více hráči, je doporučeno, aby vytvořil více samostatných 

minitýmů, s minimem náhradníků. Zhruba do deseti let by nemělo docházet 

k vyhraněné specializaci na posty. Mladí hráči se tak učí základům herní 

všestrannosti a rozvíjí se u nich tvořivé herní myšlení. Rozhodčí do kategorií 

U5-U10 jsou vybíráni z kategorií juniorů U14-U15. Odstraněním systému 

veřejných tabulek dochází k již výše zmíněné eliminaci orientace na výkon. 

Hlavním cílem tohoto opatření převedení pozornosti hráčů, trenérů, rodičů 
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a dalších diváků od počítání bodů k důležitějšímu pozorování, jak děti hrají

a k práci na jejich zlepšování (Kokštejn, 2010).

Nedisciplinovaní tzv. „ukřičení rodiče“ jsou problémem pro trenéry v mnoha 

týmech. Svým chováním a pokřikováním výrazně narušují koncentraci hráčů na 

utkání a též snižují autoritu trenéra u mladých hráčů. Ve Švýcarsku rodiče nesmí 

do prostor mezi vyznačenými hřišti a smí být při akcích pouze v ochozech. 

Dalším významným prostředkem ovlivnění chování rodičů jsou tzv. „kartičky pro 

rodiče“(obr.1), se kterými děti běží těsně před utkáním k rodičům (Kokštejn, 

2010).

Fotbalové festivaly pro nejmenší hráče U5-U6 jsou organizovány jako jisté druhy 

fotbalových slavností. Motto těchto turnajů zní „radost a zábava ze hry“. 

Podstatou těchto festivalů je nevyhlašování vítězů, nevyhlašování nejlepších 

hráčů, neodměňování věcnými cenami ty nejlepší týmy a hráče. Herní náplní je 

zde kombinace fotbalových utkání a všeobecně rozvíjejících cvičení. V herním 

prostoru je vyznačen většinou stejný počet hracích ploch a stanovišť pro 

všeobecně zaměřená cvičení (obr.2). Pořadatelem je vždy jeden či více 

fotbalových klubů na jednom fotbalovém stadionu. Pořadatel má možnost 

uspořádat festival z hlediska organizace dle vlastních možností a nápadů. Často 

jsou na tyto festivaly zvány slavné osobnosti z oblasti sportu, zejména z fotbalu 

a je připraveno jejich setkání s mladými hráči (Kokštejn, 2010).

Všeobecně rozvíjející cvičení jsou zaměřena na rozvoj a zdokonalování 

základních pohybových dovedností. Formou různých soutěží (štafety, závody 

jednotlivců, dvojic, trojic) jsou rozvíjeny činnosti, jako šplhání, plazení, skákání, 

poskoky, házení, chytání, krátké sprinty, balancování, otáčení, rytmická cvičení, 

úpoly aj. Tyto činnosti jsou prováděny formou různých slalomových běhů bez 

míče, koordinačně-rychlostních cvičení, cvičení na přesnost provedení, cvičení na 

rychlost provedení, překážkových (tzv.opičích) drah (Kokštejn, 2010).

Pokud se budeme snažit pochopit tyto změny v systému organizace soutěží, pak 

stěžejním cílem těchto změn je uvědomění si, že na prvním místě je vždy hráč, 

nikoli soutěž. Myšlení trenéra i hráče se v první řadě musí zaměřit na prožitek 

a radost ze hry samotné, nikoli na výsledek, na to je ještě dost času. Vytvořením 

minitýmů v jednom týmu jsou vytvořeny optimální podmínky pro maximální 
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aktivní zapojení všech hráčů do hry. To dává všem hráčům rovnocenou možnost 

rozvíjet své fotbalové umění. Eliminace orientace na výkon (umístění v tabulce, 

počet bodů, hra pouze těch nejlepších…) odstraněním veřejných tabulek soutěží 

a turnajů, snižuje taktické pojetí tréninkového procesu mládeže směřující 

výhradně k úspěchu a dává tím možnost maximálně rozvíjet technickou 

způsobilost hráčů, což je v těchto věkových kategoriích jasnou prioritou 

(Kokštejn, 2010).

Obrázek 2 Kartička pro rodiče (Kokštejn, 2010)
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Obrázek 3 Rozdělení hracích ploch a stanovišť pro všeobně zaměřená cvičení (Kokštejn, 

2010)

2.8 Didaktika, metodicko-organizační formy, Španělsko
Koncepční práce s mládeží, kterou v posledních deseti letech Španělsko v práci 

s mládeží vykonalo, Gines Mélendez Sotos (Plachý, 2009).

Naše představa je taková, že ve Španělsku se hraje fotbal všude takzvaně na ulici, 

tak jak to bývalo před desítkami let u nás. Jenže Španělé se v tomto směru 

potýkají se stejným problémem jako my. Úbytek plácků, na kterých se dříve 

hrávalo, trápí španělská města stejně jako nás a každá země se s tím také snaží 

vyrovnávat. Jestliže bychom však chtěli, s naší typickou vlastností ukázat: 

„hleďme, jak to tam dělají dobře a u nás špatně, tak zde se nám to jednoduše 

nepovede. Fotbal má ve Španělsku zcela jiné postavení než u nás a dětí mu tak 

viditelně neubývá, ale další civilizační starosti jsou velmi podobné. Co je však 

španělskou výhodou, je kontinuita vývoje a jasně čitelná direktiva, na čem se má 

ve výchově a systému výchovy stavět a co má těmto pilířům kontinuity sloužit. 

Jestliže Španělé věří, že zhruba do 12 let je hlavním záměrem výchova a hra, tak 

přesně tak mají nastavený systém a dalo by se říci, že nad organizací soutěží

v těchto letech mávnou rukou. Jde však o velmi promyšlené mávnutí, které stojí 

na tezi, že děti si potřebují hlavně hrát a hrát. Nejmladší děti nechávají na starost 

provinčním městům, se všemi právy i povinnostmi (Plachý, 2009).
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Základem je tedy radost dětí z toho, že hrají fotbal a budou ho hrát i později, nebo 

ho alespoň budou mít rádi a budou se na něj chodit dívat do hlediště. Že ho mají 

kde hrát a mají k tomu podmínky, o které se někdo musí postarat, to je zase 

záležitost práce s rodiči, která je často kamenem úrazu v procesu výchovy. To, že 

všichni trenéři nejsou „úplně akorát“ je bez debaty, ale alespoň ti, kteří prošli 

licenčním studiem, o trénování tzv. „něco vědí“. Lékařům do jejich kompetence, 

přece jen lidé mluví o něco méně, protože méně lidí vidělo učebnici anatomie, než 

fotbalový zápas. Problém spolupráce s rodiči Španělé také řeší a pomáhají si tak, 

že výsledky utkání jsou opravdu až na „vedlejší“ koleji. Tak to ostatně vypadá 

v mnohých zemích. Na okraj můžeme říct, že např. v Anglii je do kategorie 10 let 

zakázáno publikovat výsledky. Cituji anglická pravidla minifotbalu: „hráčům U7 

a U8 není dovoleno hrát v soutěži, kde se zapisují a zveřejňují výsledky nebo se 

předávají ceny pro vítěze, protože se to považuje za škodlivé pro rozvoj hráčů 

a hra nebude uznána. Hráč musí dosáhnout 8 let nejpozději 31.srpna, aby se mohl 

zúčastnit vyřazovací hry nebo hry, kde se přidělují body. Dle vyjádření Anglické 

fotbalové asociace, publikování výsledků narušuje tvorbu charakteru hráče 

v procesu výchovy (Plachý, 2009).

U nejmladších kategorií je výchovou realizována tzv. „pomocí hra“. S odkazem 

na Komenského řekněme „výchova hrou“. Trenér se musí mezi dětmi cítit také 

trochu jako dítě a měl by nejen rozumět dětské řeči, ale také ji používat. To 

neznamená, že by měl snad začít „šišlat“, ale vědět co je zájmem dětí i mimo 

fotbal, na co se dívají v televizi, o čem mluví atd. Trenér si musí umět hrát, 

tvořivě reagovat na aktuální dění a vymýšlet nové herní formy a přitom 

nezapomenout na cílený, etapovitý proces výchovy mladého hráče. Ano práce 

s dětmi je z pedagogického hlediska opravdu nejtěžší. Zde je třeba zmínit, to co 

podtrhl i p. Sotos, že trenérský talent nemusí být univerzální kvalitou. Někdo je 

lepší jako trenér přípravek, jiný jako trenér reprezentace mužů a pokud by došlo 

k vzájemné výměně, může z obého zůstat jen stín kvality. Každá kategorie má 

své, jemně vyladěné postupy. Nejmenší děti třeba často nedokáží pochopit ve 

svém zaujetí a rozradostnění hrou nejen negativní výtky, ale i radu, která začíná 

slovy: takhle to nedělej… Hráči musí být podporováni ke hře, bez přílišného 

úkolování s využíváním vhodných trenérských stylů a didaktických metod 

(Plachý, 2009).
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Trenér Sotos také zmínil poměrně zajímavou skutečnost, že se Španělé v tomto 

období nezaměřují na střelbu, protože „děti míč stejně neukopnou“. Často hrají 

i bez branek. To by jistě chtělo hlubší rozbor, ale minimálně v kategoriích starších 

přípravek to vyvolává polemiku a otazníky (v Itálii se zase ctí, i u nejmenších 

teze, že z běhu a střílení na branku se skládá fotbal a proto je jedna z velmi 

doporučovaných her u těchto dětí tzv. na krále penalt a jiné formy dávání gólů). 

V dospělých kategoriích  však častěji střílejí a dávají góly právě Španělé. Tradiční 

sklony k útočné hravosti poněkud pominou. V kategoriích 5-7 letých se 

odehrávají pouze kratičká utkání 10-15 min výhradně v místě bydliště, které 

organizují školy a kluby. Důvod délky těchto miniutkání nám nedokázal Sotos 

vysvětlit lépe, než že déle není třeba (Plachý, 2009).

Utkání jsou hrána pouze na nejnižších úrovních provincionálního uspořádání, což 

odpovídá našim okresům bez jakýchkoli dalších finálových turnajů. Do 9 let 

žádné pravidelné soutěže nehrají (Plachý, 2009).

Hráči jsou v průběhu tréninkové činnosti zkušenými trenéry vedeni k hrdosti na 

svou španělskou národnost a vzájemnému přátelství, ať již jsou to Baskové či 

Katalánci (Plachý, 2009).

Zárukou budoucích sportovních úspěchů nejsou ještě odlišnosti v rozdílných 

vrozených předpokladech u dětí. Fotbalová výkonnost hráče začíná vznikat, 

jakmile vnitřní předpoklady prolnou s nahodilými i záměrnými vlivy 

tréninkového a rodinného prostředí (Perič, 2006).  

Vrozené předpoklady jsou skryté v genech člověka, nejsou vidět a nejsou 

měřitelné. Můžeme pouze usuzovat z pohybových projevů dítěte na jejich skladbu 

a velikost. Na ně má vždy již vliv okolní prostředí. Ze dvou pohledů se dá 

vymezit talent. Nevyhovujícím potřebám fotbalu, jako neviditelné, neměřitelné 

a po narození prakticky nezměnitelné vrozené vnitřní předpoklady. Pro fotbal 

podstatné předpoklady, jako pozorovatelné, v mnohém měřitelné a vývojem hráče 

se měnící pohybové výkony (Perič, 2006).  

Určení míry talentu hráče pro fotbal a vyřknutí soudu se musí jeho předváděné 

pohybové výkony vztáhnout k jeho:

- kalendářnímu a biologickému věku
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- předchozí zkušenosti s fotbalem (Buzek, 1999).

Zřejmý je význam kalendářního věku. Vyšší nároky budeme mít u starších dětí na 

jejich aktuální výkonnost pro jejich tělesnou a psychickou vyzrálost. Svým 

biologickým věkem, tj. stupněm zralosti (jak rychle dítě vyspívá duševně 

a fyzicky) se i kalendářně stejně staří jedinci různí (někdy i velmi výrazně).

Značné ovlivnění aktuální sportovní výkonnosti a zkreslení skutečné míry talentu 

nastává při biologickém věku (zvláště stupeň tělesného rozvoje).  Mluvíme tak 

o zrychlených (akcelerovaných) a zpožděných (retardovaných) jedincích (Perič, 

2006).

O nějaké výkonnosti u dětí předškolního věku však nemůžeme ještě příliš mluvit.

Nemusí nic naznačovat, ale může mnohé naznačit. U dětí sledujeme spíše určité 

zlepšování, co se fyzických a technických dovedností týče, protože děti ve věku 

4-6 let zpravidla ještě nehrají žádné oficiální soutěže. S mírou talentu je to 

podobné. To, jak se děti chovají v soutěžním utkání, není vidět. V lepším případě 

jsme odkázáni na přátelské zápasy, nebo na uspořádání turnaje mezi mužstvy této 

kategorie. Modelové utkání v tréninku je pak horší variantou. Ukazatele do určité 

míry tu přesto jsou. Je možné si všimnout hlavně rychlosti, a to reakční (reakce na 

zachycený podnět).  Související s rychlostí jsou i schopnosti koordinační 

(obratnost celého těla, plynulost spojování pohybů, jemná koordinace dolních 

končetin, rytmus). U těchto dětí jsou nejmarkantnější rozdíly, které je potřeba 

sledovat ve vztahu k tělesnému kontaktu, pohybové aktivity a míra soutěživosti.

U této kategorie je potřeba brát zřetel na faktor postavy. Velkou výhodou u této 

kategorie je nadměrná tělesná výška. Její výhodu je poznat především v důrazu 

při souboji o míč a prudší střelbu. Tuto výhodu je však dále rozvíjet společně 

s nácvikem dynamické techniky, kdy dojde k jejímu úplnému uplatnění a ne 

postupnému zániku, se uplatní v úplném rozsahu (Fajfer, 2005).   

Je ještě jeden faktor pro úspěšný vývoj talentu důležitý – faktor rodinného zázemí. 

Třeba i méně talentovaný malý kluk v prvním případě, proháněl míč doma s tátou 

již v předškolním věku, kdy tak lépe měl možnost rozvíjet svoje schopnosti 

a dovednosti, v druhém případě kdy je dítě pohybově lépe nadanější, takové 

možnosti a štěstí mít nemusel. Podpora dítěte ze strany rodičů v zájmu o fotbal, 

celkový způsob výchovy, vztahy v rodině a vztah rodičů k trenérovi je tedy velmi 

důležitá (Votík, 2003).
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3. FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO 

VĚKU 

3.1 Způsob komunikace s dětmi
Pro trenéry je komunikace s dětmi tohoto věku během tréninkové jednotky velice 

náročná po celou dobu tréninku. Ke všem činnostem jakýkoliv komentář, který 

chceme svěřencům vysvětlit, musí být stručný, srozumitelný a hlavně pro děti 

jednoduchý. U většiny prováděných cvičení je z vlastních zkušeností lepší provést 

praktickou ukázku činnosti, než vše sáhodlouze popisovat a vysvětlovat (Brůna, 

2007).  

Výrazně povzbuzující a pozitivní by měl být neustálý slovní doprovod při hře. 

U dětí se někdy projevuje nepřátelský vztah k těm spoluhráčům, kteří jsou 

pomalejší, méně hbití a kvůli nimž jejich mužstvo prohrává. Prvořadým úkolem je 

pro nás u dětí rozvíjet kladné morální vlastnosti, přátelství, kolektivnost, smysl 

pro vzájemnou pomoc atd. (Dovalil, 1988).

Pomoc dětí využíváme při přípravě pomůcek. Je u nich tak vzbuzen zájem před 

samotným zahájením hry. Různými otázkami, či nastíněním jednotlivých 

možných situací lze i tak hru navodit (Brůna, 2007).  

Při popisování jakékoliv činnosti, je důležité, aby na nás všechny děti dobře 

viděly. Při výkladu musíme být stručný, výstižný a logicky správný. U dlouhých 

výkladů jsou děti již unaveny a pak ztrácejí pozornost a zájem. Klademe důraz na 

intonaci, zabarvení a dynamiku hlasu (Brůna, 2007).  

Není potřeba trvat na pohybové přesnosti při zahájení nácviku nové činnosti. Aby 

hra nebyla zbavena radostnosti a snížilo se její citové působení, je potřeba se 

vyvarovat pedantského vyžadování určitého přesně prováděného pohybu. Pozor 

musíme dát na to, abychom u dětí nepodporovali špatné pohybové návyky. Při 

zjištění, že děti provádějí pohyb zásadně špatně, ihned se snažíme ji opravit a na 

ní upozornit s názornou ukázkou správného provedení pohybového úkolu a je 

dobré pochválit toho, komu se podařilo správné provedení. Při sledování dětí při 

provádění zadané činnosti, sledujeme děti jako celek a i jednotlivce. Během 

činnosti podporujeme svým živým zájmem a laskavým tónem radostnou náladu, 
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všímáme si projevů hbitosti, vynalézavosti a iniciativy jednotlivců. Při naší přímé 

účasti, bude hra zajímavější, živější a působivější (Čechovská, 2013).

Nejlepším učitelem je osobní příklad, ať už nás trenérů, nebo rodičů. Dítě, které 

vidí pravidelně  a s radostí cvičit rodiče a nás trenéry, si často myslí, že cvičení je 

přirozenou součástí života. Teoretická výuka o přínosech pohybové aktivity má 

mnohem vyšší efekt, pokud děti vidí, že cvičení je důležitou součástí životního 

stylu trenéra či rodiče (Galloway, 2007)

Po určitém počtu týdnů nebo po dosažení určité úrovně zdatnosti můžeme děti 

překvapit odměnou. Nemusí se nutně jednat o něco drahého nebo exotického . 

Odměna umožní začátečníkům uvědomit si pokroky a to, že cílené dlouhodobé 

úsilí se vyplácí (Galloway, 2007).

3.2 Osm zásad trenéra fotbalové školičky
1. Trénovat ty nejmenší vyžaduje trvale upravit svůj denní režim, najít si 

volný čas.

2. Dobrý trenér je zároveň i vychovatelem a měl by proto být pro své 

svěřence vzorem (v jejich přítomnosti by neměl kouřit a pít alkohol 

a naopak zdůrazňovat správnou životosprávu, hygienu apod.).

3. Dobrý trenér má vždy dobrou pozitivní náladu a tolerantní přístup i k méně 

nadaným dětem a pomáhá tak vytvářet kamarádské vztahy ve fotbalové 

školičce.

4. Dobrý trenér nepodceňuje organizační zajištění, včetně spolupráce s rodiči.

5. Tréninkem je třeba děti zaujmout, preferovat především hru s míčem 

a další zábavní a soutěživé formy- děti je pro fotbal třeba získat, ne je 

odradit.

6. Povzbuzení a pochvala i při malém pokroku udělá víc, než okamžitá 

kritika a vytýkání chyb.

7. Dobrý trenér nepřehlíží nebezpečnou hru svých svěřenců, neupřednostňuje 

vítězství za každou cenu. Dodává dětem sebedůvěru a poctivě na ně 

působí tak, aby hráli v duchu fair play. 
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8. Dobrý trenér v trenérské činnosti najde sebeuspokojení. Vždyť 

pravidelným pohybem a aktivitou prospívá i svému zdraví (Brůna, 2007).

Nabízet dětem pozitivní podporu v pohybových aktivitách, kterých se děti při 

tréninku účastní, a trvale je povzbuzovat ke zkoušení nových dovedností. Učinit 

z veškeré pohybové aktivity zábavu (www.cdc.gov).

3.3 Příprava, organizace a skladba tréninkové jednotky
Příprava je neviditelná část tréninku, která je mnohdy zanedbávaná. Při tréninku 

ve fotbalové školičce je však důležitá o to víc, kdy není moc možností v průběhu 

činností odbíhat od malých dětí. Do dvou částí můžeme rozdělit tuto přípravu.

V domácím prostředí proběhne první část, zde si naplánujeme a teoreticky 

připravíme průběh tréninku. Není na tom nic špatného, nebo neprofesionálního, 

když si uděláme své písemné poznámky, které nám poslouží jako pomůcka při 

vedení tréninkové činnosti. V místě tréninku probíhá druhá část přípravy, která 

začíná již včasným příchodem a to ať už pro přípravu míčů a dalších nezbytných 

pomůcek, které budou využity při tréninku a také jejich umístění na místa, kde 

bude trénink probíhat. Včasná příprava pomůcek na svých místech nám umožní 

minimální neodbíhání a nezanechání dětí bez naší přítomnosti (Dlabáček, 2001).

Kroky pro přípravu tréninku:

1. Vymezení cíle a zaměření tréninkové jednotky

- Hlavní obsah tréninku- hlavní dovednosti, které budeme nacvičovat, 

zdokonalovat a ověřovat

- Doplňkový obsah tréninku (Brůna, 2007).

Bereme v úvahu návaznost na předcházející hodinu, zda bude pro všechny děti 

stejný cíl a s tím související přírodní, materiální a prostorové podmínky. 

Zadáváme konkrétní cvičení, kritická místa vymezující správné provedení 

dovednosti a dobu trvání cvičení (Ondřej, 1972).

V této kapitole ještě zmíním jeden důležitý krok, který se týká dětí předškolního 

věku, který nám určuje, jakou podobu by měl mít trénink. To se týká 

všestrannosti. Která je opakem jednostrannosti. Znamená to při volbě skladby 

sportovní činnosti, volit i jiná tělesná cvičení, než vyžaduje pohybová činnost 

dané specializace. Je potřeba se věnovat všem pohybovým schopnostem ve 
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vyváženém měřítku. V našem případě je to hlavně rychlostní a obratnostní 

schopnosti. V tréninku by měli být využity různorodá cvičení pro rovnoměrný 

vývoj všech svalových skupin. Co nejpestřejší je volba cvičení, tím lépe. Takto 

poskládaná cvičení má význam pro všeobecný a harmonický rozvoj. V pozdějším 

průběhu života jsou takto volena cvičení v upevnění zdraví, zvýšení celkové 

odolnosti organismu a stává se odrazovým můstkem pro pozdější specializaci 

a výkonnost (Dovalil, 2009).

Po určité části můžeme zorganizovat zábavný fotbalový turnaj. Turnaj je pro 

začínající mladé sportovce velmi kladnou zkušeností. Je to událost, při níž se 

z nich stávají skuteční hráči. Důležité je ovšem zdůraznit, že cílem turnaje je účast 

v turnaji a zúčastnění ve hře, nikoliv výsledné pořadí. Ke zvýšení motivace 

významným způsobem přispívá už pouhý fakt, že v kalendáři je vyznačené datum 

jejich fotbalového turnaje (Galloway, 2007). 

2. Promyšlení organizace každého tréninkového cvičení

- Na jak velké ploše, v jaké části hřiště či tělocvičny bude cvičení probíhat

- Počet dětí a jejich členění:

 hromadné, skupinové (nejvhodnější), individuální

 jednotlivec, dvojice, trojice, řady, zástupy apod.

 skupiny, družstva v průpravných hrách

 záměrné či nahodilé složení skupin

- Střídání skupin na stanovišti

- Herní požadavky

 zadání úkolů dětem

 nároky na způsob provedení (rychlost, přesnost)

 čas aktivního zapojení dítěte 

 stupňování nebo zvyšování obtížnosti cvičení

 obměny cvičení, náhradní cvičení (Brůna, 2007).

Pro tuto kategorii nemůžeme mít přehnaně vysoké nároky na způsob provedení, 

přesnosti a rychlosti v pohybech. V případě, že dítě provádí cvičení po technické 
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stránce vyloženě špatně, je potřeba jej upozornit na chybu v důsledku nenarušení 

správného pohybového stereotypu. Při tréninku u této věkové kategorie není 

dobré provádět taková cvičení, kdy dochází k velkým prostojům. Děti při čekání 

v dlouhých zástupech až na ně přijde řada, se nudí, zmenšuje se u nich soustředění 

a jako důsledek je, že začínají zlobit (Perič, 2004).

Konečným cílem v tréninku dětí je probudit v nich radost z pohybu a vyvolat 

u nich potřebu provádět pohybovou aktivitu pravidelně a dobrovolně, pokud 

možno po celý život (Galloway, 2007).

3. Promyšlení vlastní činnosti

- Jakou atmosféru navodit

- Jak motivovat děti pro konkrétní činnost

- Kdy se jako trenér účastnit cvičení

- Kdy a kdo připraví pro jednotlivá cvičení pomůcky, kdy a kdo je uklidí apod.

- Co pozorovat, co a jak opravovat

- Koho sledovat více (Brůna, 2007).

Z cvičení je potřeba učinit zábavu. Aby cvičení bylo pro děti stále zajímavé 

a přitažlivé. Když učíme děti radovat se z pohybu a snažíme se ze cvičení učinit 

návyk, dáváme jim tím velmi cenný dar na celý zbytek života. Cvičení je 

nesmírně mocný nástroj na zlepšení životního postoje, motivace, uvolnění stresu 

a upevnění zdraví. Četné vědecké studie dokládají, že se tím posiluje i imunitní 

systém. Motivace ke cvičení roste, pokud je trenér ochoten ujmout se role 

pozitivního vzoru (Galloway, 2007). 

Vzhledem k fyziologickým důvodům (vyvíjí se dětem kosti a svaly) a důvodům 

pedagogických (složitá cvičení děti nechápou, což je kontraproduktivní, protože 

není u dětí o toto cvičení zájem a jsou neposedné), měli by být jednotlivá cvičení 

nenáročná. K tréninku a cvičením patří a je neméně důležité, pravidelné přestávky 

na pití. S čím je potřeba počítat při sestavování tréninkové hodiny (Fajfer, 2005).
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4. CÍLE A ÚKOLY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Cíl:

Popsat vývoj dětského organismu z hlediska fyziologie, psychologie a sociologie. 

Sestavit návrh  souboru tělesných cvičení,  pomocí něhož lze sestavit mikrocyklus 

u hráčů fotbalu ve věkové kategorii U 4-6 let. 

Hlavní cíl:

Sestavit zásobník cvičení a her pro jednotlivé metodicko-organizační formy, dětí 

kategorie U 4-6 let. 

Dílčí cíl:

Sestavit DVD, jehož obsahem je návrh pro jednotlivá cvičení metodicko-

organizačních forem pro kategorii U 4-6.
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4.1 Metodická část

Tréninková jednotka – pondělí

Úvodní část 

Aktivita Čas

Pohybová hra 5 min                                                                             
Rybičky, rybáři – zvolí se jeden rybář, chytá rybičky 

bez vracení vzad. Možné vzájemné spojení rybářů 
rukama.

Rozcvičení -
Balanční a 
zpevňovací 

cvičení   

5min

zvedání pánve z lehu na zádech pokročmo                          
„hraní s prkénkem“ (toporným tělíčkem),                             

„zpevňovací ping-pong, pohazování s prkénkem“ –
chytání na lopatkách a na pánvi,                                                        

sed roznožný, překážkový sed, sed nožný

Docházka 5min informace pro rodiče

Hlavní část -cvičení, hry

Aktivita Čas

Průpravná cvičení 10 min

Předávání míče z pravé do levé před hlavou a z levé do 
pravé za hlavou.                                                              

Předávání míče z pravé ruky do levé před tělem a z 
levé do pravé za tělem.                                       

V předklonu ve stoji rozkročném podávání osmičkou 
míč z pravé do levé ruky.

Herní cvičení 10 min

Vytvoříme kruh (z lana, nebo švihadla), do kterého 
umístíme 4 kužele, 4 barev. Hráči vedou míč kolem 
kruhu a čekají na signál od trenéra, zvoláním barvy

některého z kuželů. Snaha dětí vést míč co nejrychleji k 
určenému kuželu. 

Průpravná hra 20 min                                                                                                        Hra 3:3 

Závěrečná část

Zklidňující cviky 5 min

Stoj spojný, hluboký ohnutý předklon, vzpažit. Paže 
visí volně dolů, uvolňování svalstva paží 

protřepáváním.          Stoj na pravé, unožit levou, ruce v 
bok, uvolňování svalstva na levé noze pasivním 
komíháním vpřed a vzad.               Leh na břiše 

pokrčmo, uvolňování svalstva nohou protřepáváním.

Společný úklid 
pomůcek

5 min

Poznámky

při tréninku dbáme na pravidelné doplňování tekutin, rozsah 
balančních a zpevňovacích cvičení, volíme citlivě nejen podle 
schopnosti udržet přesnou zpevněnou polohu, ale i podle odvahy 
dítěte

Pomůcky píšťalka, míče, lano, kužele, branky, docházkový sešit, tužka 
Tabulka 1 Tréninková jednotka - pondělí
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                           Tréninková jednotka – středa

Úvodní část 

Aktivita Čas

Pohybová hra 5 min                                                                             

Volný pohyb s míčem – na hřišti umístíme 4 malé 
branky. Každé dítě má svůj míč a provádí volnou 

činnost. (běhá s míčem, střílí do branek, vyhazuje míč, 
chytá jej, koulí)  

Rozcvičení –
gymnastická 

průprava
5min

vzpor klečmo – s nádechem postupně prohýbáme páteř 
od hlavy k bederní páteři, hlava je mírně zakloněná s 

lehce přitaženou bradou,                                                      
vzpor klečmo – vysunutí pánve do strany se současným 

úklonem hrudníku, podíváme se na bok,                                              
sed mírně roznožný pokročmo, chodidla u sebe,  sed 
mírně roznožný pokročmo,  chodidla k zemi, turecký 

sed

Docházka 5min informace pro rodiče

Hlavní část -cvičení, hry

Aktivita Čas

Průpravné cvičení 15 min
na žíněnce kotoul, válení sudů, přeskok překážky, 
podlezení překážky, slalom kolem kuželů, přeběh 

lavičky

Herní cvičení 5 min

Děti si postaví míč na čáru (lajnu) 5m od branky, 
ustoupí tři metry za míč a otočí se zády k míči (brance). 

Na signál, otočka a běh k míči se snahou zasažení 
branky po kopu.

Průpravná hra 20 min                                                                                                        Hra 3:3, na čtyři branky. Každý tým má dvě branky.

Závěrečná část

Zklidňující cviky 5 min

Stoj spojný, hluboký ohnutý předklon, vzpažit. Paže 
visí volně dolů, uvolňování svalstva paží pasivním 

komíháním vpravo, vlevo.                                  
Vzpor vzadu sedmo, uvolňování svalstva nohou 

střídavým pokrčováním a napínáním pravé a levé.                            
Stoj na lopatkách, uvolňování svalstva nohou 

protřepáváním.

Společný úklid 
pomůcek

5 min

Poznámky při tréninku dbáme na pravidelné  doplňování tekutin

Pomůcky píšťalka, míče, lano, kužele, 4 branky, 2 žíněnky, lavička, nízké( 
200mm )a vysoké( 500mm ) překážky, docházkový sešit, tužka 

Tabulka 2 Tréninková jednotka – středa
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                                        Tréninková jednotka – pátek

Úvodní část 

Aktivita Čas

Pohybová hra 5 min                                                                             
Mrazík – zvolí se jeden Mrazík, dotykem zmrazí 

ostatní, který se může pohybovat až po rozmrazení, kdy 
mu spoluhráč(zachránce), proleze mezi nohami.

Rozcvičení –
Odrazová 
příprava, 

průpravné cvičení
10 min

Houpání – ze stoje spojného – připažit do stoje na 
patách – zapažit. Poté výpon – předpažit dolů. 
Postupně zvětšujeme rozsah pohybu paží až do 

zapažení a předpažení vpřed, po několika opakováních 
přidáme místo výponu výskok – vzpažit vpřed a 

doskok do podřepu.                                                                             
Poskoky snožmo, jednonož, roznožmo čelně bočně (na 

místě, v pohybu) .                                                          
Přeskoky překážky (snožmo, jednonož).  Přeskoky 

švihadla. 

Rozcvičení –
Doskoková 
příprava, 

Doskok z bedny na žíněnku do podřepu. Výběh na 
nakloněnou rovinu(lavičku) a doskok na žíněnku. 

Docházka 5min informace pro rodiče

Hlavní část -cvičení, hry

Aktivita Čas

Průpravné cvičení 10 min

Držení míče oběma rukama nad hlavou. Provedení 
rychlého tlesknutí pod míčem a chycení padajícího 

míče.                         Vyhození míče lehce před tělo, 
odražení míče kolenem a chycení míče do rukou.                                                      

Držení míče před tělem v obou rukou. Udeření míče o 
zem, provedení obratu o 360°, snaha o chycení míče 
před druhým dopadem, odražení ho hlavou a chycení 

do rukou.

Herní cvičení 5 min

Dvojice. Jeden hráč bez míče, druhý s míčem. První se 
pohybuje libovolně v prostoru hrací plochy 

(vymezeném prostoru), druhý za ním vede míč se 
snahou kopírovat jeho pohyby. Změna úloh dětí.

  Průpravná hra 20 min                                                                                                        
Hra 3:3, na tři branky. Jedna trojice má dvě branky, 

druhá má branku jednu.

Závěrečná část

Zklidňující cviky 5 min

Stoj na pravé, unožit levou, ruce v bok, uvolňování 
svalstva na levé noze protřepáváním. Podpor na 

předloktích vzadu sedmo pokrčmo, uvolňování svalstva 
nohou protřepáváním. Leh, předpažit, uvolňování 

svalstva paží i nohou protřepáváním.
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Společný úklid 
pomůcek

5 min

Rozdání 
samolepek

5 min Rozdělení dětem, samolepky za absolvovaný tréninkový 
týden

Poznámky

při tréniku dbáme na pravidelné  doplňování tekutin, U dětí je nutné 
dbát na adekvátní výšku nářadí a měkkost podložky, na kterou 
dopadají.   Správné provedení doskoku – doskok se provádí přes špičky 
na celá chodidla, v paralelním postavení,do podřepu, kolena směřují 
nad špičky, upažit dolů.   Chyby: doskok do dřepu nebo na napjaté 
nohy

Pomůcky

Pomůcky: píšťalka, míče, kužele, 2 branky,  žíněnky, lavička, tři 
díly švédské bedny, docházkový sešit, tužka, samolepky, 
rozlišovací dresy

Tabulka 3 Tréninková jednotka – pátek

4.2 Úkoly bakalářské práce
Úkol č. 1) Rešerše literatury

Úkol č. 2) Návrh mikrocyklu pro kategorii, U 4-6 

Úkol č. 3) Sestavení zásobníku cvičení pro jednotlivé metodicko-organizační 

formy

Úkol č. 4) Sestavení DVD s ukázkou jednotlivých cvičení, metodicko-

organizačních forem 
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5. ZÁSOBNÍK TĚLESNÝCH CVIČENÍ U DĚTÍ 4-6 let

5.1 Pohybové hry
1. a - Rybičky, rybáři – zvolí se jeden rybář, chytá rybičky bez vracení vzad. 

Možné vzájemné spojení rybářů rukama (Brůna, 2007).

b - Rybičky, rybáři s míčem – zvolí se jeden rybář, chytá rybičky bez 

vracení vzad. Všichni s míčem pod kontrolou (Brůna, 2007).

2. Mrazík – zvolí se jeden Mrazík, dotykem zmrazí ostatní, který se může 

pohybovat až po rozmrazení, kdy mu spoluhráč proleze mezi nohami 

(Brůna, 2007).

3. Míčová válka – hrací plocha je rozdělena kužely, na každé straně stejný 

počet dětí se stejným počtem míčků. Přehazování míčků, kdy vítězí 

mužstvo s menším počtem míčků na své straně po signálu trenéra. (Tůma, 

2004).

4. Veselá honička – hráč, který je chycen honičem v případě předání baby, si 

dotyčný položí ruku na místo, kde se ho honič dotkl. A stává se honičem on 

(Berdychová, 1954).

5. Spící lev – jeden hráč je spící lev, leží na švédské bedně (v tělocvičně), 

nebo na žíněnce(na hřišti) uprostřed herního prostoru, jeho kořist chodí 

volně v prostoru mezi překážkami. Na signál trenéra, lev slézá z bedny a 

snaží se ulovit kořist, která se chce zachránit v některém z úkrytů, ve 

vyznačeném prostoru (Volfová, 2011).

6. Čertovská honička – všichni mají zezadu za trenýrkami zastrčený stejný 

počet oháňek (3ks), (krepový papír x rozlišovací dres), snaží se dostihnout 

a vytrhnout oháňku dalším čertům. Vyhrává čert s nejvíce oháňkami, po 

ukončení honičky signálem od trenéra (Brůna, 2007).

7. Předávací štafety míče v zástupu – střídavě rotace do levé/ pravé strany. 

Skupina do 5 hráčů, poslední přeběh s míčem dopředu (Tůma, 2004).

8. Předávací štafety míče v zástupu – spodem, mezi nohami. Skupina do 5

hráčů, poslední přeběh s míčem dopředu (Tůma, 2004).

9. Štafetová soutěž dvou družstev – vybíhají od startovní čáry, po 3m přeskočí 

nízkou překážku, po 5m prolezou obruč a co nejrychleji běží poslední 2m 
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ke kuželu, který zvednou nad hlavu. Trenér oznámí vítěze a následuje další 

dvojice.

10. Přenášená kuželek – rozdělení dětí do družstev 4 hráčů, před nimi kruh ve 

kterém jsou kuželky, ve vzdálenosti 10m, prázdný kruh. Úkolem dětí je co 

nejrychleji přemístit kuželku a návrat zpět do zástupu. Kuželky musí být 

postaveny (Juklíčková, 1989). 

11. Starty s využitím švihadel – hráči ve dvojicích stojí za sebou na startovní 

čáře, každý drží jeden konec napnutého švihadla. Běží od startovní čáry 

s napnutým švihadlem. Na vlastní signál hráči vpředu pustí švihadlo a běží 

k cílové čáře. Druhý také pustí švihadlo a snaží se chytit prvního (Volfová, 

2011).

12. Boj o ocas – dvojice sedí na zemi, zády k sobě, 2m od sebe, na zemi je 

položené švihadlo.

a - na signál se snaží sebrat švihadlo dříve než druhý hráč

b - na signál výměna míst a opět snaha o sebrání švihadla

c - na signál obrat o 360°, sednout zpět a snaha o sebrání švihadla

d - na signál oběhnout metu položenou před sebou a sebrání švihadla         

rychleji než spoluhráč (Volfová, 2011).

13. Barevné domečky – na zemi několik velkých kruhů, pro každou skupinu 

dětí jeden, a do středu dáme barevné označení. Postavení dětí do svého 

domečku, volné rozběhnutí po hřišti, na signál trenéra se vracejí do svého 

domečku (Brůna, 2007).

14. Kocourek – děti jsou ve vázaném kruhu, uprostřed kruhu stojí dítě 

(kocourek), jakmile kocourek zamňouká, děti se pustí a utíkají, kocourek je 

honí (Juklíčková, 1989).

15. Barevná auta – skupiny dětí, barevně označeny, trenér drží v ruce několik 

barevných označení, která zvedá nad hlavu, kterou barvu zvedne ta skupina 

dětí (autíčka), vyjíždějí z garáže, oběhnou tělocvičnu (slalom) 

a vrací se zpět (Juklíčková, 1989).

16. Sochy – určení honičů (třetina dětí), jsou označení. Kdo dostane babu, dělá 

sochu (zůstane stát), čeká na vysvobození od spoluhráče, který ho musí 

plácnout na rameno a zvolat „Volný!“, pak hraje dál (Juklíčková, 1989).
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17. Autíčka – hráči drží v rukou kroužek a současně vedou nohama míč 

v prostoru. Na znamení musí míč zastavit nebo opět uvést do pohybu 

(Borová, 2012).

18. Honičky – s přesným určením místa na těle, kde se musí honič snažit 

dotknout (ruce, nohy, hlava) (Volfová, 2008).

19. Lev a kořist – vyznačíme startovní a cílovou čáru. Hráči stojí v řadě na 

startovní čáře. Trenér dotekem určí jednoho hráče, který vyběhne vpřed. 

Ostatní hráči se ho snaží dohonit dříve, než doběhne za cílovou čáru 

(Volfová, 2011).

20. Trojice – jeden hráč vpředu drží dva konce švihadel a dva hráči stojící za 

ním drží druhé konce napnutých švihadel. Běží od startovní čáry 

s napnutými švihadly. První hráč na vlastní signál pustí švihadla a běží 

k cílové čáře. Dvojice za ním také pustí švihadla a snaží se jej dostihnout 

(Volfová, 2011).

21. Přetahování na šířku – dvě družstva. Družstva se postaví střídavě proti 

sobě do řady, uchopí lano v úrovni pasu a snaží se přetáhnout druhé družstvo 

za položenou metu (Volfová, 2011).

22. Přetahování na délku dvou družstev – klasické přetahování. Střed lana je 

označen rozlišovacím dresem. Na signál se snaží jedno družstvo přetáhnout 

druhé za metu na zemi (Volfová, 2011).

5.2 Průpravné hry
1.Hra 2:2, hra bez omezení. Po signálu trenéra, nastane výměna pozic hráčů u 

útočící dvojice. Hráč, který vede míč, jej přenechá svému spoluhráči.

2. Hra 3:3, třech týmů. Při zatížení 3-4´. Na dvě branky, otočené obráceně a 

blíže do středu hřiště, branka platí jen zezadu (Fajfer, 2005).

3.Hra „Poraž mistra“ 2:2, při zatížení 3´, jsou tři týmy. Auty se rozehrávají 

nohou, tým, který prohrál, jde odpočívat. Branky platí po zemi (Brůna, 2007).

4.Hra 2:2, na tři branky. Jedna dvojice má jednu branku, druhá dvojice má dvě 

branky. Snaha o bránění a útočení do jedné či dvou branek.

5.Hra 3:3, na dvě otevřené branky. Dosažení branky zepředu se počítá za 

jeden gól, dosažení ze zadu počítáme, za góly tři (Votík, 2006).

6.Hra 4:4, čtyř mužstev při zatížení 4´, dvě mužstva hrají, dvě odpočívají 

(Votík, 2003).
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7. Hra 3:2, družstvo o třech hráčích, tvoří dvě děvčata (které také mohou 

navštěvovat předpřípravku).

8.Přihrávání rukama. Hra 3:3, ve vymezeném prostoru. Družstvo s míčem se 

snaží jej udržet co nejdéle pod kontrolou libovolnými přihrávkami rukama.  

Povolíme 0-3 kroky s míčem. Bránící družstvo usiluje o zachycení, odebrání 

míče. Zakázáno je vyrážení míče z ruky (Votík, 2006).

9.Hra 1:1. Současná hra 1:1 na třech hřištích, blízko sebe sousedících. 

- každá dvojice má svou branku

- útočí se do libovolné branky, dle svého rozhodnutí

10.Hra, kdy jeden tým má velkou branku s brankářem a druhý tým má branku 

menší (Fajfer, 2005).

5.3 Průpravná cvičení
1. Předávání míče z pravé do levé před hlavou a z levé do pravé za hlavou

(Tůma, 2004).

2. Předávání míče z pravé ruky do levé před tělem a z levé do pravé za tělem 

(Tůma, 2004).

3. V předklonu ve stoji rozkročném podávání osmičkou míč z pravé do levé 

ruky (Tůma, 2004).

4. Krátké, lehké vyhození míče před tělo, odražení míče kolenem a chycení 

míče do rukou (Brůna, 2007). 

5. Vyhození míče lehce nad hlavu, odražení míče hlavou a chycení míče do 

rukou (Brůna, 2007). 

6. Cit pro míč. Hráči se snaží nabírat při pohybu, míč špičkou obutí (Votík, 

2006).

7. Dvojice, 1-3m od sebe, čelem k sobě. Ze vzpažení rukou si hráči přihrávají 

míč, pohybem předloktí a zápěstí úderem o zem (Votík, 2011).

8. Dvojice, čelem k sobě. První hráč s míčem v rukou, běží k spoluhráči, 

oběhne ho za zády a vrací se na výchozí místo. Přihrávka spodním 

obloukem spoluhráči a ten provádí to samé (Tůma, 2004).
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9. V prostoru hřiště jsou čtyři branky, každá označena jinou barvou (např. 

rozlišovacím dresem), volné vedení míče a na signál trenéra (např. zvolání 

„modrá“), snaha o dopravení míče do branky označené modrou barvou.

10. Překážková dráha se střelbou na branku. Běh k nízké překážce, její 

přeskočení, slalom mezi čtyřmi kužely, pokračují dál k žíněnce, kde 

provedou kotoul vpřed při záchraně od trenéra a běží na místo, kde mají 

připraven míč ke střelbě na branku (Votík, 2011).

11. Seřazení hráčů na čáře v jedné řadě. Poslat míč rukou vpřed, míč 

předběhnout a zastavit nastavením chodidla (Volfová, 2011).

12. Seřazení hráčů na čáře v jedné řadě. Poslat míč vnitřní stranou nohy vpřed, 

míč doběhnout a zastavit jej chodidlem shora (Volfová, 2011).

13. Cit pro míč. S míčem č.4. Tlak na míč shora, rolování dopředu a dozadu, 

přes nárt a patu, rolování do stran, rolování po směru hodinových ručiček a 

zpět, posouvání míče jedním chodidlem v půlkruhu kolem stojící nohy. 

Střídání levé a pravé nohy (Votík, 2006). 

14. Autobus – Družstvo, max. 4 hráčů s míči se postaví do zástupu za trenéra. 

Trenér vede nohama míč k určenému cíli a jeho svěřenci dělají stejné 

pohyby jako on (Borová, 2012).

15. Trefování kuželů – postavíme kužele ve vymezeném prostoru. Snahou 

hráčů je kontrola míče s následným trefováním kuželů po zemi. Trenér 

spadlé kužele průběžně staví.

16. Na branky – Dvojice u jedné branky. Každý hráč z dvojice stojí na opačné 

straně branky, oba jsou od ní stejně vzdáleni. Hráči kopou skrz branku. 

Kdo se netrefí, postoupí o krok blíže. Kdo se trefí do branky, ustoupí 

o krok dál. Snaha o prodlužování vzdálenosti svého postavení od branky 

(Borová, 2012).

17. Ve dvojici jeden míč. Vzdálenost 3m od sebe, první hráči stojí zády 

k svému spoluhráči. Na signál od trenéra, provádí obrat a snaha o chycení 

míče hozený z rukou, úderem o zem svým spoluhráčem z určené dvojice 

(Votík, 2011).
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18. Dvojice hráčů. Rozdělení hřiště na polovinu. Polovina hráčů s míčem se 

pohybuje na jedné polovině hřiště, druhá polovina hráčů bez míče na 

druhé polovině, provádí s druhým trenérem hru „Zrcadlo“. Na signál od 

prvního trenéra, se snaží hráč s míčem vést míč ke svému zvolenému 

spoluhráči, u kterého míč zašlápne a vrací se zpět na svou polovinu. Pozor 

na kontakt s míči ostatních spoluhráčů. Výměna rolí. 

19. Cit pro míč. S míčem č.3. Tlak na míč shora, rolování dopředu a dozadu, 

přes nárt a patu, rolování do stran, rolování po směru hodinových ručiček a 

zpět, posouvání míče jedním chodidlem v půlkruhu kolem stojící nohy. 

Střídání levé a pravé nohy (Votík, 2006). 

20. Držení míče oběma rukama nad hlavou. Provedení rychlého tlesknutí pod 

míčem a chycení padajícího míče (Perič, 2004).

21. Vyhození míče oběma rukama, opětovné chytání po odrazu od země

(Volfová, 2011).

22. Držení míče před tělem v obou rukou. Udeření míče o zem, provedení 

obratu o 360°, snaha o chycení míče před druhým dopadem, odražení ho 

hlavou a chycení do rukou (Perič, 2004).

23. Dvojice, vzdálenost 3-4m, učení přihrávek nártem a placírkou. Mezi hráči 

pro přesnost přihrávek menší atletická překážka (Fajfer, 2005).

24. Dvě družstva o max.5 hráčích v zástupu, 8m před každým zástupem kužel 

ke kterému první hráč v zástupu vede míč, kde ho zanechá a běží zpět do 

zástupu.  Druhý hráč, běží k míči a vede zpět. Každý hráč se vystřídá ve 

vedení míče vícekrát (Fajfer, 2005).

25. Hráč si sám nahazuje míč, snaha o zpracování míče chodidlem (Votík, 

2011).

26. Dvojice, 3m od sebe, jeden hráč zády k tomu druhému, na zvukový signál

trenéra, provedení obratu a chytání kopnutého míče (Votík, 2011).

27. Trojice, vytvoření trojúhelníku, procvičování všemi hráči, přihrávky 

nártem a placírkou se zpracováním míče (Votík, 2011).
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28. Dvě družstva v zástupu, hod před sebe přes provaz nebo jinou překážku, 

která je do výše hlavy dítěte (Brůna, 2007).

29. Vedení míče nohou od startu směrem k cíli za současného si podávání 

míčku kolem těla. Při upadnutí míčku, návrat na start (Borová, 2012).

30. Vytvoříme kruh (z lan, nebo švihadel), do kterého umístíme 4 kužele. Na 

začátku cvičení určíme, který kužel je jednička až čtyřka. Hráči vedou míč 

kolem kruhu a čekají na signál od trenéra, výkřikem čísla některého 

z kuželů. Snahou dětí je vést míč co nejrychleji k určenému kuželu (Fajfer, 

2005). 

31. Děti si postaví míč na pomyslnou čáru, 5-10m od branky, ustoupí tři metry 

za míč a otočí se zády k míči (brance). Na signál od trenéra, rychlá otočka 

a běh k míči se snahou zasažení branky po kopu (Votík, 2003).

32. Dvojice. Jeden hráč bez míče, druhý s míčem. První se pohybuje libovolně 

v prostoru hrací plochy (označeném prostoru), druhý za ním vede míč se 

snahou kopírovat jeho pohyby (Votík, 2003). 

33. Dvojice. Hráči stojí naproti sobě 2-5m od sebe. Jeden hráč hází míč o zem 

a ten druhý se ho snaží nohou odehrát ze vzduchu jakýmkoliv způsobem. 

Změna rolí po deseti opakováních (Votík, 2011).

34. Dva zástupy. Jeden zástup bez míčů na středu hřiště, 8-10m od branky. 

Druhý zástup s míči 3m od branky na straně. Hráči s míčem přihrávají 

nabíhajícím hráčům ze středu hřiště, ti ho zpracovávají, posunutí dopředu 

a střelba na branku. Změna pozic po odehrání míče (Votík, 2006).

5.4 Herní cvičení 

 Dvojice. Hráč „1“ 2-3m před brankou, po přihrávce hráči „2“ na středu 

hřiště, se stává obráncem. Hráč „2“ vede míč na hráče „1“. Snaha o obejití 

a vstřelení branky.

 Trojice. Vedení míče ve dvojici ze středu hřiště na jednoho obránce 2-3m 

před brankou. Snaha útočníků o přihrávky a dosažení branky. Samostatné 

řešení herní situace, útočící dvojice.
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 Dvojice. Hráč „1“ po provedení kotoulu na žíněnce se stává obráncem. 

Hráč „2“ po provedení slalomu mezi třemi kužely z levé strany se snaží o 

dosažení branky.

 1:1, na dvě branky. Prostor cvičení je rozdělen na poloviny. Na každé 

polovině a stejné straně, uprostřed je jedna branka. Cvičení začíná na 

straně označeného prostoru přihrávkou od hráče „1“ (obránce), hráči „2“ 

(útočník), který vede míč na polovinu prostoru, zde má svou volbu zvolení 

si branky do které bude se snažit zakončit, přes obránce, který jej brání.

 1:1, na dvě branky. Hráč ze středu vymezeného prostoru vede míč, obchází 

obránce (trenér), který ze svého postavení mezi brankami, vyráží vpřed 

proti hráči s míčem. Svá volba L/P branky, do které hráč zakončuje.
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6. Diskuse

Hlavním cílem bylo sestavit zásobník cvičení a her pro jednotlivé metodicko-

organizační formy, dětí kategorie 4-6 let. V dílčím úkolu jsme sestavily DVD, 

jednotlivých cvičení metodicko-organizačních forem. V zásobníku cvičení jsou 

uvedena cvičení z vlastních zkušeností a i s pomocí řady dostupných odborných 

materiálů, uvedených v teoretické části. Je potřeba mít v zásobě více druhů 

cvičení, aby nedošlo ke stereotypu cvičení, což by mohlo být po určité době 

nezábavné u dětí by docházelo k poklesu zaujetí a zábavy ze hry.

Práce může posloužit stávajícím i budoucím trenérům (ale i rodičům) malých 

fotbalových adeptů ve věku 4-6 let jako příručka při sestavováni jednotlivých 

tréninků a zároveň upozorňuje na zvláštnosti přípravy této specifické kategorie.

Práci jsem zaměřil na sportovní přípravu dětí, kteří se možná stanou v budoucnu 

profesionálními hráči fotbalu. Ale to není to hlavní, na co by se mělo myslet již 

v tomto věku. Pro představu uvádím, v roce 2006 bylo v České republice 

registrováno 580 000 hráčů. Z toho přes 1 500 profesionálních, vychází nám tedy, 

že každý 390 hráč se stane profesionálem (Votík, 2006). Pro nás je, ale důležité 

aby je fotbal bavil a u nacvičovaného sportu zůstali. Zde uvádím orientační údaje 

o efektivitě cíleného tréninku u kolektivních her. Vrcholové výkonnosti na úrovni 

Evropy dosáhne jeden z 10 000, na úrovni státu jeden z 1000. Počet jedinců, kteří 

projdou systémem přípravy a alespoň zůstanou u nacvičovaného sportu je bohužel 

velmi malý. A to každý desátý (Kučera, 2011). Při přístupu k dětem 

s odpovídajícími požadavky k jejich věku a nekladením příliš velkého chtění, je 

podle mého názoru cesta jak toto číslo zvýšit.

V přípravě skladby tréninků ve fotbalové přípravě dětí předškolního věku, podle 

materiálů které mám k dispozici a zkušeností s vlastním trénováním je třeba dát 

pozor na ranou specializaci. O škodlivosti rané specializace na fyzický i psychický 

vývoj není pochyb. Aby se děti staly vyznavači pohybu po celý svůj život, je nutné 

nabízet jim ho ve vhodné míře, adekvátní náročnosti (Kučera, 2011).

Všestrannost je výraz pro trénink této kategorie. Od tohoto slova by se měla 

odvíjet veškerá činnost v tréninku těchto dětí. Je-li tato zásada opomenuta, příliš 

rychle se urychluje růst sportovní výkonnosti, která pak nedosáhne takové úrovně, 
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jaká by byla možná, kdyby byl včas a správně položen všestranný pohybový 

a funkční základ (Fejtek, 1990). Touto hlavní zásadou je třeba se řídit a zařazovat 

do tréninku předškoláků.  

Do přípravy tréninků je potřeba zařazovat průpravné hry. A to do každého 

tréninku. V předškolním věku se začíná s počty 3:3, 2:2 a až v závěrečných 

trénincích, těsně před odchodem dětí do mladší přípravky se mohou zkusit 

používání průpravných her 4:4, 5:5. Průpravné hry u dětí zdokonalují spojení 

vjemových, rozhodovacích a pohybových činností. Při hře zdokonalují ovládání 

míče s aktivním zapojením do herních situací, které musí řešit (Brůna, 2007). Já 

na tréninku při řízení průpravné hry používám píšťalku pro zvýraznění 

dosaženého gólu, po kterém děti, ustoupí ke své brance. Sleduji jak samotnou hru 

a herní situace tak slušné chování, kdy chci dodržování zásad fair-play a i vulgární 

slovník. Při nepřiměřené agresivitě zapískám na píšťalku, ihned přeruším hru a po 

domluvě s podáním rukou mezi protihráči, hra pokračuje.

Líbí se mi systém výchovy mládeže ve Švýcarsku, kde do kategorie U10 jsou 

zrušeny tabulkové soutěže, které byly nahrazeny tzv.“Fotbalovými festivaly“, 

fotbalovými turnaji. Bez žádných náhradníků, bez specialistů na posty, bez

rozhodčích, bez žádných tabulek a bez ukřičených rodičů (Kokštejn, 2010).  Mé 

zkušenosti a poznatky z našich turnajů, které absolvujeme s fotbalovou školičkou 

jsou tyto. Celý čas turnaje, ukřičení rodiče, ukřičení trenéři s minimem pochval 

pro své hráče. Tlak na výsledek, tlak vyhrát nejlepšího střelce a hráče. Inspirují 

mě, poznatky ze Švýcarského systému, které bych rád zařazoval do našich 

podmínek, aby hlavním mottem bylo i u nás „radost a zábava ze hry“, bez 

orientace na výkon a výsledek. Pod rozkazy a příkazy se nemůže rozvinout 

schopnost samostatné volby (Kučera, 2011).
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7. ZÁVĚR

Tato práce je zaměřena na fotbal, těch nejmenších dětí. Poznali jsme jak 

sestavovat a na čem stavět tréninkové jednotky, při objasnění některých tělesných 

i psychických specifik pro tento věk a jak je důležité pochopení filosofie o čem 

tento fotbal dětí vlastně je. Jak se spojuje „předškoláci a fotbal“.

Každý pořádný trenér si musí projít trénováním těch nejmenších dětí je slogan 

mezi trenéry. Trénováním od těch nejmenších dětí dostaneme tu nejlepší průpravu 

do dalšího období trenérské profese, trénovat soubor předškoláků znamená naučit 

se vychovávat člověka, naučit se schopnosti bleskurychlému rozhodování, 

improvizace na vzniklé situace, mýt tvůrčí myšlenky a v neposlední řadě získat 

a mít svatou trpělivost. Co je ale hlavní? Aby děti odcházely z tréninku nadšené 

a u fotbalu zůstali, to znamená se pro ně úplně rozdat. S tímto hlavním cílem by

jsme tuto práci my, jako trenéři trénink dětí měli dělat. Tato bakalářská práce byla 

pojata jako určitá příručka nejen pro mladé, ale i pro starší zkušenější trenéry, 

kterým jsou nabídnuta některé nové aktuálnější informace, ať už v metodice 

trénování, nebo i jako inspirace v z výše uvedeném tréninkovém modelu, nebo i 

cvičení která jsou zde uvedena. A i cvičení, která byla zařazena na DVD, kterými 

je možné se inspirovat touto formou. Nějaká ucelená publikace, která obsahuje 

problematiku tréninku fotbalistů pro ten to věk, při hlubším prozkoumání v našem 

českém knižním a nakladatelském průmyslu na trhu zatím, pořád chybí. Již z 

tohoto důvodu si myslím, že by mohla být tato práce dobrou pomocí při činnosti 

v tréninku předškoláků a práci v sestavování jejich obsahů, neboť v dnešní době 

začínají být čím dál tím více aktuální fotbalové školičky v našich městech.  

A dovolím si také připomenout, že jsem chtěl zdůraznit, že trenérská činnost, 

zejména práce s mládeží, a s tou nejmladší zejména, je významným 

pedagogickým posláním, výchovou pro život. Měl jsem na paměti, že fotbal není 

náboženství, protože je mnohem ušlechtilejší, fotbal je životní filozofii! Je 

vztahem k životu. Vychovávat v duchu fair-play, v týmovém duchu, že talent 

a „hvězda“ jsou přínosem, ale samy o sobě nic nedokážou. Hvězdy hasnou. 

Rozhoduje úspěch a souhra kolektivu. A z výchovného hlediska je důležitá 

i moudrost starých latiníků, že pokud dobrý nápad či počin, zůstane nepochválen, 

druhý takový se už nenarodí. Neméně důležité, mimo týmového vztahu, je 
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nezbytné vychovávat už dětské hráče touze po vítězství, určité ctižádosti, ale také 

naučit je umět prohrávat, protože takový je život, a jsou soupeři, kteří jsou lepší, 

je třeba to umět připustit a uznat. A také platí další moudrost věků - Per aspera ad 

astra..., tedy přes nesnáze ke hvězdám. Tudíž volně přeloženo, poctivá práce, 

trénink i přes potíže, dosáhne konečného úspěchů. Ale skutečného „krále“, toho, 

kdo něco umí, víc než ostatní, vždy zdobí také skromnost.
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