
 

Univerzita Karlova 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza didaktické interakce u vybraných družstev 

házené 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:             Vypracovala:                                                                   

PaedDr. Martin Tůma, Ph. D.                                     Bc. Šárka Peerová                 

 

Praha 2014 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci zpracovala samostatně a 

že jsem uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její 

podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického 

titulu. 

 

V Praze, dne 20. 4. 2014                                                       ………………………

                                          

                                                                             podpis 

        



Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním 

účelům. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke 

studiu a prohlašuje, že ji uvede mezi použitými prameny. 

 

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

______________________________________________________________________ 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěla poděkovat svému vedoucímu diplomové práce  

PaedDr. Martinu Tůmovi, Ph.D. za jeho ochotu a cenné rady, které mi velmi 

pomohly při zpracování této práce a paní Zdence Marvanové za technickou 

pomoc. Dále bych také chtěla poděkovat trenérům z kategorie mladších žákyň za 

poskytnutí důležitých informací. 

 

 



Abstrakt 

 

Název práce:   Analýza didaktické interakce u vybraných družstev házené 

 

Cíle práce:  Cílem práce je analyzovat chování a projevy trenérů 

z různých klubů v kategorii mladších žákyň během tří 

utkání na turnaji, zaznamenat jejich výsledky a poté jejich 

průměrné hodnoty na utkání porovnat mezi sebou a s teorií. 

Posuzovány budou hodnoty ze zkráceného kategoriálního 

systému analýzy didaktické interakce (ADI) a především 

poměry průměrných hodnot vybraných subkategorií mezi 

jednotlivými trenéry. 

 

Metoda: Údaje jsme získali od trenérů v podobě hlasového záznamu, 

který byl analyzován pomocí metody ADI. Na 

vyhodnocování získaných podkladů jsou použity metody 

numerické – tabulky a graf. 

 

Výsledky: Podle teorie je u trenéra dětí důležitý integrační projev a 

korekce. To podle získaných výsledků odpovídá. V praxi 

trenéři podávají spíše informace dominantní formou 

projevu. Projev integrační se ale také objevuje. 

Zaznamenána byla také korekce, která je v poměru 

s pozorováním nízká. 

  

 

Klíčová slova: Trenér, utkání, korekce, děti, házená, ADI 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:  Analysis of didactic interaction with selected handball teams 

 

Objectives: The aim is to analyze the behavior and speech of coaches from 

various clubs in the female junior category during three matches at 

a tournament, record the results and then compare their average 

values per match with each other and with the theory. The final 

assessment will show values from a truncated system of analysis 

didactic interaction (ADI) and in particular the ratio of the average 

values from selected subcategories among the coaches. 

 

 

Methods: We received the data from coaches in the form of a voice 

recording. The evaluation of the obtained data is numerical forms – 

tables and graph. 

 

Results: According to the theory, coaches should praise their charges and 

correct their mistakes. This corresponds with the obtained results. 

During practices, information is relayed using a dominant form of 

expression and praise is minimal. Also, the rate of correction in 

comparison to the rate of observation was low. 

 

Key words: Coach, match, correction, children, handball, ADI 
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1  Úvod 

Trenérstvím a prací s mládeží a dětmi se zabývám již několik let, a proto jsem 

svou diplomovou práci chtěla psát na téma, které mi je blízké, a o kterém bych se chtěla 

dozvědět ještě něco více. Byla jsem aktivní hráčkou házené a občas jsem chodila 

vypomáhat na tréninky mladších žákyň stejného družstva. Bohužel jsem ale nestíhala 

všechny tréninky časově skloubit, a tak jsem začala jen jednou týdně vést kroužek 

miniházené na základní škole, určený pro žáky prvního stupně. 

V roce 2012 jsem svoji aktivní hráčskou kariéru ukončila a začala jsem se 

naplno věnovat házené jako trenérka mladších žákyň. V naší kategorii jsme na jedno 

družstvo tři trenéři. Myslím si, že každý z nás má k našim svěřencům rozdílný, svůj 

osobitý přístup. Také na turnajích se setkávám s nejrůznějším chováním jak při utkání, 

ale také v době mimo utkání. Někteří trenéři se ve volných chvílích chovají ke „svým“ 

dětem mile, přátelsky, občas flegmaticky. Ovšem jak začne utkání, jejich chování se 

změní v cholerické. Samozřejmě ne u všech trenérů je tomu tak. Co trenér, to jiná 

osobnost. 

Trenér je ten, kdo u malých dětí většinou řídí celou hru. Dlouhou dobu stráví 

připravováním tréninků, aby nebyly neustále stejné a stereotypní. Děti se více těší na 

tréninky, kde nevědí, co je čeká. Jestli je trenér naučí novým metodám, kterými třeba 

budou moci vyhrát utkání nebo jestli trénink bude zaměřen spíše na hry a plnění 

různých úkolů, je pouze na něm. 

Díky této práci, kde chceme analyzovat chování trenérů při utkání, získáme 

výsledky, ze kterých budeme moci zjistit, jak se trenér při utkání chová, jaké dává svým 

hráčkám pokyny a jak zvládá vést celé utkání. Z výsledků potom budeme moci 

porovnat trenéry mezi sebou a vyhodnotit jejich chování. 
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2  Teoretická část 

2.1  Starší školní věk 

 Jelikož se v naší práci zabýváme přístupem trenérů k mladším žákyním, chtěli 

bychom také popsat rozdíl mezi dětmi a dospělými a jednotlivé fáze dětství, kde se 

nejvíce zaměříme na období staršího školního věku. Vybraná družstva, která 

v diplomové práci zkoumáme, jsou z kategorie mladších žákyň, tedy dívky narozené 

v letech 2001, 2002. Spadají tak do období staršího školního věku.  

  Perič (2008) ve své práci uvádí, že vývoj člověka neprobíhá stejnoměrně. 

V průběhu života nastávají různé změny, kdy určitá nová vlastnost či jev relativně 

začíná a na konci období se její vývoj relativně ukončuje. Určité anatomicko-

fyziologické a psycho-sociální zvláštnosti jsou v určitých věkových obdobích 

charakteristické pro danou věkovou skupinu. Mají vlastně povahu zákonitostí, které 

vymezují jednotlivá období vývoje člověka. Proto je nutné, aby trenér dobře znal a 

uplatňoval vývojové zákonitosti, které odpovídají jednotlivým věkovým obdobím. Ty se 

od sebe liší v několika oblastech. Hlavními jsou tělesný, pohybový, psychický a sociální 

vývoj. Spolu s tím vstupuje do zájmu trenéra také pedagogické působení a přístup ke 

svěřencům.  

Stejně je tomu také u vývoje fyzického, jak popisuje ve své knize Perič (2008). 

Dětství a adolescence jsou charakteristické významnými změnami ve všech hlavních 

oblastech, které vytvářejí lidskou bytost. Mezi takové zásadní změny patří: 

a) intenzivní růst – děti v tomto období vyrostou i o 50 a více centimetrů a 

přirozeně zároveň zvýší svou hmotnost i o více než 30 kg, 

b) vývoj a dozrávání různých orgánů těla - orgány nejen rostou (srdce, plíce 

apod.), ale mohou výrazně měnit i svou funkčnost a úlohu (změna práce srdce, 

činnost pohlavních orgánů, činnost žláz s vnitřní sekrecí apod.) 

c) psychický a sociální vývoj – dětem se mění chápání a vnímání nejen okolního 

světa, ale i jejich pozice v něm, formuje se vztah ke společnosti a lidem kolem 

nich, 
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d) pohybový rozvoj – výkonnost se přirozeně zvyšuje, bez ohledu na to, jestli dítě 

sportuje nebo ne. 

(Perič, 2008) 

Starší školní věk bývá označován jako přechod mezi dětstvím a počínající 

dospělostí. Je to období nesmírně vitální, živelné až vulkanické. Zásadní anatomicko-

fyziologické změny spojené s pohlavním dospíváním jsou znát také v psychosociálním 

vývoji. Dochází k výrazné diferenciaci mezi dívčí a chlapeckou populací.  

Jansa a kol. (2012) uvádějí, že v růstu těla (výšce i hmotnosti) se projevuje 

rozdílnost jak mezi chlapci a dívkami, tak mezi jednotlivci. Obvyklý pomalejší nárůst 

hmotnosti vůči rychlejším výškovým nárůstům způsobuje zvláště v prepubertě určitou 

pohybovou diskoordinovanost a vyšší unavitelnost. Spotřebuje se velké množství 

energie na úkor ještě ne zcela vyvinutého svalového aparátu. Teprve když končí 

puberta, dochází v tomto smyslu k určité proporcionalitě (stavba těla). Souběžně roste i 

vitální kapacita plic, zvyšuje se i váha a výkonnost srdce, a tím i tělesná výkonnost. 

Větší tělesná výkonnost se značí také tím, že u dětí můžeme pozorovat větší zájem o 

sportovní činnosti. Především chlapci rádi soutěží a před ostatními se předvádějí. 

Sebepřeceňování vede také ke zvýšené úrazovosti. Některé děti jsou schopné zvládnout 

i specializované sportovní dovednosti na vysoké technické úrovni.  

„Sféra sociální a psychická je jakoby ovlivněna jejich tendencí akcelerovat 

vlastní vývoj směrem k dospělosti. Děti se snaží napodobovat dospělé jak mimikou či 

gestikulací, tak i stylem oblékání, způsobem vyjadřování apod.“ (Jansa a kol. 2012) 

V tomto věkovém období si teprve děvčata i chlapci utužují své vztahy a 

vznikají různé skupinky. Děti, kterým rodiče umožní dělat nějaký sport, si většinou 

najdou nejvíce kamarádů právě tam. Vztahy většinou vydrží, dokud některé z dětí se 

sportem neskončí. Ty nejsilnější vztahy přetrvají i déle. 

Proto souhlasíme s Jansou a kol. (2012), kteří ve své knize uvádějí, že roste 

význam party, vznikají důvěrná přátelství a první lásky, kamarádské vztahy především u 

dívek mohou často procházet kritickým obdobím. V citové oblasti je puberta 

nejsložitější periodou. Pubescenti jsou citově mimořádně vnímaví a citliví. Proto 

bychom se měli vyhnout emočním otřesům, které jsou zbytečné. Charakteristický je 
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bezdůvodný stud, urážlivost, podrážděnost. Nepříznivá bývá i jejich reakce na trest, 

zvláště je-li udělován před skupinou vrstevníků, což je podle nich před skupinou 

snižuje.  

 

2.2  Charakteristika trenéra 

Pod pojmem trenér si představíme někoho, kdo má mnoho zkušeností a 

přirozený respekt. Někoho, kdo zvládne bez problémů vést celé družstvo, aniž by se mu 

cokoliv vymykalo kontrole. Myslíme si, že by děti měly ke svému trenérovi vzhlížet a 

s radostí plnit jeho požadavky.  

Jaký by měl ale správný trenér doopravdy být? Trenéra popisuje Dovalil a kol. 

(2009) jako někoho, kdo je schopen hráčům poskytnout vědomosti o tréninku  

a utkáních, zabývá se motivací sportovců, formuje postoje a chování lidí, koordinuje 

vztahy účastníků, organizuje trénink, realizuje ho, tj. volí obsah, prostředky a metody, 

prakticky vede tréninkové jednotky atd. 

Někdo má raději trenéra klidnějšího, někdo dá zase přednost trenérovi, který 

narovinu řekne, co si myslí, trenéra který umí vypustit emoce na povrch.  

Podle 200 dotázaných studentů by měl dobrý trenér být především: 

trpělivý     flexibilní 

zkušený     přístupný novým nápadům 

dobrý komunikátor    nezaujatý 

motivátor     se schopností učit 

se smyslem pro humor   dochvilný 

dobrý organizátor    s hlasitým hlasem  

     (Cassidy, Jones, Potrac, 2004) 

Označení trenér se v českém jazyce používá pro označení funkce člověka, který 

zajišťuje a hlavně vede trénink sportovce (Svoboda, 2003). Podle Jansy a kol. (2012) je 

tento pojem přejatý z angličtiny (to train = vyučovat, instruovat, připravovat), kde je jím 
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označován člověk, který pečuje hlavně o kondici sportovce. Českému termínu trenér 

spíše odpovídá anglické „coach“ (kouč), které se v češtině rovněž používá, zejména ve 

sportovních hrách, ale i v jiných sportech, jejichž průběh je časově dlouhodobější  

(např. úpolové sporty, vytrvalostní disciplíny aj.) Jedná se o specifickou roli, která vede 

jedince nebo družstvo v soutěži – pomáhá mu v technických, ale také v taktických 

projevech. Mezi trenérské kompetence u nás patří tedy také koučování. Specifikace 

odděleného vykonávání role kondičního trenéra a kouče různými osobami je běžnější 

v soutěžích vyšší a nejvyšší soutěže.  

„Pokud chcete pomoci svým svěřencům, aby poznali sebe sama, musíte jako 

trenér znát především dobře sám sebe. Pokud jste vyrovnaný, máte jasno v zaměření 

tréninku a jste zodpovědný, tak můžete tyto vlastnosti předávat druhým. Když sportovci 

vidí, že se chováte rozumně a odpovědně, pravděpodobně se budou chovat jako vy. 

Pokud při řízení týmu ukážete, že jste charakterní a svědomitý, odrazí se to i na jejich 

chování. Mladí lidé si vždy hledají své názory. Přijímají za své to, co obdivují u svých 

učitelů a trenérů. Jako trenér si musíte uvědomit, že to, co učíte, může být méně 

důležité, než váš charakter a filozofie tréninku. Zcela jednoduše řečeno – chování 

sportovců závisí na příkladu, který jim dáváte. Vaši svěřenci se pravděpodobně snaží 

mnohem více stát se takovými, jako jste vy, ne takovými, jak byste chtěl, aby byli. 

Nemůžete vytvořit konzistentní a pozitivní zaměření tréninku pro vaše svěřence, jestliže 

nejste schopen poznat sám sebe.“ (Martens, 2006) 

„A když poznáte svou vlastní osobnost se všemi chybami a nedostatky, pak prve 

budete schopen lépe pomáhat svým svěřencům překonávat různé konfliktní a složité 

situace. Pouze prostřednictvím sebeuvědoměním můžete stát kompetentnější a 

zodpovědnější některých oblastech svého života. Sebehodnocení vyžaduje být sám 

k sobě poctivý a upřímný – což je někdy poměrně bolestivé. Sebepoznání lze zlepšit 

dvěma následujícími způsoby: 

- Přemýšlet o svém přesvědčení a předpokladech. 

- Při kontaktu s lidmi je třeba mít na paměti princip zpětné vazby, tj. analyzovat, 

jak vás ostatní vidí a jak na vás reagují.“ (Martens, 2006) 
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2.2.1  Základní úkoly trenéra 

Každý trenér má své úkoly a povinnosti, které musí plnit. Je to práce velmi 

zodpovědná a může být i náročná, proto mívají hlavní trenéři i svého asistenta, který jim 

pomáhá nejen s tréninky, ale i s utkáním. U dětských kategorií mnohokrát funkci 

vedoucího družstva zaujímá některý z rodičů, který si vezme na starost například 

administrativní záležitosti. 

Svoboda (1996) tvrdí, že bez vymezení hlavních cílů a úkolů v trenérské práci se 

neobejdeme (normativní přístup). Určitě nebudeme schopni detailně a beze zbytku 

vyjmenovat všechny. Spektrum činností trenéra je velice široké – nároky se kladou na 

jeho trenérské vzdělání v oborech společenských i přírodovědných, ovlivněných 

významně skutečností, v jaké oblasti sportu pracujeme (sport vrcholový, výkonnostní či 

rekreační), u jaké věkové kategorie atd. Neměli bychom zapomínat, že nesledujeme 

pouze výkonnostní zaměření, ale také další úkoly, zvláště u začínajících sportovců – 

radost z pohybové aktivity, upevnění zdraví, kompenzaci a relaxaci po jednostranné 

psychické zátěži, aspekty socializační (vztahy ve skupině), smysl pro „fair play“, 

sebevýchovné aspekty. Přestože možnosti trenéra neabsolutizujeme – bereme v úvahu 

rovněž osobnostní disponovanost sportovce i podmínky společenského makro- i 

mikroklimatu promítající se do daného sporu (tradice, materiální zázemí, meziosobní 

vztahy atd.) – považujeme jej za činitele s rozhodujícím vlivem na dění v konkrétní 

sportovní skupině. Na trenérovi tedy především záleží, do jaké míry budou splněny dílčí 

úkoly tělesné a sportovní výchovy  

1. Utváření potřebných vědomostí o sportu (technika, taktika, pravidla apod.) 

2. Utváření nezbytných sportovních dovedností, hlavně pohybových. 

3. Rozvoj fyzické zdatnosti 

4. Utváření potřebných návyků, zvyků (režim dne, životospráva...) 

5. Rozvoj senzorických a kognitivních schopností (periferní vidění, pozorování, 

rozhodování apod.) 

6. Regulace meziosobních vztahů ve sportovní skupině 
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7. Všestranné působení na vlastnosti osobnosti sportovce (sebepojetí, 

ukázněnost, cílevědomost apod.)  

(Jansa a kol, 2012) 

 

2.2.2  Cíle trenéra 

Cíle ve sportu 

Cíle trenéra obvykle vycházejí ze tří velmi rozšířených kategorií: 

1) Trénovat tým, který vyhrává. 

2) Pomoci mladým lidem, aby se pro ně sport stal zábavou. 

3) Pomoci mladým lidem rozvíjet se: 

- Fyzicky – zlepšovat fyzickou kondici, rozvíjet zdravé návyky a vyhýbat se 

zraněním. 

- Psychicky – učit se kontrolovat emoce a rozvíjet sebehodnocení. 

- Společensky – učit se vzájemné spolupráci a vhodnému společenskému chování. 

 

„Který z těchto cílů je pro vás důležitý? Výhra? Zábava? Pomoc mladým lidem 

v jejich psychickém i fyzickém rozvoji? Možná považujete všechny tři kategorie za 

rovnocenné, ale je tomu opravdu tak? Co uděláte, pokud si budete muset vybrat, čemuž 

se někdy nevyhnete? Trenéři se musí často rozhodovat, zda preferovat vítězství i za 

cenu sportovcova zdraví, nebo zda dát přednost dlouhodobějšímu rozvoji potřebných 

schopností. Jaké budou potom vaše priority?“ (Martens, 2006) 

Z našeho pohledu je u žákovských kategorií důležité klást důraz hlavně na to, aby se 

pro ně sport stal zábavou a do budoucna jim pomohl se rozvíjet ve všech oblastech. Je 

dobré s dětmi co nejvíce hrát různé hry, často je chválit a povzbuzovat. Často měnit 

pohybovou aktivitu, aby děti udržely pozornost a činnost je nezačala nudit. Také 

v kategorii mladších žákyň by se tato pravidla měla dodržovat. Čím jsou ale starší, měly 
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by se zvednout nároky na disciplínu a určitá pravidla a proložit tím tak zatím pouhou 

zábavu. 

Martens (2006) uvádí, že výhra pro trenéry není důležitá, přitom ale v tréninku tuto 

zásadu nedodržují. Trenéři se často věnují pouze těm nejlepším a nejtalentovanějším 

svěřencům, raději nechají hrát zraněné sportovce, než aby dali šanci jiným, ale ne tak 

dobrým hráčům. K těm zaujímají spíše pohrdavý postoj. Tímto jednáním dávají najevo, 

že výhra je pro ně důležitější než rozvoj sportovce. U nás se nabízí sportovní aktivity, 

které jsou zaměřené na mladé lidi, na jejich rozvoj po stránce fyzické, duševní i 

společenské a od trenérů hlavně chce, aby se soustředili především na přirozený rozvoj 

dítěte. Přesto někteří trenéři dávají přednost vítězství nad harmonickým rozvojem 

osobnosti sportovce.  

Jůva (2006) uvádí, že dalším možným cílem trenéra může být také vybírání mládeže 

se schopnostmi pro sport, dát jim příležitost ve sportovních aktivitách, stanovit možnou 

specializaci, dosáhnout výkonů. Snažit se o rozvinutí schopností a motorických kvalit, 

podpořit vzdělávání a rozvoj v technice, psychice a teorii. Co nejdříve vychovávat 

v duchu fair-play, vést je k zodpovědnosti a také zlepšit a udržet optimální zdravotní 

stav. 

 

2.2.3  Trenérské styly vedení 

Každý člověk se k ostatním lidem chová jinak. Každý máme svůj styl chování. I 

trenér má svůj způsob chování, který používá v kontaktu s dětmi. 

Podle Periče (2008) rozlišujeme tři základní styly trenérského vedení: autoritativní, 

demokratický a liberální. 

Autoritativní vedení 

S tímto stylem vedení se můžeme setkat především u malých dětí. S dětmi 

nemžeme příliš diskutovat o problémech a jejich řešení, protože mají velmi malé životní 

a sportovní zkušenosti. Významnou roli hraje i nedostatečně vyvinutá nervová soustava. 

Dětem bychom měli neustále vysvětlovat a opakovat, proč se rozhodujeme a děláme 

věci určitým způsobem. Častou chybou začínajících nebo méně vzdělaných trenérů je 
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to, že automaticky aplikují autoritativní styl za všech okolností. Autoritativní styl 

většinou používáme v době, kdy se družstvu nedaří (např. nepříznivý stav utkání) a 

vidíme, že tento výsledek je dán například nedisciplinovaností. V tu chvíli bychom 

neměli připustit diskuzi, ale uplatnit právě autoritativní styl. 

 

Demokratický styl vedení 

 Demokratický styl by měl být součástí práce trenéra už od nejmladších dětí a 

jeho význam s přibývajícím věkem dětí narůstá. Už u nejmenších dětí můžeme společně 

rozhodovat o tom, jestli půjdeme hrát basketbal nebo raději kopanou, a proč jsme 

zařadili do tréninku nácvik přemetu stranou. Se staršími dětmi můžeme přistoupit i k 

určité diskuzi na téma strategie v utkání, příklady řešení kázeňských problémů, 

popřípadě, která cvičení připadají mladým sportovcům vhodnější z hlediska jeho 

uplatnění v utkání. Děti potřebují cítit, že je dospělý respektuje a naslouchá jim, a proto 

by měl trenér zvolit takový problém, který děti vyřeší a jehož výsledek významně 

neovlivní chod družstva ani jeho výkonnost. Neměli bychom ale zapomínat na to, že 

vždy by měl mít poslední slovo trenér. 

 

Liberální styl vedení 

Není „stylem“ v tom pravém slova smyslu, ale spíše dokladem nerozhodnosti či 

neschopnosti trenéra. Vždy bychom měli pečlivě zvažovat  

jeho zařazení, ale na druhou stranu se mu v určitých případech nevyhýbáme.  

Svůj smysl má v přechodném období, kdy si děti sami určují, co chtějí dělat v tréninku, 

při různých mimotréninkových akcích a výletech. 

 

2.2.4  Trenér dětí 

 Chtěli bychom připomenout, jaké to je, být trenérem dětí. Zabýváme se zde 

analýzou trenérů v kategorii mladších žákyň. Je zapotřebí, aby se trenér v dětských 

kategoriích choval ke svým svěřencům jinak než u dospělých. Měl by být přátelský se 

smyslem pro trpělivost a snahou dovést malé házenkáře k co nejlepším výkonům, 
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nikoliv výsledkům. Příliš cholerický trenér, který chce pouze vyhrávat, může děti 

stresovat a házenou jim tak znechutit. 

 To, jakého výsledku v utkání dosáhneme, nemusí být závislé pouze na tom, 

kolik má trenér znalostí v dané disciplíně. Může se to odrážet také na komunikaci mezi 

trenérem a hráči nebo na tom, zda jim je schopen situaci správně a jednoduše vysvětlit. 

 

Přístup k tréninku s jednoduchou filosofií: 

 Být ke svým hráčům vždy poctivý a upřímný. 

 Svá rozhodnutí vysvětlovat každému hráči zvlášť. 

 Zájmy hráčů jsou vždy na prvním místě. 

(Bouche, 1999) 

  

Spousta trenérů, kteří se v této době pohybují v dětských kategoriích, má za 

sebou také svou úspěšnou sportovní kariéru. Když potom se svou kariérou skončí, 

ubírají se k trenérské práci. Mají s házenou spoustu osobních zkušeností, a právě proto 

jsou schopni velmi dobře poradit svým svěřencům, které později trénují. Máme ale také 

trenéry, kteří jsou v trenérské kariéře velmi úspěšní, i když se předtím házené ani jiným 

sportovním hrám jako hráči nevěnovali. 

Autoři se ovšem v tomto názoru rozcházejí. Podle Jansy, Dovalila a spol. (2007) 

domněnka, že stačí mít pozitivní vztah ke sportu spojený s bývalou aktivní sportovní 

činností a dále absolvovat krátkodobé kvalifikační školení, neobstojí. Tento přístup není 

ale názorem všech. Mnozí bývalí vrcholoví i výkonnostní sportovci chápou tuto 

tématiku daleko problémověji a komplexněji. 

V žádném případě se neprokázalo, že by existovala „přímá úměra“ mezi úrovní 

sportovní (trenér jako bývalý hráč) a odváděnou úrovní trenérské práce. Z praxe víme, 

že existují bývalí skvělí hráči, kteří se stali i trenérskými legendami. Ale i naopak 

spousta bývalých úspěšných sportovců na své sportovní úspěchy v trenérské práci nikdy 
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nenavázala. Bývalá výkonnost je jistě zejména pro začátek trenérské dráhy cennou 

zkušeností, a to zvláště při vedení mladých sportovců, kde by měl trenér fungovat jako 

jejich vzor. Pokud ale není vlastní trenérská práce založena na koncepčních odborných 

základech a mezilidských vztahů, tak bývalá sportovní prestiž situaci nezachrání. 

Zrovna tak existují úspěšní trenéři, kteří za sebou mají hráčskou kariéru, ale na úrovni 

podstatně nižší. Logicky i opačně – mnoho z těchto „hráčsky bezejmenných“ se ani jako 

trenéři nijak zvlášť neuplatnili. 

Podle Jansy, Dovalila a spol. (2007) z toho tedy vyplývá, že k tomu, abych se 

stal uznávaným trenérem (komplexně, tj. nikoli „jen“ v oblasti kondice apod.), je 

nezbytná alespoň nějaká sportovní minulost, byť třeba na nižší úrovni. Těžko si lze 

představit ve sportovních hrách úspěšného trenéra, který nikdy neprošel rolí hráče.  

 Podle Periče (2012) být trenérem dětí je velmi složitá činnost, která vyžaduje 

množství znalostí z různých oborů. V praxi se často stává, že s trénováním dětí začínají 

sportovci po ukončení aktivní kariéry. Zcela určitě mají jeden z důležitých předpokladů 

být dobrým trenérem, a to znalost vlastní disciplíny a schopnost předvést základní 

dovednosti. Ale jenom to dnes nestačí. Takovým trenérům často chybí hlubší znalosti o 

jejich nedospělých svěřencích a o přístupu k tréninku v dětském věku. A tak se stává, že 

opakují tréninky, které si pamatují z doby, kdy sami aktivně sportovali a pouze je 

přizpůsobují věku a velikosti dětí. Děti nejsou „malí dospělí“ a není možné na ně 

pohlížet jako na zmenšenou kopii dospělého. Jedná se sice o lidskou bytost, ale dítě se 

od dospělého odlišuje téměř ve všem, na co si vzpomeneme. Má jinou stavbu kostí, 

jinak mu pracuje srdce, jinak vnímá, jinak myslí, má jiné sociální vztahy atd. S jistou 

nadsázkou bychom mohli říci, že děti a dospělí jsou dva různé biologické druhy. Proto 

je znalost vlastní specializace jistě výhodou, ale ještě nezaručuje dostatečnou kvalitu 

tréninkového procesu.  

Trenér by měl svou práci vést zodpovědně a pečlivě. Měl by umět pracovat 

s dětmi, svou práci dělat rád a udělat si na ní potřebný čas. Je dobré, když si trenér své 

přípravy na trénink dělá předem a nevymýšlí cvičení až na místě. Právě potom se může 

stát, že jsou cvičení pokaždé stejná a děti nudí. 

Zásady formulované pro přípravu dětí, se netýkají jen toho co, jak a kdy dělat, 

ale měly by se zabývat také obecnými otázkami sportovní výchovy dětí. Týkají se 
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především vztahu dospělých k dětem a jejich přístupu v průběhu tréninku. Ten by měl 

být vytvořen na základě vzájemné důvěry, radostné atmosféry a s možností vyjádření 

vlastních názorů. Velmi důležitá je i motivační stránka tréninku. Realizační tým by se 

měl snažit o to, aby ve družstvu převažovala pozitivní motivace, která naplňuje potřebu 

dětí mít atmosféru pohody, kde se nebojí projevit se. Proto jsou důležité pochvaly a 

povzbuzení. Každý člověk raději slyší, že je úspěšný, šikovný a chytrý, než že je 

neschopný, pomalý a neobratný. A u dětí se jedná o požadavek zásadní. Samozřejmě, 

stejně jako není možné děti jen kritizovat, tak se nemohou pořád jen chválit. Z tohoto 

důvodu je vhodné respektovat přibližný poměr odměn (pozitivních hodnocení), a to 

v poměru 3-4:1. Nejprve bychom měli dítě říct dítěti něco pozitivního a teprve potom 

zdůraznit, kde udělal chybu a jak ji napravit. Když už kritiku trenér použije, měl by se 

vyhnout obecným frázím typu: „všechno bylo špatně“, „jsi úplně k ničemu“ apod. 

Trenér by se měl snažit, aby veškerá hodnocení (ale především ta negativní) byla 

konkrétní (např. „odraz byl proveden příliš brzy“, „ruka byla u pasu a nikoliv 

v upažení“ apod.).  

 Podle Šauerové (2013) probíhá sportovní činnost v podmínkách sociální 

interakce jednotlivých účastníků aktivit. Vzhledem k tomu, že klesá počet sportujících 

dětí, je nutná právě dobrá komunikace jak mezi hráči a trenérem, tak mezi hráči 

navzájem. Komunikace totiž z velké části ovlivňuje vztah dítěte k pohybovým 

aktivitám. 

 Vztah dětí ke sportu a pohybu se utváří za působení mnoha podmínek a neustále 

se vyvíjí. Jak již bylo popsáno výše, jednou z nejpodstatnějších je kvalita sociálních 

interakcí a komunikace, s nimiž se dítě začínající se sportem, na tréninku setkává. 

Pokud chceme dosáhnout pozitivní sociální atmosféry, v níž se dítě bude cítit dobře, a 

to i třeba přes prvopočáteční zjištění, že nároky na tělesnou námahu jsou v tréninku 

vyšší, než si samo původně představovalo, je velmi podstatné mluvit o svém očekávání, 

zájmu, představách i potřebách. 

 Většinou mívá ve sportovních hrách hlavní slovo trenér. Je ale nutné, aby si 

uvědomil, že vztahy ve sportu jsou mnohosměrné a je důležité pečlivě spolupracovat i 

s dalšími subjekty, u dětí a mládeže hlavně s rodinou sportovce a školou. 
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 Šauerová (2013) také uvádí, že ve vrcholovém sportu má trenér k dispozici 

odborníky, jako třeba sportovního psychologa. V mládežnických kategoriích ale musí 

trenér zvládat více odborných rolí najednou. Podstatnou roli hraje v jakékoliv 

komunikaci volba vhodné komunikační strategie, komunikačních prostředků a také 

ohled na faktory, které celkový obsah komunikace ovlivňují. Stejně významnou roli 

hrají uvedené faktory i při motivaci dětí ke sportu. Je nezbytné, aby trenér dovedl 

různým skupinám a jednotlivcům sdělit určitý záměr, aby s nimi uměl komunikovat, 

dovedl naslouchat, aby volil vhodné verbální a neverbální prostředky komunikace 

k řízení jednotlivce i družstva. V praxi ale velmi často vidíme, že trenéři zapomínají na 

vliv základních faktorů, které do kvality komunikace a i následného řízení tréninkového 

procesu jednotlivců i družstev zasahují. Je proto důležité věnovat pozornost zejména 

vybraným oblastem v interakci trenér – dítě.  

 

2.2.5  Vztah trenér a hráč 

 Vztah mezi hráčem a trenérem je založen na vzájemné komunikaci a důvěře. 

Prvotní podmínkou vedení, učení a nařízení je výměna informací. Zadání úkolů, 

požadavků, kontrola a zpětná vazba bývají doprovázeny oboustranným emocionálním 

doprovodem a vymezením odpovědnosti. Interakce obsahuje: 

- Výměnu sdělení – rozhovor 

- Příjem sdělení – naslouchání 

- Neverbální reakce – emoční výrazy 

- Tenzi sdělení – důležitost a obtížnost obsahu 

Podle Bukače (2005) hráči oceňují a vyžadují učitelskou schopnost trenéra. Pokud 

trenér chce hráče oslovit, většinou používá jména. Když ve styku chybí slova, nebo jsou 

používána nevhodná slova (sarkasmy), dochází většinou ke zklamání, neochotě 

naslouchat, laxnosti a nepozornosti. Ocenění za snahu je to, co hráč od svého trenéra 

očekává. Kladná hodnocení by měla převažovat záporná v poměru asi 3:1. Když hráč 

předvěde dobrý výkon, může za to být odměněn třeba samolepkou. V komunikaci mezi 
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trenérem a hráčem je důležitý jejich vztah mezi nimi, mentální flexibilita, smysl pro 

rozhodování a kontrola emocí.  

„Vztah mezi trenérem nebo pedagogem volného času a mladým sportovcem vzniká 

kontaktem. Pokud se při kontaktu povede trenérovi zaujmout, vzniká vztah. Pro 

výchovu ve volném čase na základě vztahu by se dalo použít i následující schéma: 

setkání – zaujetí osobností trenéra – navázání vztahu, zde mladý sportovec poznává 

hodnoty uznávané trenérem – přijme je, snaží se podle nich žít a předávat je dál. 

Důležitou součástí vztahu mezi trenérem a malými sportovci je vytvoření atmosféry 

důvěry. Ve vztahu sportovci – trenér, trenér – sportovci, je důležitá vzájemná důvěra a 

vzájemné respektování. Je také sledována vzájemná komunikace, tolerování, 

neprosazování se na úkor druhých, vzájemně si naslouchat a ocenit jeden druhého.“ 

(Pávková, Hájek a kol., 2003) 

Trenér by se měl snažit zvyšovat hráčům sebevědomí a motivovat je k dalším 

výkonům. Velkou výhodu má hráč, který si věří a věří také svému družstvu. Může 

potom podat svůj nejlepší výkon a postupně se lepšit. Je na trenérovi, jestli a jakou 

variantou k vyššímu sebevědomí hráči pomůže. Na malé děti nejvíce platí pochvala a 

vyzvednutí jeho kladných schopností při hře. To na ostatní může platit jako motivace, 

aby se snažily dosáhnout stejných nebo lepších výkonů jako pochválený spoluhráč. 

Další variantou k zvýšení motivace může být sledování utkání nejvyšších lig dospělých 

kategorií. 

Podle Dovalila a kol. (2009) psychologická příprava pomáhá dětem především 

k získávání odolnosti, důvěry ve vlastní schopnosti a sebevědomí. Není dobré nízké 

sebevědomí a poraženecký přístup, ale ani přílišné přeceňování vlastních možností, 

které obvykle vede k podceňování soupeře. K prvotním cílům psychologické přípravy 

dětí patří zdravé sebevědomí a přiměřená touha po měření výkonů v soutěžích. 

Další úkoly psychologické přípravy se týkají motivace. Jde o to vést děti k tomu, 

aby se chtěly samy od sebe zlepšovat a rozvíjet svou výkonnost. Optimální je, když 

samy chtějí trénovat a mají snahu si spíše přidávat. K tomu mohou pomoci motivační 

hesla v šatnách či na sportovištích, která jednoduchým a srozumitelným způsobem 

dětem připomínají základní principy tréninku a zásady pro podání dobrého sportovního 

výkonu.  
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2.3  Instrukce, korekce, zpětná informace, pozorování 

Dobrý (1988) uvádí, že instrukce je nejčastější formou trenérova chování. K tomu, 

aby byla co nejlépe pochopena, by měla obsahovat vždy co nejmenší počet slov, přesně 

vyjadřujících konkrétní činnost. Správně a vhodně formulovaná instrukce je podmíněna 

vědomostmi trenéra a jeho slovní zásobou.  

Chvála, povzbuzení i odměny jsou jistě od trenéra nejlepší prostředky, jak 

motivovat sportovce, především děti, k co nejlepším výkonům. Ovšem aby tyto výkony 

byly také správně technicky i takticky provedené, je občas nutná také korekce neboli 

oprava provedených chyb. Trenér by měl bezprostředně po odehrané situaci svému 

svěřenci říci, co udělal špatně, ale především jak svou chybu napravit. Někteří trenéři 

nad svými hráči jen mávnou rukou, když ve hře udělají nějakou chybu, nebo na ně 

pouze křičí. Trenér by měl být vždy schopen poradit, jak řešit situaci, která na poprvé 

hráčům nevyšla. 

Farana a Vaverka (2012) tvrdí, že v tréninkové praxi je kvalitativní analýza mnohdy 

jedinou možností, jak rozpoznat prováděné technické chyby, zařadit vhodná průpravná 

cvičení pro jejich korekci a dosáhnout tak lepšího sportovního výkonu. Trenéři 

přicházejí před své svěřence s představou o ideálním provedení pohybové činnosti. 

Tento ideál se potom může porovnat s předvedeným výkonem. Znalost pohybové 

činnosti a také znalost pravidel sportovní disciplíny jsou nutnou podmínkou pro 

přiblížení se tomuto ideálu. Prvním krokem při provádění kvalitativní analýzy je 

dokonalá znalost pohybu, který chceme vyšetřovat. Nejdůležitějším úkolem přípravy je 

vymezení kritických míst v pohybové činnosti a identifikace biomechanických 

proměnných, které se primárně podílejí na průběhu pohybu. Jako zdroj informací o 

pohybu mohou sloužit vlastní zkušenosti, názory expertů v oboru a zejména 

publikované výsledky vědeckých výzkumů (Knudson & Morrison, 2002; Carr, 2004). 

Všechny přístupy mají za cíl vytvoření teoretického modelu, který vymezuje hlavní 

znaky efektivní techniky a výsledek sledovaného pohybu (Hay & Reid, 1988). 

Pozorování je podle McGinnise (2005) krokem, který vyžaduje předem připravený 

důkladný plán zahrnující odpovědi na čtyři základní otázky: Koho pozorovat? Jaké jsou 

podmínky pozorování? Kde pozorovat? Na co se zaměřit? Třetí krok kvalitativní 

analýzy má dva rozdílné procesy: hodnocení a diagnózu. Podstata hodnocení vychází z 
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posouzení kvality kritických míst v jednotlivých fázích v průběhu pohybu. Během 

hodnocení uvažujeme nejen o příčině chyb, ale i jejich důsledcích. Chybou rozumíme 

rozdíl mezi „ideálním“ provedením a aktuálním provedením sportovce (Čuk & 

Karácsony, 2004). Chyby v provedení v jedné fázi mají posloupný efekt a mají za 

následek chyby v dalších fázích pohybu (Uzunov, 2010). Je proto důležité, aby trenér 

rozuměl příčině a vztahům mezi chybami, aby byla možná jejich náprava (Uzunov, 

2010). Diagnóza je souhrn poznatků vyvozených ze shromážděných informací a slouží 

jako podklad pro výběr nejvhodnějších zásahů pro zlepšení výkonu (Knudson & 

Morrison, 2002). Intervence zahrnuje poskytování zpětné vazby, zásahy do techniky 

provedení nebo doporučuje cvičení pro zlepšení výkonu (Knudson & Morrison, 2002). 

 

 Z práce Holoubkové (1985) vyplývá, že korekci provádí sám trenér nebo může 

dát slovo hráči či celé skupině. V tom případě by se korekce mohla taktéž vyskytovat u 

hráče ve funkci nebo u skupiny ve funkci. Bylo ale zjištěno, že významně převažuje 

korekce prováděná trenérem. U hráčů mládežnického věku by trenér nemohl nechat 

korekci pouze na svých svěřencích, jelikož ještě nemají s házenou dostatek zkušeností. 

Z výsledků práce Holoubkové (1985) je zřejmé, že u učitelů na základních školách a 

gymnáziích, kteří byli sledováni, se z forem chování nejčastěji vyskytovala instrukce, 

následuje pozorování, posuzování a až na čtvrtém místě se objevuje korekce. V pořadí 

na 4. místě se korekce zaznamenala jak u jednotlivých analyzovaných učitelů, tak 

celkově. 

 

 U všech trenérů, které ve své práci sledoval Čejka (1982) a to trenérů 

prvoligového družstva házené mužů bylo zjištěno, že se korekce vyskytovala na 4. 

místě. Nejčastěji se u těchto trenérů objevovalo mlčenlivé pozorování (57,1 - 67,3%), 

dále instrukce (17,9 – 24,3%), zpětně informovali (7,0 – 13,2%) a až na 4. místě se 

objevovala korekce (4,2 – 7,8%). Výsledky Šmirkla (2014), který sledoval fotbalové 

trenéry mládežnických kategorií, nám ukazují, že v prohraném utkání dosáhla korekce 

také čtvrtého místa, a to 10%. Z největší části se objevovalo pozorování 46%, dále 

zpětná informace 23% a instrukce 13%. Druhé sledované utkání, které skončilo jasnou 

výhrou, se korekce objevuje na třetím místě společně s instrukcí 16%. Vyšší hodnoty 

mělo pozorování 35% a zpětná informace 23%. Podle Dobrého (1988) je pozorování 

forma chování, která je spojená s mlčením a je zaměřená na kontrolu nebo diagnózu 
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činnosti prováděné hráči. Co a jak trenér pozoruje, se dá usoudit podle toho, jak se 

v daných situacích neprodleně za pozorováním zachová. Jeho projevy mají většinou 

formu zpětné informace nebo korekce. Pokud trenér pozoruje hru, měl by vědět, kam se 

postavit při pozorování pohybu, jakou vzdálenost zvolit, z jakého úhlu pozorovat, 

jedná-li se o detaily pohybu, jak zjednodušovat pohyb, jak sledovat pohybové vztahy, 

rozsah pohybu apod.  

 

 Další formou chování je podle Dovalila (1988) zpětná informace, která se 

vztahuje k průběhu nebo k výsledku vykonané činnosti. Pro sportovce je to jedna 

z nejdůležitějších forem chování. Může posilovat a zpevňovat osvojované činnosti.  

Př.: paže byla málo napnutá. Bylo to výborné.  

 

 Druhy projevů mohou být u trenérů různé. Jejich chování a projev mohou 

ovlivňovat různé podmínky. Například stav utkání, místo utkání, chování a výkony 

hráčů na hřišti nebo třeba aktuální nálada trenéra. U Sotorníka (1978) se objevují 

výsledky ve vítězném utkání takovéto. Nejčastějším projevem bylo sdělení (42, 7%) 

před mlčením (41, 8%). Korekce dosáhla (12, 6%). Pokud se zaměříme na postojovou 

aktivitu trenéra, tak ve výsledcích, které ve své trenérské práci uvádí Höbelt (1979), 

zjistíme, že zaměření ve vztahu k emoční stránce převládají integrační tendence (tj, 

kladné hodnocení, přímá pomoc, povzbuzování) před dominantními tendencemi 

(záporné hodnocení, napomenutí, ironický projev) a v malé míře se vyskytuje neutrální 

tendence. Ve výrazně novější práci Šmikla (2014) jsou ale uvedeny jiné výsledky. Z 

 hlediska poměru dominance a integrace byl u trenéra zjištěn postoj středně dominantní 

a to jak ve vítězném, tak v prohraném utkání. 

 

2.4  Cíle a úkoly práce 

Cílem práce je analyzovat chování a projev trenérů z různých družstev 

v kategorii mladších žákyň. Během devíti turnajových utkání zaznamenat jejich 

výsledky a porovnat je s výsledky trenérů z jiných prací. Poté průměrné hodnoty na 

utkání našich trenérů porovnat mezi sebou. Diplomová práce na zvolené téma by nám 

měla ukázat postojové zaměření trenérů při utkáních.  
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Úkoly práce: 

1. provést rešerši dostupné literatury  

2. natočit záznamy tréninkových jednotek vybraných družstev  

3. získané podklady analyzovat pomocí metody ADI  

4. na základě výsledků analýzy formulovat závěry pro tréninkovou praxi sledovaných 

družstev  

 

2.5  Hypotézy 

V teoretické části zmiňujeme Periče (2012) a Šauerovou (2013), kteří uvádí, že 

trenéři by se měli snažit navozovat pozitivní motivaci a atmosféru a že pro děti jsou 

velmi důležité pochvaly a povzbuzení. Proto předpokládáme, že se u našich 

sledovaných trenérů bude nejčastěji vyskytovat integrační forma chování. 

Hypotéza 1: Předpokládáme, že v kategorii mladších žákyň převažuje u trenérů 

integrační forma chování, to znamená, že se hodnoty indexu pohybují od -1 do 0. 

 

V druhé hypotéze předpokládáme, že korekce během utkání neklesne pod 10%. 

Trenéři, které sledoval Čejka (1982), měli korekci nižší než 10%. Jednalo se ale o 

kategorii mužů, u kterých korekce nemusí být tak častá jako u žákovských kategorií. 

Podle nejnovější práce, kterou jsme měli možnost prostudovat, jsme se dozvěděli, že 

Šmirkl (2014) u sledovaných trenérů v žákovské kategorii, tzn. ve stejné kategorii, 

kterou sledujeme také my, vyšla korekce na 10%. Právě proto, že Šmirklova diplomová 

práce obsahuje stejné téma i stejnou sledovanou kategorii, jsme se rozhodli pro hodnotu 

korekce 10%. 

Hypotéza 2: Předpokládáme, že u trenérů v kategorii mladších žákyň neklesne 

během utkání zastoupení korekce pod 10%.  
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           3  Metodika práce 

Ke zpracování a vyhodnocení výzkumu nám pomohou zvukové záznamy, které 

byly nahrány během turnaje mladších žákyň, a které budeme analyzovat pomocí metody 

ADI.  

 

Sledovaný soubor   

      Studie se dobrovolně zúčastnili tři trenéři: 

 trenér A – muž, věk 37, jeho trenérská kariéra trvá 19 let, stále ve 

stejném družstvu a u stejné kategorie 

 trenér B – žena, věk 63, její trenérská kariéra trvá 20 let, také stále ve 

stejném družstvu 

 trenér C – muž, věk 50, jeho trenérská kariéra trvá necelých 19 let. 

Během této doby trénoval u družstva chlapců v kategorii mladších žáků, poté 

v kategorii mini a dnes již několik let trénuje mladší žákyně. 

      Všichni sledovaní trénují v kategorii mladších žákyň, vlastní trenérskou licenci C a 

mají za sebou aktivní sportovní minulost. Každý z nich je ale z jiného družstva. Tito 

trenéři byli vybráni čistě náhodně. Každý z nich byl analyzován ve třech utkáních o 

délce 20 minut. Oslovili jsme více trenérů, ale pouze někteří z nich byli ochotni s námi 

spolupracovat. Interakční profil pomocí analýzy didaktické interakce byl tedy zjišťován 

u 3 trenérů házené. 

      Trenér A pomohl svému družstvu v prvních dvou utkáních k vítěznému výsledku, 

třetí utkání skončilo prohrou. Trenér B vyhrál všechna tři utkání. Trenér C se svým 

družstvem vyhrál pouze první utkání, druhá dvě prohrál. 
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3.1  Analýza didaktické interakce (ADI) 

Hlasové záznamy jsme vyhodnotili pomocí analýzy didaktické interakce (ADI), a 

proto bychom chtěli ADI metodu blíže charakterizovat a upřesnit 9 kategorií, které 

systém ADI vymezuje. 

 

3.1.1 Charakteristika ADI 

Analýza didaktické interakce (ADI) je výzkumná metoda, využívající observační, 

záznamní a výpočetní techniky. Ty umožňují získat empirická data o činnostech 

účastníků didaktického procesu – učitele a žáků – ve vyučovací jednotce tělesné 

výchovy. Pod didaktickou interakcí rozumíme všechno to, co se děje mezi účastníky 

didaktického procesu a co je podstatné z hlediska jejich vzájemného působení a 

žádoucího efektu. Didaktická interakce je bezprostředně přístupná našemu smyslovému 

poznání a dalšímu studiu. Vzájemné vztahy, které jsou v pozadí, nejsou obvykle takto 

přístupné a je nutno je vysuzovat z charakteru didaktické interakce. 

„ADI umožňuje na základě získaných empirických dat reprodukci didaktického 

procesu. Tím vytváří předpoklady pro přechod od pouhého popisu jedinečných událostí 

ke zkoumání opakujících se tendencí didaktického procesu a k poznání jeho podstaty. 

Pomocí ADI je možné zaznamenávat děj ve vyučovací jednotce a relevantní souvislosti 

na časové ose a formulovat nejrůznější výzkumné úkoly, které by odpovídaly na otázku 

jaký je, jaký byl a jaký by měl být didaktický proces. Předností ADI je vysoká 

spolehlivost získaných didaktických faktů, časová neomezenost při jejich zpracování a 

možnost uchování pro další výzkumy. Jádrem metody je kategoriální systém, v němž 

jsou všechny deskriptory pozorované didaktické skutečnosti vymezeny a utříděny.“ 

(Dobrý a kol., 1997) 

Objektem interakčního výzkumu se mimo jiné stala také činnost trenéra házené 

v tréninkové jednotce (Bican, 1978, Kovařík, 1980) a v utkání (Kazda, 1979,  

Höbelt, 1979, Hochmal, 1982, Rech, 1982). Poznatky byly také získány analýzou 

chování trenéra házené ve vítězném utkání (Sotorník, 1979) a v prohraném utkání 

(Vojta, 1980). 
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3.1.2 Kategoriální systém ADI 

„Základem ADI je 9 kategorií a 78 subkategorií, které nám přesně popisují danou 

situaci. Analýza didaktické interakce je metoda, která je velice úzce spojena 

s kinantropologií, pedagogikou a dalšími vědními obory, které z nějakého úhlu 

analyzují didaktickou interakci.“ (Šafránek, 2011) 

 

9 kategorií vymezuje: 

 formy chování učitele, 

 Formy chování žáka nebo skupiny žáků ve funkci, 

 Formy projevu učitele, 

 Postojovou aktivitu učitele míru vyjádření věcného obsahu, 

 Druh činnosti, která je předmětem didaktické interakce, 

 Činnost žáka, skupiny a celé třídy, determinující současně vztah učitele 

k ostatním účastníkům didaktického procesu. 

(Dobrý a kol., 1997) 

 

Jednotlivé rozdělení forem učitelova chování:  

 

 Instrukce - Vztahuje se k novým činnostem žáků, určuje a popisuje novou 

činnost, spouští nebo ukončuje činnost žáků. Upozorňuje na kritická místa 

činnosti žáků, která bude bezprostředně následovat. Dále se jedná o slovní 

dopomoc k činnosti, nápovědu.  

 

 Korekce - Forma chování požadující okamžitou nebo časově poněkud 

oddálenou změnu v provádění činnosti – vztahující se k některým kritickým 

místům, nebo částem již vykonané činnosti.  
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 Zpětná informace - Vztahuje se k průběhu nebo výsledku vykonané činnosti, 

hodnotící činnost nebo její výsledek.  

 

 Oznámení - Forma chování nemající podobu instrukce, korekce nebo zpětné 

informace.  

 

 Dotaz - Forma chování vyžadující odpověď, odstraňující nejasnosti, 

nepřesnosti.  

 

 Recepce - Jedná se o přijímání různých sdělení, odpovědi, dotazy v přímém 

komunikačním spojení.  

 

 Pozorování - Forma chování zaměřující se na kontrolu nebo diagnózu činnosti.  

 

 Posuzování - Forma chování zaměřující se zjevně na hodnocení výkonu, 

dodržování pravidel.  

 

 Spoluúčast - Forma chování (bez mluveného projevu), předcházející možným 

úrazům, dopomoc, záchrana.  

 

 Nejasná situace - Učitel je rušen různým mimovyučovacím zásahem, kdy se 

jedná o mimovyučovací záležitosti, kdy je vzdálen, kdy je vázán přípravou 

pomůcek atd.  

 

                                                                                                 (Dobrý a kol., 1997)



30 

 

Souhrnný přehled kategorií a subkategorií ADI 

 

1. KATEGORIE – obsahuje formy trenérova chování, tvořící zjevnou 

část učitelovy činnosti. 

 Instrukce       

 Korekce 

 Zpětná informace      

 Oznámení + jiné projevy 

 Dotaz        

 Recepce 

 Pozorování      

 Posuzování 

 Spoluúčast, dopomoc     

 Nejasná situace 

 

2. KATEGORIE – obsahuje formy chování hráče ve funkci. „Hráč ve 

funkci“ je výkon role, do níž byl hráč delegován trenérem a převzal 

od něj některá jeho rozhodnutí a úkoly. 

 Instrukce       

 Korekce 

 Zpětná informace      

 Oznámení 

 Dotaz        
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 Recepce 

 Pozorování      

 Posuzování  

 Záchrana         

 Necvičební úkol 

 Demonstrace 

 

3. KATEGORIE – obsahuje formy chování skupiny hráčů ve funkci. 

„Skupina hráčů ve funkci“ je výkon role, do níž byla skupina hráčů 

delegována trenérem a převzala některá jeho rozhodnutí a úkoly. 

 Instrukce       

 Korekce 

 Zpětná informace      

 Oznámení 

 Dotaz        

 Recepce 

 Pozorování      

 Posuzování 

 Demonstrace   

 

 

 

     



32 

 

4. KATEGORIE – obsahuje formy projevu trenéra. 

 Řečový projev      

 Řečový a pohybový projev 

 Pohybový projev      

 Nonverbální akustický projev 

 Mlčení       

 Taktilní projev 

 Písemný a případně řečový projev    

 Obrazový a případně řečový projev                                                                          

 Nonverbální akustický a řečový projev     

 Taktilní a řečový projev 

 Pohybový a nonverbální akustický projev 

 

5. KATEGORIE – obsahuje druhy postojové aktivity a míry vyjádření 

věcného obsahu. Postojová aktivita se diferencuje na integraci, 

dominanci a neutrálnost. Integrace a dominance tvoří emocionálnost. 

Jejím protipólem je neutrálnost. 

 Integrace s vyjádřeným věcným obsahem  

 Integrace se zamlčeným věcným obsahem                                                                                     

 Dominance s vyjádřeným věcným obsahem  

 Dominance se zamlčeným věcným obsahem     

 Neutrálnost s vyjádřeným věcným obsahem        

 Neutrálnost se zamlčeným věcným obsahem     
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6. KATEGORIE – obsahuje druhy činnosti, které jsou předmětem 

didaktické interakce. 

 Učební činnost      

 Organizační činnost, přípravná činnost, pořadová, záchrana                                                                               

 Sociálně mravní chování     

 Pozdrav 

 Nefunkční činnost bez didaktického výstupu 

 

7. KATEGORIE – obsahuje druhy činnosti hráče determinující 

současně vztah trenéra v didaktické interakci k hráči. 

 Přímá recepce      

 Nepřímá recepce, čekání 

 Výkon činnosti pod přímou kontrolou   

 Výkon činnosti bez přímé kontroly       

 Studium písemných a obrazových informací pod přímou kontrolou  

 Studium písemných a obrazových informací bez přímé kontroly 

 Projev vlastní iniciativy     

 Odpověď 

 

8. KATEGORIE – obsahuje druhy činnosti skupiny hráčů determinující 

současně vztah trenéra v didaktické interakci ke skupině hráčů. 

 Přímá recepce      

 Nepřímá recepce, čekání 
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 Výkon činnosti pod přímou kontrolou   

 Výkon činnosti bez přímé kontroly             

 Studium písemných a obrazových informací pod přímou kontrolou  

 Studium písemných a obrazových informací bez přímé kontroly 

 Projev vlastní iniciativy   

 Odpověď    

 

9. KATEGORIE – obsahuje druhy činnosti celého kolektivu nebo pouze 

části kolektivu determinující vztah trenéra v didaktické interakci 

k družstvu. 

 Přímá recepce      

 Nepřímá recepce 

 Výkon činnosti pod přímou kontrolou   

 Výkon činnosti bez přímé kontroly             

 Studium písemných a obrazových informací pod přímou kontrolou   

 Studium písemných a obrazových informací bez přímé kontroly       

 Projev vlastní iniciativy     

 Odpověď 

(Dobrý a kol., 1997) 
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            3.1.3  Zkrácený přehled kategorií 

První kategorie se týká forem chování trenéra. Obsahuje 10 subkategorií: 

instrukce, korekce, zpětná informace, pozorování, oznámení, dotaz, recepce, 

posuzování, spoluúčast a nejasná situace.  

Druhá a třetí kategorie v této redukované verzi není zařazena, neboť role 

sportovce nebo skupiny ve funkci není používána.  

Čtvrtá kategorie sleduje formy projevu trenéra. Jsou to: řečový, řečový a 

pohybový projev, pohybový projev spojený s mlčením, nonverbální akustický projev, 

mlčení a subkategorie jiné, kam se zařazují ostatní formy trenérova projevu, jež zde 

nejsou vyjmenované.  

Pátá kategorie je pro názornost rozdělena na dvě podkategorie. První vyjadřuje, 

zda má projev věcný obsah či nikoli, druhá vystihuje postojovou aktivitu vyjádřením, 

zda se jedná o projev neutrální, nebo citově zabarvený, tj. integrační nebo dominantní.  

Šestá kategorie se vztahuje k druhu činnosti, která je předmětem didaktické 

interakce. Jsou zde tři subkategorie: učební činnost, organizační činnost a jiná, 

zahrnující vše ostatní bez didaktického významu.  

Zbývající kategorie sedmá až devátá se zabývají činností sportovce nebo 

skupiny a zároveň objasňují vztah trenéra v didaktické interakci. Kategorie devátá se 

zaznamenává vždy, sedmá a osmá kategorie pouze v tom případě, probíhá-li přímá 

interakce mezi trenérem a sportovcem nebo trenérem a skupinou. Oproti deváté 

kategorii, která obsahuje pět subkategorií: přímá recepce, nepřímá recepce, výkon 

činnosti pod přímou kontrolou, výkon činnosti bez přímé kontroly a odpověď, je 7. a 8. 

kategorii ještě projev vlastní iniciativy. 

Po získání výsledků všech subkategorií vybereme pro nás ty nejdůležitější a 

výsledky zprůměrujeme. Pro nás jsou nejdůležitější výsledky z 1. kategorie, popisující 

chování trenéra, kde vybereme subkategorie instrukce, korekce a pozorování. Dále ze 4. 

kategorie, kde je pro nás podstatný řečový projev a mlčení. Poslední vybranou kategorií 

je 5. kategorie, popisující postojovou aktivitu trenéra, který se může projevovat buď 

neutrálně nebo v řečovém projevu integračně nebo dominantně. Tyto kategorie jsou 
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vybrány proto, že se v naší práci objevují nejčastěji a nejlépe nám popíšou chování a 

projev trenéra, což je cílem naší práce.  

V tabulkách 1-9 budou výsledky formou četností a procent. Posuzovány budou 

tedy hodnoty ze zkráceného kategoriálního systému analýzy didaktické interakce (ADI), 

které porovnáme s hodnotami trenérů z jiných výzkumných prací. Porovnáme také 

průměrné hodnoty vybraných subkategorií mezi jednotlivými trenéry. Tzn., že hodnoty, 

které jsme získali díky zvukovým záznamům a zaznamenali jsme je v tabulkách, 

zprůměrujeme. Poté dosažené průměrné výsledky mezi trenéry porovnáme a 

znázorníme je v grafu. Tito trenéři budou potom moci zjistit, jak se při utkáních 

projevují, jak často mlčí a jak probíhá děj celého utkání ze strany trenéra. 

 

Index  

Zaměříme se na postojové aktivity trenéra v zápase. Při srovnání dvou nebo více 

VJ u jednoho trenéra nebo při hodnocení trenérů navzájem se používají procenta. K 

vyjádření podílu dvou jevů se používá index. Počítá se podle vzorce (příklad pro index 

dominance/integrace D/I):  

Index D/I=(x1-x2)/(x1+x2), při čemž x1=četnost D, x2=četnost I  

Mezi indexem a procentovými hodnotami existuje jednoduchá vazba. Z indexu 

lze snadno vypočítat procentové hodnoty. Naopak z procentových hodnot lze snadno 

vypočítat index. Příklad… Pro procentové hodnoty 80 a 20 (80-20)/100=0,6  

Hodnoty indexu se pohybují mezi +1.00 (kladná hodnota se týká jevu uváděného 

v indexu na prvním místě, tzn. dominantního jevu) a -1.00 (záporná hodnota se týká 

jevu uváděného na druhém místě, tzn. integračního jevu) Pro jednodušší vyjádření 

hodnot indexu a jejich změn autoři ADI empiricky sestavili tuto stupnici: 
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0.01 až 0.20 zóna mírné intenzity zkoumaného jevu  

0.21 až 0.50 zóna střední intenzity  

0.51 až 0.80 zóna silné intenzity  

0.81 až 1.00 zóna krajní intenzity  

Hodnota 0.00 vyjadřuje vyrovnaný podíl četností obou jevů.  

(Dobrý, Svatoň, Šafaříková, Marvanová, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

4  Výsledky práce 

       Výsledky práce jsme zobrazili v níže uvedených tabulkách. Můžeme z nich vyčíst 

procentuální výsledky chování jednotlivých trenérů. Jedna tabulka odpovídá jednomu utkání. 

Pod každou tabulku jsme vložili interpretaci výsledků pro lepší orientaci. 

Trenér A 

Tabulka č. 1 – první vítězné utkání, trenér A   

1. kategorie n % 4. kategorie n % 

Instrukce 145 57,3 Řečový projev 164 64,8 

Korekce 33 13,0 Řečový a pohybový projev 41 16,2 

Zpětná informace 17 6,7 

Pohybový projev spojený s 

mlčením 1 0,4 

Pozorování 49 19,4 Nonverbální akustický projev 0 0,0 

Oznámení 1 0,4 Mlčení  45 17,8 

Dotaz 4 1,6 Jiné 0 0,0 

Recepce 0 0,0       

Posuzování 4 1,6 5. kategorie n % 

Spoluúčast 0 0,0 
Obsahuje projev věcný 
význam?     

Nejasná situace 0 0,0 ano  195 77,1 

      ne 54 21,3 

6. kategorie n % 

Jedná se o integrační nebo 

dominantní projev?     

Učební činnost 104 41,1 Integrační 23 9,1 

Organizační činnost 73 28,9 Dominantní 129 50,9 

Jiná 73 28,9 Neutrální 97 38,3 

            

7. kategorie n % 8. kategorie n % 

Přímá recepce 78 30,8 Přímá recepce 2 0,8 

Nepřímá recepce 0 0,0 Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod 
přímou kontrolou 16 6,3 

Výkon činnosti pod přímou 
kontrolou 15 5,9 

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 1 0,4 

Výkon činnosti bez přímé 

kontroly 1 0,4 

Odpověď 0 0,0 Odpověď 0 0 

Vlastní iniciativa 0 0 Vlastní iniciativa 0 0 

            

9. kategorie n %       

Přímá recepce 80 31,6       

Nepřímá recepce 0 0,0       

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 30 11,9       

Výkon činnosti bez 
přímé kontroly 140 55,3       

Odpověď 0 0,0       
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Interpretace výsledků: Ze záznamu výstupu plyne, že u trenéra A převažovaly 

v prvním utkání instrukce (n= 145; 57,3%). Pozorování (n=49; 19,4%) převažuje nad korekcí, 

která je se svým výsledkem na třetím místě (n= 33; 13%). Se zpětnou informací jsme se setkali 

(n=17; 6,7%). 

S výskytem pozorování přímo souvisí výskyt mlčení (n= 45; 17,8%). Instrukce je 

propojena s řečovým projevem (n=164, 64,8%), ale také s pohybovým projevem (n= 41; 

16,2%), který se nejčastěji ukazuje jako gestikulace. U projevu jasně převládá dominantní forma 

(n= 129; 50,9%) nad neutrální (n= 97; 38,3%) i nad integrační (n= 23; 9,1%). 

Z hlediska poměru dominance – integrace index D/I= 0,7 (trenérův postoj byl silně 

dominantní). 
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Tabulka č. 2 – druhé vítězné utkání, trenér A  

1. kategorie n % 4. kategorie n % 

Instrukce 125 51,2 Řečový projev 165 67,6 

Korekce 22 9,0 Řečový a pohybový projev 20 8,2 

Zpětná informace 15 6,1 

Pohybový projev spojený s 

mlčením 0 0,0 

Pozorování 64 26,2 Nonverbální akustický projev 11 4,5 

Oznámení 0 0,0 Mlčení  53 21,7 

Dotaz 9 3,7 Jiné 0 0,0 

Recepce 0 0,0       

Posuzování 9 3,7 5. kategorie n % 

Spoluúčast 0 0,0 

Obsahuje projev věcný 

význam?     

Nejasná situace 0 0,0 ano  168 68,6 

      ne 76 31,5 

6. kategorie n % 

Jedná se o integrační nebo 

dominantní projev?     

Učební činnost 104 42,6 Integrační 12 4,9 

Organizační činnost 37 15,2 Dominantní 92 37,7 

Jiná 104 42,6 Neutrální 140 57,8 

            

7. kategorie n % 8. kategorie n % 

Přímá recepce 62 25,4 Přímá recepce 1 0,4 

Nepřímá recepce 0 0,0 Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 20 8,2 

Výkon činnosti pod přímou 

kontrolou 24 9,8 

Výkon činnosti bez 
přímé kontroly 0 0,0 

Výkon činnosti bez přímé 
kontroly 0 0 

Odpověď 0 0,0 Odpověď 0 0 

Vlastní iniciativa 0 0 Vlastní iniciativa 0 0 

            

9. kategorie n %       

Přímá recepce 45 18,4       

Nepřímá recepce 17 7,0       

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 45 18,4       

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 137 56,1       

Odpověď 0 0,0       

 

Interpretace výsledků: Dle výsledků můžeme vidět, že i v druhém utkání značně 

převládají instrukce (n= 125; 51,2%), za ním následuje pozorování (n=64; 26,2%) a převažuje 

nad korekcí, která je opět v 1. kategorii na třetím místě (n= 22; 9%), a která je ještě nižší než 

v předchozím utkání. Zpětná informace se tentokrát objevila (n= 15; 6,1%). 
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Také mlčení bylo tentokrát výraznější (n= 53; 21,7%). Řečový projev je 

podobný jako v utkání prvním (n=165, 67,6%). Pohybový projev (n= 20; 8,2%). U 

projevu tentokrát převládá neutrální forma (n= 140; 57,4%) nad dominantní (n= 92; 

37,7%) i nad integrační (n= 12; 4,9%). 

Z hlediska poměru dominance – integrace index D/I= 0,7 (trenérův postoj byl 

silně dominantní). Postojová aktivita je zde zcela stejná jako u prvního utkání. 
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Tabulka č. 3 – třetí prohrané utkání, trenér A 

1. kategorie n % 4. kategorie n % 

Instrukce 123 49,2 Řečový projev 137 54,8 

Korekce 27 10,8 Řečový a pohybový projev 61 24,4 

Zpětná informace 26 10,4 

Pohybový projev spojený s 

mlčením 0 0,0 

Pozorování 52 20,8 Nonverbální akustický projev 11 4,4 

Oznámení 0 0,0 Mlčení  41 16,4 

Dotaz 5 2,0 Jiné 0 0,0 

Recepce 0 0,0       

Posuzování 17 6,8 5. kategorie n % 

Spoluúčast 0 0,0 Obsahuje projev věcný význam?     

Nejasná situace 0 0,0 ano  187 74,8 

      ne 67 26,8 

6. kategorie n % 

Jedná se o integrační nebo 

dominantní projev?     

Učební činnost 100 40,0 Integrační 17 6,8 

Organizační činnost 38 15,2 Dominantní 130 52,0 

Jiná 112 44,8 Neutrální 105 42,0 

            

7. kategorie n % 8. kategorie n % 

Přímá recepce 68 27,2 Přímá recepce 1 0,4 

Nepřímá recepce 0 0,0 Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 13 5,2 

Výkon činnosti pod přímou 

kontrolou 11 4,4 

Výkon činnosti bez 
přímé kontroly 0 0,0 Výkon činnosti bez přímé kontroly 0 0 

Odpověď 0 0,0 Odpověď 0 0 

Vlastní iniciativa 0 0 Vlastní iniciativa 0 0 

            

9. kategorie n %       

Přímá recepce 44 17,6       

Nepřímá recepce 22 8,8       

Výkon činnosti pod 
přímou kontrolou 23 9,2       

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 161 64,4       

Odpověď 0 0,0       

 

Interpretace výsledků: Instrukce (n= 123; 49,2%) jsou nejvíce obsaženy také ve třetím 

utkání. Následováno je pozorováním (n=52; 20,8%).  Korekce je také u třetího utkání v pořadí 

na třetím místě (n= 27; 10,8%) těsně před zpětnou informací (n= 26; 10,4%).  

Také mlčení bylo tentokrát výraznější (n= 41; 16,4%). Řečový projev je nižší než 

v utkání prvním (n=137, 54,8%). U projevu tentokrát převládá dominantní forma (n= 130; 

52,0%) nad neutrální (n= 105; 42,0%) i nad integrační, která vyšla (n= 17; 6,8%). 
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Z hlediska poměru dominance – integrace index D/I= 0,7 (trenérův postoj byl silně 

dominantní). Může to být způsobeno tím, že se trenér nesoustředí na výsledek utkání, ale pouze 

na výkon svých hráček. Jeho postoj pak může být silně dominantní ve většině utkání bez ohledu 

na výsledek. 
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Trenér B 

Tabulka č. 4 – první vítězné utkání, trenér B 

1. kategorie n % 4. kategorie n % 

Instrukce 77 31,2 Řečový projev 99 40,1 

Korekce 13 5,3 Řečový a pohybový projev 11 4,5 

Zpětná informace 12 4,9 

Pohybový projev spojený s 

mlčením 3 1,2 

Pozorování 135 54,7 Nonverbální akustický projev 4 1,6 

Oznámení 1 0,4 Mlčení  128 51,8 

Dotaz 3 1,2 Jiné 0 0,0 

Recepce 0 0,0       

Posuzování 5 2,0 5. kategorie n % 

Spoluúčast 0 0,0 Obsahuje projev věcný význam?     

Nejasná situace 1 0,4 ano  114 46,2 

      ne 133 53,8 

6. kategorie n % 

Jedná se o integrační nebo 

dominantní projev?     

Učební činnost 68 27,5 Integrační 73 29,6 

Organizační činnost 26 10,5 Dominantní 7 2,8 

Jiná 153 61,9 Neutrální 168 68,0 

            

7. kategorie n % 8. kategorie n % 

Přímá recepce 27 10,9 Přímá recepce 0 0 

Nepřímá recepce 0 0,0 Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 9 3,6 

Výkon činnosti pod přímou 

kontrolou 38 15,4 

Výkon činnosti bez 
přímé kontroly 0 0,0 

Výkon činnosti bez přímé 
kontroly 0 0 

Odpověď 0 0,0 Odpověď 0 0 

Vlastní iniciativa 0 0 Vlastní iniciativa 0 0 

            

9. kategorie n %       

Přímá recepce 11 4,5       

Nepřímá recepce 16 6,5       

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 46 18,6       

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 172 69,6       

Odpověď 0 0,0       

 

Interpretace výsledků: Úplně jiné výsledky vyšly trenérovi B. Instrukce (n= 77; 31,2 

%) jsou obsaženy v menším množství než pozorování (n= 135; 54,7 %), které v tomto případě 

jasně převládá. Ke korekci v tomto utkání došlo 13 x a je tedy z 1. kategorie znovu na třetím 

místě (n= 13; 5,3 %). Pozorování, které je většinou spojeno s mlčením (n= 128; 51,8 %) se 

tedy vyskytovalo nejčastěji. Zpětná informace byla zaznamenána v množství (n= 12; 4,9 %). 
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Jelikož je u trenéra B převládající pozorování, je logické, že i mlčení dosáhlo 

vysokých procent (n= 128; 51,8 %). V kategorii, která vyjadřuje postojovou aktivitu 

vyjádřením, se nejvíce uskutečnila forma neutrální (n= 168; 68,0 %). Následuje forma 

integrační (n= 73; 29,6 %). Nejméně se v tomto utkání projevoval trenér dominantně (n= 7; 

2,8%). 

Z hlediska poměru dominance – integrace index D/I= -0,8 (trenérův postoj byl silně 

integrační).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Tabulka č. 5 - druhé vítězné utkání, trenér B 

1. kategorie n % 4. kategorie n % 

Instrukce 97 38,8 Řečový projev 144 57,6 

Korekce 14 5,6 Řečový a pohybový projev 0 0,0 

Zpětná informace 6 2,4 

Pohybový projev spojený s 

mlčením 0 0,0 

Pozorování 106 42,4 Nonverbální akustický projev 3 1,2 

Oznámení 0 0,0 Mlčení  103 41,2 

Dotaz 16 6,4 Jiné 4 1,6 

Recepce 0 0,0       

Posuzování 11 4,4 5. kategorie n % 

Spoluúčast 0 0,0 Obsahuje projev věcný význam?     

Nejasná situace 0 0,0 ano  141 56,4 

      ne 109 43,6 

6. kategorie n % 

Jedná se o integrační nebo 

dominantní projev?     

Učební činnost 110 44,0 Integrační 29 11,6 

Organizační činnost 17 6,8 Dominantní 93 37,2 

Jiná 124 49,6 Neutrální 131 52,4 

            

7. kategorie n % 8. kategorie n % 

Přímá recepce 33 13,2 Přímá recepce 0 0 

Nepřímá recepce 1 0,4 Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 2 0,8 

Výkon činnosti pod přímou 

kontrolou 10 4 

Výkon činnosti bez 
přímé kontroly 0 0,0 Výkon činnosti bez přímé kontroly 0 0 

Odpověď 0 0,0 Odpověď 0 0 

Vlastní iniciativa 0 0 Vlastní iniciativa 0 0 

            

9. kategorie n %       

Přímá recepce 2 0,8       

Nepřímá recepce 32 12,8       

Výkon činnosti pod 
přímou kontrolou 12 4,8       

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 206 82,4       

Odpověď 0 0,0       

 

Interpretace výsledků: U tohoto utkání mají instrukce (n= 97; 38,8%) a pozorování 

(n= 106; 42,4%) téměř podobný výsledek. Korekce byla v téměř stejném množství jako 

v prvním utkání (n= 14; 5,6%) a nachází se v pořadí na třetím místě. Zpětná informace byla 

zaznamenána (n= 6; 2,4%). Posuzování (n= 11; 4,4%). Ve 4. kategorii máme nejčastěji řečový 

projev (n= 144; 57,6%) a opět mlčení (n= 103; 41,2%). 
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Postojová aktivita vyjádřením je z největší části neutrální (n= 131; 52,4%), pořadí bylo 

nižší u projevu dominantního (n= 93; 37,2%) a integračního (n= 29; 11,6%). 

Z hlediska poměru dominance – integrace index D/I= 0,5 (trenérův postoj byl středně 

dominantní). Vysvětlení změny trenérova postoje může být například rozdíl výsledku mezi 

prvním a druhým utkáním, výkony hráčů… 
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Tabulka č. 6 – třetí vítězné utkání, trenér B 

1. kategorie n % 4. kategorie n % 

Instrukce 107 42,3 Řečový projev 157 62,1 

Korekce 16 6,3 Řečový a pohybový projev 0 0,0 

Zpětná informace 8 3,2 

Pohybový projev spojený s 

mlčením 0 0,0 

Pozorování 96 37,9 Nonverbální akustický projev 11 4,3 

Oznámení 0 0,0 Mlčení  85 33,6 

Dotaz 10 4,0 Jiné 0 0,0 

Recepce 0 0,0       

Posuzování 16 6,3 5. kategorie n % 

Spoluúčast 0 0,0 Obsahuje projev věcný význam?     

Nejasná situace 0 0,0 ano  157 62,1 

      ne 99 39,1 

6. kategorie n % 

Jedná se o integrační nebo 

dominantní projev?     

Učební činnost 118 46,6 Integrační 26 10,3 

Organizační činnost 19 7,5 Dominantní 111 43,9 

Jiná 117 46,2 Neutrální 118 46,6 

            

7. kategorie n % 8. kategorie n % 

Přímá recepce 27 10,7 Přímá recepce 0 0 

Nepřímá recepce 0 0,0 Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 11 4,3 

Výkon činnosti pod přímou 

kontrolou 3 1,2 

Výkon činnosti bez 
přímé kontroly 0 0,0 

Výkon činnosti bez přímé 
kontroly 0 0 

Odpověď 0 0,0 Odpověď 0 0 

Vlastní iniciativa 0 0 Vlastní iniciativa 0 0 

            

9. kategorie n %       

Přímá recepce 0 0,0       

Nepřímá recepce 27 10,7       

Výkon činnosti pod 
přímou kontrolou 14 5,5       

Výkon činnosti bez 

přímé kontroly 212 83,8       

Odpověď 0 0,0       

 

Interpretace výsledků: V posledním utkání převládají instrukce (n= 107; 42,3%) nad 

pozorováním (n= 96; 37,9%). Ukázalo se i několik posuzování (n= 16; 6,3%) nejrůznějších 

situací, které jsou na stejné úrovni s korekcí. Korekce zůstává pořád na podobné úrovni, co se 

týče četnosti, jako v předchozích utkáních (n= 16; 6,3%). Zpětná informace (n= 8; 3,2%) 

a dotaz (n= 10; 4,0%). 
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Z větší části projev obsahuje věcný význam (n= 157; 62,1 %). Řečový projev (n= 157; 

62,1 %) převládá nad mlčením (n= 85; 33,6 %). Několikrát se vyskytl také nonverbální 

akustický projev (n= 11; 4,3 %). 

Projev je z nevětší části opět neutrální (n= 118; 46,6%), méně byl zaznamenán projev 

dominantní (n= 111; 43,9%). Integračně se trenér v tomto utkání projevoval minimálně (n= 26; 

10,3 %). Učební činnost (n= 118; 46,6 %) převládla nad organizační činností (n= 19; 7,5 %). 

Z hlediska poměru dominance – integrace index D/I= 0,6 (trenérův postoj byl silně 

dominantní). 
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Trenér C 

Tabulka č. 7 – první vítězné utkání, trenér C 

1. kategorie n % 4. kategorie n % 

Instrukce 106 41,7 Řečový projev 134 52,8 

Korekce 21 8,3 Řečový a pohybový projev 36 14,2 

Zpětná informace 27 10,6 

Pohybový projev spojený s 

mlčením 0 0,0 

Pozorování 81 31,9 Nonverbální akustický projev 7 2,8 

Oznámení 2 0,8 Mlčení  74 29,1 

Dotaz 7 2,8 Jiné 1 0,4 

Recepce 0 0,0       

Posuzování 10 3,9 5. kategorie n % 

Spoluúčast 0 0,0 

Obsahuje projev věcný 

význam?     

Nejasná situace 0 0,0 ano  180 70,9 

      ne 76 29,9 

6. kategorie n % 

Jedná se o integrační nebo 
dominantní projev?     

Učební činnost 113 44,5 Integrační 16 6,3 

Organizační činnost 25 9,8 Dominantní 94 37,0 

Jiná 114 44,9 Neutrální 143 56,3 

            

7. kategorie n % 8. kategorie n % 

Přímá recepce 66 26,0 Přímá recepce 0 0 

Nepřímá recepce 1 0,4 Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod 
přímou kontrolou 22 8,7 

Výkon činnosti pod přímou 
kontrolou 25 9,8 

Výkon činnosti bez přímé 

kontroly 0 0,0 

Výkon činnosti bez přímé 

kontroly 0 0 

Odpověď 0 0,0 Odpověď 0 0 

Vlastní iniciativa 0 0 Vlastní iniciativa 0 0 

            

9. kategorie n %       

Přímá recepce 18 7,1       

Nepřímá recepce 50 19,7       

Výkon činnosti pod 

přímou kontrolou 47 18,5       

Výkon činnosti bez přímé 
kontroly 137 53,9       

Odpověď 0 0,0       

 

Interpretace výsledků: U trenéra C mají největší podíl v první kategorii instrukce 

(n=106; 41,7%) a převládají nad pozorováním, které bylo zaznamenáno (n= 81; 31,9%), což je 

více než korekce (n= 21; 8,3%), které je poprvé až na čtvrtém místě. Se zpětnou informací jsme 

se setkali (n= 27; 10,6%). Dotaz (n= 7; 2,8%). Posuzování (n= 10; 3,9%). 
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Nonverbální akustický projev (n= 7; 2, 8%). Řečový projev (n= 157; 62,1%) byl 

většinou neutrální formy (n= 143; 56,3%). Další formy se vyskytovaly méně, dominantní (n= 

94; 37,0%) a integrační byla zaznamenána v minimálních hodnotách (n= 16; 6,3%). 

Zaznamenali jsme také nonverbální akustický projev (n= 7; 2,8%). Mlčení bylo méně nežli 

řečového projevu, a to (n= 74; 29,1%). Projev obsahoval především věcný význam (n= 180;   

70, 9%) 

Ve větším množství byla zaznamenána učební činnost (n= 113; 44,5%) a převládla tak 

nad organizační činností (n= 25; 9,8%). 

Z hlediska poměru dominance – integrace index D/I= 0,7 (trenérův postoj byl silně 

dominantní). 
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Tabulka č. 8 – druhé prohrané utkání, trenér C 

1. kategorie n % 4. kategorie n % 

Instrukce 106 43,1 Řečový projev 159 64,6 

Korekce 21 8,5 Řečový a pohybový projev 21 8,5 

Zpětná informace 15 6,1 Pohybový projev spojený s mlčením 0 0,0 

Pozorování 66 26,8 Nonverbální akustický projev 4 1,6 

Oznámení 0 0,0 Mlčení  62 25,2 

Dotaz 18 7,3 Jiné 0 0,0 

Recepce 0 0,0       

Posuzování 20 8,1 5. kategorie n % 

Spoluúčast 0 0,0 Obsahuje projev věcný význam?     

Nejasná situace 0 0,0 ano  182 73,9 

      ne 66 26,8 

6. kategorie n % 

Jedná se o integrační nebo 

dominantní projev?     

Učební činnost 131 53,3 Integrační 16 6,5 

Organizační činnost 18 7,3 Dominantní 129 52,4 

Jiná 96 39,0 Neutrální 105 42,7 

            

7. kategorie n % 8. kategorie n % 

Přímá recepce 57 23,2 Přímá recepce 0 0 

Nepřímá recepce 1 0,4 Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod přímou 
kontrolou 9 3,7 

Výkon činnosti pod přímou 
kontrolou 10 4,1 

Výkon činnosti bez přímé 

kontroly 0 0,0 Výkon činnosti bez přímé kontroly 0 0 

Odpověď 0 0,0 Odpověď 0 0 

Vlastní iniciativa 0 0 Vlastní iniciativa 0 0 

            

9. kategorie n %       

Přímá recepce 37 15,0       

Nepřímá recepce 18 7,3       

Výkon činnosti pod přímou 

kontrolou 18 7,3       

Výkon činnosti bez přímé 
kontroly 172 69,9       

Odpověď 0 0,0       

  

Interpretace výsledků: Instrukce byla ve druhém utkání zaznamenána (n= 106; 

43,1%). Hned za instrukcemi trenér C nejvíce používal formu pozorování, která se od prvního 

utkání liší jen minimálně (n= 66; 26,8%). Použita byla také korekce, ale v menším množství než 

zpětná informace, a to (n= 21; 8,5%). Dotaz (n= 18; 7,3%) a posuzování (n=20; 8,1%) jsme 

zaznamenali pouze zřídka.  Se zpětnou informací jsme se setkali (n= 15; 6,1%). 
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Nonverbální akustický projev (n= 4; 1,6 %). Řečový projev (n= 159; 64,6%) a mlčení 

(n= 62; 25,2%) opět dominují 4. kategorii. Forma vyjádření byla nejčastěji zaznamenána 

dominantní (n= 129; 52,4%), potom neutrální (n= 105; 42,7%) a nakonec integrační (n= 16; 

6,5%) formou projevu. Projev obsahuje věcný význam (n= 182; 73,9%). Učební činnost (n= 

131; 53,3 %) vysoce převládala nad organizační činností (n= 18; 7,3%). 

Z hlediska poměru dominance – integrace index D/I= 0,8 (trenérův postoj byl silně 

dominantní). V tomto případě už výsledek silně hraničí s krajní dominancí. 
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Tabulka č. 9 – třetí prohrané utkání, trenér C 

1.kategorie n % 4.kategorie n % 

Instrukce 99 39,3 Řečový projev 199 79,0 

Korekce 15 6,0 Řečový a pohybový projev 0 0,0 

Zpětná informace 25 9,9 Pohybový projev spojený s mlčením 0 0,0 

Pozorování 52 20,6 Nonverbální akustický projev 1 0,4 

Oznámení 0 0,0 Mlčení  51 20,2 

Dotaz 24 9,5 Jiné 0 0,0 

Recepce 0 0,0       

Posuzování 37 14,7 5. kategorie n % 

Spoluúčast 0 0,0 Obsahuje projev věcný význam?     

Nejasná situace 0 0,0 ano  195 77,4 

      ne 56 22,2 

6. kategorie n % 

Jedná se o integrační nebo 

dominantní projev?     

Učební činnost 129 51,2 Integrační 43 17,1 

Organizační činnost 32 12,7 Dominantní 131 51,9 

Jiná 91 36,1 Neutrální 79 31,3 

            

7. kategorie n % 8. kategorie n % 

Přímá recepce 62 24,6 Přímá recepce 0 0 

Nepřímá recepce 1 0,4 Nepřímá recepce 0 0 

Výkon činnosti pod přímou 
kontrolou 13 5,2 

Výkon činnosti pod přímou 
kontrolou 11 4,4 

Výkon činnosti bez přímé 

kontroly 0 0,0 Výkon činnosti bez přímé kontroly 0 0 

Odpověď 0 0,0 Odpověď 0 0 

Vlastní iniciativa 0 0 Vlastní iniciativa 0 0 

            

9. kategorie n %       

Přímá recepce 17 6,7       

Nepřímá recepce 46 18,3       

Výkon činnosti pod přímou 

kontrolou 24 9,5       

Výkon činnosti bez přímé 
kontroly 164 65,1       

Odpověď 0 0,0       

 

Interpretace výsledků: Poslední utkání také jasně převládalo instrukcemi (n= 99; 

39,3%). Korece byla opět celkem nízká (n= 15; 6,0%) a již podruhé se umístilo na čtvrtém 

místě. Kleslo také pozorování (n= 52; 20,6%), což bychom mohli brát jako pozitivní bod. 

Zpětná informace (n= 25; 9,9%) a dotaz (n= 24; 9,5%) jsou, co se týče množství, na zhruba 

stejné pozici. Trenér C posuzoval různé situace také ve třetím utkání (n= 37; 14,7%). 
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Nonverbální akustický projev se objevil pouze minimálně (n= 1; 0,4%). Řečový projev 

jako nejčastěji zaznamenaná hodnota (n= 199; 79,0%). Mlčení v porovnání s předchozím 

utkáním mělo také nižší hodnotu (n= 51; 20,2%). Projev je stejně jako u druhého utkání 

nejčastěji dominantní (n= 131; 51,9%). Méně často byl zaznamenán projev neutrální (n= 79; 

31,3491%) a integrační (n= 43; 17,1%). Projev obsahoval věcný význam (n= 195; 77,4%). 

Učební činnost (n= 129; 51,2%) byla opět zaznamenána častěji než organizační činnost (n= 32; 

12,7%). 

Z hlediska poměru dominance – integrace index D/I= 0,5 (trenérův postoj byl středně 

dominantní). 
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4.1  Souhrn výsledků jednotlivých trenérů 

Jak bylo popsáno v metodologické části, průměry výsledků jednotlivých trenérů 

jsou vypočítány pouze z některých kategorií, které jsou pro naše vyhodnocení 

nejpodstatnější.  Z 1. kategorie jsou to instrukce, korekce a pozorování. Ze 4. Kategorie 

řečový projev a mlčení. A z 5. kategorie projev integrační, dominantní a neurální. Tyto 

kategorie považujeme za nejpodstatnější proto, že se ve výsledcích vyskytují jejich 

hodnoty nejčastěji a nejlépe nám umožní získat informace o chování a projevech 

trenérů. 

 

Trenér A 

Instrukce  52,6 % 

Korekce    10,9 % 

Pozorování   22,1 % 

 

Řečový projev  62,4 % 

Mlčení   18,6 % 

 

Integrační   6,9 % 

Dominantní   46,9 % 

Neutrální   45,9 % 
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Trenér B 

Instrukce  37,4 % 

Korekce  5,7 % 

Pozorování  44,8 % 

 

Řečový projev  53,3 % 

Mlčení   42,2 % 

 

Integrační  41,4 % 

Dominantní  27,9 % 

Neutrální  55,7 % 

 

 

Trenér C 

Instrukce  41,4 % 

Korekce  7,6 % 

Pozorování  26,4 % 

 

Řečový projev  65,5 % 

Mlčení   24,8 % 
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Integrační  10 % 

Dominantní  47,1 % 

Neutrální   43,4 % 

 

Porovnání výše uvedených průměrných výsledků nám nejlépe znázorní graf. 

 

 

             Graf č. 1 – porovnání výsledků mezi trenéry 
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5  Diskuse 

Cílem této práce bylo analyzovat chování a projev trenérů z různých klubů 

v kategorii mladších žákyň. K tomu byly zvoleny dvě hypotézy. 

Náš první sledovaný trenér, to znamená trenér A, dosáhl v prvním analyzovaném 

vítězném utkání těchto výsledků: za celé utkání podal nejvíce informací, a to 57,3%. 

V pořadí na druhém místě bylo pozorování 19,4% a na třetím místě korekce 13,0%. 

Teprve poté zpětná informace 6,7%. Korekce tudíž neklesla pod 10%, což by se u dětí 

nemělo stát. Děti potřebují slyšet, jak napravit své chyby, aby je příště neopakovaly. 

Přehnaná korekce ale zase může působit, jako když hráči dělají vše špatně a nic neumí. 

Podobné výsledky korekce byly naměřeny také u trenérů v jiných pracích, například u 

Šmirkla (2014) a to 10% a 16%, a proto si také myslíme, že korekce v rozmezí 10-20% 

je optimum. Menší výskyt korekce se může objevit u dospělých. Stejně jako v našich 

výsledcích tak u Sotorníka (1978) převažuje sdělení nad mlčením. Höbelt (1979) ale ve 

svých výsledcích uvádí, že ve vítězném utkání jasně převažovalo mlčení nad zjevným 

projevem a to o celých 50%. Zdůvodnil to tím, že utkání mělo jednoznačný průběh a 

jasné vítězství a proto je trenér klidnější a nemusí dávat tolik pokynů. Náš názor je ale 

takový, že pokud trenérovi u mládežnických kategorií nejde pouze o výsledek utkání, 

ale především o výkony hráčů, je důležité je neustále instruovat. Mládežnická družstva 

nemají ještě tolik herních zkušeností, aby zvládly většinu situací řešit samy a proto je 

každá pomoc a rada od trenéra jen k dobru. U Šmikla (2014) v jehož práci se u 

vítězného utkání objevovalo nejvíce také pozorování (35%), bychom mohli odůvodnit 

tím, že se jedná o jinou sportovní hru (fotbal) a výsledky se proto mohou lišit. 

Postojová aktivita byla u tohoto utkání v zóně silně dominantní intenzity. Jak jsme 

se dozvěděli v teoretické části, děti by se měly často chválit za jejich výkony, třeba i jen 

za drobnosti a to proto, aby je házená nepřestala bavit a chtěly se, pokud možno samy 

od sebe, začít zlepšovat. Proto je důležitý trenérův integrační postoj, který ve větší části 

vyšel i v práci Höbelta (1979). Hodně kritiky a žádná chvála určitě nenapomáhá jejich 

sebevědomí, které si v házené teprve budují. Tím spíše je překvapující, že se trenér 

choval dominantně i přesto, že šlo o vítězné utkání. Mohlo to být ale způsobeno 

průběhem utkání, které nemuselo být tak jednoznačné nebo podmínkami, ve kterých 

bylo utkání odehráno. Na trenérovi se mohly podepsat nepříznivé povětrnostní 

podmínky, ale třeba také to, že se utkání hrálo v brzkých hodinách. 
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Ve druhém utkání, také vítězném se znovu objevovala v největší míře instrukce 

51,2%. Pozorování bylo zjištěno z 26,2%. Zde nám korekce klesla a to na 9%. 

Vzhledem k tomu, co bylo popsáno výše by 9% korekce nemělo být ideální. Je ale 

možné, že utkání více korekce nevyžadovalo, jelikož bylo vítězné a výkony zjevně 

povedené. 

Postojová aktivita vyšla opět silně dominantní. Je také možné, že dominantní projev 

trenéra nemusí být projevován jen u házené, ale také u jiných běžných činností, ať už 

v práci či v osobním životě. 

Třetí utkání bylo prohrané, ale i zde se nejčastěji objevovala instrukce 49,2%. Stejně 

jako v Höbeltově práci (1979), kde bylo zjištěno, že trenér během prohraného utkání 

podal nejvíce zjevných projevů (56%). U Šmirkla (2014) se ale v prohraném utkání 

nejvíce zaznamenalo pozorování a korekce 10%. Dá se předpokládat, že v prohraném 

utkání trenér podá více instrukcí a také více korekcí a zpětné vazby nežli u vítězných 

utkání a to proto, že trenér může být více nervózní a pod tlakem. V tomto sledovaném 

utkání má korekce 10,8%, což je více než v předešlém utkání. 

Ani zde se však postojová aktivita trenéra nezměnila a byla také silně dominantní. 

Vyšla mu tak všude stejná míra postojové intenzity a to i přesto, že dvě utkání jeho 

družstvo vyhrálo a jedno prohrálo. 

U druhého sledovaného trenéra, trenéra B, vyšly v prvním vítězném utkání výsledky 

takovéto: v největší míře bylo zjištěno pozorování 54,7%, které jasným rozdílem 

převyšuje instrukci. To se shoduje s výsledky, které popsal Höbelt (1979). Utkání bylo 

vítězné, trenér je klidnější, a pokud to situace nevyžaduje, nemusí dávat tolik instrukcí. 

Korekce se objevila pouze z 5,3%. Toto procento je dosti nízké. Otázkou zůstává, jak 

hráčky zvládaly herní činnosti a různé herní situace. Zda korekce opravdu nebyla tolik 

nutná nebo jestli měl trenér jiný důvod spíše pozorovat a do hry svěřencům tolik 

nemluvit zůstává otázkou. Někteří trenéři si nechávají korekci na později po utkání, kdy 

si společně analyzují herní výkon. 

U tohoto utkání byla prvně zjištěna postojová aktivita trenéra silně integrační. Podle 

teorie by integrační postoj měl být u dětí ideální. Chvála, povzbuzení, zatleskání, 

pomoc. Vše tohle by se mělo v utkání, ve kterém se vyhrává, určitě objevit. Děti to 
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motivuje určitě mnohem více, než když je trenér pořád jen s něčím nespokojený a svou 

nespokojenost si vybíjí na celém družstvu. 

V druhém vítězném utkání byly výsledky podobné. Pozorování  42,4% bylo vyšší 

než instrukce 38,8%. Korekce znovu na třetím místě a to 5,6%, což je téměř stejný 

výsledek jako u předchozího utkání. Kromě výše uvedených důvodů, proč byla korekce 

u trenéra B tak nízká by to mohlo být také proto, že sledovaný trenér je žena. Spousta 

trenérek je taková, že hru spíše sledují a snaží se povzbudit. Teprve až později přijdou 

za hráčkami a snaží se jim poradit čemu se příště vyhnout nebo co udělat jinak a jak. 

Okamžitou reakci nechávají na druhém trenérovi. 

Je proto zvláštní, že postojová aktivita vyšla středně dominantní. Jestli tedy bylo 

několik situací, kdy trenér musel být dominantní a své instrukce podat dominantně a 

rozčíleně, bylo tam tedy nejspíše i několik situací, které by trenér měl zkorigovat. Jestli 

to ale udělá hned nebo až později v šatně je pouze trenérova volba. 

Když se podíváme na třetí vítězné utkání trenéra B, zjistíme, že procentuelně byla 

nejvíce zastoupena instrukce 42,3%. Je to tedy prvně, co je u trenéra B pozorování 

nižší. Korekce zůstává na třetím místě 6,3%. U všech třech utkání klesla korekce pod 

10% a její výsledky byly velmi podobné (5,3; 5,6 a 6,3%). Je možné, že je toto družstvo 

natolik technicky zdatné, že nepotřebuje více korekce, než jaká byla uvedena. V teorii, 

jsme si ale mohli všimnout, že korekce pod deset procent je pouze u trenérů, které 

sledoval Čejka (1982). Sledovaní trenéři, ale měli na starost prvoligová družstva mužů, 

kteří již mají více zkušeností, a tak by se dalo předpokládat, že se korekce objeví méně 

než u žákovských kategorií. V tomto případě však byly výsledky našich trenérů a 

trenérů, které sledoval Čejka (1982) srovnatelné. 

Silně dominantní vyšla v tomto utkání postojová aktivita. Trenér B vyhrál všechna 

tři utkání, a přesto integrační projev vyšel pouze u prvního z nich. 

Trenérovi C během řízení svého družstva při prvním vyhraném utkání vyšly 

následující výsledky: Nejvíce bylo zaznamenaných instrukcí 41, 7%. Dále Pozorování 

31,9%. Na čtvrtém místě se zaznamenala korekce 8,3% za zpětnou informací 10,6%. 

Korekce byla zjištěna nižší než deset procent, což je podle nás málo. Je ale pravda, že 

utkání bylo vítězné, tudíž pravděpodobně nebylo třeba na korekci přidávat. 



62 

 

Co se týče postojové aktivity, ve vítězném utkání se trenér C projevoval silně 

dominantně, což je vzhledem k výsledku utkání překvapující. Družstvo vítězí a trenér je 

i přesto negativní a chválou zřejmě šetří. 

Druhé utkání skončilo pro družstvo trenéra C prohrou. Opět nejvíce dominovala 

instrukce a to z 43,1%. Tento výsledek se tak shoduje s výsledky, které zjistil Höbelt 

(1979) u trenéra v prohraném utkání. Družstvo prohrává, proto je možné, že je zapotřebí 

více instrukcí nežli když se stav utkání vyvíjí příznivě. Pozorování tak bylo o něco 

měně 26,8%. Korekce byla znovu velmi nízká 8,5%. Ve vítězném utkání byla korekce 

naměřena téměř stejná jako u tohoto prohraného utkání. Myslíme si ale, že pokud 

družstvo prohrává, zřejmě dělá více chyb nežli obvykle, proto by jim trenér měl 

neprodleně říci, co dělají špatně a jak chyby opravit nebo se jich nejlépe úplně 

vyvarovat. Korekce se objevila na třetím místě před zpětnou informací. 

Postojová aktivita trenéra C byla i zde silně dominantní, což se dá díky výsledku 

utkání předpokládat. Náš názor je ale takový, že zejména děti potřebují chválit a to 

především v situacích, které se nevyvíjejí pro družstvo nejlépe. V tu chvíli by měl trenér 

držet družstvo „nad vodou“ a motivovat hráče k lepším výkonům. Kladné hodnocení, 

přímá pomoc, povzbuzování – přesně jak to ve své práci popsal Höbelt (1979). 

Třetí a zároveň poslední utkání trenéra C skončilo taktéž prohrou. Výsledky se zde 

objevují přibližně stejné jako v předchozím utkání jen o něco nižší. Nejčastěji byla 

zaznamenána informace 39,3%, poté pozorování 20,6%, Zpětná informace jen 9,9% a 

korekce na čtvrtém místě pouze 6,0%. Je možné, že trenér rezignoval nebo nevěděl, jak 

svým hráčkám pomoci, jak jim poradit. Procento korekce je na prohrané utkání velmi 

nízké. 

U posledního utkání trenéra C vyšel jeho projev středně dominantní. Stejně jako u 

prvního trenéra, Tedy trenéra A se na něm dominantní projev mohl objevovat tak často, 

jelikož je tento člověk dominantní povahou i ve svém osobním životě. Bude se chovat 

vždy dominantně, ať už jsou podmínky či výsledky utkání jakékoliv. 

Když shrneme výsledky všech trenérů, zjistíme, že integrační projev vyšel pouze 

trenérovi B a to jen v jednom ze tří vítězných utkání. Jinak u všech ostatních trenérů, 

kteří byli námi sledováni, převažovala forma projevu dominantní a to jak u vyhraných, 

tak u prohraných utkání. Jak jíž bylo popsáno výše, mohlo to být způsobeno různými 
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výkony hráček, ale také různými podmínkami, které na trenéry během turnaje působily. 

Na základě těchto výsledků tedy můžeme říci, že se první hypotéza zamítá. 

Korekce byla zaznamenána pouze dvakrát u trenéra A vyšší než deset procent a to 

v jednom vítězném a v jednom prohraném utkání. Ve všech ostatních případech korekce 

klesla pod 10%. Z devíti sledovaných utkání byla naměřena korekce nad 10% pouze 

dvakrát, tudíž se i druhá hypotéza zamítá. 

Když porovnáme výsledky našich sledovaných trenérů (tedy A, B, C) zjistíme, že 

v průměru podal nejvíce instrukcí svému družstvu trenér A a to 52,6%. Také Dobrý 

(1988) uvádí, že instrukce má obvykle nejvyšší četnost výskytu. Dávat instrukce malým 

dětem je velmi důležité, protože většina z nich není schopna tvořit hru sama bez pomoci 

druhých – trenérů. Trenér dávající povely, tedy instrukce, by ale měl být také schopen 

vypozorovat chyby, kterých se jeho svěřenci dopustí. Pozorováním strávil trenér A 

průměrně v utkání 22,1%. Může to znamenat více možností. Podle Dobrého (1988) 

můžeme díky pozorování vyhodnotit a poté diagnostikovat provedené chyby. Dle 

našeho názoru ale může trenér také mlčet, když neví, jak v situaci svým hráčům poradit. 

Korekcí strávil trenér A 10,9%, druzí dva trenéři mají výsledky nižší, trenér B 5,7% a 

trenér C 7,6%, i přesto, že trenér B strávil pozorováním nejvíce času a to 44,8%. 

Pozorování u trenéra C, 26,4% vyšlo jen s minimálním rozdílem než u trenéra A. 

Průměrně u těchto trenérů převládá pozorování nad korekcí. Myslíme si, že u trenéra B 

ale neprobíhá pozorování z důvodu toho, že by chtěl diagnostikovat chyby, ale protože 

nevěděl co říci, jak hráčkám poradit. Vycházíme z toho, že následně po pozorování 

nepřicházelo mnoho korekcí či připomínek. Takový trenér pak může v družstvu působit 

jako další „fanoušek“. Pečlivě pozoruje hru, když se něco povede, zatleská, 

pochválí…Což pro děti může být také velmi důležité. Jak uvádí Bukač (2005), kladná 

hodnocení by měla převažovat záporná.  

Hodnocení trenéři mohou ale sami subjektivně posoudit, zda se jim četnost 

jejich korekce zdá optimální nebo jestli do příštích utkání ji chtějí navýšit. 

Výsledky 4. kategorie jasně ukazují, že u všech převládl řečový projev, což 

odpovídá tomu, co uvádí Bukač (2005) a to, že vztah mezi hráčem a trenérem je založen 

na vzájemné komunikaci. Pouze trenér B má výsledek téměř „půl na půl“ řečový projev 

- mlčení. Vyhodnocení je tedy následující: Trenér A využije svůj řečový projev 

v průměru na utkání z 62,4 %, mlčení vyšlo na 18,6 %. Trenér B má hodnoty blíže u 
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sebe. Řečový projev 53,3 % a mlčení 42,2 %. Trenér C se opět více shoduje s trenérem 

A a jeho průměrné hodnoty na utkání jsou v řečovém projevu 65,5 % a mlčení 24,8 %.  

Děti potřebují neustále slyšet nějaké instrukce, povely, hodnocení nebo 

jakýkoliv verbální kontakt směřující od trenéra. Pokud trenér moc dlouho mlčí, jeho 

svěřenec neví, proč mlčí, jestli přemýšlí, je naštvaný nebo jestli utkání nadobro vzdal a 

může ho to zbytečně znervóznit. 

V teoretické části jsme získali informaci, že děti vyžadují hodně chvály a 

porozumění. V 5. kategorii, kde porovnáváme projev integrační, dominantní a neutrální, 

což znamená citově zabarvený projev, jsme se dozvěděli, jestli hodně chvály můžeme 

vidět také v praxi u námi sledovaných trenérů. U trenérů A a C vyšly opět podobné 

průměrné hodnoty. Zabarvení projevu u trenéra A bylo po většinu času dominantní 46,9 

% nebo neutrální 45,9 %. Jen zřídka se objevil projev integrační 6,9 %. U trenéra C 

vyšly hodnoty také nejčastěji dominantní 47, 1 % a neutrální 43,4 % a jen z 10 % 

integrační. Někomu může vyhovovat, když je trenér spíše dominantní, může ho to třeba 

potom více vybudit k lepším výkonům. Někomu ale zase může více vyhovovat trenér, 

který je klidný, umí poradit, pochválit a díky jeho vyrovnanosti nejsou pak hráčky tolik 

ve stresu a udělají méně chyb. 

„Naše“ děvčata mívají na jaře tréninky na venkovním hřišti, které leží vedle 

fotbalového hřiště. To bývá často problém, jelikož mladí trénující fotbalisté zhruba 

stejného věku jako jsou mladší žákyně, rozptylují svou přítomností naše svěřenkyně, 

které se pak plně nesoustředí na trénink. Nechtějí se před nimi ztrapnit, nechtějí před 

nimi trénovat nebo se naopak začnou předvádět. Je těžké posoudit, zda z pohledu 

trenéra je lepší si toho nevšímat, nebo rozdávat tresty za každé ohlédnutí směrem ke 

druhému hřišti. Většinou se tato situace řeší různými tresty. Trenéři se tedy projevují 

spíše dominantně a „zle“ a těžko se jim potom dávají nějaké instrukce, které by děvčata 

měla plnit, když se na trénink vůbec nesoustředí. Pokud se takto trenér chová během 

tréninkových jednotek, je možné, že se bude podobně chovat také při utkání. 

To, že trenérovi B vyšly jiné hodnoty, může být možná tím, že je to žena. Její projev 

byl po většinu času neutrální 55,7 %, občas dominantní 27,9 %. Ze všech trenérů se ale 

nejčastěji projevovala integračně 41,4 %. 
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Trenéři sice chválí, ale v porovnání s trenérem B jsou výsledky trenérů A a C slabší. 

U trenéra B nám tedy vyšly nejvyšší hodnoty. Je dobře, že děti chválí. Stačí ale pořád 

jen za všechno chválit? Občas se musí umět zakřičet, zkritizovat a být dominantní, aby 

si potom nezačaly hráčky na hřišti dělat, co chtějí. Musí mít nad sebou pevnou ruku a 

nějaký řád, kterého se budou držet. Myslíme si, že trenér by měl být schopný svůj 

projev vyvážit a mít nad ním neustále kontrolu, aby se nedostal do zóny silné intenzity. 
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6  Závěr 

Dle teorie by se měly děti při utkání často chválit, povzbuzovat, odměňovat. 

Korekce jejich chyb je také velmi důležitá, aby malí sportovci věděli, čeho se mají 

příště vyvarovat a rovnou danou situaci vyřešit správně.  

Výsledky nám potvrdily, že při utkání mládeže ke korekci opravdu dochází a že 

projev některých trenérů je v daných situacích integrační. Trenéři své svěřence sice 

chválí, ale jen minimálně. Ve většině případů se projevovali dominantně a tak jim také 

podávali své instrukce. Je dobré, když mají svěřenci ze svých trenérů respekt, pořád ale 

v kategorii mladších žákyň hrají házenou pro zábavu, proto by bylo dobré, kdyby trenéři 

upustili od neutrálnosti a snažili se projevovat více integračně a stejně tak přidat na 

korekci. 

V této práci se trenéři mohou dozvědět, jak se při utkáních chovali a třeba se 

díky této práci pokusí také něco na svých projevech změnit.  

Když shrneme výsledky všech tří trenérů, jako ideální by podle nás nevyšel ani 

jeden. Trenéři A a C jsou velmi dominantní, což v případě, jakou trénují kategorii, není 

úplně nejlepší varianta. Pokud je ale trenér z velké části integrační, jako v tomto případě 

trenér B, je to možná v kategorii malých dětí lepší, nachází- li se ale také v nějaké míře 

projev dominantní. 

Bylo by dobré s metodou ADI pracovat i nadále. Díky ní se mohou trenéři 

mnohé dozvědět o činnostech účastníků didaktického procesu. Pokud budou vědět, co 

se děje mezi účastníky didaktického procesu a co je podstatné pro jejich vzájemné 

působení, budou moci porovnat rozdíl mezi tím, co se při utkání či tréninku stalo a co 

by se podle nich stát mělo. Při práci s metodou ADI může trenér získat více informací o 

svém chování při utkání nebo tréninku a zdokonalovat se tak ve svém projevu a 

interakci mezi ním a sportovcem. 
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