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ABSTRAKT 

 

 

Název práce:  Koučink trenéra v utkání fotbalu 

  

Cíle práce: Cílem této práce je diagnostikovat trenérskou činnost ve dvou utkáních 

mládežnické kategorie starších žáků. Při pozorování budu sledovat formy chování 

trenéra a jeho postojovou aktivitu. 

 

Metoda: Pro dosažení stanoveného cíle, tedy výsledků, použiji metodu pozorování, 

metodu didaktické interakce (ADI) a metodu audio a videozáznamu. 

 

Výsledky práce: Výsledek této práce byl dosažen a splněn. Na výzkumné otázky bylo 

odpovězeno. Byly nabídnuty rady pro trenéry.  

. 

Klíčová slova: koučink, kouč, instrukce, zpětná informace, korekce 
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ABSTRACT 

 

Name: Coaching the coach in the game football 

 

The aim of the thesis: The aim of this thesis is to analyse the coaching activity of 

coach in two competitive matches of youth category. During the observation i would 

like to focus on the types of coach behaviour and his postural activity. 

 

Methodology: To achieve the goals I used the method of observation, the method of 

teaching interaction (ADI) and the method of audio and video recording. 

 

Results: The result of this thesis was reached and fulfilled, the research questions were 

answered. Thanks to this observation i can recommend some advice to another coaches. 

 

Key words: coaching, coach, instruction, feedback information, correction 
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1 ÚVOD 

 

Že je fotbal jedním z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších kolektivních sportů 

na světě, ví dnes asi každý. Hry, které připomínaly fotbal, existovaly už ve starověkém 

Řecku a Římě a přešel přes kolébku fotbalu v Anglii až do dnešní moderní podoby. Je 

tedy patrné, že pro svoji oblibu ovlivnil mnoho a mnoho lidí po celém světě a mě 

nevyjímaje. 

Fotbal byl mou součástí již od útlého věku, kdy jsem začínal jako hráč 

v žákovské soutěži a pokračoval přes všechny kategorie až do kategorie mužské. Jako 

každý kluk jsem si chtěl zahrát nejvyšší soutěž u nás a třeba jednou přestoupit do 

významného zahraničního klubu, prostě se živit fotbalem, ale ne všem se to podaří. Mně 

se podařilo být na nějaký čas profesionálním fotbalistou a hrát druhou nejvyšší soutěž u 

nás, pro mě samotného to malý úspěch je. 

Tato sportovní hra mě provází i nyní. Stále aktivně hraji Divizi v Česku, jsem 

třídním učitelem fotbalové sportovní třídy a trénuji jako hlavní trenér v klubu  

1. SC Znojmo žákovskou kategorii U13. Fotbal mě tedy každodenně obklopuje a 

nejspíše do konce života ještě značně bude.  

Po skončení mé profesionální hráčské kariéry jsem rozhodl, že si chci vyzkoušet 

i kariéru profesionálního trenéra, proto je mým cílem vystudovat Fakultu tělesné 

výchovy a sportu a přiblížit se zase o krůček vysněné metě. Mimo jiné tedy i tento můj 

cíl mě vede k napsání této diplomové práce. 

Jak už jsem dříve zmiňoval, působím již několik let jako trenér mládežnických 

kategorií. I proto se v této práci zaměřím na žákovskou kategorii a konkrétněji na starší 

žáky kategorie U14 a U15, kterou v teoretické části charakterizuji. Budu se zabývat 

chováním trenéra během soutěžního utkání. Na tuto problematiku jsem narazil již ve své 

bakalářské práci a chtěl bych ji touto cestou rozšířit a zabývat se jí hlouběji, protože si 

myslím, že v tomto věku může trenér správnou a včasnou komunikací a motivací hráče 

a ovlivnit posunout mnohem rychleji v jeho výkonnosti. Ze své trenérské zkušenosti 

sám vím, jak je to obtížné a důležité, a proto obdivuji trenéry, kteří i ve vypjatých 

situacích dokážou rychle, s rozvahou a správně zareagovat v příslušné herní situaci  

a vybičovat svého svěřence i celé mužstvo k velkým výkonům. 
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V této práci se budu snažit v teoretické části zanalyzovat roli kouče a srovnat ho 

s rolí trenéra. Pokusím se popsat jejich osobnost, náplň jejich funkce a jaké by měl mít 

předpoklady pro danou funkci. Popíšu správné koučování, hlavně během soutěžního 

utkání, protože na rozdíl od tréninkové jednotky probíhá utkání ve značně ztíženějších 

podmínkách. Hráč musí reagovat např. na riziko případného neúspěchu a na tlak diváků, 

což vede k psychickému zatížení. Důležitá je v tomto komunikace mezi trenérem  

a hráčem, která může pomoci proti selhání hráče. Dále tedy popíši nejefektivnější 

možnou reakci trenéra na hráčské výpadky a chyby, ale i na správné provedení.  

V praktické části této práce se zaměřím na pozorování trenéra příslušné 

kategorie ve dvou soutěžních utkáních. Trenéra budu sledovat pomocí videokamery, 

která bude snímat celé hřiště a nahrávacího zařízení (diktafonu), které bude zachycovat 

verbální komunikaci mezi trenérem a hráčem. Vím, že sledovat chování trenéra je velmi 

obtížné, protože každý trenér má svoje ,,know- how“ a svůj vlastní náhled na trénování, 

ale nějaký vzorec toho nejefektivnějšího chování, od kterého by se každý trenér odrazil, 

by měl existovat. V závěru práce, po vyhodnocení dat, uvedu rady a doporučení ke 

správnému chování. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

2.1 Koučink 

 

 Koučink či koučování je důvěryhodný vztah, který pomáhá hráči podniknout 

určité kroky k dosáhnutí jeho přání nebo cíle. Během tohoto procesu hráč, zdokonaluje 

svoje učení, zlepšuje svůj výkon a zvyšuje kvalitu svého žití. Své cíle získává rychleji a 

efektivněji, než kdyby koučování nevyužíval (Prestigiacomo, 2003). 

 Koučink pracuje s psychologickými procesy ve sportu, tak s rozvojem osobnosti. 

Využívá hlavně silných stránek osobnosti sportovce, které směřují k rozvoji jeho 

dovedností a talentu. Je vhodný, protože sportovec, ať už provozuje individuální sport 

nebo týmový, je vystaven situacím, které nesou velký tlak na jeho psychiku (rozhodující 

zápas, značně silnější nebo slabší soupeř, zranění apod.), musí plnit dané úkoly trenérů, 

očekávání od okolí a v neposlední řadě i vlastní cíle (Lyle,2002). 

 Původ koučování nalezneme ve sportu. Vzpomíná se na příběh, kdy přípravu 

sportovce musel vzít do rukou trenér, který se v daném sportu nevyznal. Nemohl tedy 

sportovce správně vést k těm nejlepším výkonům, musel se to nejprve od něj přiučit. 

Tázal se tedy sportovce, jak trénoval, jak dosáhl takového výkonu, co pro to musel 

udělat, v jakých podmínkách a prostředí trénoval a další informace. Tyto otázky jsou 

charakteristické přímo pro koučink. Po nějakém čase se přišlo na to, že se sportovec 

zlepšuje rychleji než s minulým trenérem, který byl na tento sport specialista (Parma, 

2006). 

 Podle Whitmore (2013) je cílem koučování uvolňovat potencionál člověka a 

maximalizovat jeho výkon. Jako profese je brána v USA od 80. Let 20. století. 

V posledních letech je hodně používán ve Velké Británii a ve Skandinávii. Whitmore 

spojuje s koučováním také s další pojmem a to mentorování. Tento pojem pochází 

z řecké mytologie a popisuje dlouhodobé osvojování dovedností během kariéry na 

cestách poradenství a konzultací. 
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 „Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které 

přijdou a podstatou koučování je docílit lepší vnímání reality a zvýšit odpovědnost“ 

(Whitmore, 2013). 

 Ve známém výkladovém slovníku Concise Oxford Dictionary slovo koučovat 

znamená „vyučovat, pomáhat překonat obtíže, připravovat se, naznačovat, poskytovat 

fakta“. Koučování přináší dobré výsledky hlavně proto, že vytváří vztah mezi koučem a 

hráčem, který je založen na vzájemné podpoře, k níž používá specifické prostředky a 

styl komunikace. Koučovaný nedostává fakta od kouče, ale podle něj na ně sám 

přichází. Na prvním řadě je zlepšení výkonu, což je samozřejmě cílem všeho. My 

hledáme to, jakým způsobem co nejlépe tohoto cíle dosáhnout (Whitmore,2013). 

 Koučink není dnes používán jen ve sportu, kde se poprvé objevil, ale používá se 

i v oblastech jako je podnikání, gastro koučink, finančnictví a jiné. Tato práce se bude 

soustředit na sportovní koučink. 

 

2.1.1 Efektivní koučování 

 

 Vedení jednotlivce či družstva během utkání v soutěži bereme jako koučování. 

Tato interakce může probíhat jen tehdy, je-li mezi sportovcem a koučem aspoň malý 

kontakt. Není to tedy chápáno jen jako vedení hráče či družstva během utkání, ale před 

a po utkání nebo závodu (Dovalil, 2008). 

 Whitmore (2013) přichází s lehce pochopitelným návodem, jak si osvojit umění 

správně koučovat a objasňuje proces, postupy a praktickou část koučování a jeho přínos 

pro objevení lidského potenciálu a zvyšování individuální výkonnosti. Důležité je podle 

něj, spíše než dávat příkazy je třeba dávat otázky určené na čtyři odlišné oblasti, tj. 

použít metodu Grow: 

 CÍLE, jak dlouhodobé, tak krátkodobé 

 VNÍMÁNÍ REALITY, tj. zjištění skutečného stavu věci 

 MOŽNOSTI, tj. alternativní strategie 



13 
 

 VOLBU, co, kdy, kdo má VŮLI něco udělat 

Gurský (2005) tvrdí, že nejdůležitější na celém koučování je schopnost 

komunikovat. Koučování můžeme ve sportu chápat dvojím smyslem. Koučování je 

bráno jako celková starostlivost trenéra o své svěřence, jejich dlouhodobé pedagogické 

vedení, pomoc při organizačních otázkách, různých problémech apod. Koučování 

v druhém slova smyslu je komunikační pomoc ze strany trenéra směrem k hráči, které 

probíhá během zápasu. 

Základní pravidla koučování jsou následující: 

 předcházet negativům, 

 hledat pozitivní momenty, 

 vytěsňovat chyby (korekce chyb), 

 posilovat odolnost na tlak (Gurský, 2005). 

Snahou koučování je to, aby sportovec psychicky neselhal, a vytvořili se co 

největší předpoklady pro to, aby dosáhl své maximální výkonnosti. Musíme vzít na 

zřetel, že výkon v tréninku bude jiný než výkon v soutěži. V soutěži totiž dochází 

k psychickému tlaku a to může vést u některých jedinců k úplnému vyhoření  

( Denison,2007). 

 

Mezi další důležité podstaty pro koučování je podle Whitmore (2013): 

 vnímání reality – je výsledkem soustředěné pozornosti, koncentrace a jasného 

pochopení situace, tento výraz poznávání skrze soustředěné pozorování nebo 

interpretace se děje podle toho co člověk vidí, slyší, cítí, 

 odpovědnosti – je to další atribut, který působí na výkonnost, patří mezi ně lehké 

psychické tlaky, že za něco zodpovídáme, může být nuceně přijatá, sportovcova 

výkonnost se nezlepšuje nebo dobrovolně přijatá – výkonnost roste, 

 pozitivní myšlení – výkon sportovce nezávisí jen na fyzické a technické 

dokonalosti, ale také na jeho myšlení, proto musí jak kouč, tak i sportovec sám 

myslet pozitivně, protože negativní myšlenky vedou k neúspěchu. 

 



14 
 

2.2. Základ je komunikace 

 

 Při jakékoliv komunikaci dochází k vzájemnému působení všech přítomných. 

Komunikaci nejde chápat zjednodušeně, jako jen výměnu informací, ale je, stejně jako 

všechny mezilidské vztahy, do velké míry ovlivněna vlivem faktorů, které nevnímáme 

např. postoje, osvojené vzorce chování, emoce, očekávání atd.  

 Subjektivní faktory ovlivňují nejenom první kontakt, ale i schopnost vzít, 

zpracovat, poslat dál informaci.  

 Pro správnou komunikaci je důležité získat co největší vědomou kontrolu nad 

veškerými subjektivními vlivy a faktory (Buzek a kol., 2007). 

  „Komunikace je jednáním, jehož cílem z hlediska komunikátora je přenos 

sdělení jedné či více osobám prostřednictvím symbolů. Vzájemné působení mezi 

komunikujícími partnery se nazývá komunikační proces.“ (Kunczik, 1995). 

 Podle Jansy a kolektivu (2012) dochází v procesu vedení sportovce trenérem 

k neustále interakci mezi účinkujícími. Přítomní mezi sebou v rámci probíhající 

interakce komunikují. Základem komunikace je sdělování informací – myšlenek, 

názorů, postojů apod. Může se uskutečňovat pomocí mluvené řeči, psaného a tištěného 

slova, obrazového materiálu a gest.  

 Podobně jako interakce je také komunikace brána jako oboustranný proces 

(trenér-sportovec, ale i sportovec-trenér), i když ne vždy má stejnou váhu. Při 

direktivním řízení je komunikace více jednosměrná, při kooperativním je oproti tomu 

zase vyváženější (obousměrná). V komunikaci mezi lidmi nejde jen o přenos informací 

a zkušeností, které potom usměrňují společnou činnost, ale také o vyjádření názorů, 

postojů, nálad komunikátora recipientovi. Často je verbální (slovní) sdělování 

doprovázeno nějakou mimikou, gesty i očním kontaktem mezi účastníky komunikace, 

což je sdělování mimoslovní (nonverbální). 

 Sdělování tedy probíhá ve třech základních formách: 

 komunikací verbální (slovně), 

 nonverbální (např. gesty), 

 činem (konkrétní aktivita), 
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Trenér by si měl být vědom toho, jak komunikace funguje, bez ní jen stěží 

můžeme hovořit o promyšlené řídící činnosti. Komunikaci lze vysvětlit jako: 

 vyjádření určitého záměru, tj. sdělování informací, 

 naslouchání, tj. přijímání informací, 

 neverbální vyjadřování a chápání. 

I když je komunikace ve sportu mnohostranná, nejvíce mluví trenér. Snaží se 

hlavně vyjádřit a sdělit požadavky na činnost svých hráčů.  Měl by se vyjadřovat věcně, 

nemluvit navíc, vyhýbat se informacím bez věcného obsahu. Důležité je i pozorovat, jak 

jsou sdělení pochopena a přijata a zda jsou uplatněna. Je dokázáno, že člověk poslouchá 

jen „na půl ucha“, i přes to, že se skoro polovina všech komunikací je díky naslouchání. 

Trenér by se měl snažit vnímat signály od svých svěřenců, při tom vytěsňovat rušivé 

elementy a usilovat o to, aby sám poznal podstatné informace (Dovalil a kol.,2009).   

Martens (2006) tvrdí, že obecně lze říci, že se trenéři vyznačují spíše rétorickými 

schopnostmi než schopností naslouchat druhým. Dále si je jist, že trenéři nejenom 

musejí umět vydávat srozumitelné, jasné a zřetelné pokyny, ale také musí být ochotni 

naslouchat reakce sportovců na ně. 

Trénování je v podstatě celé o komunikaci. Neúspěšní trenéři jsou neúspěšní ne 

proto, že by měli menší znalosti, ale proto, že neumějí komunikovat se sportovci. Jako 

trenér musíte být schopní komunikovat nejen se sportovcem, ale i s rodiči, veřejností, 

kolegy trenéry, činovníky. 

Složky komunikace  

 Obsahová – podstata předávání pokynu 

 Emoční – vyjadřuje pocity, které má trenér v danou chvíli 

Obsah je obvykle vyjádřen verbálně, emoce neverbálně. 

Komunikační proces 

- komunikační proces mezi trenérem a sportovcem se skládá z 6 důležitých 

kroků: 
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 Nápad, který potřebuje trenér sdělit 

 Myšlenky, které trenér zformuluje do zprávy vhodné pro sdělení 

 Předání zprávy směrem od trenéra ke sportovci (verbálně nebo neverbálně) 

 Sportovec obdrží zprávu (pokud dává pozor) 

 Sportovec se snaží pochopit obsah zprávy, interpretace potom závisí na tom, jak 

správně nebo nesprávně pochopí její obsah v souladu s trenérovým záměrem 

 Sportovec vnitřně reaguje na interpretaci zprávy 

 

2.2.1. Styly komunikace trenéra 

Autoritativní styl komunikace 

Autoritativní trenér komunikuje agresivním způsobem, nařizuje sportovcům 

téměř všechny jejich činnosti, což často doprovází nevhodnými výrazy. Autoritativní 

trenéři většinou hodně mluví a málo poslouchají, pokud se nedaří – obviňují a trestají. 

Tento typ trenéra musí mít vždy poslední slovo. Hlavně rozkazuje a málo naslouchá 

sportovci. Trenérův projev je velmi hlasitý, vedený útočnou formou, neústupný.  

Tento styl komunikace se používal hlavně v minulých letech, nemá dlouhodobý 

charakter, protože sportovec ztrácí důvěru v trenéra, u sportovce akorát vede k retardaci 

ve vývoji, jsou narušeny další vztahy mezi ním a trenérem. 

Submisivní styl komunikace  

Submisivní trenér dává v konverzaci přednost sportovci. Aby se vyhnul 

konfliktu, často souhlasí se sportovcem, i když v dané situaci nemá pravdu. Jeho 

hlasový projev je tichý. Často používaná slova od submisivního trenéra jsou možná, 

snad, pravděpodobně. Stále chodí „kolem horké kaše“, drží si od sportovců odstup, 

vyhýbá se očnímu kontaktu.  
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Kooperativní styl komunikace 

Kooperativní styl komunikace je založen na vzájemném respektu mezi trenérem 

a sportovcem. Projev trenéra je hlasitý, přímý, působí důvěryhodně. Sportovce 

podporuje v jeho jednání, pochválí ho za výkon. Komunikaci vede pozitivním 

způsobem, což znamená, že sportovce motivuje k lepším výkonu, vyzdvihne jeho pro, i 

když sportovec zápas prohraje. Kooperativní trenér plní co slíbí nebo co si předsevzal. 

Hlavně je tento typ trenéra dobrým posluchačem a také řečníkem (Cassidy a kol.,2004). 

2.2.2 Základní pravidla úspěšné komunikace  

1) Komunikační dovednosti jako profesionální nástroj 

 umět rozlišit, zda se jedná o prostý rozhovor, který má udržet mezilidské vztahy, 

a nebo je to profesionální rozhovor, který řeší nějaký cíl, 

 u profesionálního rozhovoru jsou důležité sociální role, 

 s profesionálním rozhovorem souvisí i vnější podmínky – např. prostředí, 

oblečení. 

2) Pozitivní přístup, orientace na partnera 

 čím více jazyková formulace nahání strach, a je z ní cítit negace, tím méně je 

druhý ochotný s ní souhlasit a tím rychleji je z hlavy pryč, 

 používat více TY jak JÁ, 

 ptát se – skoro všichni lidé raději hovoří  než naslouchají,  

 příjemné navození atmosféry, slouží k lepší komunikaci. 

3) Umění naslouchat 

 něco slyšet není ještě to, že posloucháme, 

 při aktivní naslouchání je potřeba sebekázeň a soustředěnou pozornost, 

 nikoho při rozhovoru nepřerušovat a nekončit za něj, 

 v tichosti se odmlčet, 

4) Umění klást otázky 

 typy otázek: otevřené („Povězte mi něco o…“) – zkoumající jaká je situace, 

jsou velmi vstřícné, uzavřené („Co více platí, A nebo B?“) – pomáhají uspíšit 

jednání, shrnující („Rozuměl jsem správně, že…?“) – zpětná vazba, člověk cítí 
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pochopení, reflektivní („Co by se stalo, kdyby...?“) – bourají zdi, odhalují nové 

obzory náhledu, 

 nejideálnější dávat překvapivé otevřené otázky typu: „Jaký cíl, proč, kdo může, 

apod.?, 

 nejjednodušší druhého přesvědčíme, když ho navedeme a on sám dospěje 

k závěru (Buzek a kol.,2007). 

2.2.3 Verbální komunikace 

 

 Podle Jansy a kol. (2012) je základním stavebním kamenem dorozumívání mezi 

lidmi řeč, a to hlavně její mluvené podobě. Jako doplnění je do malé míry možné 

dorozumívání posunky, gesty apod. Řečí můžeme vyjadřovat své myšlenky, stavy, 

pocity a předávat je druhý lidem a od druhých je také dostávat či se o nich informovat. 

Dobrá úroveň verbální komunikace v mateřském jazyce je chápána jako kritérium 

vzdělanosti člověka. 

  

U každého sdělování nás jako příjemce sdělení nejvíce ze všeho zajímá: 

a) „Co“ komunikátor říká a jaký to pro nás má význam 

b) „Jak“ to říká – jakými výrazovými prostředky se vyjadřuje, např. nemluví 

spisovně, mluví ironicky, poučuje atd. 

Podle Kalhouse, Obsta a kol. (2002) by se obsahová stránka komunikace měla 

charakterizovat věcnou správností, přesností, srozumitelností a přiměřeností pro 

skupiny žáků, kterým chceme něco předat, mělo by to být stručné a spisovné. Další 

význam nese logická strukturovanost sdělení (postupujeme od východiska k jádru 

sdělení), možné je i využití kauzálních vztahů mezi sdělovanými skutečnostmi. 

 Do verbální komunikace patří i pojmy jako: 

Verbální kompetence – trenér si osvojí účelný, tj. úsporný – ale efektivní – 

komunikační styl, který urychluje průběh tréninku (Svoboda, 1996). 

Sportovní slang – speciální výrazy, které se používají v daném sportovním odvětví 

např. vingl, volej, placka (Jansa a kol.,2012). 
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Vyjadřování ve větách neúplných – např. „Teď!“ , „Jeď!“ 

Paralingvistické prostředky – jedná se o akustické projevy komunikátora, které jsou 

lexikálně neplnovýznamové a Podle Mareš, Křivohlavého (1995) jsou to: 

 Intenzita hlasu. 

 Tón a zabarvení hlasu. 

 Jak dlouho projev trvá. 

 Jak rychlý projev je. 

 Délka pauzy během mluvení. 

 Vyplnění přestávek z hlediska akustiky. 

 Kvalita řeči. 

 

2.2.4 Neverbální komunikace 

 Je to mimoslovní sdělování doprovázené s projevem slovním. I když se jím nedá 

sdělit všechno, tak zvyšuje sugestivnost komunikace mezi komunikátorem a příjemcem, 

a to hlavně z emočního pohledu. Stává se, že funguje i samostatně.  

Patří mezi ně: 

 Výrazy tváře – mimika. 

 Kulturně normalizované výrazy, pohyby hlavou a rukou – gestika. 

 Tělesný kontakt, dotyky – haptika. 

 Tělesný postoj - posturika. 

 Pohyby rukou, nohou a trupu – kinesika. 

 Na rozdíl od kinesiky jsou gesta v komunikačním procesu významně 

stabilizována. 

 Vzdálenost, zaujímání prostorových pozic – proxemika. 

 Pohledy očí. 

 Tón hlasu a další neverbálními aspekty řeči – paralingvistika. 

 Oblečení, fyzické aspekty vlastního zjevu. 
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Funkce neverbální komunikace: 

a) Podpořit verbální projev (regulovat jeho tempo, podtrhnout a zdůraznit). 

b) Nahradit verbální projev (symbolizovat, ilustrovat). 

c) Vyjádřit emoce, případně zvládnout prožitek emocí (dostat se znovu do emoční 

rovnováhy). 

d) Vyjádřit interpersonální rozvoj (pochybování, naléhavost při přesvědčování). 

e) Správná nonverbální komunikace vždy podtrhne váš slovní projev. 

Vědomá a nevědomá nonverbální komunikace 

Vědomá neverbální komunikace – herec, politik, modelka, přednášející, kteří 

ovládají či se snaží mít projevy svého těla pod kontrolou. Nevědomá neverbální 

komunikace – běžná při spontánním reagování a při relaxaci (Jansa a kol., 2012). 

2.2.5 Zdroje nedorozumění a zkreslení při komunikaci 

 Celkový kontext – neoddělitelnou součástí komunikace je i předešlá zkušenost, 

zažité stereotypy chování i myšlení, emoce a vztahy k ostatním. Mluvíme o 

působení očekávání, které mnohokrát hraje při komunikaci důležitější roli než 

použitá slova. 

 Situační a vztahové aspekty – způsob komunikace se liší podle různých 

okolností, např.: zda jde o rozhovor šéfa s podřízeným, zda se rozhovor 

uskutečňuje na pracovišti nebo v soukromí, zda převažuje otevřenost nebo 

nedůvěra atd. 

 Různé chápání významu – stejná informace může mít pro různé lidi jiný 

význam. Při snaze odhalit význam dochází ke dvěma chybám: nedocenění 

významu, který člověk rozmluvě dává nebo projekce vlastního významu od 

druhého. 

 Připravenost přijmout informaci – přijímání a dekódování sdělení je aktivní 

proces, ke kterému je potřeba vydat energii. Charakterizuje ji výběrovost, 

podléhá zkreslení. Selekce se uskutečňuje už na úrovni vnímání. Vjemy mají 

snahu být zkresleny v rovině smyslů (přeslechnutí), na psychologické (zloba, 

očekávání) i kulturní (zvyky, předsudky) úrovni (Buzek a kol., 2007). 

 



21 
 

2.2.6 Komunikace s dětmi 

 

 Komunikace s dětmi je velice náročná. Každý komentář během všech činností, 

které chceme děti naučit, musí být stručný, srozumitelný a hlavně jednoduchý. Někdy je 

lepší provést praktickou ukázku, než nedlouze vysvětlovat a popisovat. 

 Slovní doprovod by měl být neustálý, povzbuzující a pozitivní. Vše můžeme 

dobře navodit vhodnými otázkami a situacemi. Popisujeme-li nějakou činnost, je 

důležité, aby nás děti dobře viděly. Vysvětlování musí být krátké, výstižné a logicky 

správné. Dlouhý výklad děti unavuje a ony pak ztrácejí pozornost a zájem. Důležitá je 

intonace, zabarvení a dynamika hlasu.  

 Základním stavebním kamenem komunikace s dětmi, je dobré slovo a pochvala, 

protože tyto dvě věci otevírají cestu k vašim svěřencům (Brůna a kol.,2007). 

 

2.3. Motivace hráčů 

 

 Podle Buzka a kol. (2007) je motivace důležitou součástí osobnosti každého 

člověka a hraje ve sportu, fotbalu zvláště, důležitou roli. Motivaci lze definovat jako 

hypotetickou sílu, která vzbuzuje činnost zaměřenou na dosažení určitého cíle. Hovoří o 

směru našeho snažení, je to motiv, pohnutka, chtění, prožitek, vedoucí k činu-akci.  

 Je odraz vztahů jedince ke sportovnímu výkonu v soutěži a jsou spojovány i 

s ostatními psychickými procesy. Podílejí se na aktualizaci psychických stavů hlavně 

předstartovních a startovních, ale také po soutěžních. Tyto citové stavy vznikají kvůli 

náročným situacím při soutěži a jedná se o to, jak se s nimi člověk vyrovná (Jansa, 

Dovalil a kol.,2009). 

 Někdy se v souvislostech s motivací a pocitem úspěchu hovoří o „principu 

sněhové koule“ kdy se učené dovednosti zlepšují, což se dítěti líbí, protože za úspěch se 

nabalují další dovednosti a další hezké pocity, byť je někdy třeba děti k těm složitějším 

dovednostem a situacím lehce přitáhnout (Plachý a Procházka,2014). 

 Dovalil a kol. (2002) vysvětluje motivaci jako podněcující příčinu chování. Je 

rozhodujícím faktorem o směru a intenzitě jednání člověka, má tedy i význam 



22 
 

energetizující, rozhoduje o dynamice chování člověka. Motivace zůstává obtížně 

analyzovatelným komplexem, skrze něhož vstupují do výkonu další složité proměnné 

psychického stavu, noř. Potřeby a emoce, a v neposlední míře i strukturální proměnné 

osobnostní, např. vůle. 

 Na motivaci je nejvíce zvláštní její velká mnohotvárnost, proměnlivost kvality a 

intenzity v čase. Začátky sportovní motivace asi spočívají v potřebě sociálního 

srovnávání. Člověk si vytváří obraz o sobě na základě porovnání s ostatními lidmi, a 

sport může sloužit jako ukázka své superiority a k posílení své sociální pozice. 

 

Obr. 1 Trs základních a podněcujících tendencí ve sportu 

 

(BUZEK, M., a kolektiv. Trenér fotbalu „A“ UEFA licence, 2007) 

 

   Člověk mé velké množství potřeb. K těm nejzákladnějším patří i motivace. Ve 

sportovní přípravě dětí, pak lze chápat motivaci ve dvou rovinách: 

 prožitkové – zažít srandu, hrát si, zažít něco, něco na co budu rád vzpomínat 

 být úspěšný – porovnat své síly s ostatními, umět něco, co ostatní neumí. 

Výsledkem je příjemný prožitek, při kterém vzniká vzrušení. Okamžik optimálního 

nabuzení, kdy ho pohyb maximálně vtáhne a cítí skutečnou pohodu je nazýván „flow“ – 

neboli stav „plynutí“ (Perič,2012). 

 



23 
 

2.3.1 Motivace a cíle 

 

 Obvykle se rozlišují dvě základní motivační tendence: 

a) přistoupit k řešení problém, vyřešit problém 

b) vyhnout se řešení situace, uniknout z ní  

Tyto tendence sebou nesou přístupy a cíle. Jeden z cílů je výkonový cíl, a ten 

spočívá v neustálém srovnávání s ostatními, hodnocení jeho výkonnosti a jeho postihy 

za případný neúspěch. Druhý přístup s sebou nese učební cíle (úkolové, rozvojové cíle, 

cíle směřující ke zlepšování sebe samotného, až ke snaze dosáhnout mistrovské úrovně- 

mastery goals) (Mareš, 2013). 

2.3.2 Motivační struktura hráče a její vývoj 

  

 Každý sportovec je ovlivňován řadou motivačních seskupení, hlavních, 

vedlejších, mezi sebou protichůdných atd. Hlavním vlivem, určujícím vývoj motivační 

struktury je mimo věku i výkonnost sportovce. Dělíme ji na: 

 Generalizaci motivační struktury – častá fluktuace mezi sporty. Je mu jedno 

jaký sport provozuje, řídí se partou a prožitky. 

 Diferenciace motivační struktury – postoj ke sportu na základě úspěchu a 

neúspěchu.  Vzniká základní motivace zaměřená na určitý sport. Fungují emoce, 

sportovní disciplína. 

 Stabilizace motivační struktury – zde fungují motivy soutěžní, sociální 

odezvy, dosažení vysoké výkonnosti. Jsou zde cíle osobní – vítězství, 

společenské – kontakty i řada vedlejších.  

 Involuce motivační struktury – už dlouhodobě trvá ke sportu vztah citově i 

rozumově podložený. Je tu vnímání zenitu. Činnost prováděna pro ni samotnou, 

bez vztahu k výkonu (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 
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2.3.3 Druhy motivace 

 

Buzek a kol. (2007) hovoří o tom, že  motivace má dvě základní složky: 

 Vnitřní – je založena na vrozených a získaných potřebách. 

 Vnější – opírá se vnější podněty a stimulaci. 

 

Vnitřní motivace  

 Potřeby jsou ve fotbalu důležité hlavně kvůli jejich uspokojování a rozvíjení. 

Žízeň respektujeme, ale za méně už bereme potřebu jistoty.  

Obr. 2 Pyramida potřeb podle Maslowa 

 
(BUZEK, M., a kolektiv. Trenér fotbalu „A“ UEFA licence, 2007) 

 

 

 Trenér by měl u hráče pěstovat vnitřní motivaci tak, aby chtěl na sobě sám 

makat, měl silný vnitřní závazek a nebyl pouhým vykonavatelem trenérových příkazů 

(Buzek a kol., 2007). 
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Vnější motivace 

 

 Trenéři mohou užívat i vnější motivaci jako: pochvaly, tresty apod. Hrozí ale 

nebezpečí, že se u hráčů vytvoří pouze činnost z donucení a bez nadšení. To funguje jen 

omezeno u dobu a fungují zde dva zákony: 

 Zákon spirálovitého nárůstu potřeb – začneme-li například hráče odměňovat 

penězi, bude chtít časem více. 

 Zákon subjektivního zisku -  každý nevědomě počítá, co mu daná činnost 

přináší (radost, úspěch) nebo vynáší (peníze) a srovná s tím co do toho dal (čas, 

peníze, odříkání) (Buzek  a kol.,2007). 

 

Výkonová motivace 

 Bere se, že výkon je funkcí schopností a motivace. Není-li přítomna jedna 

složka, k výkonu nedojde. V konkurenci jaká je ve sportu, se motivace považuje za 

složku neustále přítomnou, které popohání k vylepšování schopností. 

 Podle této teorie vzniká tendence ke sportovní aktivitě z rozdílů mezi tendencí 

dosáhnout úspěchu a tendencí vyhnout se selhání (Slepička, Hošek, Hátlová,2006). 

  

Týmová motivace 

 Ovlivňuje efektivitu týmu, její funkčnost se opírá ve velké míře o motivaci 

jednotlivých hráčů a o jejich ochotu pracovat na plnění společného cíle. Jestliže jsou 

hráči správně motivováni, baví se jak splní stanovený cíl a snaží se o ho ze všech svých 

sil splnit. 5íkáme, že hráči týmový cíl za svůj osobní a své potřeby ztotožňují s potřeby 

týmu (Cramer, Jackschath, 1995). 

 

Individuální motivace 

 Motivace je hlavně věc individuální. Zkušený hráč možná potřebuje před 

zápasem nějaké trenérovo burcování, zatímco mladý nováček může být tímto 

přemotivován, až dojde k selhání. 
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 Trenér by měl tedy přistupovat k hráčům individuálně a také individuálně 

motivovat. Měl by znát každého svého hráče a znát jeho motivy a osobní cíle (Buzek a 

kol.,2007). 

2.3.4 Vliv pozitivní a negativní motivace 

 

 Určité styly komunikace podporují dobrou atmosféru, některé ji kazí. Když 

budeme k hráčům negativní, budou se častěji bránit, hůře se ztotožní s požadavky 

trenéra a atmosféra nebude dobrá. Kdežto pozitivní komunikace zlepšuje atmosféru a 

tím i motivaci. Je správné chválit a chválit, ukazovat co se má jak dělat, vytvářet 

pozitivní atmosféru. Nejdůležitější tedy chválit, chválit a zase chválit, komunikovat 

pozitivně (Buzek a kol.,2007). 

Tab. 1 Motivační a demotivační prvky 

Negativní a demotivující prvky Co motivuje 

 Trénink je monotónní 

 Hráči stále poslouchají a stojí 

 Úkoly jsou příliš jednoduché 

 Hráči málo hrají 

 Výstroj a šatny jsou neatraktivní 

 Nejsou dodržována pravidla při 

hře a od vedení 

 Všem se neměří stejně 

 Špatná komunikace a vztahy mezi 

vedením, trenérem a hráči 

 Pestrý trénink 

 Dynamický trénink 

 Přiměřené úkoly 

 Hodně herních prvků 

 Spontánnost a kreativita 

 Nová nebo kvalitní výstroj 

 Hra podle pravidel 

 Spravedlnost a rovné šance 

 Klub podporuje společenské akce 

 Mezi všemi funguje komunikace 

(BUZEK, M., a kolektiv. Trenér fotbalu „A“ UEFA licence, 2007) 

 

 Hlavní vnější překážky k motivaci ve fotbalu jsou podle G. Bauera (1999) 

následující: 

 Jiné sporty se zdají více atraktivní 

 Jiné kluby mají lepší zázemí a nabízí lepší podmínky 
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 Život mimo sport je větší zábava: počítače, hudba, přátelé 

 Přítelkyně nebo rodina vyžadují více času 

 Pracovní kariéra či škola mají větší prioritu 

Podle Periče (2012) jsou trenéry málo využívána motivační hesla. Ta by se 

měla dávat všude tam, kde se pohybuje neustále velké množství hráčů a měla by mít 

velkou grafickou podobu. Jejich obsahem by měla být krátká jednoduchá motta, která 

souvisejí s výkonem v daném sportu. 

 Jediný, kdo tě může porazit, jsi ty sám! 

 Těžko na cvičišti lehko na bojišti! 

 Zápas končí až s písknutím rozhodčího! 

 Čím víc budeš trénovat, tím lepší budeš! 

 Budeš hrát dobře, jen když to budeš mít upřímně rád! 

2.4 Trenérství a koučování 

 

Charakteristika trenéra 

 Označení trenér se používalo dříve jen v oboru sportu, postupem času se ale 

přeneslo i do mimo sportovní činnosti. Podle Pedagogického slovníku (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2009, s. 316) se pojem trenér chápe jako „profese pedagogického 

charakteru uplatňující se jednak ve sféře sportu, jednak v profesním vzdělání jako 

instruktor při výcviku praktických dovedností v různých pracovních odvětvích“. Měli 

bychom tedy podle správného užívat označení sportovní trenér.  

 V českém jazyce se tento pojem používá hlavně pro „ označení funkce člověka, 

který zajišťuje a hlavně vede sportovce“(Svoboda, 2003, s. 118). Pojem je převzatý 

z angličtiny, kde je jím označován osoba, která se stará hlavně o kondici. Českému 

pojetí termínu trenér spíše odpovídá anglické „coach“, které se u nás používá hlavně 

v týmových sportovních hrách. 

 Mnoho trenéru si neuvědomuje to, že je práce trenéra profesí pedagogickou, i 

když do určité míry specifickou. Úspěch trenéra je podmíněn pedagogicko-

psychologickými vědomostmi, tvůrčí složkou jeho osobnosti a jinými složkami. Jak 
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praxe dokazuje, mohou být úspěšní jak trenéři s hráčskou minulostí, tak i trenéři skoro 

bez žádné osobní hráčské praxe. 

 Činnosti trenéra jsou velmi různorodé, ale dají se spojit do těchto třech 

základních okruhů: 

 Organizační zajištění činnosti. 

 Vedení a řízení týmu v tréninku. 

 Vedení týmu v utkání a soutěži.  

 

Trenér by měl vidět podstatu řízení fotbalového týmu komplexně a ve 

vzájemných souvislostech (Votík,2005). 

 

Podle studií Petry, Froberga a Madella (2006), se v profesionální oblasti 

specifikovat dvě hlavní profese, z nichž každá má další dvě složky: 

1. Trenér orientovaný na osoby participující ve sportu 

a) Trenér začátečníků (děti, dospělí) 

b) Trenér těch co sportují rekreačně 

2. Trenér výkonnostně orientovaných sportovců 

a. Trenér talentovaných sportovců (mládež, dospělí) 

b. Trenér profesionálních sportovců 

 

2.4.1 Schopnosti a vlastnosti trenéra 

 

Mezi schopnost, kterou trenér potřebuje, patří schopnost řídící. Řídit znamená 

hlavně vytvořit si představu o tom, jaké dávat pokyny, a to na nějaké představě o 

budoucnosti. Znamená to také rozvoj sociálního a psychologického prostředí – což bývá 

popisováno jako týmová kultura tj. snaha o dosažení cílů, které trenér určil. Vedení 

kolektivu klade důraz a mezilidské vztahy a má přímý vliv na motivaci.  

Vedení je kolektivním procesem a trenér a jeho hráči spolu navzájem 

spolupracují, tak aby vaše individuální potřeby byly v souladu se společnými cíli 

(Martens, 2006). 
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Obr. 3 Vedení hráčů 

 

(MARTENS, R. Úspěšný trenér. 2006) 

Podle Martense (2006) musí mít trenér, aby byl úspěšný tyto atributy: 

 Znát daný sport - neznalost pravidel, taktických a technických věcí 

konkrétního sportu nemůže být nijak omluvena. Např. neznalost jak správně 

naučit technické dovednosti, staví trenéra do pozice, kdy riskuje zaranění 

sportovců.  

 Mít motivaci – jak jsme si řekli už v předchozí části, motivace hraje velkou roli 

ve výkonu. Jeden z mnoha problému u motivace je, že trenérům chybí čas na 

motivování. Jejich motivace je nedostatečná, pro to, aby si udělali čas na 

podstatné věci.   

 Být empatický – je to schopnost porozumět myšlenkám, pocitům a emocím 

svých hráčů a také schopnostem své pocity sdělit. Úspěšnému trenérovi je 

empatie vlastní (Martens, 2006).   

 

2.4.2 Osobnost a role trenéra  

 

 V dnešní době se požadavky kladené zvláště na vrcholové sportovce neustále 

zvyšují, ne jinak je tomu u trenéra. V důsledku zvýšené náročnosti se prodlužuje i doba 

přípravy ke kvalitnímu výkonu – ve většině sportovních odvětví dochází k ranější 
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specializaci, ke které někdy i nechtěně, je nucen i trenér. Předpokladem vysokého 

sportovního výkonu se stává do detailu promyšlený, cílevědomě organizovaný a řízený 

sportovní trénink vedený trenérem (Buzek a kol., 2007) 

Podle Dovalila a kol., (2002) je s činností trenéra spojena i jeho role, tj. jeho 

očekávané chování. Ty se odrážejí i do typologie trenéra, která se stoupajícími nároky 

na řídící schopnosti trenéra začíná rozlišovat podle výkonnostních úrovní: 

Trenér-pedagog - se hodí ke trénování dětí a mládeže. Musí sledovat a 

respektovat vývojové zvláštnosti, nesmí zapomenout na všestranný rozvoj.  Pro své 

svěřence by měl být vzorem, zaměřovat se na budoucnost.  

  Výkonnostní sport potřebuje trenéra-organizátora. Ten musí zajistit nejen 

tréninkový proces z hlediska obsahu, zatěžování atd., ale účastní se také při zajišťování 

podmínek pro trénink i pro účast v soutěžích. Důležitá je teoretická příprava i 

zkušenosti ze samotné praxe.  

Profesionální úroveň sportu vyžaduje trenéra-specialistu. Jsou zde vysoké 

nároky na odbornost. Velké nároky jsou kladeny na psychologickou stránku činnosti, 

přístup a řízení sportovců. 

  

 Rolí trenérské profese je velmi mnoho, hlavním úkolem je rozvíjet výkonnost 

hráčů jako jedinců i jako týmu, během toho působit pozitivně i na rozvoj jejich 

osobnosti, a to nejen sportovních. Mezi základní činnosti patří: 

 Instrukční – informuje, vede trénink. 

 Role terapeuta – působí na tělesné i psychické procesy. 

 Role stratéga – vymýšlí taktiku. 

 Důvěrníka – řeší osobní problémy svěřenců. 

 Informátora – odpovídá na dotazy. 

 Diagnostika – analyzuje výkony.  

 Motivátora – motivuje k práci. 

 Ukazňovatele – dokáže i trestat (Jansa, Dovalil a kol., 2009). 
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2.4.3 Trenérské styly 

 

 Každý člověk se určitým způsobem chová a toto chování používá i v kontaktu 

s ostatními. U každého trenéra to rozlišujeme také, jeho trenérský přístup k dětem, 

trenérský styl vedení. Perič a kol. (2012) rozlišuje tři základní styly řízení:  

Demokratický - založen na vzájemném respektování, řeší pracovní záležitosti se členy 

skupiny, jejich názory bere v úvahu při svém rozhodování, je přístupný řešit problém s 

ostatními, poslední rozhodnutí je však na něm.  

Liberální -  problém neřeší, nejsou stanoveny žádná pravidla. Svěřenci mají poměrně 

dost svobody což, vede díky nesystematickému řízení k problémům. Výsledky práce 

bývají nízké. Využití tohoto stylu je efektivní obvykle pouze v týmech vysoce 

kvalifikovaných a zodpovědných pracovníků.  

Autoritativní - malé porozumění pro, členové skupiny mají málo možností projevit 

svůj názor a iniciativu. Výhodou je značná výkonnost. Tento styl se většinou používá, 

když se týmu nedaří a vidíme, že tento výsledek je dán nedisciplínou a zbytečnými 

chybami.  

Obvykle žádný trenér nevyužívá pouze jeden styl řízení, ale jedná se o určitou 

směsku. Nejčastěji je využívaný demokratický + liberální, pak demokratický + 

direktivní a velmi nevhodné je direktivní + liberální styl. 

 Podle stylu řízení hráčů v soutěži jsou typy: 

 Taktický – neustále řídí, informovaný o soupeři 

 Emocionální – udržuje dobrou náladu, dobře reguluje hráčské emoce 

 Psychologický -  hodně motivuje a povzbuzuje, zvládá náročné  meziosobní 

situace( Jansa, Dovalil a kol., 2009) 
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2.4.4 Charakteristika kouče 

 

 Kouč není jen organizátor tréninku, ale někdo, kdo jede více do hloubky 

osobností hráčů a později i do vazeb v týmu, ve kterém si hledají hráči nové role. Kouč 

dává hráčům otázky nebo úkoly a musí mít trpělivost je vyslechnout. Kouč se i sám od 

dětí učí a ne vždy ta jeho varianta je správná. To jak kouč dovede naplánovat trénink a 

rozvoj hráčů, je samozřejmě důležité, ale zároveň by měl správně reagovat na změny a 

improvizovat. I ten nejlepší plán nikdy nenahradí schopnost kouče cítit atmosféru 

tréninku, naladění hráče či hráčů. Celiství přístup rozvíjející celiství potencionál hráče 

již od dětského věku je nazýván koučinkem a proto oslovení „kouč“. 

 Kouč je ten, kdo otvírá potencionál dítěte ve formě hráčské i lidské a pomáhá je 

směrovat ve všech stránkách osobnosti. K tomu se nabalují další vlastnosti jako četnost, 

poctivost, statečnost, pracovitost atd. Hraje zde roli i etické chování kouče, který by 

neměl využívat hráče pro úspěch týmu, ale má hráče a jeho rozvoj na prvním místě 

(Plachý, Procházka, 2014). 

 

Tab. 2: Činnost trenéra a kouče  

 PŘI TRÉNINKU    V UTKÁNÍ 

 TRENÉR  Profesní postoje  KOUČ 

 Učitel Charisma  Vůdce 

Vyučovat,osvoovat   Cíl  Vyhrát 

 Developer  Orientace  Manažer 

 Instruktor  Profese  Producent 

 Odborná individual.  Osobitost  Mediální individual. 

 Entuziasmus  Psychika  Odolnost 

 Trénink  Vedení  Utkání 

 Trenink-utkání  Řízení  Utkání-trénink 

 Teorie a praxe  Odbornost  Prostředí a praxe 

 Argumentace  Komunikace  Diplomacie 

 Usuzování  Myšlení  Rozhodování 

 Růst a vývoj  Poskytování   Příležitost 

 Ovlivněné trénin.  Hodnotí výkonnost  Zkušenost 

 Toleruje  Tým  Vybírá a mění 

 Zdokonaluje  Hráče  Diferencuje 

 Píli a snahu vyžaduje   Nasazení a respekt 

(BEDŘICH, L. Fotbal rituální hra moderní doby2006.) 
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V českém jazyce používáme dva pojmy „Trenér a kouč“. Tyto oba pojmy 

pochází z anglických slovíček Trainer, coach. U nás jsou tato slova zaměňována, 

zatímco v zahraničí jsou rozličné. V angličtině se pojem „coach“ používá jako podstatné 

jméno i sloveso „to coach“. 

      Podle výkladového slovníku (MacMillan, 2005) podstatné jméno coach 

znamená: 

 někdo, kdo trénuje sportovní hráče nebo tým  

 někdo, kdo učí zvláštním dovednostem, speciálně těm, které jsou spojeny 

s vystupováním na veřejnosti, jako zpívání nebo hraní 

Kouč otvírá potencionál optimální výzvou, tedy v dohledné době splnitelným 

úkolem a kombinací přístupů kouče, tedy kombinací didaktických stylů. 

Nejdůležitějším cílem by mělo být porozumění hře, sobě v ní jednotlivým situacím, 

které lze vkládat do tréninkových cvičení – herních situací. 

Královskou disciplínou koučování při učení a porozumění je koučink otázkou=  

didaktický styl s řízeným objevováním. Koučovi nejde jen o otevřené otázky, ale o 

vyřešení něčeho, co momentálně nejde. Kouč by neměl vést jen k pojmenování co je 

špatně, ale spíše k návrhům jak to provést lépe (Plachý, Procházka, 2014). 

2.4.5 Další směry uvažování kouče 

 

 Podle Plachého a Procházky (2014) kouč otevírá hráčský i lidský potencionál. 

Aby kouč dosáhl učebních i výchovných cílů sportovního tréninku dětí ve fotbale, 

nestačí mu naučení metodiky trénování a koučování. O tom jak ji bude využívat, 

rozhodují i jiné okolnosti např. jak se chová k hráčům a k rodičům, jak zvládne začlenit 

tento proces do svého života atd.   

Kouč a hráči 

 Na prvním místě stojí hráč. Kouč dává směr, určuje mantinely, nabízí a 

organizuje činnost. Všechno dělá pro hráčův sportovní růst a výchovu. Tento princip 

zahrnuje i to, že není nejdůležitější získání trofejí, nýbrž výchova hráče v možnostech 

jeho fotbalového talentu a zájmu o fotbal. Hráč je hlavně člověkem, pak až fotbalistou.      
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Kouč je zodpovědný i za herní výkon a chování hráčů. Chování a projevy hráčů 

na hřišti jsou výsledkem spolupráce kouč – hráči. Kouč formuje hráče a tým svým 

jednáním, tím co a jak říká, svými požadavky na disciplínu a dodržování určených 

pravidel (Plachý, Procházka, 2014). 

 

Kouč a tým 

 

 K fungování týmu je třeba mít společná pravidla společného fungování, hlavně 

v chování se jeden k druhému. Úloha kouče v procesu vytváření týmových pravidel je 

v navádění na formulaci účelných pravidel v považovaném výchovném směru, ve 

vybírání variant a v podněcování diskuze k jejich hodnocení hráči a v dovedení celé 

tvorby pravidel k jejich odsouhlasení všemi hráči. 

Jestliže někdo porušil některé z přijatých pravidel, je potřebný zásah kouče, aby 

od takového hráče žádal vysvětlení (Plachý, Procházka, 2014). 

Kouč a rodiče 

 Čím starší kategorie, tím více klesá kontakt kouče s rodiči. Kouč by měl rodičům 

připomínat, že je výchovně dobré, aby se svým dítětem o jeho fotbale mluvili, zajímali 

se, aby neklesl jeho zájem. Kouč by měl využívat více neosobních forem komunikace, 

jako internet a mobil, aby spolupráce rodičů s trenérem pokrčovala. Pokud jsou 

problémy s rodiči, nesmí je kouč vnášet do vztahu s hráčem. Kouč by neměl podnikat 

nic za zády rodičů, abychom nestavili dítě do role volby mezi trenérem a rodičem. 

Podpora a dobré vztahy s rodiči je určitě moc důležité (Plachý, Procházka, 2014). 

Kouč a klub 

 Trenér uskutečňuje své představy v klubovém prostředí. Jen výjimečně projde se 

svým družstvem od nejmladší přípravky až do kategorie dospělých. Nutná je víceletá 

týmová součinnost trenérů v klubu. Výhodou je, jestliže mládežničtí trenéři mají pro 

svou činnost stejný náhled daný klubovou koncepcí sportovního programu a výchovy se 

stanovenými prioritami ve vedení dětí, v tréninkovém obsahu apod. a se specifikací pro 

jednotlivé kategorie (Plachý, Procházka, 2014). 
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Kouč o sobě 

 V hromadě úkolů a dobrovolně přijatých povinností by trenér ani opravdový 

kouč dětí neměl zapomínat přemýšlet také o sobě, jestliže chce trenérský růst. Měl by se 

zajímat o novinky v oboru, zvyšovat si kvalifikaci, shánět si názory jiných trenérů a 

neustále se sebe vzdělávat, jak v teorii, tak i v praxi (Plachý, Procházka, 2014). 

2.5. Charakteristika sledované kategorie starších žáků 

 

Pro věkové období 12 – 14 let je charakteristický rychlý, často až prudký růst, 

zejména končetin a vývoj svalstva. Proto se zvyšuje důležitost správné výživy i pitného 

režimu, která odpovídá jak růstovým změnám, tak požadavkům zatěžování. 

Nerovnoměrnost vývojových změn se projevuje na pohybové diskoordinaci a psychické 

nevyrovnanosti.  

Po odchodu pubertálních změn (nejen změny somatických charakteristik – 

hmotnosti a výšky, ale i neurohormonálních vztahů), dochází ke zjevnému zlepšování 

nervosvalové koordinace. Zlepšuje se diferenciace svalového úsilí, zvětšuje se přesnost 

prováděných pohybů. Skoro stejných hodnot jako dospělí dosahují žáci v rychlosti 

reakce, ve stabilitě těla a orientaci v prostoru. Přicházející hypertrofie svalstva je 

předpokladem pro další vývoj silových schopností včetně silové vytrvalosti. Maximálně 

do 14-15. roku roste rychlost frekvence pohybů, pak zůstává stejná nebo se zpomaluje. 

Zlepšuje se také flexibilita. 

 Pro celé toto období přechodu k dětství k začínající dospělosti je typický 

nerovnoměrný vývoj. Značné somatické, funkční i psychické změny se projevují ve 

strukturálních změnách osobnosti, v rozumovém, mravním i sociálním vývoji. Výrazně 

se mění přístupy k autoritě, která již není pasivně přijímána, ale je vyhledávána.  

Přeměňují se způsoby sociální interakce, vztahy ke stejně starým i dospělým. 

Dochází ke změně hodnot, postojů, zájmů a ke kritickému vyhledávání nových hodnot, 

což může vést i ke snížení zájmu o pohybové aktivity včetně fotbalu. Zvyšuje se 

sebeuvědomění, ale časté přeceňování a nadměrná ctižádost může směřovat až 

k nežádoucímu přetěžování.  
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Změny v organismu vedou často k pocitu, že jsme jiní, což na jedné straně může 

vést až k uzavírání se do sebe a vyhýbáním sociálním kontaktům a na straně druhé až 

k nežádoucímu, nepřiměřenému jednání. Žáci mají sklony k napodobování – vytváření 

idolů – a i toto je třeba využít při citlivém vedení a v každém případě je ideální při 

jednání s nimi volit diferenciovaný přístup (Votík, 1995).  

Tělo se v tomto věku vyvíjí nerovnoměrně, objevují se rychlé růstové změny 

v průběhu celé pubescence, jako jsou: zaostávání přírůstku svalové hmoty za růstem 

končetin, ty mohou vést k diskoordinačním projevům, hlavně pak u mládeže 

s nedostatečným pohybovým režimem.  

Pubescenti s malými pohybovými zkušenostmi se nestačí rychle přizpůsobit na 

současné rozměry svého těla a mohou mít proto jisté problémy s regulací svalového 

úsilí i kinestetickým vnímáním polohových změn. Může to být vidět ve zhoršeném 

provedení dříve naučených dovedností.  

Ke konci pubescence tyto koordinační projevy mizí. Mezi jiné příčiny výskytu 

snížené docility v osvojování nových pohybových dovedností jsou výkyvy aktivační 

úrovně (vznikající emoční labilitou pubescentů) a jejich přehnané nasazení vzhledem 

k nárokům pohybového úkolu (Vilímová, 2002). 

 

Toto věkové období starších žáků ( 13-15 let) zakončuje trénink v žákovském 

věku, etapu základního a z části specializovaného tréninku. Většina autorů označuje toto 

období jako etapu lidského zrání. Dochází k viditelným změnám v somatickém a 

psychickém vývoji (puberta). S tímto stavem přichází záporné jevy, které jsou většinou 

známé. Z pohledu motoriky je to pokles koordinace (tím i techniky) z minulosti již 

upevněných dovedností. Tento stav nelze chápat jako nějaké škodlivé období, ale jako 

jistou zvláštní součást vývoje mladého člověka.  

Trpělivý přístup k osobnosti žáka ze strany trenéra, systematický, odborně 

vedený trénink může tyto nedokonalosti z velké části nahradit. Někdy se tomuhle věku 

říká „druhý zlatý věk učení fotbalu „ (Fajfer, 2005). 
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Vývoje ve starším školním věku podle Periče (2008): 

• tělesný - je stále rychlejší, výška se mění se spolu s hmotností rychleji, než v 

kterémkoliv jiném věkovém období. Po 13. roce však mohou růstové změny negativně 

působit na správnost pohybů. Končetiny rostou rychleji než trup. Rychlejší růst přináší 

náchylnost ke vzniku poruch hybného systému. 

• psychický - hormonální aktivita ovlivňuje jejich chování ve sportovní činnosti i 

v dalších oblastech působení. Objevují se znaky logického a abstraktního chápání, 

rozvíjí se paměť. Soustředění vydrží delší čas. Zvyšuje se rychlost učení a snižuje se 

počet opakování. Typická bývá náladovost. Tvoří se vztah ke sportu jako k činnosti, 

která může přinést silné uspokojení. 

• pohybový - tělesná výkonnost pořád ještě nedosáhla svého maxima. Zlepšená je 

schopnost přizpůsobení, což vytváří dobré předpoklady pro trénink. Hlavně osifikace 

kostí limituje výkonnost a zůstává omezujícím činitelem tréninku. Přechod mezi 

mladším a starším školním věkem je považován za vrchol všeobecného vývoje. Vysoká 

úroveň je předvídání vlastních pohybů a pohybů ostatních účastníků i pohybů náčiní a 

dalších sportovních předmětů. Nejtypičtějším rysem je rychlé chápání a schopnost učit 

se novým pohybovým dovednostem se širokou přizpůsobivostí měnícím se podmínkám. 

• sociální - přichází pocit odlišnosti od vrstevníků, všímání se více sama sebe, 

všímání více sama sebe, uzavírání se do sebe a vyhýbání se sociálním kontaktům. 

Někdy toto vede až k agresivnímu chování. Před nástupem puberty se děti projevují 

spíše extrovertně, charakterizuje je jistá bezohlednost, opozice, násilí, touha po moci a 

ovládání skupiny, bojovnost, snaha o stálou změnu apod. Dochází k napodobování a k 

obdivu vzorů, které mohou být i záporné. 

Rozmezí věku 13 - 15 let nejlepší období pro rozvoj silových schopností u 

chlapců hlavně rychlé a výbušné síly a končí nejlepší období rozvoje rychlostních 

schopností (Perič, 2008).  
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Zvládnutí fotbalových dovednosti ve věkovém období starších žáků dle Buzka 

(2007): 

 zdokonalování techniky – znovu opakování zvládnutých dovedností začleňovat 

do úvodní a průpravné části tréninku 

 zdokonalování herních dovedností  ve skupinách i individuálně 

 přidávat metodicko-organizační formy s těžkými úkoly s důrazem na rychlost 

provedení, diferencovaný trénink pro jednotlivé formace, trénink na stanovištích 

s různými technickými úkoly, rychlost souhry 

 zdokonalování taktiky – hráči v tomto věku jsou schopni zvládnout složitější 

taktické úkoly 

 průpravné hry – od her na menším prostoru s menším počtem hráčů změnit na 

větší prostor s více hráči 7:7, s cílem orientace na míč a soupeře, důraz na hráče 

v křídelním prostoru a centry do pokutového území a na hru brankáře 

 úkolem získat rychle míč pod kontrolu v soubojích 1:1, týmová taktika, 

pochopení podmínek pro postupný útok a rychlý protiútok 

 Hra s omezováním počtu dotyků s míčem, dávatdohromady s aktivním výběrem 

místa 

 hra 11:11, rozestavění 4-3-3 a jeho obměny, specifické úkoly pro hru na 

jednotlivých postech uvnitř družstva 

  pravidelné rozestavění do hloubky a do šířky, odstraňuje se zbytečné běhání bez 

míče, jistota ve hře s míčem, při nezvládnutí složitějších úkolů – vrátit se ke hře 

7:7 

 kondiční stránka – zvětšovat rozmanité pohybové zkušenosti hlavně 

obratnostního a rychlostního charakteru, rozvoj vytrvalosti na stanovištích, 

cílený rozvoj aerobní kapacity, rozvoj silových schopností, reakční a startovní 

rychlost (s míčem, bez míče), průpravné hry pro rozvoj vytrvalosti 
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2.6  Koučink týmu během utkání 

 

 V prvé řadě si myslím, že v této kategorii nejsou důležité výsledky, ale radost 

dětí ze hry to, že trenér vidí posun kupředu u jednotlivých hráčů. Výsledek by měl 

sloužit jen k jakému si srovnání s tím, že trenér uvidí, kde jsou nedostatky. Měl tedy 

v první řadě dělat vše co pro jeho hráče nejlepší, ať už je to na úkor výsledku. 

 

Nejdůležitější úkoly trenéra dětí podle Suchopáry (2009): 

 

 Nepoškodit dítě – nedělat věci, které by vedly k fyzickému a psychickému 

poškození. Mezi tyto poškození patří různé diety, zakázané a výživové 

prostředky. 

 Vytvořit kladný vztah ke sportu – i když se dítě nestane profesionálním 

sportovcem, naučit ho základům, pro pozdější kladný vztah k pohybu, jenž se 

stal součástí života moderního člověka. 

 Vytvořit základ pro pozdější trénink – trénování by mělo vést k základním 

požadavkům v oblasti techniky pohybu. Aby byly tyto sportovní dovednosti 

dovedeny k dokonalosti, musíme neustálé opakovat. Tímto můžeme docílit 

výborného provedení. Trenér by měl tvořit tréninkovou jednotku hlavně na 

zvládnutí základních věcí dané sportovní specializace.  

 Trenér musí během utkání vykonávat mnoho činností např. jednorázová nebo 

dlouhodobá jednání (úkony, činnosti), řeč, a výraz v obličeji. Rozlišujeme verbální a 

neverbální formy chování trenéra (Buzek a kol., 2007). 

Do verbálních forem chování trenéra patří: 

 instrukce, 

 korekce, 

 dotaz, 

 zpětná informace, 

 oznámení. 
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Do neverbálních forem chování trenéra patří: 

 pozorování, 

 posuzování, 

 percepce. 

Při sledování obou forem chování se vyvodilo, že se ukazují u trenérů dvě 

strany. Na straně první instrukce, která má mnohem větší procento než zpětná vazba a 

korekcí, na straně druhé jsou téměř v rovnováze. Čím má trenér vyšší odbornost, tím se 

klesá čas instrukce ve prospěch času, který lze potom využít pro pohybovou činnost a 

přibývá zpětná vazba a korekce. Trenéři s nejvyšší kvalifikací podle studií používají 

nejúčelněji terminologii a odborný jazyk, mluví věcně, srozumitelně a uceleně (Buzek a 

kol., 2007). 

Chování trenéra během utkání 

 

U práce trenéra je důležité, aby uměl komunikovat, měl psychologicky citlivý 

vztah, byl tolerantní a přicházel na ideální řešení, jak nejlépe působit na sportovce 

(Choutka a Dovalil, 1991). 

Před utkáním by měl trenér říci, kdy začíná taktické přípravy k utkání a délku 

rozcvičení. Jeho úkolem je připravit všechny hráče i ty, kteří nenastoupí hned od první 

minuty na hřiště pro hru, někdy nabudit i některé hráče samostatně. 

Během utkání musí dobře pozorovat, aby mohl dát přesné a účinné úkoly 

v poločase utkání, také případně říci něco k působení vystřídaných hráčů. Zapomenout 

na špatné projevy směrem ke svým hráčům, soupeřům i sudím. Než hlasitě vysvětlovat 

chyby, tak raději hledat pozitivní vysvětlení. Dávat tímto podnět rodičům, aby neměli 

špatné reakce vůči svým dětem. Reakce na měnící se průběh utkání je samozřejmostí 

(Buzek, Procházka, 1999). 

Podle Periče (2008) trenérské úkoly během utkání jsou všeobecného 

charakteru. Důležité je, aby se nezaměřoval na jednotlivosti, protože tím může 

přehlédnout souvislosti důležité pro vývoj utkání. 
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 Mezi hlavní úkoly trenéra při koučování patří: 

1. Organizace zapojení dětí – (kdo a kdy půjde soutěžit) – dětem by mělo být 

jasné, kdy přijde jejich čas zapojení se do utkání, koho vystřídají. 

 

2. Hodnocení průběhu soutěže a povzbuzování – trenér by se neměl zaměřovat 

jen závěrečný výsledek, ale měl by sledovat celý výkon svěřence. Jestliže by to 

tak bylo, ztrácejí se mu spojení při utkání a stává se tak ,,divákem”. Pozorovat 

musí i chování dětí, které nejsou momentálně do utkání zapojeny. Měl by 

poukázat na výborné individuální či kolektivní akce, ale i říci kritiku na neplnění 

soutěžních úkolů jednotlivců nebo i celého týmu. Neměl by přehnaně reagovat 

na zásadní chyby, které i rozhodly zápas a udržet emoce ve správné míře. Častou 

chybou trenéru je, že chtějí od dětí věc, kterou v tréninku vůbec nedělaly. Trenér 

tak svádí své chyby na své hráče, což je špatné! Měl by se udržet a nediskutovat 

s rozhodčími, diváky a rodiči. Ruší to soustředění a poškozují ji. Neměl by se 

tedy snížit k nadávkám a vulgarismu. Další důležitou věcí je fair-play. Měla by 

vždy být pro trenéra hlavní oblastí, kde působí na děti ve výchově, např.: 

navádění k faulům, podvádění, oplácení a hrubosti. Trenér nemusí vychovat 

vždy nejlepšího hráče, ale vychovat slušného a čestného člověka.  

 

 

3. Výměna dětí v sestavě – vyplývá například ze situace při utkání, nebo může být 

předem promyšlená. U dětí bychom měli dbát na to, že se do utkání zařadí 

všichni hráči, alespoň na část utkání. Při podávání špatného výkonu hráče, by 

neměl být svěřenec vystřídán okamžitě, nýbrž až po několikátém upozornění. A 

poté by trenér bez větších výtek měl objasnit důvody, proč hráče vystřídal.  

 

4. Přestávky – slouží k regeneraci hráčů a drobným taktickým poradám. Trenér by 

měl přestávku rozdělit na tři části: na odpočinek, při kterém samotní hráči 

regenerují, přemýšlejí a diskutují o utkání; na samotné hodnocení trenéra, při 

kterém zdůrazní předchozí pozitivní momenty a upozorní na zásadní chyby jak 
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jednotlivce, tak i celého družstva; v poslední části by měl trenér udělit 

jednoduché taktické úkoly a motivovat svěřence do další části utkání. 

 

O přestávce nechat hráče opláchnout, nutit je doplnit tekutiny, zeptat se na 

zdravotní stav. Uklidnit jejich emoce a říct jednoduché a věcné pokyny. 

Po skončení utkání všechny hráče pochválit a uklidnit, jestliže prohrají, tak je 

utěšit, vyzdvihnout pozitivní chvíle v utkání. Zabránit hádkám a nekritizovat tým nebo 

jednotlivce, když někteří hrou z velké části nepotěšili (Buzek, Procházka,1999).    
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3 CÍLE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A ÚKOLY PRÁCE 

 

3.1.  Cíle práce 

 

Cílem této práce je charakterizovat interakci trenéra s hráči během utkání ve 

fotbale. 

 

3.2. Výzkumné otázky 

 

 Jakou formou a způsobem je schopen trenér nejlépe motivovat své hráče 

v utkání? 

 

 Jakou formou předává trenér instrukci a zpětnou vazbu? 

 

 Jaký má vliv stav zápasu a jeho celý průběh na postojovou aktivitu 

trenéra v pozorovaných utkáních? 

 

3.3. Úkoly práce 

 

 Pro naplnění cíle práce a ve vztahu k výzkumným otázkám jsme si stanovili 

následné úkoly práce: 

 prostudovat a shromáždit vhodné dostupné zdroje, které se zabývají 

danou problematikou, 

 získat a studovat potřebné zdroje, 

 porovnat poznatky získané studiem i vlastní praxí, 

 přímé pozorování (práce trenéra), 

 zpracování dat, jejich analýza a vyhodnocení, 
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4 METODOLOGIE PRÁCE 

 

4.1 Výzkumná metodologie 

 

Závěrečná práce magisterského studia byla vypracována ve formě pozorování. 

Objektem zkoumání se stali starší žáci 1.SC Znojmo, jejich projev v soutěžním utkání a 

hlavní trenér této kategorie Václav Dvořák.  

Na začátku všeho prostuduji příslušnou literaturu a publikace, které souvisí 

s koučinkem a vedením týmů během utkání. Ve výzkumné části budu sledovat dvě 

vybraná utkání, která budu následně rozebírat. 

Vše budu zkoumat pomocí metody pozorování. Nasbírám a vyhodnotím 

jednotlivé činnosti trenéra během zápasu týkající se přípravy před zápasem, během 

samotného zápasu a poločasové přestávky. Jako záznamové zařízení využiji audio 

záznam-diktafon a videokameru. Tato zařízení zachytí trenérovo chovaní během utkání, 

které potom přenesu do počítače. Data zpracuji pomocí analýzy didaktické interakce 

(ADI). Všechna naměřená data poté vyhodnotím. 

 

4.2 Charakteristika analýzy didaktické interakce 

 

 Analýza didaktické interakce patří mezi výzkumné metody, které používají 

observační, záznamní a výpočetní techniky. Tyto techniky nám mohou pomoci získat 

empirická data o činnostech účastníků didaktického procesu - učitele a žáků – ve 

vyučovací jednotce tělesné výchovy. Didaktická interakce zahrnuje všechno to, co se 

děje mezi účastníky procesu. Didaktická interakce je bezprostředně přístupná našemu 

smyslovému poznání a dalšímu studiu. ADI umožňuje na základě získaných 

empirických dat reprodukci didaktického procesu. Pomocí této metody je možno 

zaznamenávat děj ve VJ a relevantní souvislosti na časové ose a formulovat rozmanité 

výzkumné úkoly, které by odpovídaly na otázku jaký je, jaký byl a jaký by měl být 

didaktický proces (Dobrý a kol., 1997). 
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Základem ADI je 9 kategorií, které vymezují: 

 formy chování učitele, 

 formy chování žáka nebo skupiny žáků, 

 formy projevu učitele, 

 postojovou aktivitu učitele a míru vyjádření obsahu, 

 druh činnosti, která je předmětem didaktické interakce, 

 činnost žáka, skupiny a celé třídy, determinující vztah učitele k dalším 

účastníkům didaktického procesu (Dobrý a kol., 1997). 

 

V této metodě se zaměřím na první kategorii, která obsahuje rozdělení forem chování 

učitele:   

 Instrukce – Spojuje se s novou činností žáků, kterou určuje a popisuje. Tuto 

činnost spouští i ukončuje.  Upozorňuje na kritická místa činnosti žáků a 

využívá při tom i slovní dopomoc. Př.: „Položte švihadlo na zem!“. 

 

 Zpětná informace – Patří k průběhu nebo výsledku vykonané činnost. Je to 

hodnotící činnost nebo její výsledek. Př.: „Podbíháte to“!. 

 

 Korekce – Vyžaduje okamžitou nebo časově oddálenou změnu v prováděné 

činnosti – vztahující se ke kritickým místům. Př.: „Všichni tři musíte nabíhat 

současně“!. 

 

 Dotaz – Forma chování, která potřebuje odpověď, odstraňující nepřesnosti, 

vysvětlující stav. 

 

 Oznámení – Určitá forma chování, která nemá podobu instrukce, korekce nebo 

zpětné informace. „Příště to natrénujeme.“ 

 

 Recepce – Je to přijímání různých sdělení, odpovědí a dotazů v komunikaci. 
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 Pozorování – Zaměřující se na kontrolu či diagnózu činnosti. 

 

 Posuzování – Týká se dodržování pravidel a hodnocení výkonu. 

 

 Nejasná situace – Jedná se o mimo vyučovací záležitosti, kdy je učitel rušen 

např. kontrolou podmínek (čas, bezpečnost) atd. 

 

 Spoluúčast – Je to aktivní spoluúčast na činnosti se žáky, jako je např. dopomoc 

(Dobrý a kol., 1997). 

Index 

 ADI je založena na přímém pozorování didaktických skutečností ve vyučovací 

jednotce a na poslouchání a čtení záznamů. Sledovat budu hlavně postojovou aktivitu 

trenéra v utkání. Autoři uvádí, že při srovnání dvou nebo více vyučovacích jednotek 

pouze u jednoho učitele či při hodnocení učitelů mezi sebou používají procenta. 

K prezentaci výsledků podílů dvou jevů se používá index. Tento index se používá 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 procentovými hodnotami a indexem je jednoduchá vazba. Z daného indexu 

můžeme lehce vypočítat hodnoty procent. Naproti tomu z procentových hodnot je 

možno vypočítat index.  

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

Hodnoty indexu jsou mezi +1.00 (kladná hodnota daného jevu, který je v indexu na 

prvním místě) a -1.00 (záporná hodnota náleží jevu na druhém místě). Pro 

srozumitelnější prezentaci hodnot indexu a jejich změn, byla autory sestavena pomocná 

stupnice ADI: 

0.01 až 0.20 zóna mírné intenzity  

0.21 až 0.50 zóna střední intenzity zkoumaného jevu 

0.51 až 0.80 zóna silné intenzity  

0.81 až 1.00 zóna krajní intenzity  
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Hodnota 0.00 vysvětluje vyrovnaný podíl četností obou jevů (Dobrý, Svatoň, 

Šafaříková, Marvanová, 1997). 

Obr. 4 Zóny postojové aktivity 

 

(DOBRÝ, L., SVATOŇ, V., ŠAFAŘÍKOVÁ, J., MARVANOVÁ, Z. Analýza 

didaktické interakce v tělesné výchově, 2007) 

 

4.3 Zpracování a vyhodnocování dat  

 

 Jelikož jsem se v této práci zaměřil na kategorii starších žáků, prvním mým 

úkolem tedy bylo vybrat jednu z kategorií U14 a U15. Vybral jsem kategorii U14, 

protože k ní mám v rámci své trenérské praxe blíže. Po té již bylo také jasné, jakého 

trenéra oslovím k pozorování. Po diskuzi s trenéry u této kategorie jsem se rozhodl 

nahrávat řečový projev jen hlavního trenéra, který vede tým nejvíce. 

 Slovní chování trenéra bylo zachycováno pomocí audio záznamu – diktafonu, 

který měl trenér okolo krku, aby byl hlas co nejzřetelnější. Pro lepší informace ze 

zápasu byla také použita jedna videokamera, která zachycovala trenérovy pohyby a 

gesta a přispěla k lepší kvalitě mého výzkumu. 

     Naměřená data, která jsem během pozorování získal, jsem po skončení zápasu 

transferoval do počítače. Poté nastalo zpracování získaných dat pomocí metody analýzy 
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didaktické interakce. Hodnotil jsem formy chování trenéra a hlavně jsem pozoroval, 

v jakém procentuálním zastoupení se vyskytovaly jednotlivé subkategorie. 

Pro jednodušší určení jednotlivé formy chování trenéra v soutěžním utkání jsem 

rozčlenil jednotlivé formy takto:  

 Instrukce  

Za instrukci jsem považoval formu chování, kde trenér dává a popisuje svým 

hráčům činnost, kterou budou dělat. Nejjednodušším příkladem jsou pokyny při 

rozestavení hráčů na hřišti a jednotlivé úkoly na daných postech.  

Příklad: „Oto, ty budeš hrát středního záložníka!“, „Davide, ty budeš kopat 

rohy“!, „Když nastane pokutový kop, půjde na něj Jirka“!  

Během utkání jsem instrukce zachycoval jako formy, ve kterých trenér 

zdůrazňoval něco hráčům a měnil například jejich rozestavení, střídání hráčů, strategii 

atd.: „Dej dlouhý míč za obránce!“, „Při držení míče soupeře, bude mít každý svého 

hráče na těsno“!, „Jděte se rozcvičit!“, „Tref bránu! “, „Pavle, posuň se na pravého 

útočníka, Radek půjde místo tebe na levého záložníka!“, „Tobiáši,vyměňte se, Honza 

bude teď se Štěpánem v útoku!“  

 Zpětná informace  

Zpětnou informaci jsem pozoroval jako vyhodnocení nějaké herní situace, 

následné zhodnocení dané situace trenérem, ať už pozitivně či negativně. Tato akce je 

považovaná za tu, kdy se trenér v utkání vrací k akci, která už proběhla, například 

vstřelení branky, rohový kop nebo zakončení rychlého protiútoku. Nejvíce se zpětná 

informace objevila o poločase, kdy se trenér vracel k akcím z prvního poločasu a chtěl 

hráčům zdůvodnit hlavně neúspěch, úspěšně situace hodnotil méně.  

Příklad: „Super, takhle se hraje!“, „Pořád dokola děláš, Michale, tu samou 

chybu, hraj jednoduše na dva doteky a dříve a ulehčíš si to!“, „Adame, nenech to 

dopadat a hraj to z jedné!“, „Je to špatně, pořád ty míče podbíháte!“, „Filipe, stále hraješ 

na sebe, příště si pomož, Olda a Saša se ti nabízejí!“, „Parádní kluci, tak je to správně, 

jo!“, „ Dobrý balón!“ 
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 Korekce  

Korekci jsem zaznamenal jako nějakou pomoc či radu trenéra při herních 

činnostech svých hráčů, nebo také po ukončení této činnosti. Je to jaká si nápověda od 

trenéra, aby se zlepšila činnost jednotlivých hráčů a jejich výkonnost šla nahoru. 

Pomůže to nejen jednotlivci, ale v konečném efektu i celému týmu.  

Příklad: Dva útočníci běží na jednoho obránce a trenér instrukcí: „Brzo, počkej 

si, teď!“, „ Od sebe, aby ti mohl přihrát!“, „dej si míč prvně pod kontrolu“!, „Pracuj 

rychleji s míčem!“ „Teď to přihraj“!,  

 Oznámení  

Oznámení jsem zaznamenával jako nějakou informaci, která neměla formu 

instrukce, zpětné vazby či korekce: „Dneska nejvíce fauloval Vojta“, „Góly dával Filip 

a Ota“, „ Ty rohy nám nešly, musíme je natrénovat!“ Příště se na to zaměříme!“.  

 Pozorování  

Pozorování se chápe jako forma trenérova chování, která je zaměřena na 

kontrolu nebo diagnózu činnosti. Trenér v zápase sleduje své svěřence a analyzuje jejich 

činnost. Při utkání přemýšlí o správné strategii a přemýšlí jak správně zareagovat na 

změny v utkání, ať změnou v herním systému, přesuny na postech nebo střídání hráčů. 

 Dotaz  

Otázku hráčům trenér dával většinou, když udělali něco špatně, když to udělali 

správně, tak dával otázky méně. Své hráče tímto nutí přemýšlet o dané situaci, co se v ní 

dělo, proč to dopadlo špatně a jak by to udělali jinak, aby to vyšlo.  

Například: „Myslíš, že by se ti na středu hrálo lépe“, „Libore, proč se stoperama 

nemluvíš?“, „ V jakých prostorách se máš pohybovat?“, „ Jaký je váš zdravotní stav?“  
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4.4 Zkoumaná populace  

 

 Výzkumným souborem této práce se stali žáciU14 z fotbalového klubu 1.SC 

Znojmo, kteří hrají Moravskoslezskou ligu SpSM U14 – skupinu JIH. Zkoumanými 

trenéry pak trenéři této kategorie Libor Palička, hlavně pak hlavní trenér Václav 

Dvořák. Trenér Dvořák trénuje mládež již 15 let, je držitel licence UEFA A, patří do 

týmu létajících trenérů a je trenérem jihomoravského krajského výběru U12. 
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 

SLEDOVANÉ UTKÁNÍ  č.1:  

 První utkání se hrálo na tréninkovém hřišti Dačic ve Starém Hobzí. Na hřišti se 

při přátelském utkání potkaly týmy 1.SC Znojmo a Jindřichůva Hradce. 

 

 

 

Taktickou přípravu měl na starosti především hlavní trenér, který většinu času 

vysvětloval posuny v systému 4:4:2 a zónovou obranu. Asistent ho krátce doplnil a 

dokončil standardními situacemi. Tato porada trvala 12 minut. V interakci trenéra byla 

nejvíce obsažena instrukce 57% , poté dotaz 17%, oznámení 13%, dále pozorování 11% 

a zpětná vazba 2%. 
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Graf č.1: Chování trenéra před utkáním 
 

instrukce 

zpětná informace 
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 V prvních pětatřiceti minutách bylo nejvíce zaznamenáno u trenéra instrukce 

s procentuálním zastoupením 43%. Druhé místo obsadily současně s 16% zpětná 

informace a oznámení. Následovala korekce 13%. Druhé nejmenší zastoupení bylo 

zastoupeno pozorováním 9% a nejméně bylo zastoupeno u dotazu 3%. 

 

 Co se týče postojové aktivity během prvního poločasu, byly u trenéra zjištěny 

tyto výsledky. Emocionálnost/neutrálnost, index E/N= 0,76 což je silně pozitivní. Co se 

týče poměru dominance, integrace je index D/I= 0,3 postoj trenéra byl středně 

dominantní. 
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Graf č.2: Chování trenéra v prvním poločase 
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 Poločasová přestávka trvala 9 minut. Během nich trenér nejvíce využil instrukci, 

zpětnou informaci a oznámení, a to v zastoupení 24%. Druhé největší zastoupení měly 

korekce a pozorování s 12%. Nejméně byl využit dotaz 4%. 

 

 

 V druhém poločase stejně jako v prvním byla na prvním místě instrukce 31%. 

Oproti prvnímu poločasu bylo v druhém poločase zaznamenáno jako druhé v pořadí 

24% 
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Graf č.3: Chování trenéra o přestávce 
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pozorování z 27%. Třetí pak byla zpětná informace 17%, následovala korekce 14%. 

Předposlední byl dotaz 7%. Nejméně potom 3% oznámení. 

 Postojová aktivita během druhého poločasu byla naměřena pomocí dosažených 

výsledků. Emocionálnost/neutrálnost, index E/N= 0,12 což je zóna mírné intenzity. Co 

se týče poměru dominance, integrace index D/I= -0,18 to znamená trenérův postoj je 

mírně neutrální. 

 Záznam chování forem trenéra při prvním utkání trval celkově 91 minut. 

Tabulka č.3 ukazuje všechny formy jednotek interakce v tomto celém úseku. 

Tab. 3 Počet všech jednotek didaktické interakce v utkání č.1  

KATEGORIE Jednotek did.interakce(JDI) % 

Instrukce 85 38 

Korekce 26 12 

Zpětná vazba 21 10 

Pozorování 50 22 

Oznámení 25 10 

Dotaz 20 8 

 

 Celkem 227 (JDI). 

Postojová aktivita během sledování celého 1. utkání dosáhla těchto výsledků: 

Emocionálnost/neutrálnost, index v celém utkání celkem: E/N= 0,44 což je zóna středně 

neutrální. Z pohledu poměrudominance, intergrace index D/I= 0,06. 

 

Charakteristika prvního zápasu:  

 První zkoumané utkání skončilo výhrou 1. SC Znojmo nad Jindřichovým 

Hradcem v poměru 5:4. 

 Před samotnou taktickou poradou působil trenér na hráče pozitivně, snažil se 

uvolnit atmosféru a snížit nervozitu některých hráčů, protože pro některé to byl první 
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zápas v kategorii U14. V taktické přípravě rozdělil hráčům úkoly na jednotlivých 

postech, ve kterých budou hrát. Upozornil na hlavní chyby, které mohou nastat. 

Vysvětloval posuny celého týmu v rozestavení 4:4:2. Dalším bodem byla funkce 

zónové obrany a její výhody a nevýhody. Chtěl, aby hráči hráli kombinačně a kvalitní 

rozehra šla už od obránců. Nakonec hráče motivoval, aby hráli pořád naplno a 

nepodcenili ani jeden souboj a jestli to všechno dodrží, bude vše šlapat. 

 Od začátku utkání byla viděna na hráčích nesehranost z důvodu jejich prvního 

utkání v této kategorii, poznávání nových trenérů a větší hrací plochy. Největším 

problémem byla velikost hřiště, protože ještě minulý rok hráli jen na polovině hřiště, 

takže tento přechod byl pro ně nejsložitější. Proto v prvním poločase trenér moc 

neposeděl a nezůstával v klidu. Hráčům také podával neustále instrukce, co mají na 

jednotlivých pozicích dělat: „Stando, ty zůstaň na středu a nechoď do krajů“. Svým 

svěřencům dával ihned zpětnou informaci po jejich provedené akci, i když byla špatná 

nebo se povedla. Co se týče komunikace k hráčům, byl trenér neustále aktivní a po 

většinu první půle musel několikrát zvyšovat hlas na jednotlivé hráče, kteří neplnili 

dané úkoly. „ Luboši rozběhni se, chodíš tam jak na hodech“. I když o půlce vedli 3:1, 

bylo vidět, že spokojený rozhodně není. 

 O poločase trenér mluvil o chybách, které se v prvním poločase nejvíce 

vyskytovaly. Líbilo se mi, i když byl velmi nespokojen, že na ně nezvyšoval hlas a vše 

jim v klidu vysvětloval. Hlavně je nabádal k tomu, ať se nebojí hrát kombinačně a vše, i 

obránci, ať se snaží rozehrát konstruktivně. Hráči se totiž báli podržet míč a zbavovali 

se ho z jednoho doteku těžkou přihrávkou na nejbližšího spoluhráče nebo nákopem 

někam nazdařbůh dopředu. Druhou věc, kterou jim vytýkal bylo, že jsou schovaní za 

protihráčem a že jim nejde přihrát, tudíž mají špatný výběr místa a z toho pramení i 

zbytečné nakopávání míčů. Své slovo si vzal i asistent, který poukazoval také na špatný 

pohyb hráčů a že potom, když přihrají, zůstanou stát a znovu se nenabízejí. 

 Ve druhém poločase už trenér nebyl tolik kritický, ale už ani tolik aktivní. Pořád 

dával hráčům instrukce, kde se pohybovat na jednotlivých pozicích.“ Ondro, couvni si a 

zavolej si Tomáše a Tomáši ty ho zajistíš!“ Když nebyly taktické pokyny dodrženy, 

hráče upozornil na to, co bylo špatně. Pořád chtěl, aby instrukce nebo jiná forma, byla 

předána hráčovi jednoduchou, věcnou a srozumitelnou formou. Během utkání vstřelil 
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soupeř tři rychlé branky a dostal se až na rozdíl jedné branky. V tomto okamžiku byl 

trenér spíše v útlumu. Instrukce, korekce a zpětná vazba se začala pomalu měnit 

v pozorování. Trenér věděl, že dnes to asi nepůjde, tak začal být odevzdanější. Druhou 

polovinu druhé půle, když nepozoroval, tak dával instrukce ke změně na postech a 

střídání hráčů. Občas hlasitě zařval, když byla nějaká velká hrubka. „Tobiáši, co jsem ti 

říkal o poločase, takhle přece ne, nemám pravdu?“ Když se něco povedlo, což v druhém 

poločase moc nebylo, tak i pochválil a zatleskal. Dokonce zápasu již pak diskutoval 

s asistentem trenéra o jednotlivých hráčích, kde mají přednosti, nedostatky a na čem se 

musí zapracovat.       

 

SLEDOVANÉ UTKÁNÍ  č. 2 

 Druhé utkání se hrálo v areálu Rokytnice u Třebíče, kde se proti družstvu 1. SC 

Znojmu postavilo družstvo 1. FC Viktorie Přerov. 

 

 

 

 Před zápasem stejně jako v prvním utkání vedl taktickou přípravu hlavní trenér. 

Taktická příprava trvala 9 minut a 25 sekund. Po té následovalo rozcvičení, které vedl 

asistent trenéra. V interakci trenéra byla opět nejvíce zastoupena instrukce 50%. Dále 

dotazování 16%, o něco méně pak oznámení 14% a pozorování 13%. Nejméně 

obsahovala zpětné vazby a to 7%. 
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 Délka prvního poločasu byla 35 min a 9 sekund. Jako první byla u trenéra 

zaznamenána instrukce se zastoupením 33%. Na druhé pozici skončila korekce společně 

s dotazováním a to s váhou 17%., pak byla zpětná informace se 13%. Na dalším místě 

skončilo pozorování se zastoupení 13%. Na posledním místě pak skončilo oznámení 

s 5%.  

 Postojová aktivita trenéra během prvního poločasu měla tyto výsledky: 

Emocionálnost/neutrálnost,index E/N= 0,14 což je zóna mírné intenzity a vzhledem 

k poměru dominance, integrace index D/I= - 0,19 trenérův  
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Interakce trenéra k hráčům během přestávky trvala celkově 7 min a 20s. Nejvíce 

procent bylo u zpětné informace a to 32%. Dále trenér nejvíce použil instrukci 21%. 

Další v pořadí bylo oznámení 18%. Stejně 11% poté dosáhly korekce a dotaz. Nejméně 

procent mělo pozorování 7%. 

 

 

 

 Délka druhé půle byla 37 minut a 15 sekund. Na prvním místě se tentokrát 

umístilo pozorování s 33%. Dále následovala korekce 23%. Na třetím místě se umístila 

instrukce s 18%. Na čtvrtém místě skončilo dotazování s 10%. Poslední bylo oznámení 

1%. 

 Postojová aktivita trenéra během druhého poločasu dosáhla těchto hodnot. 

Emocionálnost/neutrálnost, index E/N= 0,14 a vzhledem k poměru dominance, 

integrace index D/I= -0,19. 

 Celkový čas pozorování forem chování trenéra byla u druhého utkání 89 minut.  
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Tab. 4 Počet všech jednotek didaktické interakce v utkání č.2 

KATEGORIE Jednotek did.interakce(JDI) % 

Instrukce 92 30 

Korekce 47 16 

Zpětná vazba 45 15 

Pozorování 57 19 

Oznámení 20 7 

Dotaz 40 13 

 

 Celkem 301 (JDI). 

 Chování trenéra během celého jeho sledování měla vzhledem k postojové 

aktivitě tyto hodnoty: Emocionálnost/neutrálnost, index v celém zápase E/N= 0,27 a 

vzhledem k poměru dominance, integrace index D/I= -0,065.  

 

Charakteristika druhého zápasu: 

 

 Druhé utkání se výsledkově oproti prvnímu nepovedlo a 1. FC Viktorie Přerov 

porazilo 1. SC Znojmo jasně 5:0. 

 Toto utkání se také je první odehrálo na přírodní trávě ve velmi teplém počasí. 

Před samotným utkáním proběhla taktická příprava, kterou vedl hlavní trenér. Asistent 

trenéra na závěr vysvětlil zahrávání standardních situací, jejich exekutory a postavení 

ostatních hráčů. V taktické poradě trenér hovořil o síle soupeře a nabádal 

k maximálnímu soustředění. Opakoval hráčům chyby z minulého utkání a opět 

vysvětloval princip zónové obrany a posuny hráčů během různých situací. Od hráčů 

chtěl aktivní pohyb, nabízení do volných prostorů, kam mohou dostat přihrávku, po 

přihrávce opětovné naběhnutí a hlavně ať se nezbavují míče a hrají kombinačně. Po 

krajních záložnících vyžadoval jízdu nahoru dolů, ať se nebojí souboje jeden na jednoho 

a kvalitní centry do vápna. Střední záložníky nabádal k tomu, aby se nevybíjeli na 
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krajích a drželi střed hřiště a při zhuštěném pohybu hráčů otáčeli strany. Na všechno se 

hráčů dotazoval, zda vše chápou.  

Začátek utkání byl z obou stran velmi nervózní a plný nepřesností. První minuty 

bylo utkání také vyrovnané a hrálo se na obou polovinách. Postupem času začal Přerov 

Znojmo přehrávat. Trenér byl tudíž od začátku zápasu jako na trní a hlasitě své hráče 

instruoval. Když hráč úplně zbytečně ztratil míč nebo nevhodně vyřešil situaci, tak jeho 

reakce směrem k hráči byla hodně kritická a ihned ji rozebíral. Nikdy však tato kritika 

nebyla nijak urážlivá nebo posměšná. Před závěrem poločasu, i přes trenérovo neustálé 

povzbuzování, prohrával jeho tým již 2:0 a výsledek se dokonce poločasu nezměnil. 

Trenérova interakce se zvyšujícím časem klesala a více pozoroval své hráče a 

diskutoval s asistentem trenéra. 

Interakce trenéra k hráčům během přestávky trvala celkově 7 min a 20s. Trenér 

nebyl vůbec spokojen a byla na něm vidět silná rozladěnost. Hráčům vytýkal špatný 

pohyb a nabízení do volných prostor, neudržení míče a žádnou kombinaci. Hráčům 

vytýkal špatné zpracování míče, že se to od nich odráží jak od zdi. Upozorňoval na 

špatné zabezpečování mezi obránci a nevystupování proti útočícím hráčům a neustále 

ustupování před naši bránu. Nelíbila se mu ani práce útočníků, kteří nevyhrávali osobní 

souboje a nepodrželi vepředu míč a ihned ho ztráceli. Jedinou pochvalu udělil brankáři, 

který svůj tým opravdu podržel. Trenér udělal na konec pár změn v sestavě. 

I přes velké výtky trenéra začal druhý poločas stejně, jako ten první skončil. 

Převaha Přerova dále pokračovala a nervozita trenéra byla hodně velká. Trenér začal 

více křičet a vyžadoval stále lepší přístup k utkání. Bylo vidět, že některým hráčům 

dochází v horkém počasí síly a dělají více a více zbytečných chyb. Z individuálních 

chyb pramenili také další inkasované branky, se kterými nezmohl nic, ani první poločas 

výborně chytající brankář. Trenér se snažil pro zlepšení udělat nějaké změny v sestavě a 

naposledy prostřídat, ale ani to nepomohlo. Přerov nakonec přidal další tři branky a 

zvítězil jasně 5:0. 
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6 DISKUZE 

 

 Oba dva zápasy vnesly pro mojí diplomovou práci mnoho zajímavých výsledků. 

První pozorované utkání bylo proti slabšímu soupeři, druhé utkání se oproti prvnímu 

odehrálo proti soupeři, jenž prověřil tým trenéra Dvořáka ve všech směrech. Pro můj 

výzkum to bylo jedině dobře, protože jsem mohl porovnat chování trenéra v úplně 

jiných utkáních a sledovat rozdíly.  

 V předzápasové taktické přípravě byla vždy nejvíce zastoupena instrukce, 

v prvním utkání 57%, ve druhém 50%. Během samotného utkání se střídala v největším 

zastoupení pozorování s instrukcí. Pozorování stoupalo hlavně na konci druhých 

poločasů, kdy už trenér neměl možná tolik sil na komunikaci s hráči. Nejvíce byla 

obsažena instrukce v prvním utkání prvního poločasu, kdy dosáhla 43%. Dle mého 

názoru to bylo hlavně proto, že to byl pro hráče první zápas v této kategorii a na velkém 

hřišti, tudíž musel trenér podávat více instrukcí. Pozorování převládalo nejvíce 

v druhém poločasu druhého utkání, kdy dosáhlo 33%. 

 O poločasech měla vždy nejvíce procent zpětná vazba, protože se trenér vracel 

k odehranému prvnímu poločasu a hodnotil prozatímní průběh. V prvním poločase 

dosáhla zpětná informace 24% a ve druhé poločasové přestávce 32%. Hodně procent 

dosáhla o poločasech také oznámení, v prvním utkání 24% a ve druhém 18%. 

Významně byla zastoupena i instrukce a to v prvním zápase 24% a ve druhém 21%. 

 Co se týče postojové aktivity trenéra v zápasech, byla skoro stejná, i když utkání 

byla výsledkově úplně jiná. Emocionalita/neutrálnost se snižovala ve druhých 

poločasech, kde dosáhla hodnot 0,14 a 0,12 nízké emocionality. V prvních poločasech 

měla nejvíce ve druhém zápase 0,76 silné emocionality, v prvním zápase 0,4 střední 

emocionality. 

 Další sledovaná postojová aktivita byla dominance a integrace. Zachycoval jsem 

jen verbální projev trenéra, kam patřilo jak kladné motivování hráčů, tak negativní 

hodnocení svých svěřenců během utkání. V mých sledovaných utkáních bylo trenérovo 

chování v prvních poločasech dominantní. V prvním poločase prvního utkání hodnota 
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0,06, což odpovídá mírné dominanci. V druhém utkání v prvním poločase se složka 

dominance zvýšila na hranici 0,3, což znamená střední dominance. Ve druhých 

poločasech již převládala integrace v mírné intenzitě v hodnotách -0,19 a -0,18. 

 Myslím si, že je to tím, že je to dvěma důvody. Prvním je, že tým trenéra 

Dvořáka v prvních poločasech buď vedl, nebo neprohrával o tolik branek a trenér byl 

ještě výsledkově spokojený. Druhý důvod je, že v druhých poločasech se hra vždy 

zhoršila a trenér rezignoval a nevěděl si rady, protože již neměl energii, kterou 

vypotřeboval v prvních poločasech. Začal spíše pozorovat a občas hráče podporoval a 

povzbuzoval. Jde to vidět i na tom, že se zvýšila forma pozorování a to až o 20% oproti 

prvním poločasům. Dle mého trenér věděl, co dělá a choval se tak cíleně a schválně. 

Snažil se neustále instruovat hráče, říká jim, jaké mají úkoly, kde se mají pohybovat 

vzhledem ke svému postu na hřišti. Ale když vycítil, že to není ono a že hra je špatná a 

hráči to vědí sami také, tak jim to nechtěl ještě více stěžovat tím, že jim to bude při 

každém kontaktu s míčem připomínat. 

 I když druhé utkání mělo úplně jiný průběh, výsledky výzkumu byly obdobné. 

V prvním utkání totiž v prvním poločase vedli a nakonec zápas o jednu branku vyhráli. 

V druhém naopak prohrávali a v druhém poločase dostali ještě o branku více. S tímto je 

spojena snížená dominance v druhých poločasech a zvýšená integrace. Stejné to bylo 

emocionality, která se po prvním poločase snížila z hodnot 0,4 na hodnotu 0,14 a 

z hodnoty 0,76 na hodnotu 0,16. Z mého pozorování vyšlo najevo, že když trenér věděl, 

že to má cenu, tak hráče opravdu hodně instruoval a používal korekci a zpětnou vazbu. 

Ale při neustálém opakování chyb a bezradnosti hráčů je zkusil naopak ještě méně 

stresovat a zatěžovat a více pozoroval a hledal, proč ty chyby vznikají. Do pozorování 

občas vložil také povzbuzení. Jak o poločase, tak během utkání se role motivátora 

zhostil asistent trenéra. Doplňoval tak spíše negativního a odevzdanějšího hlavního 

trenéra. 

  

Jak tedy trenér motivoval své hráče během utkání? Za prvé si myslím, že každý 

trenér má svůj osobní styl vedení a dělá to, jak nejlépe umí podle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí. Zpětná informace a korekce od trenéra v utkáních by měla na hráče 

působit tak, aby hráče co nejvíce motivovala, aby se zlepšovali a podávali lepší a lepší 

výkony. Samozřejmě není pro nikoho příjemné, když mu někdo vytýká chyby nebo 
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pořád říká, co dělá špatně. Ale konkretizování chyby a její opravení je jednou s činností 

trenérského řemesla a bez ní se hráč posunuje ve výkonnosti nahoru mnohem pomaleji. 

Trenér chtěl například vytknout chybu v obranné fázi. Prvně chtěl u hráčů najít něco 

pozitivního, a potom přešel k samotné chybě. Například: „Jde vidět, že všichni obránci 

bráníte na 100%, chcete míč odebrat. Ale nezajišťujete se, ani jeden! Potom když někdo 

souboj jeden na jednoho prohraje, tak je problém! Kdyby jste neměli čas, nebo měli 

také hlídat protihráče, ale vy jste bez obsazeného protihráče a jen koukáte, jak to 

dopadne. Nikdo se neposunete blíž a pak už to zahasit nestihnete!“  Způsob takto 

předané výtky si myslím, že je jeden z nejlepších, nakonec bych ale ještě znovu hráče 

pochválil a motivoval. Občas trenér formou dotazování chtěl, aby hráč vysvětlil proč si 

myslí, že to udělal špatně nebo jestli to má být jinak, tak aby na tu chybu přišel hráč 

sám a lépe si ji zapamatoval. 

  

Jak se měnila tedy postojová aktivita trenéra vzhledem k průběhu zápasu? 

V obou pozorovaných utkáních jsem zjistil, že u trenéra byla vždy dominantní forma 

v převaze v prvních poločasech, v druhých poločasech se přehoupla do formy mírné 

integrace. A bylo to přes to, že v prvním zápase nakonec mužstvo trenéra Dvořáka 

vyhrálo a v druhém prohrálo rozdílem třídy. Dle mého názoru trenér nebyl spokojený 

hlavně s předvedenou hrou a o výsledek mu až tak nešlo, což si myslím, že je v této 

kategorii správné. V tomto záleží také na osobnostních předpokladech trenéra, celkové 

osobnosti a charakteru. 

  

Jak podával trenér během utkání instrukci a zpětnou vazbu? Jak působit na 

samotného hráče nebo celý tým během utkání, zde je vždy mnoho možností. Pro hráče 

je ale těžké instrukci vstřebat. Když je instrukcí mnoho, hráč je zmatený a jeho 

výkonnost jde spíše dolů. Trenér chtěl předat v utkáních vždy stručné a věcné instrukce, 

které hráči pochopí a dokážou je do zápasu přenést. Dle mého používal hodně negativní 

fráze například: „Tak to nehraj!“, „Nechoď tam!, tam nemáš co dělat“, „Nekaž!“. 

Využíval ale i pozitivních frází: „Super“, „Dobrá střela“, „Výborně vyřešené“. Zpětná 

vazba, když je příliš složitá a nesrozumitelná působí na hráče zmatečně, protože hráč 

nezjistí, kde nastala chyba. Chyby se objevovaly i takové, ze kterých byl někdy 

překvapen i sám trenér, ale není se čemu divit, protože tento ročník teprve převzal a 
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hráče ještě tolik nezná. Nepochopitelné chování u hráčů vyvolává také u trenéra větší 

kritiku a nervozitu. Trenéři ale také zapomínají na to, že jejich nejisté jednání vyvolá u 

hráčů stejnou nervozitu a nejistotu. Hráči si poté nevěří, bojí se hrát, a tudíž nejsou 

dobře motivováni. 

 Koučink sledovaného trenéra se mě až na pár výhrad spíše líbil. Tyto nedostatky 

byly také mým cílem, že je najdu a popíši. Dle mého názoru chybělo více motivace 

hráčů před a o poločase utkání. Hráčům potom chyběla sebedůvěra a chuť vydat ze sebe 

vše. Kvalitní byla dle mého taktická příprava, kde popisování kreslení na tabuli bylo 

opravdu výborné. Myslím si, že se snažil sledovat všechny hráče a všem chtěl pomoci 

stejně a že každý hráč věděl, jestli to dělá podle jeho představ nebo ne. Jde vidět, že 

trenér je u hráčů autorita a že až se více poznají, tak z nich trenér dostane co nejvíce 

v nich je a nebude už tolik kritický. 
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7 ZÁVĚR 

 

 Ve vypracované diplomové práci jsem sledoval chování trenéra během utkání. 

Ke sledování jsem použil analýzu didaktické interakce, metodu ADI. Sledoval jsem dvě 

utkání, při nichž jsem pozoroval chování hlavního trenéra. První utkání bylo proti 

slabšímu soupeři, druhé utkání proti kvalitně lepšímu soupeři, který mé sledované 

mužstvo převýšil o třídu. Hlavním cílem bylo zachytit činnosti trenéra během utkání 

(taktická příprava před utkáním, během utkání a přestávce). 

  Činnosti a všechny formy trenérova chování jsem zachycoval pomocí audio 

záznamu (diktafonu) a videokamery. Z naměřených výsledků jsem udělal jejich analýzu 

a vytvořil grafy, kde jsem snažil zachytit formy chování trenéra při koučinku. Zaměřil 

jsem se také na postojovou aktivitu trenéra. 

 Na začátku této práce jsem si položil tři výzkumné otázky, na které jsem pomocí 

naměřených dat dokázal odpovědět. Doufám, že tuto diplomovou práci využijí při své 

trenérské činnosti i ostatní trenéři. Ať už studiem teoretické části, kde jsem se pokusil 

popsat chování trenéra během utkání, nebo ve výzkumné části, ve které se zaobírám 

samotným jednáním trenéra a jeho působením na hráče. 
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