
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Komparace vybraných parametrů herního výkonu 

v modifikovaných formách fotbalu  

Diplomová práce 

 

 

 

 

      Vedoucí diplomové práce:           Vypracoval:  

       PhDr. Mario Buzek, CSc.                              Aleš Presl 

 

Praha, 2015 



CHARLES UNIVERZITY IN PRAGUE 
FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 

 

 

Comparison  of selected match performace parametres  in 

modified forms of football 

 Diploma thesis 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor:                                                    Author:           

PhDr. Mario Buzek, CSc.                                             Aleš Presl 

 

 

Praque, 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne                                                

 ……………………………  

                                                                                                               podpis diplomanta                 

 



Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Poděkování 

     Touto cestou bych chtěl poděkovat PhDr. Mario Buzek, CSc. za odborné vedení mé 

práce, rady a pomoc při jejím zpracování. Dále bych chtěl poděkovat každému, který mi 

poskytl podklady nutné ke zpracování této diplomové práce, především tréninkovému 

areálu SK Slavia Praha, který mi poskytl výborné zázemí a možnost konzultací 

s mládežnickými trenéry.  

 



Bibliografická identifikace 

PRESL, Aleš: Komparace vybraných parametrů herního výkonu v modifikovaných 

formách fotbalu. [Diplomová práce]. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné 

výchovy a sportu. Katedra sportovních her. Vedoucí práce: Phdr. Mario Buzek, CSc. 

Praha: FTVS UK, 2015. 

Abstrakt 

 

      Název:      Komparace vybraných parametrů herního výkonu v modifikovaných formách 

fotbalu  

 

Cíle:  Cílem práce je porovnání a analyzovat herní parametry různých věkových 

kategorií, především U8, U10 a U12 při různém herním výkonu v utkání. 

Vybrané věkové kategorie hrají různé systémy hry. U8 4+1, U10 5+1, U12 

7+1. Současně je cílem práce zjištění rozdílů v IHV a jejich porovnání. 

 

Metody:  V naší práci jsem použil metodu pozorování a analýzy jednotlivých dílčích 

komponent. Pozorování bylo zaměřeno především na výběr mladších 

věkových kategorii, kde se nejvíce rozvíjí herní dovednosti. U těchto 

kategorií jsem sbíral potřebné data a výsledky statisticky vyhodnotil. Metodu 

analýzy jsem aplikoval v rozboru jednotlivých disciplín a dále provedl 

komparaci u jednotlivých herních parametrů.  

          

Výsledky: Statisticky vyhodnocené herní parametry, které jsme zkoumali a 

porovnávali, nám až na jednu, potvrdily dané vědecké otázky. Velikost hrací 

plochy a různý počet hráčů má adekvátní důvody v rozvoji v mládežnických 

kategoriích. Počet střeleckých příležitostí se vlivem zvětšování velikosti 

hrací plochy a začínající taktiky zmenšují, na úkor naučených zvyklostí 

z předešlé kategorie a menší hrací ploše.  

 

Klíčová slova: modifikované formy, herní výkon, dovednosti, hodnoty, velikost hrací 

plochy, individuální herní činnosti, individuální herní výkon,  



Bibliographic identification 
PRESL, Aleš: Comparison of selected match performance parametres  performances in 

modified forms of football. [Diploma thesis]. Charles Univerzity in Prague. Faculty of 

Physical Education and Sport. Department of  Sports games. Supervisor: Phdr. Mario 

Buzek, CSc. Prague: FTVS UK, 2015. 

 

Abstract 

Title:           Comparison of selected mach performance parametres in modified of                            

                     fotball 

Objectives: The main target of the thesis is to compare and analyse match parameters in 

different age categories in football, mainly U8, U10 and U12 at various 

match performances during the game. The selected categories play various 

game systems. U8 4+1, U10 5+1, U12 7+1. The thesis at the same time 

focuses on the difference in IMP (Individual Match Performance) and its 

comparasion. 

Methods: The method of observation and analysing partial components is used in the 

thesis. The observation was mainly focused on the selection of younger age 

categories in which the development of football skills is on its top. For these 

categories I have collected crucial and essential information and data, the 

outcomes were further statistically evaluated. I have applied the method of 

analysing in the breakdown of particular disciplines and further provide a 

comparison of the selected match parameters.  

Results: The statistically evaluated game parameters (all but one), which we have 

investigated and compared, proved correct the given scientific question. The 

size of the field and number of players has its adequate reasons in the 

development of the youth categories. The amount of shooting opportunities in 

addition to the size of the field and beginning game tactics decrease at the 

expense of habits learned in former categories and smaller field sizes.  

Keywords: Modified forms, match performance, skills, performances (values), field 

size, individual match skills, individual match performances, 
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1.  Úvod 
 
     V této práci bych rád navázal na svou bakalářskou práci, kterou jsem psal na 

téma “Porovnání herních parametrů mezi Soccer Five a Malým fotbalem v kategorii 

přípravek“. Soccer Five je tzv. pětkový fotbal čili 5+1 a Malý fotbal tzv. 

“sedmičkový“ hraný na polovinu fotbalového hřiště s hráči 7+1. Tehdejší 

Českomoravský fotbalový svaz dále jen ČMFS neudával jasná pravidla, jak mají 

hrát fotbalové přípravky v České republice. Hrálo se převážně systémem 7+1. Tento 

systém hry nebyl především pro malé děti a menší kluby k rozvoji hráče adekvátní. 

Velké hřiště, které bylo problémem několikrát přeběhnout s míčem i bez míče, 

nemožnost střídání při malým počtu hráčů v mužstvu se projevovalo, jak ve vývoji 

hráčů, tak v celé koncepci hry. Někteří hráči se málo zapojovali do herních činností, 

vzhledem ke zmíněné velikosti hrací plochy. Jednak že míč směřoval vždy dopředu 

k “největšímu“ hráči, který byl schopen vstřelit branku a jednak se nedokázali 

orientovat v tak velkém prostoru. Proto jsme se rozhodli s podporou SK Dynamo 

České Budějovice, porovnat herní parametry u těchto dvou herních systémů, a který 

z těchto systému je pro mladé hráče nejvýhodnějším v rozvoji herních činností 

jednotlivce.  

 

     Všechny hypotézy, které jsme stanovili, byly potvrzeny. Pro malé děti je 

nejvýhodnější hrát systém malých forem s různými počty hráčů.  

     Převážná část Okresních fotbalových svazů a Krajských fotbalových svazů si 

vytvořila “vlastní“ pravidla a nový, zmenšený systém hry. V každém kraji hráli 

jinak mladší přípravky, ale starší hráli převážně  7+1 na polovinu fotbalového hřiště. 

V roce 2009 se ČMFS rozhodl pro vytvoření pravidel pro mladší přípravku a pro 

starší přípravku zanechal stávající. Na tlak svazu byl v sezóně 2011/2012 změn celý 

koncept mládežnických soutěží.   

     Změny byly jak ve velikosti hracích ploch v kategorii přípravek, tak i u mladších 

žáků. Pravidla byla upravena tak, aby vyhovovala všem změnám a měla působit ve 

větší míře k rozvoji fotbalových dovedností. Tyto malé formy hrání u 

mládežnických družstev v soutěžních zápasech se stávají nedílnou součástí 

tréninkového procesu i ve starší kategorii.  Současný stav pravidel a nových 

možností při hře se neustále posuzuje a rozvíjí. 
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     Ve většině evropských fotbalových velmocí, které mají vyhlášenou práci 

s mládeží, mají systém malých forem již několik let nastaven. Prohloubení 

stávajících poznatků z předešlé práce by mělo vytvořit ucelený koncept výhod 

malých forem pro český fotbal. Najít i vlastní řešení modifikovaných forem pro 

mládež a nesledovat pouze vyspělé fotbalové státy. 

 

    V bakalářské práci bylo zjištěno, že malé formy jsou výhodnější na rozvoj 

mladého hráče. U malých forem je mnoho parametrů, které nejsou prověřeny nebo 

porovnány. Vzhledem k novému projektu soutěží mládeže budeme porovnávat herní 

parametry při různé organizaci utkání. Zaměříme se na individuální herní výkon ve 

všech kategoriích. Chtěli bychom zjistit, zda jsou adekvátní rozměry hracích ploch a 

jak se hráči dokáží orientovat v menším resp. ve větším prostoru. Zda-li budou 

hodnoty herních parametrů u všech kategorií vzrůstající, klesající nebo lineární. Jak 

jsou hráči schopni se adaptovat na změnu hrací plochy. Pokud je přechod adekvátní 

vůči věku a hráči jsou schopni využívat svoje schopnosti a dovednosti při hře.  

V neposlední řadě jestli sledované hodnoty budou mít velké rozpětí vzhledem 

k velikosti hrací plochy. 

 

     Očekávaný přínos práce by měl mít pozitivní charakter a dokáže vysvětlit smysl 

malých forem u mládeže. Doufám, že i u starších kategorií bude možnost zapojení 

malých forem v tréninkovém procesu s přenosem do utkání. Zde by hráči dokázali 

lépe kombinovat na menší ploše a s postupnými přechody do jednotlivých fází hry 

přečíslovali soupeře. Především nám jde o zdokonalení techniky a herních 

kombinací u mládeže do 12 let, kde jsou největší vývojové zvláštnosti a možnost 

zúročení svého nadání a talentu.   
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2. Sportovní příprava dětí ve fotbale 
 
     Jakýkoliv aspekt k přístupům tréninku dětí a mládeže přináší náročné úkoly 

výchovně vzdělávacího procesu, které jsou schopni řešit pouze erudovaní trenéři s 

adekvátním přispěním školy, rodiny, klubu a popř. dalších institucí. Spolu významnou 

měrou participují na procesu utváření základů herní dokonalosti mladých fotbalistů 

respektive sportovního mistrovství v dospělosti. Pro dosažení maximálních výkonů je 

krátkodobý trénink nedostačující, příprava tedy musí začít již v relativně nízkém věku. 

Speciální i specifická oblast tréninkového procesu s rysem „přípravy na vrcholný 

výkon“ je charakteristická pro sportovní přípravu dětí a mládeže (Bedřich, 2006). 

 

2.1. Cíle sportovní přípravy dětí a mládeže 
 
     Jaké jsou cíle sportovní přípravy dětí a mládeže? Dle Periče (2008) na tuto otázku 

neexistuje jednoznačná odpověď. Přesto je vhodné stanovit si priority při přípravě dětí a 

mládeže. Perič (2008) uvádí především: 

1. Nepoškodit děti – tato zásada vypadá na první pohled téměř absurdně, ale často se ve 

sportu setkáváme s tím, že trenéři zatěžují děti velmi nevhodným způsobem, bez ohledu 

na následky, jaké by to mohlo mít pro jejich další vývoj. Poškození mohou mít podobu 

fyzickou i psychickou. 

2. Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě – jde o to, že je velmi 

mnoho dětí, které pravidelně sportují, ale jen velmi málo z nich má předpoklady pro to, 

aby se staly vrcholovými sportovci, a jen opravdu minimální počet dětí se v dospělosti 

ve vrcholovém sportu opravdu prosadí. Pro ostatní bude dětství strávené v oddílech 

kopané, atletiky či jiného sportu jen určitou startovní pozicí pro vytvoření vztahu k 

pohybu jako k jedné z důležitých součástí života moderního člověka. 

3. Vytvořit základy pro pozdější trénink – je jasné, že desetileté dítě nemůže překopnout 

celé hřiště nebo uběhnout 100m pod 11 vteřin. Jeho limity vyplývají především 

z nedostatečné síly, rychlosti a vytrvalosti. Proto by se měl trénink v dětství zaměřit 

především na základní požadavky v oblasti techniky pohybu, které je dítě schopno 

zvládat. 
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2.2 Věkové zvláštnosti ve sportovní přípravě dětí a mládeže  
 
     Při plánování přípravy a vedení tréninkové jednotky i ve vztazích k hráčům musí 

trenéři mužstev v dětských a mládežnických kategoriích respektovat věkové zvláštnosti 

svých svěřenců dané vývojovými zákonitostmi. Respektování zákonitostí se v prvé řadě 

odráží ve znalostech senzitivních období vývoje motoriky a v jejich dodržování. 

Senzitivním obdobím nazýváme časové úseky ve vývoji dítěte, ve kterých se setkáváme 

s lepšími přirozenými předpoklady pro rozvoj určité schopnosti než v jiném věku 

(Winter,1984).  Tato specifika se odrážejí jak ve sféře psychiky, tak v oblasti tělesného 

rozvoje a trenér musí volit k těmto věkovým zvláštnostem odpovídající formy, metody a 

prostředky. Nerespektování těchto specifik může vést až k poškození organizmu 

mladého hráče (Votík, 2005). 

 

2.2.1  Charakteristika dětí mladšího školního věku (6-11 let) 
 
     Mladší školní věk je citlivým obdobím pro rozvoj koordinačních schopností, 

odrazové síly, obecné vytrvalosti, a rychlosti frekvence pohybů.  

 

     Podle Danielsona (1994) se pohybové schopnosti v dětském věku různě liší: 
 
a) vysokou efektivitu má trénink 

 
- základní koordinace pohybů v 6-8 letech 

- kombinace pohybů v 7-10 letech 

- rovnováha v 8-13 letech 

b) střední efektivitu má trénink 

- správné a rychlé reakce v 7-11 letech 

- rychlosti frekvence pohybu v 7-10 letech 

- pohyblivosti v 7-10 letech 

          Neměla by se opomíjet všestrannost, která znamená zaměřovat se na hlavní 

svalové skupiny, podněcovat pohybové schopnosti a zlepšovat základy pohybových 

dovedností. Všestrannost je často opomíjena a to může mít za následek nerovnoměrné 

zatěžování a vznik svalových dysbalancí = pestrost tréninku.  
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 Dovalil (2002) doporučil vhodné rozlišování všestrannosti pro tréninkový proces na 

tyto typy: 

1. všeobecnou (obecnou) 

2. specializovanou 

3. v rámci vybraného sportu (speciální) 

Podle Dovalila a kol. (2009) je věk charakterizován těmito znaky: 
 

- roste celková odolnost dětského organismu, 

- lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost, 

- ve vztazích k ostatním znamená velkou změnu vstup do školy, 

- z hlediska osvojování pohybových dovedností je toto období označováno jako      

   nejpříznivější učební léta, 

- rozvíjí se všeobecná pohyblivost, koordinační a rychlostní schopnosti, 

- pohyb působí dětem radost, není třeba je nutit, 

- v tréninku a soutěžení musí dominovat princip hry. 

 
 

2.2.2 Charakteristika dětí staršího školního věku (11-15 let) 
 
     Podle Dovalila a kol. (2009) je věk charakterizován těmito znaky: 
 

- biologické změny, odrážející se i v psychologickém vývoji; z velké části sem  

- spadá puberta, 

- po stránce rozumové se zvětšuje okruh chápání, objevují se znaky logického a 

- abstraktního myšlení, rozvíjí se paměť, 

- prohloubení citového života (typická náladovost), 

- nejlepší doba pro osvojování nových a zdokonalování osvojených pohybů, 

- komplexní rozvoj rychlostních schopností, 

- vytváří se vztah ke sportu jako hře, ale také jako povinnosti, 

- rozhoduje se o talentovanosti sportovce. 

 
2.3  Cíle a obsah sportovní přípravy dětí a mládeže ve fotbale 

 
     Základní podmínkou rozvoje fotbalu se musí stát koncepční, soustavná náročná 

příprava mladé fotbalové generace, od vstupu chlapců do přípravek, přes žákovskou a 

dorosteneckou kategorii. Příprava, která nic nezanedbává a optimálně respektuje věkové 
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zvláštnosti hráčů (Fajfer, 2009). Z toho vycházejí cíle sportovní přípravy dětí a mládeže 

ve fotbale, které zde ve zkrácené podobě uvádíme dle Fajfera (2009).  

     Tělesný vývoj probíhá nerovnoměrně. Období mladšího školního věku od 6ti do 11-

12ti let je dobou pozvolného a pravidelného růstu. Roky 7-11 (,,zlatý věk učení“) jsou 

vhodné pro zlepšování koordinačních schopností a hlavně pro zdokonalování 

dovedností s míčem. V mladším školním věku nervosvalová koordinace dosahuje 

vysoké úrovně, je však limitována psychicky. V 7-8 letech nedělá potíže provedení 

pohybů bez zrakové kontroly.  Značné předpoklady pro motorické učení. Děti se snadno 

učí novým dovednostem, cvičení je však nutno vést dynamicky, bez dlouhých 

odpočinkových fází. Jsou schopny zvládnout i relativně náročná cvičení, která však 

musí mít rychlý spád a musí odpovídat možnosti krátké koncentrace pozornosti žáků 

(Votík, 2005). V tréninkovém obsahu by neměl chybět nácvik a osvojování herních 

činností jednotlivce v průpravných hrách a herních formách. 

     Charakteristická je nerovnoměrnost vývoje mezi jedinci. U dvanáctiletých dětí 

bychom neměli opomíjet nerovnoměrný tělesný vývoj. Zrychlený růst kostí do délky v 

pubertě, což může mít za následek zdravotní a růstové problémy.  

 
 

2.3.1 Období mladší přípravky (6-8 let) 
 
Cíle: 
 

- zájem o fotbal, radost z prožitků ze hry, 

- výchova k přátelství, vzájemné spolupráci, čestnosti, 

- osvojit základní důležité dovednosti – technika, 

- všestranná stimulace pohybových schopností, zvláště koordinačních a   

   rychlostně silových, 

- učit se skupinovému chování, 

- znát nejnutnější pravidla. 

 
Obsah: 
 

- nácvik a zdokonalování základních herních dovedností (vedení míče,  

   přihrávání, převzetí míče, nácvik driblingu a jednoduchých kliček, střelba),  

- průpravné hry zejména 4:4 na menší ploše, na menší branky a s menším  

   míčem, 

- stimulace koordinačních schopností společně se stimulací rychlostně silových  
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   schopností (rychlost reakce, startovní rychlost atd.),  

- technika základních pohybových činností (běhy, skoky, obraty, kotouly atd.). 

 

2.3.2 Období starší přípravky (9-10 let) 
 
Cíle: 
 

- klíčové období v nácviku a zdokonalování herních dovedností,  

- základy taktického jednání v útočné i obranné fázi,  

- pokračuje stimulace koordinačních schopností,  

- spojovat s dovednostmi, soupeře chápat jako herního partnera. 

 
Obsah: 
 

- herní činnosti jednotlivce (přihrávání na přesnost, přihrávání vzduchem,  

   vedení míče a obcházení soupeře, výběr místa s klamavými pohyby,  

   zpracování míče po odrazu, střelba na cíl, hra tělem atd.), 

- jednoduché herní kombinace založené na přihrávce a výběru místa, 

- střídání hráčů na různých postech včetně brankáře, 

- stimulace koordinačních schopností a kondice, 

- začátek systematického tréninku brankáře, 

- základy nácviku řešení individuálního taktického jednání, 

 

 
2.3.3 Období mladších žáků (11-12 let) 
 
Cíle: 
 

- systematické učení a upevňování speciálních dovedností, 

- variabilní použití základní techniky v rozmanitých herních situacích s     

   časovým a prostorovým tlakem, 

- cílené učení základům taktiky, 

- stimulace, případně stabilizace získaných kondičních schopností a jejich  

   využívání ve hře, 

- sjednotit působení rodina – trenér – učitel. 

 
Obsah: 
 

- zdokonalování a stabilizace naučených herních činností jednotlivce  
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   (přihrávky, zpracování a střelba všemi směry a způsoby, odebírání míče atd.) 

- zdokonalování a rozvíjení dosud naučených kombinací, 

- taktika – průpravné hry na malém prostoru (5:5, 6:6), 

- zdokonalování koordinačních schopností se zvláštním zaměřením na  

         prostorovou orientaci, 

- kondiční připravenost se rozvíjí v rozmanitých průpravných hrách. 

 

 

2.4  Biologický a psychický vývoj mládeže 
     Psychický vývoj také neprobíhá přímočaře. K zahájení organizované sportovní 

přípravy je způsobilost dítěte soustředit svou pozornost na trenéra a jeho pokyny. 

Převážná část dětí předškolního věku je roztěkaná. Způsobuje to především vrozený – a 

jinak potřebný – orientačně pátrací reflex, biologická potřeba prohledávat smysly svého 

bezprostředního okolí. S přibývajícím věkem a výchovou se děti naučí svoji pozornost 

ovládat (Vodáček, 2005). Získávat potřebné informace z každé herní situace je velmi 

podstatné a vyžaduje dlouhodobý cvik. Důležité je i dostatečné předvídání hry 

(anticipace). Děti mladšího školního věku potřebují ukázku, co a jak mají dělat. Lépe 

chápou cvičení, které jim trenér ukáže a jednoduše, stručně cvik vysvětlí. Emoce mají 

velký vliv na pozornost, vnímání a myšlení, prožívané činnosti. Emoce prožívané 

kladně ovlivňují příznivě učení, na rozdíl emoce prožívané záporně mohou mít u dětí 

opačný efekt. Příjemná atmosféra na tréninku má zajisté psychologický, ale i učební 

význam. Agresivita ve smyslu nebojácnosti vůči tělesným střetům v podobě fotbalově 

přípustného napadání protihráčů s míčem je vlastnost vítaná v každém kontaktním 

sportu. Občas se ve skupině vyskytnou jedinci agresivní i jiným způsobem, kteří 

narušují tréninkovou morálku. Jejich výchova je složitější a vyžaduje více pozornosti 

(Buzek, Procházka, 1999).  

     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; větší 

odpovědnost za svoji práci; osvojování základních morálních a etických norem; 

prohlubování zájmu včetně sportovní orientace – biologická potřeba pohybu. 
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3. Malé formy fotbalu 

 
3.1  Poznatky o malých formách fotbalu 

    Malými formami fotbalu se zabývají trenéři na celém světě, píše o nich nejedna 

zahraniční literatura (Německo, Holandsko, Francie a další). Malé formy jsou založeny 

zmenšování časoprostorových hranic. Jedná se o zmenšení hrací plochy a snížení počtu 

hráčů na hřišti. V současné době se hovoří a malých formách jako o ,,zázraku“ v rozvoji 

herních dovedností. Při použití těchto forem se předpokládá: 

- výrazně vyšší kontakty s míčem 

- vyšší zapojení hráče do herních situací 

- opakovaná frekvence obranných a útočných fází hry  

 

     Ve světě převládají různé názory a různá pojetí na systém výchovy mládeže. Ve 

Francii jednoznačně preferují do osmi let hru 5 na 5 na ¼ hřiště a do 12 let hru na 7 na 7 

na ½ hřiště. V Brazílii se začíná hrát na klubové úrovni až od 10 let a to v kategorii 10 

až 14 let na malých hřištích 5 proti 5 hráčům s malým míčem velikosti házenkářského, 

z čehož usuzujeme na jejich vyspělé technické dovednosti (Vodáček, 2005). 

V Holandsku je už asi 10 let zkoušen projekt 4 proti 4, který používá většina 

fotbalových škol v Evropě. 

     Nyní můžeme porovnat malé formy fotbalu, které hrají klasickou formou 

fotbalového utkání (11 na 11). Tento výzkum byl proveden v USA (Meyer, 1998). Na 

základě analýzy různých typů herních forem rozlišili vhodné či nehodné způsoby hry 

pro 6 až 10tileté chlapce: 

- 11 na 11 na zmenšeném hřišti s dětmi ve věku 8 až 10 let, velikost hřiště 62 x 87 

m – tato forma je naprosto nevhodná pro tuto věkovou kategorii, 

- 7 na 7 na polovinu hřiště má více výhod, ale není nejlepší volbou, hráči mají 

pouze o něco málo více kontaktů,  

- 7 na 7 na hřišti 35 x 50 m – tato forma se hraje na zmenšeném území a tím se 

zvýší frekvence činností s míčem, 

- fotbal s 11 hráči je především testem fyzické kondice, při níž má většina hráčů 

méně častý kontakt s míčem. 
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3.2. Poznatky malých forem fotbalu z vlastního šetření 
     Mým cílem bakalářské práce bylo porovnat herní parametry mezi Soccer Five 5+1 a 

malým fotbalem 7+1 prostřednictvím pořízeného videozáznamu z turnajů. Dále jsem 

chtěl v práci provést komparaci mezi jednotlivými posty (brankář, obránce, záložník, 

útočník), počtu střel (na bránu, mimo bránu), počtu vstřelených branek, počtu 

vhazování, rohových kopů a přihrávek dále pak soubojů 1 na 1 (Presl, 2009). 

 

Kladl jsem si za cíl objektivně zjistit využití Soccer Five 5+1 v kategorii přípravek u 

které jsem se domníval jejich kladných fotbalových předpokladů než už malého fotbalu 

7+1pro kategorii mladší přípravky. Soccer Five se hraje na zmenšeném hřišti, což by 

mělo mít za výsledek více kontaktů s míčem, přihrávek, střel a dalších herních 

dovedností (Presl,2009). 

Poznání a vyhodnocení těchto herních rozdílů mám zobrazila jednoduchá statistika, 

která vyobrazila větší počet jednotlivých událostí a tím i výsledek (Presl, 2009).  

 

Hypotézy naší práce vycházeli z dosavadních teoretických poznatků nacházejících se 

v literatuře, tak ze zkušeností a názorů fotbalových trenérů a pozorování mládežnických 

utkání.  

 

Především šlo o tyto hlavní poznatky: 

1) V Soccer Five 5+1 budou mít hráči více kontaktů s míčem než u malého 

fotbalu  7+1 

2) V  Soccer Five 5+1 bude více vstřelených branek než u 7+1 

3)  V Soccer Five 5+1 bude více soubojů 1 na 1 než u 7+1 

     
Pravidla fotbalu 5+1 kategorie mladší přípravky OFS1 Č. Budějovice 

KM OFS ČB2 ve spolupráci s SK Dynamo České Budějovice a.s. doporučila 

přijmout pro nový SR3 2008/09 u mladších přípravek OFS Č.Budějovice změnu v počtu 

hráčů z 8 na 6 hráčů (Presl, 2009)  

 

                                                
1 Okresní fotbalový svaz 
2 Komise mládeže Okresního fotbalového svazu České Budějovice 
3 soutěžní ročník 
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     Hlavní důvody: 

jednodušší zajištění počtu družstev mládeže (menší nárok na počet hráčů), častější 

kontakt hráče s míčem, možnost zavedení pravidelného střídání po celých pětkách atd.  

VV OFS ČB4 stanovuje v případě schválení následující pravidla fotbalu 5+1 : 

1. Platí platná pravidla pro minifotbal v Pravidlech fotbalu k 1. 7. 2007 s    

následujícími odlišnostmi, vyplývajícími ze specifických zvláštností herní formy 

5+1. 

2. Hrací plocha je o rozměrech délka 50 m a šířka 35 m. Vždy je možné využít jedné 

pomezní čáry a středové (nebo brankové) čáry normální hrací plochy, a druhé čáry 

dle daných rozměrů označit páskou. 

3. Pokutové území je ohraničeno pomyslnou čarou ve vzdálenosti 11 m od brankové 

čáry po celé šíři hrací plochy. 

4. Pokutová značka se vyznačí proti středu branky ve vzdálenosti 8 m od brankové 

čáry. 

5. Branky mají rozměr 5 x 2 m, jsou umístěny uprostřed brankových čar a musejí být 

opatřeny sítěmi. 

6. Značky pro provádění kopu z rohu se vyznačí 3 m od pomezní čáry, tj. 12 m od levé 

a pravé tyče branky. 

7. Hraje se zásadně s míči o velikosti č. 4 

8. Neplatí ustanovení pravidla o ofsajdu 

9. Počet hráčů 5+1 s možností opakovaného střídání. Družstvo tvoří nejvíce 16 hráčů, 

vlastní hry se zúčastní pouze 6, z nichž jeden musí být brankář. Minimální počet je 5 

hráčů, klesne-li definitivně počet pod 5, nelze v utkání pokračovat. 

10. Hrací doba utkání je 2x25 minut, s dodržením poločasové přestávky 10 minut. Při 

turnajích se dá hrát se zkrácenou hrací dobou. 

                                                
4 Výkonný výbor okresního fotbalového svazu České Budějovice na svém jednání 4. 6. 2008 schválil 
tento návrh pravidel pro mladší přípravku, která dále předkládá všem družstvům mládeže k jednání a 
případnému schválení na losovacím aktivu OFC ČB 3. 7. 2008 
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K zjištění všech daných parametrů bylo potřeba uspořádat dvoufázový turnaj. 

Soccer Five se hrál na zmenšeném hřišti 50m x 35m s menším počtem hráčů 5+1. 

Dnešní rozměr na 5+1 je 25x40 m. Standardně se hraje rozestavení 2:1:2 (2 obránci, 1 

záložník, 2 útočníci), (Presl, 2009). 

 

Malý fotbal se hraje na polovině normální hrací plochy (cca 75m x 55m), počet 

hráčů je 7+1. Dnešní pravidla uvádějí velikost hrací plochy minimálně 50x42 m, 

maximálně 70x60 m. Standardně se hraje rozestavením 3:3:1 (3 obránci, 3 záložníci, 1 

útočník) nebo také 3:2:2 (Presl, 2009). 

 

Podmínky pro zúčastněné týmy: 

- hřiště umělá tráva 3. generace 

- hrací čas 1 x 20 minut 

- hraje se podle pravidel OFS 5+1 a podle pravidel pro malý fotbal 7+1 

- hráči musejí být narozeni 1. 1. 2000 a mladší 

- mužstva by měli hrát pokud možno na obou turnajích se stejnými hráči 

Po zpracování dat získaných z videozáznamů z obou turnajů jsme získali konečné 

výsledky, které jsme shrnuli do následujících tabulek, jež nás informují o počtu 

kontaktů. Větší počet je označen červeným písmem, mezi kontakty jsme vypočítali 

procentuální rozdíl. Zde přikládám pro přehlednost tabulku č. 1 vybraného utkání, kde 

je vyhodnocen zápas SK Dynama hrající Soccer Five a malý fotbal (Presl, 2009). 
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Tabulka č. 1: Celkové kontakty s míčem 

  SK Dynamo CB : Spartak Trhové Sviny       
            

  herní systém: 5+1   7+1   

  výsledek utkání: 3:1   0:0   

  doba hry:   
1x20 
min     

            

      
rozdíl v 

%     
            

K
O

N
TA

K
TY

 S
 M

ÍČ
EM

 

Kontakty obránců       

K
O

N
TA

K
TY

 S
 M

ÍČ
EM

 

SK Dynamo CB 98 9,2 89 
Spartak Trhové Sviny 99 57,6 42 
Kontakty útočníků       
SK Dynamo CB 103 92,2 8 
Spartak Trhové Sviny 55 69,1 17 
Kontakty záložníků∗       
SK Dynamo CB 30 62,0 79 
Spartak Trhové Sviny 36 30,8 52 
Kontakty brankářů       
SK Dynamo CB 9 30,8 13 
Spartak Trhové Sviny 19 5,6 18 
Střely       
SK Dynamo CB 7 16,7 6 
Spartak Trhové Sviny 3 100,0 0 
Přihrávky       
SK Dynamo CB 28 21,7 23 
Spartak Trhové Sviny 11 83,3 6 
Vhazování míče       
SK Dynamo CB 14 75,0 8 
Spartak Trhové Sviny 17 325,0 4 
Rohové kopy       
SK Dynamo CB 1 75,0 4 
Spartak Trhové Sviny 0 100,0 1 
Celkem kontaktů s míčem       
SK Dynamo CB 291 23,4 223 
Spartak Trhové Sviny 226 40,7 134 

 

* kontakty záložníků ve fotbale 5+1 nám vycházejí v menších hodnotách než u 7+1, 
   je to tím, že u fotbalu 5+1 je pouze 1 záložník a u fotbalu 7+1 jsou 3 záložníci. 

Zdroj: Vlastní zpracování (2009) 
 
 



25 
 

Tabulka č. 2: Celkové vyhodnocení zápasu herních činností 

    5+1 
rozdíl v 
% 7+1   

            
H

ER
N

Í Č
IN

N
O

ST
I J

ED
N

O
TL

IV
C

E 
Souboje 1:1       

H
ER

N
Í Č

IN
N

O
ST

I J
ED

N
O

TL
IV

C
E SK Dynamo CB 6 83,3 1 

Spartak Trhové Sviny 7 85,7 1 
Přihrávky       
SK Dynamo CB 28 17,9 23 
Spartak Trhové Sviny 11 45,5 6 
Střely na branku   na branku 
SK Dynamo CB 3 0,0 3 
Spartak Trhové Sviny 1 100,0 0 

  
mimo 

branku   
mimo 

branku 
SK Dynamo CB 4 25,0 3 
Spartak Trhové Sviny 2 100,0 0 

ST
A

N
D

A
R

D
N

Í S
IT

U
A

C
E Vhazování míče       

ST
A

N
D

A
R

D
N

Í S
IT

U
A

C
E 

SK Dynamo CB 6 83,3 1 
Spartak Trhové Sviny 7 85,7 1 
Rohové kopy       
SK Dynamo CB 28 17,9 23 
Spartak Trhové Sviny 11 45,5 6 
Zahájení hry       
SK Dynamo CB 3 0,0 3 
Spartak Trhové Sviny 1 100,0 0 

            

            

            

H
R

A
 B

R
A

N
K

ÁŘ
E Vykopávání       

H
R

A
 B

R
A

N
K

ÁŘ
E 

SK Dynamo CB 3 50,0 6 
Spartak Trhové Sviny 11 45,5 6 
Vyhazování       
SK Dynamo CB 2 50,0 1 
Spartak Trhové Sviny 2 100,0 0 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2009) 
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3.3  Charakteristika malých forem fotbalu 
 

     V dostupné literatuře jsou charakterizovány jako speciální herní cvičení se 

soupeřem, průpravné hry, průpravné cvičení ve skupinových hrách, minihry, 

minizápasy, minifotbal. Konkrétně některé formy 1:1, 2:2, 3:3 atd., ale také malé formy 

hry, kdy dochází k přečíslení jako: 3:1, 2:4, 5:3, 4:6 atd. 

     Další možná charakteristika, která se odlišuje od předešlé definice, je: průpravná hra 

souvislým fotbalovým dějem s malým počtem hráčů (1:1, až 4:4) na úměrně zmenšené 

ploše s různým počtem, velikostí a tvarem branek a s různými doplňujícími pravidly 

(Buzek, Procházka, 1999). Možná alternativa: specifické herní činnosti 

charakterizované velkou vnější podobností až totožností použitého cvičení s vlastní 

herní činností v utkání (Votík, 1999). 

     Holandská fotbalová škola se zaměřením na herní formu 4 proti 4 patří do malých 

forem kopané a je jejím základem. 

 

Malé formy kopané rozlišujeme podle Psotty (1997): 

- mikrofotbal – systém 4+1, věková kategorie 6 až 8 let, 

- malý fotbal – systém 4+1, pravidla FIFA, 

- mini fotbal  - systém 7+1, věková kategorie 6 až 11 let 

- sálový fotbal – systém 4+1, pravidla FIFUSA, 

- halový fotbal – turnaje 4+1, 5+1, 6+1. 

 

     Malé formy umožňují výhody pro trenéry všech věkových i výkonnostních kategorií. 

Nejdůležitější výčet vlastností těchto forem: 

- menší počty hráčů 

- častější kontakt s míčem 

- přizpůsobivost vnějších podmínek (velikost plochy, počet hráčů…) 

- více soubojů jeden na jednoho 

- větší počet dosažených branek 

- rozvíjí osobní taktické zkušenosti (schopnosti anticipace, rychlost reakce) 

- zlepšování rozvoje techniky 

- rychlé rozhodování 

- rychlé střídání útočných a obraných akcí 

- zlepšování brankářských dovedností  
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3.4 Jak se hraje v Evropě 
     Jak již bylo zmíněno v předchozím textu. Každý vyspělý fotbalový stát hraje odlišné 

herní systémy. Záleží na klimatických podmínkách, mentalitě lidí, kultuře, vzdělanosti 

trenérů, koncepci vývoje mládeže, tréninkových center, ekonomické vyspělosti atd. 

Nejznámější systém je 7+1, který využívá většina zahraničních států.  

 

3.4.1  Herní systémy ve vybraných státech Evropy 

Česká republika 

     Koncem června 2011 byla ustanovena pravidla malých forem pro kategorii mladší 

přípravka, starší přípravka, mladší žáci. Kategorie mladší přípravka U7 – U9 hraje 

systém 4+1, starší přípravka U10 – U11 hraje 5+1 a mladší žáci hrají 7+1. Podrobněji je 

o pravidlech zmíněno viz. Pravidla malých forem.  

 

Holandsko 

     Holandský fotbal je známý svou výbornou prací s mládeží, především tzv. 

Holandská fotbalová škola (The Dutch Vision – Holandská vize) se zavedeným 

projektem 4+1. Kategorie do U8 hrají systém 4+1. Poté přecházejí na herní systém 7+1 

na šířku hřiště. U11 – U12 na 9:9 ,,od vápna k vápnu“ a šířka hřiště je zúžena o 2 m. U 

13 hraje na celé hřiště (Busta, 2007). Všechny holandské akademie vyhlášených 

fotbalových klubů se nepatrně liší systémem výchovy. Převážná část je vždy zaměřena 

na kvalitu technických dovedností s vysokým počtem opakování formou drillových5 

schémat a důrazem na rychlostně koordinační zaměření. V AFC Ajaxu Amsterodam se 

zaměřují na herní dominantu – držení míče, podporovat kreativitu (podněcovat 

v hráčích samostatnost – vychovávat osobnosti), ofenzivní pojetí, presink6. Zásadní je 

filozofie klubu, která se v žádném případ nemění. Převládají průpravné hry a průpravné 

cvičení. Všechny týmy hrající 11:11 hrají v rozestavení 4-3-3 (Kohout, 2011).  

   

 

 

                                                
5 Drill – intenzivní nacvičování, (výcvik, drezúra, trénovat).  
6 Presink - zabránit rychlému protiútoku soupeře, který může po ztrátě míče následovat. Hráč, který ztratil 
míč, nebo nejbližší hráč se snaží zamezit soupeři, který právě získal míč v založení rychlého protiútoku. 
Primárním cílem není znovuzískání míče, ale získání potřebného času pro spoluhráče, aby se stihli 
dostat do svých obranných pozic a zorganizovali obrannou činnost. Případné získání míče je jen vedlejší 
produkt, bonus.  
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Anglie 

     V Anglii se přípravě mladých fotbalových nadějí značně věnují. Zde poprvé použili 

zmenšení hrací plochy. Přípravky zde začínají hrát 5:5. U9 – U10 hrají 7:7. Fotbalisté 

mladší dvanácti let hrají svá utkání systémem 8:8 (Větrovský, 1992). V tréninkové 

jednotce se zaměřují na dynamické aspekty s dominancí na průpravné hry, pod tlakem 

na malém prostoru s maximálním nasazením. Modifikované průpravné hry 3:3, 4:4. 

Hráči jsou zařazováni do jednotlivých kategorií podle výkonosti a ne na základě 

kalendářního věku. Tréninkové jednotky jsou převážně pro všechny kategorie stejné. 

Mění se pouze intenzita podle výkonosti družstva (Kinči, 2012).  

 

Belgie 

     Před deseti lety změnil fotbalový svaz celou koncepci výchovy mládeže. V poslední 

době se změna výchovy mládeže výrazně projevila. 1. místo ve skupině o kvalifikaci na 

MS7 v Brazílii. Belgičtí hráči, hrají v prestižních evropských klubech. V sezóně 

2003/2004 nastala změna herního systému z 5:5, 8:8 a 11:11 na 5:5, 7:7, 9:9 a 11:11. 

Vyvinutá představa obsahuje 4 úrovně. Celý proces výchovy musí být pro mladého 

hráče zábavou. Nic nesmí být pod nátlakem. Formování hráče probíhá zábavou a 

učením. Pro každou věkovou skupinu jsou vytvořeny dva týmy (jeden tým pro později 

dozrávající hráče), aby byl zajištěn maximální potenciál hráčů. Zaměření tréninku je 

především na techniku, herní chytrost, prostorovou orientaci a ,,razanci“ přihrávek 

(velmi prudké s přesné přihrávky) (Plachý, Plachá 2012).       

 

Portugalsko 

     Soutěže kategorií U8 – U13 hrají systémem 7:7 a organizují si je jednotlivé krajské 

svazy samostatně a nehraje se o celostátního vítěze. Věkové kategorie U14 se pak hrají 

klasicky v 11 hráčích. Mimo jiné v Portugalsku se fotbal vyučuje na základních školách 

jako učební obor! 

Španělsko 

     Filozofie herních systému je hrát na malých hřištích s malým počtem hráčů. 5:5, 8:8 

a od 14 ti let 11:11. Opět převládají průpravné hry. 

 

                                                
7 MS – mistroství světa 
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Španělská inspirace pro český mládežnický fotbal8 

     Přednášku vedl Ginés Meléndez Sotos9. Co Španělé doporučují pro dětský a 

mládežnický fotbal? 

     ,,Upravit fotbalové soutěže nejmladších kategorií, kde nehrozí sestup do nižších 

soutěží a kde se neoslavují tzv. vydřené body, ale krása a radost ze hry samotné, 

z individuálního ovládání míče a z pokroku z kombinační souhry se spoluhráči. 

Zbytečně necestovat a neztrácet čas a peníze, u nejmenších dát přednost turnajům, dbát 

o školní vzdělání a zdravý způsob života dětí a mládeže, nezapomínat na odpočinek, 

regeneraci a relaxaci, více chválit než nadávat, nešetřit úsměvem a dobrou náladou. 

Více se vcítit do křehkosti dětské duše a více respektovat specifika věkových a dalších 

rozdílů“. 

 

     Tři zajímavé aspekty na přednášce zdůraznil pan Meléndez Sotos:  

1) žádná země nemá patent na jedinou pravdu, ale jsou určité pravdy, které se 

úspěšně a dlouhodobě uplatnily v praxi těch nejlepších fotbalových týmů a ty 

opravdu pak slouží k inspiraci ostatním, 

2) základem budoucnosti úspěchu fotbalu v každé zemi je úspěšnost mládeže, a 

proto péče o mládež musí prioritou mimořádné důležitosti jak na úrovni 

fotbalového svazu, tak všech fotbalových klubů, 

3) k fotbalu patří nejen vážnost a zodpovědnost, ale také radost, humor a úsměv. 

Každý člověk ve fotbale by měl jít za svým pěkným snem dle anglického motta: 

,,Have a nice dream“! ,,Krásné sny“ (fotbal-trenink.cz, 2009). 

      

 

 

 

 

 

 

 
                                                
8 Z přednášky dne 24. 3. 2009 v Praze na Strahově 
9 Šéf vzdělávání trenérů, koordinátor mládežnických reprezentací a reprezentační trenér U17 Španělska 
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4. Pravidla fotbalu malých forem 
     Pravidla fotbalu malých forem byla vytvořena proto, aby byl umožněn nejlepší 

rozvoj fotbalistů v kategoriích, kde je možnost naučit se fotbal nejintenzivněji (Plachý, 

2011). Nejde jen o počty kontaktů s míčem, které jsou zásadní, ale o všech činnostech 

moderního fotbalu. Rychlé rozhodování, rychlostně-obratnostní pojetí hry, orientace na 

malém prostoru a především orientaci před brankami a zejména, nejzásadnější věc. 

Výchova k radosti ze hry.  

    

4.1.  Návrh pravidel hry 4+1 pro mladší přípravku 
     Zkrácený výčet nejdůležitějších bodů v pravidlech podle Plachého (2011) 

 

Základní organizační ustanovení: 

- Hráči 4+1:4+1 

- Hřiště 19x30 m – až 3 ,,minihřiště“ na půlce 

- Branka 2x3 m či 2x 5 m 

- Čas 3x12 – 16 min (max. 5 min. přestávky) 

       2x20 min (10 min. přestávka) 

- V kategoriích U6 – U9 se hraje s míči o velikosti č. 3 

      

Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů 

- Hraje se s 4 hráči v poli a brankářem na jednom ,,minihřišti“, nebo souběžně na 

dvou či více ,, minihřištích“. Tým, který nemůže přijet s minimálním počtem 

hráčů, může utkání odehrát, pokud je možnost zapůjčení hráče soupeře,  

- Klesne-li počet hráčů pod počet 5, je možné odehrát utkání po dohodě trenérů 

s menším počtem hráčů, 

- Hráč může být dočasně vyloučen na 2 min. či do konce poločasu. Jeho místo 

zaujímá další hráč.  

    Pravidlo II: Velikost, počet a rozmístění ,,minihřišť“ rotace týmů minitýmů 

- ,,Minihřiště“ je rozměru 19x30 m, s vytýčením až 3 minihřišť na půlce velkého 

hřiště. Vymezeno postranními čárami velkého hřiště, čárami jiné barvy, nebo 

pomocí nízkých met barevně odlišených v místech PÚ a půlku hřiště. Mety 

rozmístíme s 4 m rozestupem,  
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- PŮ je vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5 m od brankových čar přes 

celou šířku na postranních čárách, barevně odlišenými metami, nebo praporky 

ve vzdálenosti 0,75-1 m od čáry, 

- Je vhodné využít stálých čar hrací plochy velkého hřiště, 

- Utkání probíhá současně na dvou ,,minihřištích“, po ukončení poločasu či třetin 

se týmy prostřídají. 

  
Obrázek č. 1 ,,Minihřiště“ pro  4+1; Zdroj: www.fotbal.cz (2011) 

 
Pravidlo VII: Střídání hráčů 

- Střídání je opakované a lze je provádět pouze v přerušované hře, 

- Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu. 

Pravidlo IX: Standardní situace 

- Vhazování se provádí buď vhozením, rozehráním nohou, vyvedením míče do 

hřiště, 

- Nejbližší bránicí hráč má být dva metry od vhazujícího či vyjíždějícího hráče. 
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4.2.  Návrh pravidel hry 5+1 pro starší přípravku 
 

           Zkrácený výčet nejdůležitějších bodů v pravidlech podle Plachého (2011) 

 
       

Základní organizační ustanovení: 

- Hráči 5+1:5+1 

- Hřiště 25x40 m – 2 minihřiště na půlce 

- Branka 2x5 m 

- Čas 3x16 – 20min (max.5 přestávky), 2x25 min. 

- Míč – v kategorii U10 – U11se hraje s míči o velikosti 3, nebo míči velikosti č. 4 

Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů 

- Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, souběžně dva až tři minitýmy na dvou či 

více ,,minihřištích“,  

- Tým, který nemůže přijet na utkání s dodatečným minimálním počtem hráčů (6 

– 1 hřiště, 12 – 2 hřiště) může přesto utkání hrát na více ,,minihřištích“, pokud je 

možnost zapůjčení hráče soupeře, 

- Pokud je ,,minihřišt“ při utkání více než dvě, pak se minitýmy přesunují na 

jednotlivá minihřiště tak, aby se hrálo tzv. každý s každým. 

Pravidlo II: Velikost, počet a rozmístění hřišť, rotace minitýmu 

- ,,Minihřiště“ je rozměru 25x40 m, 2 minihřiště, případné další na druhé polovině 

hřiště. Vymezeno postranními čárami velkého hřiště, čárami jiné barvy, nebo 

pomocí nízkých met barevně odlišených v místech PÚ a půlku hřiště. Mety 

rozmístíme s 4 m rozestupem,  

- PŮ je vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5 m od brankových čar přes 

celou šířku na postranních čárách, barevně odlišenými metami, nebo praporky 

ve vzdálenosti 0,75-1 m od čáry, 

- Je vhodné využít stálých čar hrací plochy velkého hřiště, 

- Utkání probíhá současně na dvou ,,minihřištích“, po ukončení poločasu či třetin 

se týmy prostřídají. 
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Obrázek  č. 2 ,,Minihřiště“ pro 5+1; Zdroj: www.fotbal.cz (2011) 

Pravidlo VII: Střídání hráčů viz. pravidla 4+1 

Pravidlo VIII: Zakázaná hra 

- Pokud je zahrána ,,malá domu“ nohou, brankář jí nesmí chytit rukama 

- Pří případném chycení rukou od svého spoluhráče následuje nepřímý volná kop 

z hranice PÚ. 

Pravidlo IX: Standardní situace viz. pravidla 4+1 

 

4.3.  Návrh pravidel hry 7+1 pro mladší žáky 
           Zkrácený výčet nejdůležitějších bodů v pravidlech podle Plachého (2011) 

 
      Základní organizační ustanovení: 

- Hráči 7+1:7+1 

- Hrací plocha ,,malého hřiště“ – minimálně 50 x42 m,  maximálně 70 x 60 m  

- V soutěžích  SpSM paralelně na obou polovinách velkého hřiště 

- Branka 2x5 m 

- Čas 2x30 min (15min. přestávky) 

- Míč – v kategorii U12 – U13se hraje s míči o velikosti č. 4 

Pravidlo I: Počet hráčů 

- Hraje se buď na jednom ,,malém hřišti“, nebo paralelně na dvou. Nejdřív hraje 

ročník U13 pak U12, 
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- Do utkání hraném na dvou,, malých hřištích“ musí být minimálně připraveno 16 

hráčů, rozdělených do týmů A a B, 

- Každý poločas se vystřídají, aby hráli proti jinému soupeři. 

Pravidlo II: Hrací plocha 

- ,,Malé hřiště“ je vymezeno postranními čárami velkého hřiště, čarami jiné 

barvy, nebo nízkými metami, 

- PÚ jsou vyznačena přes celou šířku. Vzdálenost PÚ od brankové čáry je 12,5 m. 

- Značka pokutového kopu je vyznačena 8 metrů před brankou. 

 

Obrázek č. 3 Plán hřišť pro 7+1, Zdroj: www.fotbal.cz (2011) 

 
     Pravidlo VII:  Střídání hráčů viz. pravidla 4+1 

     Pravidlo VIII: Zakázána hra 

- Odehraje-li brankář z e svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jim 

zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu ,,malého hřiště“, nebo se míče musí 

dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde pomyslnou půlící 

čáru. 

      Pravidlo X: Ofsajd 

- Ustanovení o ofsajdu platí v prostoru mezi brankovou čarou a hranicí 

pokutového území. 

 

 

http://www.fotbal.cz/
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5. Cíle a úkoly práce, hypotézy 
5.1.  Cíle práce 

          Cílem práce je porovnání a analyzovat herní parametry různých věkových kategorií, 

především U8, U10 a U12 v různých velikostí hracích ploch. Vybrané věkové kategorie 

hrají různé systémy hry. U8 4+1, U10 5+1, U12 7+1. Současně je cílem práce 

komparace v IHV mezi věkovými kategoriemi. 

5.2 Úkoly práce 

     Z cíle vyplynuly tyto úkoly: 

1. Vyhledání a prostudování zdrojů odborné literatury zaměřené na modifikaci 

malých forem fotbalu a využití vlastní bakalářské práce 

2. Zpracování teoretické části 

3. Stanovení pracovních hypotéz 

4. Zjistit harmonogram zápasů vybraných věkových v sezóně 2014/2015 

5. Metodologická příprava výzkumu 

6. Sběr dat 

7. Statistické zpracování dat a jejich interpretace 

8. Vytvoření tabulek pro prezentaci výsledků samotného sledování 

9. Statistické zpracování zjištěných dat a jejich komparace  

10. Analyzovat výsledky, zhodnotit práci a stanovit závěry 

5.3 Hypotézy 

     H1 ,,Předpokládáme, že velikost hřiště bude mít rozhodující význam v celkovém 

počtu střel“ 

     H2 ,,Předpokládáme, že počet soubojů 1:1 v jednotlivých kategoriích bude mít 

klesající tendenci od U8 → U10 → U12“ 

     H3 ,,Předpokládáme, že se bude zvyšovat počet přihrávek od kategorie U8 → U10 

→ U12“ 
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6.  Metodika práce 

 6.1 Popis sledovaného souboru 

     Výběr testovaných věkových kategorií byl záměrný. Sledování hráči byli z týmu SK 

Slavia Praha. Tento klub jsem si vybral na základě kvalitní práce s mládeží a vzhledem 

k mé profesi trenéra fotbalu mládeže. Každá jednotlivá kategorie hraje jiný herní systém 

s menší úpravou pravidel. Zásadní je velikost hřiště a počet hráčů na hřišti. Každý tým 

byl sledován v sezóně 2014/2015. Kde jsem se zúčastnil jako pozorovatel 8 utkání 

v každé kategorii. Celkem tedy 24 zápasů. 

6.2 Metodika sběru dat 

      Tato práce vznikla na základě pozorování celkem 24 zápasů týmů U8, U10, U12 

z klubu SK Slavia Praha. 

     V první fázi této diplomové práce bylo vyhledat a nastudovat veškerou odbornou 

literaturu, týkající se mládeže a malých forem fotbalu.  

    Druhou fází bylo stanovení cílů a úkolů práce, které se staly podkladem pro sledování 

herních činností. Pro tento účel byl vytvořen záznamový arch pro sledování zápasů a 

zapisování jednotlivých statistik. (viz přílohy). 

     K vlastnímu zjišťování vybraných herních parametrů jsem použil metodu 

pozorování. Buzek (1986) uvádí, že pozorování je plánovité metodické sledování, 

založeném na výběrovém a soustředěném vnímáním jevů, které jsou hlediska záměru 

pozorovatele důležité. Pozorování je metoda široce použitelná a jeho předmětem může 

být buď samotný hráč, nebo celé družstvo. 

     V mém případě šlo o tzv. přímé pozorování. Převážně jsem se zúčastnil domácích 

zápasů, popř. zápasů v Praze a blízkém okolí. Všechna pozorovaná data se týkala pouze 

hráčů v poli, kteří se aktivně zapojují do průběhu hry. Tím se vynechal post brankáře. 

Tento post je velice specifický a měl by mít své vlastní hodnocení. U jednotlivých týmů 

jsem se rozhodl sledovat tyto herní parametry: 
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IHV:  

- počet střel na branku a mimo branku hráče na různých postech 

- počet soubojů 1:1 hráče na různých postech 

- počet přihrávek hráče na různých postech 

     Ve vybraných soutěžních utkání jsem sledoval dané parametry ke zpracování. Abych 

zajistil dobrou viditelnost na utkání a mohl lépe zapisovat dané herní parametry. Využil 

jsem vyvýšené plochy nad hřištěm. Získávaná fakta u vybraných herních činností 

jednotlivce jsem analyzoval každé zvlášť a poté zhodnocení všech osmy utkání v dané 

věkové kategorii.  

6.3 Statistické zpracování dat 

     Všechny data, které jsem vypozoroval během sledování daných utkání, jsem 

zaznamenal do záznamového archu. Naměřené hodnoty jsem zapsal do tabulek 

vytvořených v softwarovém programu MS Exel. Dané hodnoty jsem statisticky 

zpracoval a uvedl celkový počet, četností a procentuální podíl a rozdíl. K těmto 

výpočtům nám stačily klasické matematické funkce v programu MS Excel. 
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7. Výsledky 

     Výsledky byly zpracovány a zaznamená do jednotlivých tabulek. Tabulky 

s hodnotami z jednotlivých zápasů jsou uvedeny viz. Přílohy. Vždy jeden zápas 

z jednotlivé věkové kategorie. V každé tabulce je uveden individuální herní výkon na 

každém postu a jeho procentuální podíl z celkové hodnoty. Počet přihrávek, počet 

soubojů 1:1. U počtu střel je uvedený vzájemný rozdíl v procentech. Vysledované 

hodnoty jsem dále převedl do grafického znázornění pro lepší přehlednost. Zde je 

patrné, jaké jsou rozdíly v naměřených hodnotách. Což je především způsobeno 

různými velikostmi hřišť a hrací dobou. 

   Tabulka č. 3 nám znázorňuje celkový počet všech herních činnostní jednotlivce 

v kategorii U8 za 8 soutěžních utkání.  

 

Tabulka č.3: Celkový počet HČJ U8 

            
  HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE U8   herní systém 4+1   
            
      hrací doba 4x10 min   
            
        %   
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Á
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Í H

ER
N

Í V
ÝK

O
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 Počet přihrávek 612   100 
IN

D
IV

ID
U

Á
LN

Í H
ER

N
Í V

ÝK
O

N
 

útočníci 233   38 
obránci 379   62 
      % 
Počet soubojů 1:1 954   100 
útočníci 491   51,5 
obránci 463   48,5 
    rozdíl v %   
  na branku   mimo branku 
Počet střel 92 25,8 124 
útočníci 54 35 83 
obránci 38 7,3 41 

Zdroj: Vlastní zpracování (2015) 
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     Tabulka č. 4 nám znázorňuje celkový počet všech herních činnostní jednotlivce 

v kategorii U10 za 8 soutěžních utkání. 

Tabulka č.4: Celkový počet HČJ U10 

            
  HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE U10   herní systém 5+1   
            
      hrací doba 4x12 min   
            
        %   
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Počet přihrávek 1189   100 
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O
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 útočníci 312   26,2 
záložníci 519   43,7 
obránci 358   30,1 
      % 
Počet soubojů 1:1 987   100 
útočníci 351   35,6 
záložníci 377   38,2 
obránci 259   26,2 
    rozdíl v %   
  na branku   mimo branku 
Počet střel 133 29,3 94 
útočníci 72 27,8 52 
záložníci 36 22,3 28 
obránci 25 44 14 

Zdroj: Vlastní zpracování (2015) 
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     Tabulka č. 5 nám znázorňuje celkový počet všech herních činnostní jednotlivce 

v kategorii U12 za 8 soutěžních utkání. 

Tabulka č. 5: Celkový počet HČJ U12 

            
  HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE U12   herní systém 7+1   
            
      hrací doba 2x30 min   
            
        %   
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Počet přihrávek 1520   100 
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 útočníci 396   26 
záložníci 515   33,9 
obránci 609   40,1 
      % 
Počet soubojů 1:1 1042   100 
útočníci 347   33,3 
záložníci 393   37,7 
obránci 302   29 
    rozdíl v %   
  na branku   mimo branku 
Počet střel 119 12,6 104 
útočníci 61 21,3 48 
záložníci 37 16,2 31 
obránci 21 16 25 

Zdroj: Vlastní zpracování (2015) 

     Jak je zřejmé z Grafu č. 1 je celkový počet střel velmi podobný. Zde musíme brát 

v aspekt, že se projevilo stanovisko o velikosti hrací plochy a počtu hráčů na hřišti. 

Hráči z nejmladší kategorie U8 nebudou sice tolik přesný v zakončení, ale dokáží 

rychleji vystřelit na branku (mimo branku) než starší kategorie. Ukazuje se, že menší 

hrací plocha je pro hráče snáze překonatelná k vytvoření střelecké situace. Hlavní 

důvodem k pravidelnému zakončení musíme brát v úvahu, že hráči nejmladší kategorie 

nejsou ještě tolik herně vyspělí a jejich střelecké a fotbalové dispozice nemusí zatím 

dosahovat takových kvalit jak je vidět v Grafu č. 2.  

     V kategorii U10 je vidět, že počet hráčů na velikost hřiště je adekvátní. Tím pádem 

dosahuje vysokých střeleckých příležitostí. Samozřejmě se zde prokazuje i znak dalšího 

hráče v poli. V U12 se nepatrně snižuje počet střel, což má za následek velikost hřiště a 

větší počet hráčů na hrací ploše, samozřejmě i soupeře.    
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Graf č. 1: Celkový počet střel 

 
         Zdroj: Vlastní zpracování (2015) 

 

     Na tabulce č. 6 vidíme jaký se zmenšuje počet střel na hráče v poli v jednotlivých 

kategorií i přes to, že počet střel se zvyšuje.  

 

       Tabulka č. 6 Počet střel na hráče v poli 

kategorie celkový počet střel  počet střel na hráče 
U8 216 54 

U10 227 45,4 
U12 223 31,9 

     Zdroj: Vlastní zpracování (2015) 
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     V Grafu č. 2 můžeme porovnat počet úspěšných a neúspěšných střeleckých pokusů 

vrámci kategorií. Zde vidíme, že i věkově mladší tým U8 dokáže  vyprodukovat velké 

množství střel mimo branku. Ve výchovně vzělávacímu procesu bychom mohli nazvat 

jejich néúspěšné pokusy tím, že se tzv. ,,zastřelují“Potenciál malých fotbalistů je 

obrovský. Všichni chtějí dát gól a být co nejvíce prospěčný pro tým. Důležité je, že 

počet střeleckých pokusů na branku je větší než počet střeleckých pokusů mimo branku.  

 

 

Graf č. 2: Celkový počet střel na branku a mimo branku 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (2015) 
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     Dále v Grafu č. 3, č. 4 můžeme vidět střeleckou úspěšnost/neúspěšnost na 

jednotlivých hráčských postech. Zde je patrné, že nejvíce ohrožují bránu útočníci, což je 

především jejich hlavní herní úkol. Důležité je, že všichni hráči se dokáží nevelkou 

měrou prosadit a pokusit se o střelu. Ve všech kategoriích jsou převážně na stejných 

hodnotách obránci. Ve skupině U8 bychom mohli říci, že se všechny posty snaží 

vystřelit na branku což je pro herní vývoj jedince velmi dobře. I v ostatních ročnících je 

podobná situace, ale bohužel převážná část střel na branku je z postu útočníka. V U10 je 

střelecká schopnost útočníků velmi produktivní. Záložníci a obránci plní spíše role 

taktického charakteru a snaží se o kombinační hru a držení míče na úkor vytvoření 

střeleckých pokusů.  

Graf č. 3: Celkový počet střel na branku podle postů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (2015) 
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     Zde na tomto grafu vidíme neúspěšné střely na branku. I zde jsou si hodnoty velmi 

podobné kromě kategorie U8. Tato kategorie přes svůj mladý věk dokáže být velmi 

produktivní ve střelbě. Musíme brát v úvahu, že hráči nejsou zdaleka herně a ani 

technicky vyspělí jako starší jedinci. Vysoké číslo neúspěšných střel nemusíme brát 

tolik v potaz. Jak bylo již řečeno. Hráči v tomto věku nejsou ještě tolik technicky 

vybaveni, aby měli menší počet neúspěšných střeleckých pokusů.  Nejmenší hodnoty 

mají obránci v U10. V rámci neúspěšných pokusů na branku nemusíme brát toto číslo 

jako špatné měřítko v pokusech o střelecký pokus. U12 si tzv. „drží“ svojí tendenci ve 

střelbě. Poměr úspěšných střel a neúspěšných střel je převážně stejný. Jen útočníci mají 

lepší bilanci ohledně střel na bránu, ale to vyplývá samozřejmě z jejich postu na hřišti.    

 

  

Graf č. 4: Celkový počet střel mimo branku podle postů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (2015) 
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      Na Grafu č. 5 vidíme celkový počet soubojů 1:1. U kategorie U12 je znázorněný 

nejvyšší počet soubojů 1:1, ale vzhledem k počtu hráčů a velikosti hřiště je tato hodnota 

zavádějící. Pokud počty soubojů 1:1 vydělíme počtem hráčů v dané kategorii, kteří jsou 

na hřišti (U8 4+1, resp. 4 v poli; U10 5+1, resp. 5 v poli; U12 7+1, resp. 7). Dostaneme 

výsledek, jenž nám ukáže, že souboje 1:1 mají klesající tendenci. Z grafu tedy vyplývá, 

že i když jsou hodnoty stoupající, tak se počty soubojů 1:1 zmenšují vzhledem k počtu 

hráčů na hrací ploše.  

 

Graf č. 5 Celkový počet soubojů 1:1 

 
   Zdroj: vlastní zpracování (2015) 

 

     Na tabulce č. 7 vidíme, jak se zmenšuje počet soubojů přes jednotlivé kategorie. I 

zde je celkový počet vyšší, ale na úkor hráče je hodnota nižší. 

 

     Tabulka č. 7 počet soubojů na hráče v poli 

kategorie celkový počet soubojů 1:1  počet soubojů na hráče 
U8 954 238,5 

U10 987 197,4 
U12 1042 148,9 

     Zdroj:  Vlastní zpracování (2015) 
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     Graf č. 6 mám detailněji ukazuje jakých výsledků dosahovali hráči na jednotlivých 

postech. Zde je patrná postupná klesající tendence v jednotlivých kategoriích. Ročník  

U8 má dané hodnoty na postech velmi podobné ne-li shodné. Zatímco ročníky U10 a 

U12 se mohou měřit pouze na postech útoku a zálohy. Obránci mají nižší výsledek. Je 

pravděpodobné, že se hráči nepouštějí přímo do soubojů, ale plní spíše defenzivní 

úkoly. Poměrná část soubojů 1:1 je tvořena soupeřem. 

 

Graf č. 6: Celkový počet soubojů 1:1 podle postů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (2015) 
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      Na Grafu č. 7 je dobře znázorněn celkový počet přihrávek v jednotlivých věkových 

kategoriích. Počet přihrávek v každé skupině vzrůstá. U družstva U10 je skoro 

dvounásobný nárůst oproti U8. Vyšší hráčská vyzrálost, vyšší počet hráčů a především 

změna velikosti hrací plochy. Počet přihrávek se tedy postupně zvyšuje v rámci 

jednotlivých ročníků díky svým herním specifikám herního systému ve svých 

kategoriích. 

 

Graf č. 7: Celkový počet přihrávek 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (2015) 

 

Tabulka č. 8 nám jasně ukazuje, že přes velký nárůst počtu přihrávek  je situace na 

hráče zcela jiná. Nárůst si drží pouze U10. V U12 opět klesá. 

 

kategorie celkový počet přihrávek počet přihrávek na hráče 
U8 612 153 

U10 1189 237,8 
U12 1520 217,2 
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          U grafu č. 8 mužeme vypozorovat jak jsou jednotlivý hráči aktivní v počtu 

přihrávek na daném postu. Ročník U8 má poměrně velký počet přihrávek na rozdíl od 

útočníků. Z toho mám vyplývá, že hráči v obraně se snaží více kombinovat. Příhrávky 

směřují především na útočníky jejichž cílem je „dopravit“ míč do branky. U10 má 

poněkud specifické hodnoty. Útočníci a obránci mají podobný počet přihrávek. Oba 

posty se  snaží stejnou měrou kombinovat. Nejlépe jsou na tom hráči středový, kteří 

dokáží  míč velmi často pravidelně „rozdělovat“ mezi svoje spoluhráče. Nejstarší ročník 

U12 se drží poměrně stejný nárůst v počtu přihrávek od útočníků k obráncům. Graf má 

stejnou vzrůstající tendence jak u ročníku U8. U těchto dvou postů převládá větší snaha 

kombinovat a držet míč.    

  

Graf č. 8: Celkový počet přihrávek podle postů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (2015) 
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8. Diskuze 
     V této diplomové práci jsem se snažil porovnat herní činnosti jednotlivce 

v mládežnických kategoriích, které spadají pod individuální herní výkon. Především 

u mladší přípravky (U8), starší přípravky (U10) a mladších žáků (U12).  

     V současném profesionálním sportu, samozřejmě i ve fotbale se stále věnuje 

pozornost diagnostice. Měření herního výkonu. Tato diagnostika je dostupná i pro 

širokou veřejnost (sledování zápasů na profesionální úrovni) v přímém přenosu 

(ligové, pohárové, MS…). Základní statistiky jako je počet střel na branku, mimo 

branku, obdržení karty, držení míče v % a další. Trenéři mají obsáhlejší rozbor 

utkání než je běžné populaci k dispozici. Tento rozbor se stává jedním z plánu, 

nejenom přípravy na další utkání, ale i v hodnocení jednotlivých hráčů pro potřeby 

zpětné vazby směrem k tréninkovému procesu. Pro potřeby fotbalové diagnostiky 

nám fotbalová teorie dává poměrně jednoznačný popis toho, co je důležité 

z hlediska herních činností pro defenzivní a ofenzivní pojetí ve fotbale. Vybrané 

sledované herní parametry nám objektivně vypovídají o kvalitě daného hráče a jeho 

úspěšnosti.  

     Hlavní cílem diplomové práce bylo porovnání herních parametrů mezi 

jednotlivým věkovými kategoriemi a jejich postupný vývoj. Zda jsou adekvátní 

rozměry hrací plochy v daných kategoriích a jestli mají vliv na fotbalový růst 

herních dovedností.  Záměrně zde používám výraz „velikost hrací plochy“, který je 

spíše hokejovým výrazem. Chtěl jsem tím zdůraznit to, že prostor na kterém se hraje 

má rozdílné rozměry, něž kdybych použil klasický výraz velikost hřiště.   

     Sledovaným souborem se stali hráči mládežnických kategorií ve fotbalovém 

klubu SK Slavia Praha. V tomto fotbalovém klubu je zajištěná kvalitní tréninková 

příprava a dostačující počet zápasu k sledování daných parametrů. V každé kategorii 

jsme sledovali především 8 soutěžních zápasů. Na každý zápas bylo zapotřebí 

záznamového archu, který jsme pro tento druh sledování vytvořili. Četnost 

sledovaných herních parametrů byla základem k porovnání mezi všemi věkovými 

skupinami. V porovnání bylo velmi důležité počítat s různou velikostí hrací, která se 

v jednotlivých ročnících zvětšuje a dává tak možnost kvalitnějších výkonů. 

Nesmíme zapomenout i na rostoucí počet hráčů na hřišti. Čímž se může hráč 

dostávat pod větší tlak. Zmenšování a zvětšování časoprostorových hranic má velký 

význam ve výkonu hráče a tím pádem jeho zdokonalování v dané činnosti.  
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     Pro nejpřesnější vyhodnocení sledovaných parametrů a vzájemné porovnání 

herních činností v jednotlivých kategoriích jsme stanovili tyto hypotézy: 

H1 ,,Předpokládáme, že velikost hřiště bude mít rozhodující význam v celkovém počtu 

střel“ 

Hypotéza byla potvrzena 

     Velikost hrací plochy, která je u všech věkových kategorií rozdílná má velký vliv na 

počet střeleckých pokusů. Staticky nejvíce střel má nejmladší kategorie a to i přesto, že 

hraje s nejmenším počtem hráčů v poli. Menší hřiště je pro hráče a jejich možnost 

vystřelit daleko snaží než pro hráče na větším hřišti i s daleko větším počtem hráčů. 

Kdybychom si vzali průměrný ligový zápas naší nejvyšší fotbalové ligy, vycházelo by 

nám cca 7 – 10 střeleckých pokusů na tým. Ročník U12 má přibližně 32 střeleckých 

pokusů. Tento údaj nelze brát jako element k hodnocení, protože obě mužstva hrají 

,,jiný“ druh fotbalu. Není možné porovnávat mužský a mládežnický fotbal z hlediska 

statistik. Velikostí hrací plochy se zmenšuje potenciální možnost střeleckých pokusů a 

tím i vstřelených branek. Do budoucna to pro vývoj hráče nemusí být příliš prosperující. 

Hráč, kterému se s rostoucím věkem stále zmenšuje počet střeleckých možností 

vzhledem k velikosti hřiště. Může mít v dospělém fotbalu problém se prosadit do 

zakončení, jelikož se v této situaci bude vyskytovat zřídka.   

 

     H2 ,,Předpokládáme, že počet soubojů 1:1 v jednotlivých kategoriích bude mít 

klesající tendenci od U8 → U10 → U12“ 

Hypotéza byla potvrzena 

     Souboj 1:1 je jedna ze základní herních složek dobrého fotbalisty. Běžet na 

protihráče a snažit se ho oklamat fotbalovou dovedností abych mohl pokračovat ve hře 

je velmi důležitý pohybově dovednostní aspekt. Každá tréninková jednotka má většinou 

v obsahu nácvik kliček (obcházení soupeře), soubojů 1:1, herních cvičení 2:1, 1:2 a jiné, 

tak, aby byl hráč co nejlépe připraven na tuto činnost, která se pravidelně vyskytuje ve 

fotbale. Nesprávné provedení souboje 1:1 vede většinou ke ztrátě míče a tím 

k opačnému hernímu pojetí a to defenzivní činnosti, pokud se bavíme o ofenzivní 

situaci. V opačném případě, prohraný souboj z pozice defenzivního hráče, může vést 
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k nepříjemné situaci a především k ohrožení vlastní branky. Proto bereme souboj 1:1 za 

důležitou fotbalovou činnost, která je potřeba neustále rozvíjet. Podle grafu se můžeme 

domnívat, že hypotéza nebyla potvrzena. Souboje 1:1 podle daných ročníků vzrůstají. 

To je zcela správně. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že v každé kategorii je jiný 

počet hráčů. Pokud tedy přepočítáme souboje na počet hráčů v poli, tak dostáváme 

hodnoty, které klesají. S toho nám vyplývá, že hráči postupem zvětšování velikosti hrací 

plochy a časoprostorových hranic mají menší počet soubojů 1:1. Hráči mají více 

,,volného“ prostoru a nejsou tolik v kontaktu s protihráčem. V nejhorších případech 

nejsou v kontaktu s protihráčem vůbec, protože raději odkopnou míč, přihrají, než aby 

šli do rizika. Zde se už může vyvíjet špatný tlak na hráče od trenéra, rodiče 

z neúspěšného provedení souboje. Dobrý trenér ví, že pokud to situace dovolí, tak by 

měl jít hráč do rizika. Jen tak z něj dokáže vychovat silného jedince. 

     H3 ,,Předpokládáme, že se bude zvyšovat počet přihrávek od kategorie U8 → U10 

→ U12“ 

Hypotéza byla zamítnuta 

     Další důležitou činností ve fotbale jsou přihrávky. Přihrávky slouží především ke 

zrychlení průběhu hry a mají široké uplatnění. Dají se rozdělit do několika skupin podle 

délky a směru přihrávky, podle výšky a dráhy letu až po způsob provedení. Ve všech 

fotbalových statistikách se vždy dozvídáme, např. kolik bylo přihrávek, kolik jich bylo 

přesných či nepřesných. U jednotlivých hráčů se vždy ukáže počet přesných a 

nepřesných přihrávek a jejich procentuální úspěšnost. Nejlepší hráči dokáží mít za celý 

zápas (90 minut) cca 93 – 95% úspěšných přihrávek. To znamená, že kdyby měl 

celkový počet přihrávek 45, tak by měl pouze 3 nepřesné. To zvládají pouze ti nejlepší. 

My jsme se rozhodli, že nám postačí k porovnání vzhledem k věku a rozdílné fotbalové 

technice pouze celkový počet přihrávek, které hráči vyprodukují. I u této hypotézy, 

resp. grafu č. 7 je zřejmé, že se počet přihrávek zvyšuje. Což je logický argument. 

Zvyšuje se počet hráčů na hřišti a i hrací čas je delší. Ostatně jako v předešlé otázce 

musíme brát v úvahu zmiňované zvýšení počtu hráčů v jednotlivé kategorii. Použijeme-

li stejný model jako v předešlé vědecké otázce, že počet přihrávek vydělíme počtem 

hráčů na hřišti v dané kategorii. Dostaneme hodnoty, které odporují zadání vědecké 

otázky a to, že se bude počet přihrávek zvyšovat. Z kategorie  U8 do kategorie U10 se 

doopravdy počet přihrávek zvyšuje, ale z kategorie U10 do U12 se počet přihrávek 
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zmenšuje. V kategorii U12 se celkově s porovnáním s ostatními skupinami více 

kombinuje, ale do přihrávek se tím zapojuje méně hráčů i přesto, že jejich počet je na 

hřišti nejpočetnější z daných hodnotících skupin.  Tento jev se nám může zdát 

nepravděpodobný. Díky větší velikosti hrací plochy se u této kategorie musí počítat i 

s jinými dalšími individuálními herními dovednostmi. Tou je vedení míče. Vedení míče 

má velký podíl v herních činnostech. U této kategorie se už stává fotbal více kondičně 

náročnější. Hráči častěji běhají s míčem ,,u nohy“. Navíc jak jsme již zmiňovali.  

Přihrávky mají velký počet rozdělení. Díky velikosti hrací plochy se zde vyskytují už 

dlouhé přihrávky, které by mohly přečíslit nebo zrychlit průběh hry. Tím pádem 

bychom se už mohli dostávat do jiných statistik. Převážně držení míče, které je jedním 

z hlavní posuzovacích hodnot v mužském fotbalu.   
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9. Závěr 
     Cílem diplomové práce měla být komparace herních parametrů v různých 

modifikovaných formách fotbalu. Komparace se týkala především u týmů 

v mládežnické kategorii. V období senzitivního vývoje jedince je potřeba klást 

velký důraz na vhodnost tréninkových metod a postupů. Především na kvalitní herní 

vývoj. Současně byla cílem komparace také vhodnost velikosti hracích ploch 

k postupnému fotbalovému růstu. 

     Všechny sledované herní parametry, které jsme chtěli porovnávat, byly 

v dostačujícím množství. Sledováno bylo 8 zápasů v každé kategorii. Důležitou 

součástí bylo, že si hráči nejsou vědomi toho, že jsou součástí pozorovací akce. 

V opačném případě by se mohlo stát, že je na hráče vyvíjen tlak a hráč by mohl být 

pod určitým tlakem. Udělat komparaci mezi jednotlivými kategoriemi, které mají 

odlišné herní styly, by mělo mít přínos pro jeho budoucí vývoj. Do sledovaného 

průzkumu jsme vybrali ty činnosti, které se vyskytují v mládežnickém fotbale 

nejčastěji. A to: přihrávky, souboje 1:1 a střely (na branku a mimo branku). 

Hodnoty, které se získali, museli být ještě vyhodnoceny. Nejenom statisticky. 

Především, tak aby byla zajištěna jejich objektivita. Výzkum se týká kategorií, které 

hrají rozdílný systém hry.  

      Potvrdilo se, že na hráčův výkon má velikost hrací plochy a počet hráčů velký 

vliv. Čím více se zvětšuje hrací prostor, tím více dochází ke zvyšování, resp. ke 

snižování daných hodnot. Z výsledků je tedy patrné, že každá věková kategorie má 

svá specifika. Pro herní vývoj je velmi důležité, že se mění tyto specifické 

podmínky (velikost hrací plochy).  

     Z hlediska dalšího rozvoje, bychom mohli porovnávat další herní situace, popř. 

hráče a jeho herní projev (úspěšnost v souboji 1:1). Sledováni byli především hráči, 

ale co brankář? Tento post je velmi specifický a zasluhoval by samostatné 

porovnání. Převážně u mládežnických kategorií se brankáři velmi zapojují do hry. 

Tvoří důležitou složku do průběhu hry, která dokáže přečíslit soupeře. Postupem 

přechodu do vyšších kategorií se z pozice brankáře stává pouze ,,brankář na čáře“. 

Pro pozorování více komponent by bylo vhodné využít počítačové analytické 

programy (Dartfish, Amisco a další). To by se týkalo spíše kategorie od U12 a výš.  
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