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ABSTRAKT 

 

Název práce:  

Problematika nácviku základních herních dovedností ve fotbale pro děti ve věku 6-8 let 

 

Cíle práce:  

Cílem mé diplomové práce je zmapování problematiky nácviku herních dovedností dětí ve 

věku 6 – 8 let v České republice a vliv sportovní průpravy na jejich zdokonalování. 

Dalším cílem je porovnávání nácviku herních dovedností v jednotlivých oddílech pomocí 

tréninkových jednotek.  

Pro zjištění postupu nácviku herních dovedností v jednotlivých oddílech použiji kvalitativní 

metodu sledování tréninkových jednotek a komunikaci s trenéry pomocí otevřeného 

rozhovoru. 

 

Metody práce:  

Při sběru dat pro tuto diplomovou práci byla využita metoda zkoumání dokumentů. Touto 

metodou jsem získal potřebné informace z mnoha odborných publikací věnujících se určené 

problematice. Dále jsem použil metodu přímého pozorování tréninkových jednotek na 

různých výkonnostních úrovních oddílů v Jihočeském kraji. Dále byla využita metoda 

otevřených rozhovorů, kterou byla získána další data pro tuto práci. Rozhovory probíhaly 

s trenéry dětí věkové kategorie 6-8 let v Jihočeském kraji. 

 

Výsledky práce: 

Výsledky poukazují na důležitost správného vedení a obsahové náplně tréninkových jednotek 

na jednotlivých výkonnostních úrovních. Rozhovory s trenéry a pozorování tréninkových 

jednotek mi potvrdily pozitivní vliv sportovní průpravy a její zakomponování do tréninkového 

procesu nejmenších fotbalistů.  

Klíčová slova:  

Mládež, sportovní průprava, základní herní dovednosti, nácvik. 

 



 
 

ABSTRACT 

Title: 

Problems of basic playing football skills practice in children 6-8 years of age 

Objectives: 

The aim of the thesis is to map the playing skills practice problems in children 6-8 years of 

age in Czech Republic and to map the influence of sports preparation on their improvement. 

Another aim of this thesis is to compare the playing skills practice in particular divisions 

using the training units.  

In order to determine the playing skills training practice in individual sections, a qualitative 

method  of training units observation and communication with coaches as open dialogue are 

used.  

Methods: 

Data for this thesis were collected using the method of document examination. Required 

information from various scientific publications dealing with the topic were gained using this 

method. I also used the method of direct observation of training units of various levels of 

performance of the divisions in South Bohemia. The Open Dialogue method  was also used.  

Trainers of children 6-8 years of age were interviewed.  

Results: 

Results show the importance of proper leadership and content of the training units in 

particular performance levels. Interviews with trainers and observation of training units 

proved the positive influence of sports preparation and its inclusion in the training process of 

small football players.  

Key words:  

Youth, junior prep, basic playing skills, practice. 
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1 Úvod 

Fotbal hraji od svého dětství. Začínal jsem s ním dříve, než vzniklo téma mé 

diplomové práce. První fotbalové zážitky jsem získával s kamarády na plácku za domem. Od 

té doby se uskutečnilo mnoho zápasů a proběhla spousta sezon, kdy se ze mě stával fotbalista. 

Od těch prvopočátků za domem, přes tréninky a první krůčky v kopačkách na hřišti se toho 

dodnes hodně změnilo. Odehrál jsem velké množství zápasů, kdy jsem prožíval příjemné i 

hořké chvilky. Nejhorší chvíle přišla po dovršení věku dospělosti, kdy jsem si přivodil vážný 

úraz kolene, který mě vyřadil na rok a půl z do té doby každodenní zábavy.  

V tu chvíli jsem přemýšlel, co budu dělat dál, než se uzdravím. Jak se mohu věnovat 

stále fotbalu, který mi přinášel tolik rozporuplných pocitů? Rozhodl jsem se, že se začnu 

věnovat trénování nejmenších fotbalistů.  

Proto jsem si vybral pro téma své diplomové práce věkové období, kdy s fotbalem 

začíná většina kluků a holek. Diplomovou prací navazuji na téma bakalářské práce, která se 

věnuje rozvoji herních činností jednotlivce ve fotbale, kdy jsem sestavil kontrolní cvičení, 

které jsem na začátku období otestoval na hráčích přípravky FC ZVVZ Milevsko. Následně 

jsem vytvořil seznam cvičení, která jsem zakomponoval do tréninkových jednotek týmu. Po 

uplynutí námi vymezeného úseku jsem provedl kontrolní měření, které prokázalo správnost 

použitých cvičení. Poté jsem z jednotlivých cviků, které byly použity při rozvoji herních 

činností jednotlivce, vytvořil ukázkové DVD. 

Před začátkem výzkumu jsem si vybral týmy z Jihočeského kraje, které fungují na 

různých výkonnostních úrovních. Ve výzkumu jsou oddíly, které mají malou členskou 

základnu, poté týmy ze středních měst kraje a také oddíl z hlavního krajského mužstva. Data 

jsem sbíral pozorováním tréninkových jednotek všech týmů, rozhovory s trenéry a rodiči 

malých fotbalistů.  

Pro teoretickou část práce jsem využil různých zdrojů z české i zahraniční literatury. 

V praktické části a následně v diskuzi jsem využil osobních zkušeností z činnosti trenéra 

sportovní průpravy, kdy trénuji v Milevsku a nejbližším okolí předškolní děti sportovní 

průpravu. Jde zde o získání kladného vztahu ke sportu, získání základních pohybových 

dovedností, rozvíjení komunikace mezi dětmi a další potřebné složky sportovního, sociálního 

i psychologického charakteru. 
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Práce by měla sloužit k potvrzení důležitosti všesportovní průpravy pro začínající 

sportovce. Dále porovnává nácvik a postupy rozvoje individuálních herních činností 

jednotlivce ve vybrané věkové kategorii 6-8 let na odlišných výkonnostních úrovních v České 

republice. Zaměřuji se také na aktuální porovnání tréninkových metod v České republice s 

vybranými zeměmi evropské fotbalové špičky. 
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2 Teoretická část 

2.1 Definice věkových zvláštností dětí 6 – 8 let 

2.1.1 Obecná charakteristika 

 Děti v mladším školním věku, při nástupu do školy, mají schopnost soustředit se jen 

na krátkou dobu. V jednu chvíli jsou schopny zabývat se jedním problémem, pochopí pouze 

jednoduchá pravidla stručně a rychle vysvětlená. Nechápou nebo zapomínají (kde je moje 

branka, kdo je soupeř, kde končí hřiště). Je to pro ně jeden z mezníků života. Poznávají nové 

kamarády (spolužáky), nové prostředí (škola), nové autority v podobě trenéra, učitele 

(Lievegoed, 1992). 

 V mladším školním věku je nervosvalová koordinace na velmi vysoké úrovni. 

Zlepšuje se svalový tonus a koordinace svalové tkáně. V tomto věku dokáže dítě perfektně 

provádět pohyby bez zrakové kontroly (Votík, 1991). 

 Děti jsou v tomto období velice hravé a aktivní. Schopnost soustředit se na delší 

činnost je téměř nulová. Musíme s nimi být trpěliví, zasmát se s nimi. Letící letadlo je zaujme 

víc než fotbal, proto se na něj koukneme společně (Buzek, Procházka, 1999). 

  Děti často pláčou kvůli bolesti, ale přitom jim není vůbec nic. Musíme je nechat 

odpočinout. Ony stejně dlouho nevydrží sledovat kamarády pobíhající po hřišti a brzy se 

zapojí nazpět. Většina je individuálně orientovaná (já, můj míč, nechtějí přihrávat), týmová 

spolupráce téměř neexistuje. Při hře vzniká do 20 sekund jeden velký chumel. Nepřihrávají, 

nechme je (Votík, 2005). 

  Jsou velice zranitelné nadávkami a výčitkami. Proto je musíme stále povzbuzovat a 

chválit, ale bez zbytečných odměn za vítězství. Aby si nespojovaly vítězství s hmotnou 

odměnou (Buzek, Procházka, 1999).  

 V tomto věku, při vstupu do školy, nejsou rozdíly mezi pohlavími. Děti milují pohyb, 

skákání, běhání.  Necháme je. Každá aktivita nemusí být nevyhnutelně s míčem. Děti mají 

malý smysl pro tempo, rychle se unaví, ale brzy obnoví energii. Je důležité volit vhodné 

intervaly zatížení a odpočinku a samozřejmě dodržovat pitný režim (Buzek, Procházka, 

1999).  

 Když chceme něco vysvětlit, ukázka je lepší než dlouhé vysvětlování. Mají vynikající 

schopnost napodobování a kopírování. To jim umožňuje velmi rychle se naučit jednoduché a 

základní pohyby a činnosti (Buzek, Procházka, 1999).  
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 Postupem času potřeba hry a zábavy stále dominuje, ale také se zlepšují jejich 

motorické schopnosti. Koordinace je dokonalejší a pohyby jsou čím dál více smysluplné. 

Schopnost soustředění se stále zdokonaluje a už nejsou tak nedočkavé jako dříve. Stále ale 

mají potřebu být ve všem nejlepší a kamarády ve všem porážet (Votík, 2005). 

 V tomto věkovém období je důležité upozornit na nerovnoměrnost vývoje 

jednotlivých jedinců. Biologický věk se může mezi sebou lišit až o ±2,7 roku. To znamená, že 

jednotlivý rozdíl mezi dětmi může být až 5,5 roku. Toto musíme vzhledem k požadavkům na 

děti respektovat a zohlednit (Lievegoed, 1992). 

 V závěru této etapy se už děti vydrží koncentrovat na dané úkoly a cvičení, které 

souvisí s tréninkem, po delší dobu. A nemusí to být jen typické hry. Jejich pohybové 

dovednosti jsou plynulejší, komplexnější a sebevědomější. Cítí se svobodně a nezávisle. Děti 

chtějí být pochváleny za předvedené výkony a jsou schopny přijmout i kritiku od trenéra 

(Votík, 2005).  

 

Podle Votíka (2005) se musíme zaměřit a dodržovat základní zásady při rozvoji a 

tréninku dětí 

 preference rychlého střídání různých aktivit 

 preference dynamické činnosti před statickou 

 vyloučení dlouhodobých činností 

 vysoká motivační potřeba 

 propojování tvořivého myšlení s konkrétním pohybem 

 vysoká napodobovací schopnost dospělých nebo starších jedinců 

2.1.2 Charakteristika psychického vývoje 

 Psychický vývoj taktéž neprobíhá rovnoměrně. Základem první přípravy je dostatečná 

schopnost poslouchat a koncentrovat se na trenéra a na jeho úkoly. Spousta dětí v mladším 

školním věku je zbrklá, nesoustředěná. Může za to potřeba vše nové prozkoumat. Děti 

nenávidí nudu. Proto neustále někde poskakují a vytváří jinou aktivní činnost, která 

v dospělém člověku navozuje pocit, že zlobí. Proto trenéři děti neustále napomínají, ale 

neuvědomují si, že je to jejich přirozené chování, kterému se musíme snažit zabránit 

správným přístupem ze strany trenéra. Kolem 8. roku se začnou děti více koncentrovat. 

Nechtěná nepozornost vymizí (Lievegoed, 1992).  
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 Myšlení se stále vyvíjí od konkrétního k abstraktnímu. Děti vše jednodušeji pochopí, 

když to vidí ukázané. Proto tento postup využíváme při jednoduchých zdokonalováních 

převážně s míčem. Ukážeme například zpracování, pohyb nohou při kličce, polohu nohy při 

přihrávce, střelbě. Děti nemají schopnost dlouhodobého myšlení dopředu. Jsou schopny 

udělat danou situaci například během cvičení při tréninku. Ale nejsou schopny navázat na 

jednotlivé nacvičené situace z herních cvičení, které absolvovaly při tréninku, aby je dokázaly 

převést do zápasu (Votík, 2005).  

 Dítě není schopno vnímat stejné informace jako dospělý. Je to z důvodu omezené 

kapacity vnímání. Proto se stává, že občas do sebe narazí se spoluhráčem. Běhají všichni 

v jednom chumlu za míčem. Vidí jen sebe a ostatním nepřihrává. Věkem se vnímání 

zdokonaluje, ale jeho fotbalovou podobu je třeba neustále vytvářet pomocí herních cvičení 

(Buzek, Procházka, 1999).  

 Emoce vnímají již děti mladšího školního věku. Je dokázáno, že vnímání emocí má 

kladný, ale i záporný vztah na psychologický vývoj, ale také podle pólu emocí dochází 

k lepšímu učení. Kladné emoce jako třeba uspokojení, radost, dobrá nálada mají kladný 

význam pro zdokonalování. Záporné emoce jako zklamání, strach, pocit viny mají negativní 

účinky. Proto je důležité vytvářet příjemné prostředí během tréninku, ale i mimo něj 

(Lievegoed, 1992).  

 Agresivita je vlastnost, která se v omezené míře hodí ke každému sportu, ale jakmile 

přesáhne rámec úměrnosti, musí se proti ní zakročit a to platí u dětí v raném školním věku 

obzvláště. Ty totiž ještě nedokážou ohodnotit co je nad rámec mezí a co ne. Proto se snažme, 

ať se vybijí v aktivitách tomu určených jako třeba běhání, osobní souboje, a samozřejmě 

fotbal (Buzek, Procházka, 1999). 

2.1.3 Charakteristika sociálního vývoje 

 Většina dětí v týmu je přátelská, komunikativní, snaží se zavděčit trenérovi. Ale 

zpočátku je nejdůležitější osoba rodiče. Ten je vodí na trénink, převléká, stojí při zápasech 

poblíž hřiště a dohlíží na jejich činnost. Také jsou na něm děti závislé. Postupem času se stává 

hlavní autoritou na hřišti trenér. Hráči ho respektují a poslouchají. Snaží se mu vyjít vstříc a 

rádi mu pomůžou i při uklízení kuželů a nošení míčů. Děti mají potřebu svému trenérovi 

povyprávět spoustu věcí. Proto je nechme (Votík, 2005). 

 V tréninku musí převažovat hraní, které působí dětem příjemné zážitky. Stačí, aby měly 

dostatek pohybu, ten je dělá šťastnými. V tomto věku nehrajeme fotbal pro výsledek. Proto by 
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porážky neměly být pro děti stresující, nesmí z nich mít strach. Děti se učí prvnímu 

skupinovému chování (pomáhat jiným, respektovat je). Je velice důležité, aby se učily FAIR 

PLAY (Buzek, Procházka, 1999). 

 

2.2 Charakteristika pohybových dovedností dětí 6 - 8 let 

 

U dětí v tomto mladém věku bychom se neměli zaměřovat na jednostranné sportovní aktivity. 

Je důležité, aby každé dítě získalo co nejširší škálu sportovních dovedností a kromě fotbalu se 

věnovalo třeba gymnastice, cvičení v Sokole nebo jiné sportovní aktivitě zaměřené na 

všeobecnou pohybovou činnost a koordinaci těla (Votík, 2005). 

Tabulka 1. Senzitivní období rozvoje pohybových dovedností (Votík, 2005) 

 

Tabulka 2. Poměrné zastoupení pohybových schopností při jejich rozvoji (Votík, 2005) 

 

Tabulka 3. Struktura zaměření rozvoje pohybových schopností zohledňující citlivá období 

jejich rozvoje i požadavky tréninkového procesu v celoročním pohledu (Votík, 2005) 
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2.2.1 Koordinační schopnosti (obratnost) 

 Obratnost je schopnost účelně koordinovat vlastní pohyby v měnících se podmínkách 

a rychle se učit nová cvičení. Umět si pohyby zapamatovat a rychle je z paměti vybavit. Je 

dáno, že dostatečná úroveň obratnostních schopností rozhoduje o tom, jak budou pohyby 

provedeny technicky správně a zároveň zda ostatní pohybové dovednosti budou kladně 

využity v pohybové činnosti (Fejtek, Mazurová, 1990). 

 Jednotlivé formy cvičení obratnosti by ve sportu mládeže měly být zastoupeny co 

nejvíce. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že obratnost se nejvíce rozvíjí ve věku 6-10 let. 

Obratnost nejlépe rozvíjíme používáním stále nových a dříve netrénovaných cvičení. Podle 

vědeckých výzkumů by se dítě ve věku 6-8 let mělo seznámit s co nejširším spektrem 

sportovních činností: běháním, plaváním, jízdou na kole, bruslením, lyžováním, chytáním, 

házením, základy akrobacie, šplhem a dokázat všechny tyto pohybové aktivity použít ve 

hrách (Fejtek, Mazurová, 1990). 

 

Zásady rozvoje obratnosti (Fejtek, Mazurová, 1990) 

 cvičení opakujeme stále dokola než je dítě schopno cvik alespoň částečně zvládnout 

 postupně učíme děti nová cvičení, složitější a v různých obměnách 

 osvojená cvičení se snažíme spojovat do větších celků 

 neustále měníme podmínky provádění 

 učíme děti při provádění cviku se dobře orientovat (vnímat sebe, ostatní děti a prostředí) 

 učíme je rychle reagovat, vnímat a rozvíjet smysl pro rovnováhu 
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Mezi koordinační schopnosti patří (Votík, 1991) 

 diferenciační schopnost: schopnost úměrného vynaložení síly a rychlosti při provedení 

herní činnosti (přesnost, ekonomika všech fází pohybů) 

 reakční schopnost: rychlost projevu motorického aktu na optický či akustický signál 

(očekávaný i neočekávaný) 

 rovnovážné schopnosti: umožňuje udržet nebo obnovit tělesnou rovnováhu v soubojích, 

při změnách rychlosti a směru 

 orientační schopnost: umožňuje účelně analyzovat situaci v prostoru a měnit polohu těla 

v prostoru hřiště vzhledem k míči, spoluhráči, soupeři 

 spojovací schopnost: dovoluje přesně, rychle a účelně spojovat jednoduché pohyby ve 

složitější celky (řetězce herních činností) a vykonávat je rychle v nedostatku času a 

prostoru 

 improvizační schopnost: umožňuje optimální přizpůsobení průběhu činnosti nečekaně 

se měnícím situacím a neočekávaným úkolům 

 

Typy cvičení pro rozvoj obratnosti (Brůna, Bursová, Votík a Zalabák, 2007) 

 Akrobatická cvičení 

 Překážkové dráhy 

 Rovnovážné a balanční cviky (chůze, běh, skoky s obraty) 

 Zrcadlová cvičení 

 Cvičení s náčiním (švihadla, míče, tyče) 

2.2.2 Rychlostní schopnosti 

 Rychlost je pohybová schopnost provádět krátkodobou pohybovou činnost v řádech 

několika sekund na maximální úsilí a co největší dosažitelnou rychlostí. Rychlost může být, 

rychlost reakce, rychlost jednotlivého pohybu a rychlost cyklických pohybů. Rychlost by se 

měla rozvíjet co nejdříve. A proto musíme začínat již ve věku předškolním (Fejtek, 

Mazurová, 1990).  
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Zásady rozvoje rychlosti (Fejtek, Mazurová, 1990) 

 cvičení zaměřená na rychlost neprovádíme v únavě 

 cvičení je důležité provádět správně 

 doba cvičení maximálně do 10 sekund 

 intenzita musí být maximální 

 doba odpočinku mezi cvičeními musí být dostatečná 

Typy cvičení pro rozvoj rychlosti (Brůna, Bursová, Votík a Zalabák, 2007) 

 různé formy skokových cvičení 

 různé formy běžeckých cvičení 

 krátké sprinty 

 starty z různých poloh 

 štafetové hry 

 drobné rychlostní hry 

 překážkové dráhy 

2.2.3 Obecná vytrvalost 

 Vytrvalost je schopnost provádět dlouhodobou pohybovou činnost nízké, střední a 

vysoké intenzity co nejdéle bez snížení efektivity. Přestože je vytrvalost vlastností, kterou lze 

rozvíjet v jakémkoli věku, musíme ji zařadit přirozenou formou i do tréninku dětí. U dětí 

rozvíjíme vytrvalost přirozenou formou a ne jednotvárnými cvičeními pouze běháním kolem 

hřiště. Bez dostatečné úrovně nelze zvyšovat jednotlivé dovednosti. Obecná vytrvalost je 

spojována s dobrým fyzickým stavem (Fejtek, Mazurová, 1990).  

 

Zásady rozvoje vytrvalosti (Fejtek, Mazurová, 1990) 

 doba cvičení nad 3 minuty, nejlépe 10-15 minut 

 intenzita cvičení musí být odpovídající 

 je nutné dodržovat správné dýchání 

 cvičení provádíme 2x-3x týdně 
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Typy cvičení pro rozvoj rychlosti (Brůna, Bursová, Votík a Zalabák, 2007) 

 chůze 

 běh 

 jízda na kole 

 plavání 

 běh na lyžích 

 různé druhy sportovních her (fotbal, házená, rugby, basketbal, hokej,…) 

 průpravné hry 

2.2.4 Silové schopnosti 

 Síla je schopnost překonávat či udržovat odpor. Síla je důležitá v každé sportovní 

disciplíně. Správně posílené svaly slouží ke  správnému držení těla a dobrému zdravotnímu 

stavu. Sílu u dětí rozvíjíme přirozenými metodami, převážně vlastní vahou těla (Fejtek, 

Mazurová, 1990). 

 

Zásady rozvoje síly (Fejtek, Mazurová, 1990) 

 svaly musí dostatečně odpočívat 

 před cvičením musíme být důkladně zahřátí a protažení 

 cvičení provádíme správně a koncentrovaně 

 na konci posilované svaly protáhneme 

  

Typy cvičení rozvoje síly (Brůna, Bursová, Votík a Zalabák, 2007) 

 kliky 

 shyby 

 sedy - lehy 

 šplh 

 překonávání překážek 

 drobné úpoly 
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2.3 Charakteristika herních činností jednotlivce 

 

 Herní činnosti jednotlivce rozdělujeme na obranné a útočné činnosti. Jsou to nacvičené 

postupy pohybových úkonů. Herní činnost jednotlivce má pokaždé svou technickou a 

taktickou stránku a jejich kvalita je ovlivňována úrovní psychické a kondiční připravenosti 

(Ondřej, 1990). 

 ,,Technická stránka herních činností jednotlivce je vnějším projevem fotbalisty 

podmíněným biomechanickými zákonitostmi. Chápeme ji jako účelný způsob provedení herní 

činnosti či určitého řetězce herních činností realizovaných v závislosti na situačních a 

dispozičních faktorech, které podmiňují průběh herní situace (kvalita soupeře, technická 

vyspělost fotbalisty, klimatické podmínky)ʻʻ (Votík, 2005, s. 26).  

 ,,Taktická stránka herních činností jednotlivce je limitována úrovní psychických 

procesů (vnímáním, hodnocením a rozhodováním) a kvalitou technické stránky herních 

činností jednotlivce. Jedná se o výběr optimálního způsobu řešení herní situace v závislosti na 

podmínkách a průběhu hry. Nutno ještě jednou zdůraznit, že jedním z činitelů významně 

ovlivňujících kvalitu taktického řešení, je úroveň technického vybavení hráčeʻʻ (Votík, 2005, 

s. 26). 

 V tréninku musíme u dětí ze začátku nacvičovat techniku bez taktiky, abychom je 

nezatěžovali zbytečnými úkoly. Je nutné zaměřit se na individuální práci s míčem. Ale herní 

činnosti jednotlivce nejsou jen dovednosti s míčem. Patří sem i obratnost, rychlost, síla, 

vytrvalost, odvaha, obětavost, zodpovědnost, sebeovládání, vůle po vítězství a ostatní morální 

a volní vlastnosti jedince (Ondřej, 1990). 

 Není proto nejvhodnější zaměřit vývoj herních činností pouze na techniku. V tréninku 

musíme rozvíjet všechny jejich složky, které do herní činnosti jednotlivce zařazujeme 

(Ondřej, 1990). 

 

 

 

Rozdělení herních činností jednotlivce (Votík, 2005) 

 útočné:  

  - hra bez míče 

  - přihrávání 

  - zpracování míče 

  - vedení míče 
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  - obcházení soupeře 

  - střelba 

 obranné: 

  - obsazování hráče s míčem 

  - obsazování hráče bez míče 

  - obsazování prostoru 

  - odebírání míče 

2.3.1 Herní činnosti jednotlivce útočné 

 

 Vedení míče 

 

 Je to plynulý pohyb hráče s míčem určitým směrem, přičemž má míč neustále pod 

kontrolou. Rozlišujeme dva druhy vedení míče: přímým směrem a se změnou směru. Vedení 

míče je důležité pro správné využití v týmovém herním výkonu (Večeřa, Nováček, 1995).  

 Vedení míče je úzce spjato s další útočnou herní činností – obcházením soupeře. 

V současném fotbale dochází změnou směru, rychlosti nebo směru i rychlosti k obcházení 

soupeře a tím zvýhodnění útočného mužstva (Ondřej, 1990). 

 Při vedení míče často dochází k napadání protihráče, proto je velice důležité 

dostatečné krytí míče. Základem pro vedení míče s dostatečným krytím je vedení vzdálenější 

nohou od protihráče, náklon těla, mírné vysunutí ramen vpřed při současném kontaktu 

s protihráčem (Votík, 2005). 

 

 Obcházení soupeře 

 

 Obcházení soupeře rozhoduje o úspěšnosti mužstva v útočné fázi hry. Obejití znamená 

překonání hráče, který se snaží zabránit protihráči v útočné činnosti. O způsobu obcházení 

rozhoduje postavení a pohyb protihráče a počet způsobů, které hráč ovládá. Důležitá je 

schopnost využití klamavých pohybů a tvůrčího řešení při obcházení soupeře. Platí pravidlo, 

že čím má hráč bohatší škálu osvojených prvků obcházení, tím se zvyšuje úspěšnost 

překonání protihráče (Votík, 2005).  

 

 



21 

 

Přihrávání 

 

 Přihrávka je účelné usměrnění míče nohou, hlavou nebo jinou částí lidského těla na 

spoluhráče, aby ten ji mohl zpracovat. Přihrávka je základní formou spolupráce při herní 

činnosti týmu. Za přihrávku je vždy odpovědný hráč, který ji inicializuje, ale také důležitou 

roli hraje spoluhráč, který musí přihrávku správně zpracovat a pokračovat v činnosti 

s balonem (Večeřa, Nováček, 1995). 

 Na fotbalisty máme stále větší nároky a proto je také mnohem důležitější správné 

provedení přihrávky: přesnost, výška, včasnost a optimální rychlost přihrávky (Votík, 2005). 

 

 Zpracování míče  

 

 Patří mezi nejdůležitější herní činnost. Hráč musí míč dokonale zpracovat a dostat ho 

pod kontrolu, aby mohl hned pokračovat v práci s míčem. Zpracování je činnost náročná na 

kvalitu a rychlost vnímání a rozhodování. Při zpracování je hráč velice často atakován, proto 

musí využívat klamavých pohybů a krytí míče. Hráč by měl mít už dopředu rozhodnuto, co 

bude následovat po zpracování, aby pro něj bylo zpracování co nejlehčí (Ondřej, 1990).  

 

 Střelba 

 

 Střelba je zakončení útočícího mužstva směrem na branku soupeře. Je to důležitý 

faktor, který rozhoduje o úspěšnosti útočné fáze, ale hlavně úspěšnosti celého týmu v utkání. 

Technická stránka střelby musí být proměnlivá, přizpůsobivá a  automatizována na jednotlivé 

herní situace. Při střelbě je důležité rychle vnímat aktuální situace a vyhodnotit je pozitivním 

směrem (Ondřej, 1990).  

 Realizace střelby je podmíněna dispozičními a situačními faktory. Dispoziční faktory 

jsou schopnost orientovat se v čase a prostoru, schopnost předvídat činnost soupeře, ale i 

psychické vlastnosti jako odvaha, odolnost, rozhodnost. Situačními faktory ovlivňujícími 

střelbu jsou průběh soupeře či utkání, kvalita soupeřových hráčů, klimatické podmínky, 

způsob rozhodování (Večeřa, Nováček, 1995). 

 Účinnost střelby souvisí s osvojením techniky střelby i na dalších faktorech – 

psychických, taktických, kondičních. Důležitá je schopnost hráčů vypracovat si střelecké 

příležitosti nejen samotného střelce, ale součinnosti celého týmu. Nejdůležitější jsou 
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přípravné kombinace, které začínají od bránících hráčů a hlavně finální přihrávky, které 

ovlivňují efektivitu střelby (Votík, 2005).   

 

 Hra bez míče 

 

 Jedná se o souvislý pohyb fotbalisty po hrací ploše při útočné fázi hry. Je důležitým 

předpokladem týmové hry a umožňuje co nejlepší možné řešení jak individuální, tak 

skupinové souhry (Večeřa, Nováček, 1995). 

 Činitelé ovlivňující hru bez míče jsou: nutnost zapojení do souboje, postavení vůči 

protihráčům a spoluhráčům, vzdálenost od soupeřovy nebo vlastní branky a vzdálenost hráče 

od míče (Votík, 2005). 

 Hra bez míče vyžaduje schopnost správné orientace v prostoru a čase, předvídání 

vývoje herních situací, správné vyhodnocení herní situace, kondiční připravenost, dokonalou 

souhru se spoluhráči, využití klamavých pohybů a vysokou úroveň volní aktivity (Večeřa, 

Nováček, 1995). 

 Hráč při hře bez míče musí být v neustálém pohybu, jinak bude protihráčem obsazen. 

Hráči musí nabíhat do všech volných prostorů do šířky i délky hřiště a v ideálním případě 

tvořit se spoluhráči trojúhelníky (Ondřej, 1990). 

 Hra bez míče má tři základní formy: uvolňování, nabíhání a únik (Votík, 2005). 

 2.3.2 Herní činnosti jednotlivce obranné 

 

 Hlavní úkol obranných činností jednotlivce je nedovolit soupeři rozvinout útočnou 

akci nebo ohrozit branku. Do obranných činností se musí zapojit každý hráč týmu. Počínaje 

od gólmana, přes obránce, záložníky a vypomáhat musí i útočníci (Ondřej, 1990). 

 

 Obsazování prostoru 

 

  Obsazování prostoru je vhodné do té chvíle, dokud nehrozí přímé ohrožení brány. 

Typickým příkladem je obsazování prostoru při přečíslení soupeřem situace 1:2, 1:3 kdy musí 

obránce obsazovat ideální prostor pro bránění. Obsazování prostoru vyžaduje dobrou 

anticipaci, kdy hráč musí vyhodnotit nejlepší možnost. Bránící hráč musí být aktivní a snažit 
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se donutit útočící hráče k chybě. Tato herní činnost jednotlivce se zlepšuje především se 

získáním herních zkušeností (Votík, 2005). 

 

 Obsazování hráče bez míče 

 

 Je to jedna ze základních obranných činností jednotlivce, kde význam narůstá 

v okamžiku ztráty míče, tedy v přechodu z útočné do obranné fáze. Provádí se podle situace 

na hřišti a podle taktických pokynů celého týmu. Protihráči se musí správně a důsledně 

obsazovat na vlastní polovině, ale podle zvolené taktiky i na půlce soupeře. Cílem je zabránit, 

nebo znesnadnit protihráči práci s míčem a spolupráci se spoluhráčem, v ideálním případě míč 

odebrat (Ondřej, 1990). 

 

Způsob obsazování je závislý na faktorech (Votík, 2005) 

 postavení hráčů vzhledem k brance bránícího hráče 

 postavení hráčů vzhledem k centru herního děje 

 rychlosti soupeře a bránícího hráče 

 technické vyspělosti soupeře a bránícího hráče 

 kvalitě terénu 

 

 Obsazování hráče s míčem 

 

 Hráče s míčem musíme obsazovat těsně. Je přímým ohrožením pro bránící družstvo. 

Bránící hráč musí být aktivní, musí ve hře volit optimální postavení, musí rychle reagovat na 

pohyby protihráče, sledovat především míč místo nohou soupeře. Hlavními požadavky na 

bránícího hráče jsou: zabránit střelbě, zabránit přihrávce, zabránit soupeři projít obranou a 

připravit situaci pro odebrání míče (Votík 2005). 

 

 Odebírání míče 

 

 Je to finální činnost jednotlivce, kde hlavním úkolem je získat od protihráče míč. 

Všechny okamžiky nejsou vhodné pro odebírání míče, proto obránce musí aktivní hrou dostat 

protihráče do situace, která mu usnadní odebrání míče. Pro odebírání míče jsou důležité 

vlastnosti anticipace a schopnost číst hru soupeře (Ondřej, 1990).  
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 Požadavky současného fotbalu jsou zaměřit se na zdokonalování konstruktivního 

odebírání míče a plynule zahájit přechod z obranné činnosti do útočné. Bránící hráč může 

soupeři odebrat míč dříve, než ho soupeř zpracuje a nebo když už ho má pod kontrolou. 

Každý způsob je účelný jen v určitých podmínkách (Ondřej, 1990).  

 

Rozlišujeme čtyři základní způsoby odebírání míče (Votík, 2005) 

 zachycení přihrávky 

 vypíchnutí 

 skluzem 

 odebírání míče letícího vzduchem 

 

2.4 Vliv trenérů a rodičů při práci s nejmenšími dětmi 

 

Být dobrým trenérem je krásná, ale současně složitá profese. Všichni okolo Vás mají 

různá očekávání. Sportovci, rodiče, oddíly, svazy, fanoušci a v neposlední řadě i společnost. 

Funkce trenéra neobsahuje pouze tuto roli, ale zastáváte spoustu dalších rolí, které jsou v této 

pozici automatické – role učitele, vychovatele, fyziologa, manažera i psychologa (Martens, 

2004). 

Je úspěšný trenér ten, který vyhrává utkání? Ano, dá se říci, že částečně to tak je. Ale 

úspěšný trenér je mnohem víc než jen ten, který vyhrává utkání. Úspěšný trenér pomáhá hráči 

zvládnout nové dovednosti, radovat se ze sportovního výkonu, být hrdý na dosažené 

výsledky. Dobrý trenér není jen vynikající v technice a taktice. Ví, jak také převést tyto 

dovednosti v praxi. Sportovce učí jednak daným schopnostem, ale na druhou stranu je také 

vychovává a připravuje na morální a etické požadavky ve sportu a taktéž v běžném životě 

(Votík, 2005). 

Trénovat znamená velkou zodpovědnost. Trenér má velkou moc nad svými svěřenci. 

Proto se musí vyvarovat častých a zbytečných chyb ve svém vedení. Trenér nemůže být 

každý, musí to být silná osobnost, která dovede dělat dobrá rozhodnutí. Trénování je profese, 

která slouží hráčům. Zaprvé je důležité být dobrým vzorem pro své svěřence. A za druhé je 

důležité tyto kladné vlastnosti vyžadovat od nich. Trénování je velmi náročný proces, proto 

trenér musí neustále rozvíjet svou osobnost (Martens, 2004). 
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Kladné vlastnosti trenéra jsou (Votík, 2005) 

 Osobní charakteristika: 

- organizační schopnosti 

- komunikativní schopnosti 

- emoční stabilita 

- ctižádostivost 

- odpovědnost 

- skromnost 

 Všeobecné a odborné vzdělání 

 Trenérské zkušenosti a hráčské zkušenosti 

 Předpoklady k řídící práci trenéra, jeho řídící styl 

2.4.1 Desatero pro rodiče a fanoušky podle FAČRu (https://mujfotbal.fotbal.cz/respekt-

uefa-grassroots-programme/p90) 

 Fanděte a povzbuzujte. 

 Bavte se s námi, fotbal je hra a ne válka. 

 Oceňujte naše dovednosti, ale hlavně snahu. 

 Nenadávejte a neraďte nám křikem, co máme na hřišti dělat, radí nám trenér. 

 Pomáhejte nám, abychom se zlepšovali. 

 Respektujte naše soupeře i jeho fanoušky. 

 Hlavní cíl není vítězství, ale radost ze hry. 

 Zatleskejte i soupeři, který se snažil a hrál fair play, ať již vyhrál nebo prohrál. 

 Nenadávejte rozhodčímu, když udělal chybu, i on nám pomáhá růst. 

 Nechtějte výhru za každou cenu, v životě jde o víc než o fotbal. 
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2.4.2 Zásady trenérské práce při trénování nejmenších dětí (Galloway, 2007) 

 Musí si uvědomit, že děti hrají fotbal pro radost - radost z pohybu, radost ze hry. 

 Musí si uvědomit, že cílem soupeření a zápasu je vítězství, ovšem vítězství není 

při práci s dětmi to nejdůležitější. 

 Je vždy správným příkladem pro své hráče. Emoce projevuje uváženě a snaží se, 

aby nedocházelo ke zbytečným úrazům. 

 Nešetří chválou, když je zasloužená, protože pozitivní motivace je důležitá. 

 Je především profesionál, je důsledný, poctivý a vždy přistupuje k přípravě, 

tréninku a zápasu s vědomím své plné odpovědnosti. Trenér je férový, nekritizuje 

hráče na veřejnosti, klade osobní důraz na kvalitní, odpovědnou a srozumitelnou 

komunikaci. 

 Vnímá pozorně osobní potřeby a problémy hráčů, naslouchá a nikdy slovně nebo 

fyzicky nenapadá hráče nebo rozhodčí. Spoluvytváří podmínky a odpovídající 

prostředí k získávání základů fotbalového umu a k neustálému zlepšování 

dovedností hráčů. Pracuje rovněž na jejich zdravém sebevědomí. 

 Organizuje a vede tréninky tak, aby byly zábavné a zároveň se staly výzvou pro 

rozvoj schopností a dovedností daného ročníku. 

 Zná pravidla, techniky a fotbalové strategie, uvědomuje si význam celoživotního 

vzdělávání. 

 Podporuje hráče, aby pracovali pro tým. 

 Odpovídá za otevřenou komunikaci s rodiči, vysvětluje jim své cíle, ale také 

námitky a připomínky. 

 Uvědomuje si význam správných návyků a zdravého životního stylu pro vývoj 

hráče, proto podporuje hráče při získávání těchto návyků a dodržování 

životosprávy. 

 Respektuje každého hráče, v každém z nich buduje pocit příslušnosti k týmu. 

2.4.3 Chování rodičů k dětem, trenérovi a soupeřům (Galloway, 2007) 

 Vytvářejte příjemnou atmosféru kolem dětí na hřišti, je to součást jejich 

osobnostního růstu, utváření hodnot a v konečné fázi i jejich výsledků.  

 Doprovázejte děti na zápasy, kdykoliv je to možné.  

 Přicházejte v dobré náladě, bez stresu a napětí, nevyvolávejte v dítěti přehnaný 

pocit zodpovědnosti, který může u něj přerůst v obavu z výkonu či dokonce strach. 
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 Veďte ho k radosti, ke svobodě ze hry, k tvoření, k těšení se na zápas.  

 Dejte najevo svým dětem, že výsledek není ani pro vás nejdůležitější a už v 

žádném případě na úkor kvality hry či nesportovního jednání.  

 Oceňte jeho snahu, zajímejte se, jestli má v týmu kamarády a jestli zažil něco 

hezkého i mimo hřiště.  

 Veďte ho ke kamarádství, nikoliv k rivalitě, ale k oceňování hodnot každého ze 

spoluhráčů.  

 Dejte dětem čas a trpělivost, v dětském věku se hráčská kvalita rychle proměňuje.  

 Při úspěších se radujte, ale nepodporujte pocit výlučnosti, nadřazenosti, vaše dítě 

by pak mohlo selhat při překonávání překážek, které mu v budoucnu život do cesty 

postaví.   

 Nechte si vyprávět, co s týmem zažily, co vymyslely, čemu se smály. Přiblížíte se 

tak nejen svému dítěti, ale celému mužstvu.  

 Při utkání povzbuzujte a fanděte s vědomím, že vaše přítomnost a potlesk zmůže 

mnohem víc než křik, kritika, negace.  

 Snažte se vytvářet dobré vztahy s ostatními rodiči a trenéry.  

 Důvěřujte svým trenérům, pokud máte připomínky k jejich práci, řešte je přímo s 

nimi, z očí do očí.  

 Nevytvářejte negativní zákulisní prostředí, buďte přímí a čestní, vaše děti to vidí.  

 Snažte se při zápasech vyhýbat konfliktům, a to i v případě chybování rozhodčích.  

 Nevšímejte si pochybení rozhodčího, jen ještě více rozptýlíte soustředění vašich 

dětí na hru. Trenér jim sám nastalou situaci vysvětlí. Nechte je okusit i tento pocit 

nespravedlnosti, patří ke sportu i k životu. Naučí se mu čelit, soustředit se na to, co 

je podstatné.   

 Nevěnujte přehnanou pozornost jeho drobným poraněním a bolístkám, hráč si s 

nimi poradí. Ale stůjte při něm ve chvílích, kdy se mu nedaří, kdy má pocit, že 

jeho snaha a námaha je zbytečná.  

 Netlačte na něj, podpořte jeho sebevědomí. Zdůrazněte, že nejdůležitější je při hře 

zábava, týmová práce, získávání dobrých návyků a v neposlední řadě překonávání 

sebe sama. Když vytrvá, výsledek se jistě dostaví.  

 Buďte důslední, ale nesekýrujte a nepřipomínkujte neustále své dítě, jinak bude 

nuceno vás vytěsnit, naučit se být "hluché". 
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 Nezapomínejte, jak důležité je v moderním sportu vzdělání a inteligence. Chytrý 

hráč je vždy o myšlenku napřed. 

 Netrestejte dítě zákazem sportu, najděte jiný, motivační způsob. Sami dodržujte 

dané slovo a sliby.  

 Uvědomte si, že děti se víc než slovy učí přirozeným napodobováním.   

 Máte-li potřebu probírat jeho případné chyby v utkání, dělejte to nenásilně, 

nepřikládejte jim "osudový" význam.  

 Stále mějte na mysli, že fotbal je sice krásná hra, ale v životě je mnohem více 

cennějších věcí.  

 Vaše dítě by nikdy nemělo zažít pocit, že ho kvůli "prohře" nemáte rádi. Proto své 

děti veďte k vrcholu v lásce, vlídnosti a porozumění, ať mají krásné vzpomínky 

nejen ti, kteří se stanou profesionálními fotbalisty, ale i ti, jejichž profesní dráha 

povede jiným směrem.  

 

2.5 Didaktické styly při trénování dětí 

 

Pro nácvik herních dovedností ve fotbale, je důležité využívat správné metody vedení 

hráčů v tréninku a zápase.  

Didaktických stylů je několik a jejich vhodné využití záleží na trenérovi, podle toho 

jakou měrou chce hráče do tréninku a samotného učení zapojit (Plachý, Procházka, 2014). 

Koučink = otevírání potenciálu člověka  

Slouží k tomu, jakým způsobem děti hledají správné odpovědi a řešení v hlavě, na 

hřišti a jak trenér jim k tomu dopomáhá. Hlavním úkolem je porozumění hře, vnímání hry a 

jednotlivým situacím, které ve hře nastávají. Ve fotbale to znamená kdy a jak udělat kličku, 

proč a kam naběhnout, kdy a jak vystřelit, jak se uvolnit od protihráče, kdy a jak přihrát a 

spoustu dalších řešení herních činností (Plachý, Procházka, 2014). 
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2.5.1 Příklady didaktických stylů trénování dětí 

 

S řízeným objevováním 

,,Koučink otázkou je nejdůležitějším stylem koučování při učení nových činností a 

porozumění jim. Nejde jen o otevřené otázky, ale i výzvy k řešení či překonání něčeho, co se 

nedaří.ʻʻ (Plachý, Procházka, 2014, s.45)  

Jde tu o to, když například hráči provedou útočnou akci. Následně s nimi řešíme 

důvody, proč se akce povedla, nebo naopak, kde byly chyby při jejím provedení. Při nácviku 

jakékoli dovednosti vedeme hráče k vnímání a porozumění vlastního fungování jejich těla. 

Trenér se nesnaží pouze korigovat chyby a opravovat je, ale snaží se, aby hráč sám našel 

řešení, jak činnost provést lépe a již chyby v následujícím opakování nedělat (Plachý, 

Procházka, 2014). 

 

Se samostatným objevováním 

Při tomto stylu řízení tréninku mají hráči plnou samostatnost v řešení jednotlivých 

situací a herních činností. Trenér pouze reaguje otázkami a názory na vývoj tréninku. Stále se 

je ale snaží směřovat k cíli, který má daná tréninková jednotka (Plachý, Procházka, 2014). 

 

Direktivní styl 

Vše je v režii trenéra, který vede a řídí celou tréninkovou jednotku. Trenér vytýká 

chyby, chválí, určuje, co se bude a kolikrát dělat. V tomto stylu řízení je minimální zapojení 

hráčů do průběhu tréninkové jednotky (Plachý, Procházka, 2014). 

 

Praktický styl 

Oproti předchozímu stylu mají hráči větší možnost zapojit se do vedení tréninkové 

jednotky, mohou rozhodovat o některých činnostech. Například kolikrát budou cvičení 

provádět, jak cvičení provedou, v jaké rychlosti cvičení bude probíhat (Plachý, Procházka, 

2014). 
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Styl s nabídkou 

Zde si již hráči můžou volit například obtížnost cvičení, nebo mají na výběr z cvičení, 

která jsou na tréninkovou jednotku připravena a sami si rozvrhnou, jak bude tréninková 

jednotka vypadat. V kategorii mladších žáků, si již hráči mohou vést tréninkové deníky a 

přicházet na trénink s cvičeními, která jim slouží k rozvoji herních činností (Dovalil, 

Choustka, 2012). 

 

Reciproční styl 

Je postaven na tom, že si hráči dávají zpětnou vazbu mezi sebou. Hráči jsou rozděleni 

do skupin nebo jednotlivě, a když není na stanovišti trenér, hráči si sdělují pokyny a názory 

mezi sebou (Dovalil, Choustka, 2012). 

 

 

2.6 Metodicko - organizační formy rozvoje HČJ u dětí 6 – 8 let  

2.6.1 Metodicko-organizační formy 

 

Podle Votíka (2005) se uplatňují při nácviku a zdokonalování herních činností 

jednotlivce, herních kombinací, herních systémů a standartních situací v různém 

rozsahu tyto metodicko-organizační formy: 

 

- pohybové hry 

- průpravná cvičení 

- herní cvičení 

- průpravné hry 
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2.6.2 Charakteristiky a příklady metodicko-organizačních forem 

 

Pohybové hry 

 

Ve fotbalovém tréninku chápeme jednodušší pohybové činnosti jako 

např. štafetové soutěže, honičky, soutěživé činnosti úpolového charakteru apod. 

Využíváme je především při nácviku pohybu hráče bez míče a klamavých 

pohybů, rozvoji pohybových schopností i rychlosti reakce a pro osvojování 

manipulace s míčem na základní úrovni (Votík, 2005). 

 

Příklad pohybových her pro děti 6-8 let 

Mrazík, ocásky, rybičky – rybáři, přetahování lana, úpolové souboje, had a myšky, baba. 

 

Průpravná cvičení 

 

Jsou charakterizována nepřítomností soupeře a předem určenými, relativně 

neměnnými vnějšími situačně herními podmínkami. Mají tedy přesnou organizaci a 

řád. Průpravná cvičení používáme při nácviku a zdokonalování především 

technické stránky herních činností, umožňují hráči plně se soustředit a opakovat 

danou dovednostní úlohu bez rušivých zásahů soupeře v podmínkách předem 

určených trenérem (Votík, 2005). 

 

Příklad průpravných cvičení pro děti 6-8 let 

Hráče chceme naučit vedení míče. Použijeme k tomu slalom mezi tyčemi. Hráči dělají slalom 

a přidáme k tomu zakončení do branky. Cvičení můžeme různě obměňovat.  

 

Herní cvičení 

 

Dle Votíka (2005) můžeme herní cvičení charakterizovat přítomností soupeře 

a buď předem určenými podmínkami (umožňují soustředit se na způsob provedení a 

klíčové kroky, protože soupeřova činnost je přesně vymezena) nebo náhodně 

proměnlivými herními podmínkami (umožňují opakovat řešení časově i prostorově 

omezených a různě složitých herních situací a úseků v proměnlivých, avšak 

limitovaných podmínkách). 



32 

 

 

Příklad herních cvičení pro děti 6-8 let 

Hráči dělají kličku trenérovi, který ovlivňuje obtížnost zvládnutí herní činnosti podle svého 

uvážení. 

 

Průpravné hry 

 

Průpravné hry jsou podle Votíka (2005) charakterizovány přítomností 

soupeře a souvislým herním dějem, umožňujícím zdokonalování herních dovedností 

v podmínkách totožných nebo velmi blízkých utkáním. Dochází ke střídání útočné a 

obranné fáze hry.  

Podle cílů tréninkové jednotky můžeme upravovat počty hráčů v mužstvech, 

velikost hřiště i délku trvání zatížení a odpočinku. Lze upravovat pravidla i tak, aby 

zvýšila frekvenci činností, které chceme zdokonalit v podmínkách utkání (na dva 

doteky, branka po obejití platí za 3 branky apod.) 

 

Příklad průpravných her pro děti 6-8 let 

Mohou to být různé hry bez branek (bago, hry ve vymezeném prostoru) nebo s brankami a 

různými pravidly. 

 

2.7 Plánování a organizace TJ u dětí 6 – 8 let 

 

V mladších přípravkách je přiměřené plánovat 2-3 tréninkové jednotky týdně. Ale je 

velmi důležité, aby děti v tomto věku byly v pohybu každý den a ne jen při fotbalovém 

tréninku. Vhodné jsou pohybové aktivity, které jsou součástí školní výuky, pohyb s rodiči a 

v neposlední řadě pohyb na plácku, kde se potkávají s kamarády. Kromě klasických 

tréninkových jednotek je dobré, když může klub nebo rodiče zajistit jinou pohybovou 

aktivitu, která slouží jako kompenzační, nebo rozvíjející další prvky pohybových činností 

(Plachý, Procházka, 2014). 
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2.7.1 Stavba tréninkové jednotky pro děti ve věku 6 - 8 let 

V úvodní části bychom měli děti lehce seznámit s náplní tréninkové jednotky a 

nabudit v nich natěšení a zvědavost co je bude čekat v dalších fázích tréninku (Buzek, 

Procházka, 1999).  

Průpravná část tréninkové jednotky musí být pestrá. Je potřeba děti hned od začátku 

vtáhnout do hry a zaujmout pohybem. Měly by se v ní objevovat pohybové hry bez míče i 

s míčem. Můžeme v ní opakovat již naučené dovednosti s míčem. Zaměřujeme se zde i na 

obratnostní, rychlostní a silová cvičení, která jsou v největší míře zakomponována do 

pohybových her, ale můžeme využít i konkrétních cvičení (trampolína, agility žebřík…). Už 

od nejmenších dětí se zaměřujeme na lehké protažení. Můžeme zde využít také různých 

pomůcek- míče, obruče, kuželky, velké gymnastické míče, atd. (Plachý, Procházka, 2014). 

 V průpravné části stejně tak jako v celém průběhu tréninku si musíme dát pozor 

na časté chyby, které se objevují v tréninkových jednotkách dětí, kdy děti: 

 běhají kolečka, bez konkrétního cíle 

 stojí v zástupech a čekají dlouhou dobu na aktivní činnost 

 hrají hry, kde dochází k vyřazení a následně jsou vyčleněny z další aktivní 

činnosti 

 

V hlavní části se zaměříme na rozvoj individuálních herních činností jednotlivce. 

Převažují hlavně fotbalové hry a cvičení jeden proti jednomu. Velkou část zaujímají hry 

malých forem 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 v různých variantách. Při nácviku nové činnosti, nebo při 

jejím zdokonalování se soustředíme na přesnost a správnost provádění. Není důležité učený 

prvek provést 30x špatně, ale 6x dobře (Buzek, Procházka, 1999). 

V závěrečné části můžeme využít protahovacích cvičení, ale v této věkové kategorii 

tomu nepřikládáme velkou pozornost. Můžeme zařadit jednoduchá gymnastická a úpolová 

cvičení, stabilizační prvky. Je důležité, aby došlo k uklidnění organismu. Zhodnocení 

tréninkové jednotky, kdy trenér nešetří chválou a snaží se děti namotivovat na další společné 

zážitky (Buzek, Procházka, 1999). 
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2.7.2 Příklad TJ pro děti 6-8 let 

 

Úvodní č.:  - seznámení s TJ 

- docházka      5 min.  5 min. 

Průpravná č.:  - pohybová hra     5 min. 

  - cvičení s míčem     5 min. 

  - pohybová hra     10 min. 

  - koordinačně rychlostní cvičení   10 min. 35 min. 

Hlavní č.: - hlavní část TJ (př. nácvik vedení míče, klička) 15 min. 

  - fotbal (hry malých forem 1:1, 2:2, 3:3, 4:4) 20 min. 

  - stabilizační cvičení, gymn. a úpolové prvky 5 min.  75 min. 

Závěrečná č.:  - uklidnění organismu 

- zhodnocení TJ, pochvala, povzbuzení 

- pokřik      5 min.  80 min. 
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3 Cíle, úkoly a výzkumné otázky diplomové práce  

 

3.1 Cíl práce 

 

Cílem mé diplomové práce je zmapování problematiky nácviku herních dovedností dětí ve 

věku 6 – 8 let v České republice a vliv sportovní průpravy na jejich zdokonalování. 

Dalším cílem je porovnávání nácviku herních dovedností v jednotlivých oddílech pomocí 

tréninkových jednotek a komunikace s trenéry pomocí dotazníků. 

 

 

3.2 Úkoly 

 

Prostudovat domácí a zahraniční literaturu pro sepsání teoretické části diplomové práce. 

Vyhledat vhodné testovací skupiny. 

Realizovat otevřený rozhovor. 

Vybrat vhodná cvičení pro nácvik herních dovedností. 

Na základě vlastních zkušeností určit vliv sportovní průpravy pro správný pohybový rozvoj 

dětí.  

Porovnat koncepce herních činností jednotlivce v ČR a v zahraničí (Německo, Holandsko, 

Španělsko). 

 

3.3 Výzkumné otázky 

 

Budou v oddílech na vyšší sportovní úrovni v nácviku herních dovedností využity nejnovější 

metody oproti menším oddílům? 

Má sportovní průprava vliv na rozvoj herní činnosti jednotlivce? 

Vyrovnáme se v tréninku herních dovedností nejmenších dětí zahraničním státům? 



36 

 

4 Metodologie práce 

Předpokladem pro úspěšnou realizaci výzkumu je nalezení nejvhodnějších nástrojů 

k uchopení problému. Za tyto nástroje jsou považovány především metody a techniky práce.  

Praktická část mé práce se skládá z kvalitativního výzkumu. Podle Hendla (2005) 

někteří metodologové chápou kvalitativní výzkum jako pouhý doplněk tradičních 

kvantitativních výzkumných strategií, jiní zase jako protipól nebo vyhraněnou výzkumnou 

pozici ve vztahu k jednotné na přírodovědných základech postavené vědě. Postupně však 

získal kvalitativní výzkum v sociálních vědách rovnocenné postavení s ostatními formami 

výzkumu a dodává, že neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, jak vymezit nebo dělat 

kvalitativní způsob.  

 

4.1 Kvantitativní a kvalitativní data 

 

Existují dva hlavní typy výzkumných dat:  

 kvantitativní data - data v podobě čísel nebo měření (kvantitativním výzkumem je 

empirický výzkum, kde data jsou v podobě čísel)  

 kvalitativní data - data nikoli v podobě čísel, ale často v podobě textu (kvalitativním 

výzkum je empirický výzkum, kde data nejsou v podobě čísel)  

V podrobné definici je psáno, že kvalitativní výzkum je kolekce možností, jak přemýšlet o 

společenské realitě. Zatímco kvantitativní výzkum je mnohem různorodější (Punch 2008). 

Kvalitativní výzkum je dle známé definice nenumerické šetření a interpretace sociální 

reality, přičemž jeho cílem je odkrýt význam podkládaný sdělovaným informacím. Cílem 

kvalitativního výzkumu je vytváření nových hypotéz a teorií. Kvalitativní výzkum je ve své 

podstatě analýzou textů vedoucích k porozumění zkoumaným fenoménům. Vedle porozumění 

slouží analýza také k popisu a interpretaci fenoménů lidského života, často slovy samotných 

zkoumaných jedinců. Mezi nejobvyklejší techniky sběru dat patří zúčastněné pozorování, 

nestandardizovaný rozhovor či analýza osobních dokumentů (Disman, 2000). 
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Při sběru dat pro tuto diplomovou práci byla využita metoda zkoumání dokumentů. 

Touto metodou jsem získal potřebné informace z mnoha odborných publikací věnujících se 

určené problematice.  

Analýza dokumentů patří k standardní aktivitě v kvalitativním výzkumu. Dokumenty 

– všechno napsané nebo prostě zaznamenané – mohou být podrobeny analýze z různých 

hledisek. V dokumentech se projevují osobní nebo skupinové vědomé nebo nevědomé 

postoje, hodnoty a ideje. Rozmanitost dokumentů otevírá přístup k informacím, které by se 

jiným způsobem jen těžko získávaly. Druhou výhodou je okolnost, že data nejsou vystavena 

působení zdrojů chyb nebo zkreslení, jež vznikají při uskutečňování rozhovorů nebo 

pozorování, měření a testování (Hendl, 2005).  

 

4.2 Metoda dotazování 

 

Dále byla využita metoda rozhovorů, kterou byla získána další data pro tuto práci. 

Zdůrazňuje, že vedení kvalitativního rozhovoru je umění i vědou zároveň. Vychází z řečové 

komunikace bez opory písemného projevu respondenta. Vyžaduje dovednost, citlivost, 

koncentraci, interpersonální porozumění a disciplínu. Je obvykle třeba učinit řadu rozhodnutí 

ohledně obsahu otázek, jejich formy i pořadí (Hendl, 2005).  

Rozhovory probíhaly s trenéry dětí věkové kategorie 6-8 let na různých výkonnostních 

úrovních v Jihočeském kraji. 

Využíval jsem metodu strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami, který 

sestává z řady pečlivě formulovaných otázek, na něž mají jednotliví respondenti odpovědět. 

Pružnost sondování v kontextu situace je omezenější než v jiných typech rozhovorů. 

Základním účelem tohoto typu interview je co nejvíce minimalizovat efekt tazatele na kvalitu 

rozhovoru. Data z takovéhoto interview se snadněji analyzují, protože jednotlivá témata se 

lehce v přepisu rozhovoru lokalizují (Hendl, 2005).  

Další typ rozhovoru, který jsem využil, byl rozhovor neformální. Ten spoléhá na 

spontánní generování otázek v přirozeném průběhu interakce (např. během zúčastněného 

pozorování v terénu). Informátor si přitom ani nemusí uvědomit, že jde o explorační 

rozhovor. V mnoha případech se může s jednou osobou provést několik rozhovorů. Pak se 

otázky mění a probíhající interview staví na těch předešlých. Tazatel se snaží rozvinout 

předchozí témata nebo hledá nové směry (Hendl, 2005).  
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4.3 Metoda pozorování 

 

Při sledování tréninkových jednotek jednotlivých týmů jsem využil metodu přímého 

pozorování. Metoda pozorování je charakteristická svou snahou zjistit, co se skutečně děje. 

Dle Bártlové (2000) se rozděluje na přímé (provádí sám výzkumník), nepřímé, zúčastněné 

(badatel se stává součástí zkoumaného prostředí), nezúčastněné, zjevné (sledovaný objekt ví, 

že je sledován) a skryté.  

Abychom dosáhli úspěšného pozorování, je třeba klást důraz na čtyři základní 

požadavky, které ve své knize popisuje Chrástka (2007). Přesný výčet objektu („Co se má 

pozorovat?“), přímé zaměření na cíl („Co je třeba zjistit?“), organizace („Jak toho 

dosáhnout?“) a přesný záznam („Jak to zachytit?“).  

Pro získávání dat k této diplomové práci použiji přímé pozorování, jelikož budu 

trénink osobně sledovat. Dále budu v tomto výzkumu používat nezúčastněné a zjevné 

pozorování, jelikož trenérům nebudu nikterak vstupovat do tréninkové jednotky a pozorovaní 

trenéři budou o mé přítomnosti informováni. 

 

4.4 Výzkumný soubor  

 

Pro potřeby diplomové práce jsem vybral obce a města v Jihočeském kraji. Do studie 

byly zahrnuty malé oddíly, které se věnují mládeži s malým počtem hráčů v členské základně. 

Vrchol pozorování tvořil klub z největšího města Jihočeského kraje, kde počet mládežnických 

hráčů je největší. Pro potřeby diplomové práce jsem vybral při kladném postoji trenérů 

jednotlivých oddílů ke spolupráci vzestupně tyto kluby: TJ Sokol Sepekov, TJ Sokol 

Bernartice, FC ZVVZ Milevsko, FC Písek a SK Dynamo České Budějovice. 

Nejmenší oddíl, který se pozorování účastnil, byl z obce Sepekov u Milevska, jenž má 

v současné době cca 1300 obyvatel. Do fotbalového klubu chodí pro své první zkušenosti 16 

dětí ve věku šesti až deseti let, které z důvodu malého počtu trenérů trénují společně. 

Tréninková jednotka se koná dvakrát týdně a vede ji jeden trenér s UEFA B licencí. 

Druhý v pořadí, a to do velikosti obce, byl oddíl z Bernartic. V obci bydlí přibližně 

1500 stálých obyvatel a klub má v oficiálních soutěžích pět týmů od nejmenších až po dva 

dospělé celky. Fotbalové tréninky navštěvuje v kategorii mladší přípravky přibližně 12 dětí. 

Jako trenér zde působí jeden z rodičů, který má v týmu svého syna. Je držitelem UEFA C 
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licence. Tréninkové jednotky probíhají dvakrát týdně a hráči současně hrají o víkendech 

zápasy, kde porovnávají své síly s ostatními týmy z Píseckého okresu. 

Dalším fotbalovým klubem, který jsem zapojil do diplomové práce, je FC ZVVZ 

Milevsko. Oddíl sídlí ve městě, které má cca 8300 obyvatel. Do nejmladší kategorie mladší 

přípravky je zapojeno přibližně 16 dětí. Děti trénují dvakrát týdně a hrají zápasy s okresními 

soupeři. Trenérem je zkušený trenér, který je již v důchodu a je držitelem trenérské licence 

UEFA B. 

Předposledním klubem, který má zastoupení v České fotbalové lize mužů je FC Písek. 

V tomto klubu jsou již kategorie rozděleny podle jednotlivých ročníků na nábor, U7, U8. 

Písek má přibližně 30 000 obyvatel a je třetím největším městem v Jihočeském kraji. V každé 

kategorii, kterou jsme pozorovali, má oddíl přibližně 20 dětí stejného ročníku. Tréninky se 

konají dvakrát až třikrát týdně. U týmů jsou trenéři, kteří mají různé stupně kvalifikace od 

UEFA A, kterou vlastní hlavní trenér kategorie přípravek. Další trenéři mají licence UEFA B 

a UEFA C. 

Na vrcholu oddílů v Jihočeském kraji je největší město České Budějovice, kde sídlí 

místní SK Dynamo České Budějovice. V největším jihočeském městě bydlí přes 93 000 

obyvatel. Místní oddíl hraje nejvyšší soutěž ve všech mládežnických kategoriích. Z toho 

důvodu se také do města stahují hráči z celého kraje. Ve městě je více oddílů, a proto 

v nejnižších kategoriích U6, U7 a U8 je v každém týmů přibližně 14 hráčů. Děti trénují třikrát 

týdně a na starosti je mají trenéři, kteří jsou většinou držiteli trenérské licence UEFA B. 

UEFA A licenci vlastní hlavní trenér přípravek. 
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5  Praktická část 

5.1 Vliv všeobecné sportovní průpravy na rozvoj HČJ  

  

Pohybová průprava je pro děti velice důležitá! 

Pohyb je přirozeným projevem živého organizmu. Pokud není, je omezený či 

omezovaný, jedná se o patologický jev. Vhodně zaměřenou a odborně vedenou pohybovou 

průpravou lze položit kvalitní základy pro jakýkoliv sport.  

Základním kamenem všeobecné průpravy je všestrannost. Tedy vytvoření co nejširší 

základny pohybových dovedností. Vytvoření co nejširšího pohybového základu je optimálním 

předpokladem pro rozvoj speciálních sportovních dovedností. 

Náplní pohybové průpravy by měla být i snaha o vytvoření trvalého vztahu k 

systematickému tréninku. 

5.1.1 Pravidla pro všeobecný rozvoj v pohybové průpravě dětí 

Pokud mluvíme o tréninku dětí a jejich pohybové přípravě, je třeba se držet tří 

základních pravidel: bezpečně, zábavně a odborně (Galloway, 2007).  

Bezpečně  

Neublížit zní sice skoro absurdně, ale nikdy na něj nezapomínejte. Poškodit je velice 

snadné a to i s těmi nejlepšími úmysly. Jak reagovat na informaci dítěte, že ho něco bolí? 

Může se jednat o výmluvu, ale také o zásadní informaci, která při správném vyhodnocení 

situace může předejít vážným poškozením. Toto lze velmi těžko naučit - je třeba se vcítit do 

problému a vyjít ze zkušenosti, ze znalosti konkrétního dítěte, ze základů anatomie apod. 

(Galloway, 2007). 

Zábavně  

Toto pravidlo vychází ze specifických potřeb dětí, z jejich motivace. Dítě je od přírody 

hravé a hraje si od nejútlejšího dětství. Rozumové motivy pro trénink jako sportovní přípravu 

u dětí nemají pevnou oporu. Ale pokud je to bude na tréninku bavit, vytvoří se dobrá parta a 

odnesou si z něj příjemné prožitky, vzpomínky, je vysoká pravděpodobnost, že přijdou znovu. 

Spolu s již zmíněnou motivací souvisí nárok na pestrost. Když budeme každý trénink hrát 
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stejnou honičku, po které přijde vždy stejná rozcvička a hlavní náplní bude stále stejná 

gymnastická řada, nebo plavecká cvičení, tak dítě přestane mít o toto zájem a za druhé již 

nebude mít rozvíjející charakter (Galloway, 2007). 

Odborně 

Trenér by se měl v průběhu své kariéry průběžně vzdělávat, hledat nové informace a 

tyto aplikovat do praxe, srovnávat vlastní trénink s pomyslným ideálem (Galloway, 2007). 

5.1.2 V pohybové průpravě dětí se zaměřujeme na pět pohybových schopností  

 

Koordinace, rychlost, síla, vytrvalost a pohyblivost. Každá z nich se dá v určitém 

období optimálně rozvíjet. Pokud vybereme jednu prioritní pro pohybovou průpravu dětí naší 

věkové kategorie, označíme koordinaci. Prioritní, ne však jedinou (Perič, 2012) 

Při strukturování a časování jednotlivých složek pohybové průpravy je třeba 

respektovat věkové zákonitosti dětí. Je třeba vycházet z otřepaného, ale pravdivého dítě není 

malý dospělý. Znamená to, že nestačí plošné snížení objemu či intenzity. Je třeba přistupovat 

k dítěti jako k jinému biologickému druhu (Perič, 2012).  

Zatímco některé fyziologické systémy fungují již od narození, některé (funkce žláz s 

vnitřní sekrecí, funkce srdce) se mění v čase a teprve dozrávají. Např. míra tolerance acidózy 

je tak malá, že je neúčelné vystavovat děti větší anaerobní zátěži - adaptace na ni nenastane 

(Dylevský, 2012).  

Oproti tomu zátěž do 20s, takzvaná alaktátová zóna není u dětí od 6let na škodu.  

Proto se mezi 6. - 9. rokem doporučuje trénink rychlostní, koordinační a akčně 

reakční. Důvodem je dokončování myelinizace nervových vláken a dobudovávání CNS 

(Perič, 2012). 
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5.1.3 Základní pravidla a principy při sportovní průpravě dětí (Jeřábek, 2008) 

 

 Co lze udělat zábavnou formou hry, vkládáme do hry.  

 Při nácviku dovedností vytváříme představu provedení opakovanou ukázkou na 

začátku činnosti i v jejím průběhu.  

 Činnosti organizujeme ve skupinách s možným rozvrstvením žáků podle jejich 

aktuální úrovně.  

 Při hromadných činnostech zadáváme individuálně odlišné úkoly.  

 Každý je zapojen do činnosti na úrovni svých dovedností a schopností.  

 Nikdo není stranou činnosti, vyřazen ze hry, nebo potrestán za prohru či nedokonalost.  

 Čekání na činnost v zástupu, nebo rozcvičování pouze běháním dokolečka není 

vhodné.  

 Nejde o důraz na týmové pojetí, ale individuálních dovedností s vnímáním vztahu ke 

skupině druhotně.  

 Nemusí se stále opravovat všichni žáci, ale věnujeme se jim i individuálně.  

 Využívá se více didaktických stylů, ne jen jeden.  

 Není nutné dodržet stanovený plán, když je činnost pro žáky zajímavá, nebo naopak, 

když většinu žáků zjevně nebaví (nepodařilo se je motivovat), případně už jsou 

unaveni.  

5.1.4 Cíle a úkoly, které si klademe při správném rozvoji pohybových dovedností 

(Galloway, 2007) 

 

 Stabilizovat pohybové stereotypy, vytvořit a zautomatizovat pohybové návyky, 

formovat korektní držení těla, rozvíjet koordinační schopnosti, sílu, flexibilitu. 

 Vytvářet vztah ke sportu, návyk na pravidelnou činnost (snadná ovlivnitelnost, účast 

ve více sportovních odvětvích), zaujmout nabízenými činnostmi, soutěživostí. 

 Vytvořit širokou pohybovou základnu, osvojovat širokou škálu základních dovedností 

a jejich řetězců bez zaměření na detaily, dovednosti často opakovat. 

 Seznamovat se s jednoduchými pravidly a etikou sport. 

 Preferovat zábavu před vítězstvím, společné soutěžení hochů a děvčat (rozdíly ve 

výkonnosti jsou minimální). 
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 Systematicky využívat modifikovaných (zjednodušených) aktivit a pomůcek. 

 Podporovat uvědomování si vlastního těla, tvořivosti, oceňovat “zaměření” na trénink, 

disciplinovanost… 

 Rozvíjet morálně volní vlastnosti. 

 

5.1.5 Obsah činností všeobecné sportovní průpravy dětí ve věku 6 – 8 let 

 
 
Obr. 1: Obsah pohybových činností dětí ve věku 6 - 8 let (Plachý, Procházka, 2014) 

 

Zábavná rychlostně-silová a obratnostní cvičení 

 

Mezi základní pohybové aktivity pro rozvoj pohybových dovedností dětí našeho věku 

patří: agility, balanční cviky, cviky s nároky na koordinaci, lokomoční rychlost, běh, skoky, 

hody, kinestetika, klouzání, splývání, údery rukou, chytání, kopání (Foster, Smith, 1997). 

 

Pohybové činnosti  

 

Rozvíjejí koordinaci celého těla, což se ukazuje v různých typech pohybu, ve změnách 

směrů, přeskakování, podlézání, lezení i v základních gymnastických dovednostech, které 

připravují organismus žáků vyváženě a vhodně doplňují a kompenzují různé typy zátěže. Žáci 

33% 

33% 

33% 

Pohybové činnosti

Pohybové hry

Zábavně rychlostně -

silová a obratnostní cvičení
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se tak připravují na pozdější specializovanější trénink, předcházejí svalové nerovnováze a 

vytvářejí si široký rejstřík pohybových dovedností (Foster, Smith, 1997).  

 

Pohybové hry  

 

Napomáhají rozvoji orientace v prostoru, k vnímání hry, pěstování hravosti i tvořivosti 

u žáků. Pozdější vedou u žáků k soutěživosti, která vychází z pochopení souvislostí hry, a k 

jejich samostatnému rozhodování ve hře. Žáci tedy dělají nějaké pohyby, protože to vyžaduje 

hra, nikoliv jen proto, že to vyžaduje trenér. Tímto způsobem hra ovlivňuje orientaci v 

prostoru, která se otiskuje do stavby mozku, dochází k propojování jeho jednotlivých částí a k 

jeho správnému a rychlému dozrávání. Propojení rozhodování (v hlavě) s činností s míčem i 

bez něj je tedy vedeno u dětí jakoby mimoděk, „v duchu“ hraní si (Foster, Smith, 1997).  

 

Cílem je získání zájmu o pohyb a daný sport s využitím dovedností, byť technicky 

nedokonalých.  

5.1.6 Přehled pohybových dovedností při nástupu do školy 

 

Pohybové dovednosti nelokomoční (Volfová, Kolovská, 2008) 

 vnímat vlastní tělo 

 vytvářet polohy a vnímat je 

 udržovat rovnováhu v různých polohách 

 pohybovat jednotlivými částmi těla 

 zvládat polohy a pohyby těla s využitím náčiní 

 lokomoční (přemísťování těla v prostoru)  

 plazení a lezení 

 chůze a běh 

 skoky 
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manipulační (ovládání předmětů různými částmi těla) 

 házení 

 chytání 

 kopání 

 ovládání předmětu jiným předmětem 

5.1.7 Prvky pohybových dovedností při nástupu do školy  

 

Podle Volfová, Kolovská, 2008 má dítě pro správný vývoj zvládat při nástupu do školy 

tyto pohybové dovednosti: 

Zvládnutí základních pohybů chůze a běhu  

Na místě; volně v prostoru; měnit rychlost; střídat chůzi a běh; měnit délku a rozsah kroku; za 

předcvičující osobou; mezi překážkami; s překračováním a přeskakováním různě vysokých 

překážek; chůze a běh s pomůckami a nářadím; chůze bez bot po masážních pomůckách; 

chůze vzad; běh vzad. 

Zvládnutí základních pohybů ve formě poskoků a skoků  

Na místě, vpřed, vzad, stranou; snožmo, střídnonož pravá-levá, levá-levá, pravá-pravá; po 

jedné noze, vpřed, vzad; při chůzi a běhu; přeskakování překážek plynule za sebou; skákání 

po různých pomůckách; přes švihadlo; výskoky a seskoky na vyvýšené místo; do výšky na 

zavěšený předmět; na trampolíně.  

Nácvik správného plazení  

Vpřed a vzad volně v prostoru; vpřed okolo překážek, pod i přes; vpřed pod rozhoupanou 

překážkou; vpřed na nakloněné rovině; přitahovat a sunout vpřed i vzad na lavičce. 
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Nácvik správného lezení  

Ve vzporu klečmo; ve vzporu dřepmo vpřed i vzad; ve vzporu ležmo vzad; okolo překážek, 

pod překážkami a přes překážky; na vyvýšené podložce a nakloněné rovině; na nářadí a 

náčiní; po žebřinách a žebříku. 

Nácvik obratů  

Čtvrtobrat; půlobrat; celý obrat; dvojný obrat; na místě; při chůzi vpřed a vzad; při běhu; ve 

výskoku; na vyvýšené podložce; na žebřinách; na trampolíně; na hrazdě. 

Nácvik převalů z různých poloh  

Leh na břiše, skrčit připažmo, předloktí zkřižmo na hrudníku, dlaně na ramenou - do lehu na 

boku; leh na břiše, skrčit připažmo, předloktí na hrudníku, dlaně sevřeny – do lehu na boku; 

leh na břiše, skrčit připažmo, předloktí na hrudníku, dlaně sevřeny – do lehu na zádech; 

z lehu, skrčit připažmo, předloktí na hrudníku, dlaně sevřeny – do lehu na břiše; z lehu, skrčit 

připažmo, předloktí na hrudníku, dlaně sevřeny – do lehu na boku; z lehu, vzpažit – 

opakované převaly o 360˚ ze šikmé plochy (válení sudů); vzpažit – opakované převaly o 360˚ 

na vodorovné ploše; ze sedu skčmo vzad (kolébka); ze sedu skrčmo kolébka, pohoupat se (na 

bedrech); ze sedu skrčmo vzad (kolébka), dlaněmi přitisknout stehna k hrudníku, bradu 

přitisknout k hrudníku. 

Manipulace s míčem horními končetinami  

Jemná manipulace – dlaň, prsty; uchopování; podávání kolem částí vlastního těla; koulení 

pravou, levou, obouruč; koulení - volně v prostoru, ve vymezeném prostoru, na vyvýšené 

podložce, na cíl, ve dvojicích v různých polohách, dvou míčů současně; podávání v zástupu, 

v řadě, v kruhu; hod spodem obouruč, jednoruč – vzhůru, vpřed, vzad; hod vrchem obouruč, 

jednoruč; chytání po dopadu o zem; chytání hned po výhozu; chytání do koše; hod na cíl 

vodorovný, svislý, pohybující se; přihrávky ve dvojicích a větším počtu. 

Manipulace s míčem dolními končetinami  

Jemná manipulace – chodidly, prsty; poskoky s míčem mezi koleny, kotníky; vedení při chůzi 

vpřed volně v prostoru; vedení při chůzi ve vymezeném prostoru; zastavení míče; kop vnitřní 

stranou nohy do prostoru, na cíl; koulení před sebou doběhnutí a zastavení nohou; přihrávky o 

stěnu; přihrávky ve dvojicích se zpracováním. 



47 

 

Ovládání předmětů a ovládání předmětu jiným předmětem  

Tyč, létající talíř, florbalová hokejka, hokejka, raketa na stolní tenis, ringo kroužek, raketa na 

líný tenis, atd. 

5.1.8 Příklady her a cvičení pro rozvoj všeobecné průpravy dětí 

 

Obři 

U těch úplně nejmenších (1. ročník) je vhodné, když děti honí trenéra nebo naopak. 

Lze hrát i s míčem u nohy nebo v ruce. Ve vyšších ročnících mohou být obry i žáci s míčem, 

zřetelně označeni šátkem, stuhou (tzv. „rozlišovákem“).  

Ocásky 

Děti si vytahují „ocasy“, které mají zastrčené vzadu za trenky (či jiné rozlišováky). 

Mohou hrát jednotlivci či družstva. V prvním ročníku se již hraje tak, že každý má míč u nohy 

či v ruce a dribluje, či si pohazuje s míčem za pohybu. Kdo získá „ocas“, přinese ho 

učiteli/trenérovi. Kdo přijde o „ocas“, dojde si pro nový k učiteli/trenérovi. Počítáme, kdo 

získá nejvíce „ocasů“, nebo naopak kdo o něj nepřijde. Povzbuzujeme však žáky více k 

„lovení“ než k ochraně „ocasů“.  

Mrazík 

Mrazíci jsou žáci, kteří honí, jsou označeni („rozlišovák“ drží v ruce). Koho chytí, 

„zmrznul“ – stojí na místě ve stoji rozkročném a nahlas žádá ostatní o „rozmrazení“.  

Rozmrazí ho spoluhráč, který podleze mezi jeho nohama, nebo prokopne míč mezi jeho 

nohama, nebo si s ním přihraje míč atd. Mrazíky mohou být i učitelé/trenéři.  

Přetahování lanem 

Přetahují se týmy nebo jednotlivci. Pozor, aby přetahování nebylo moc dlouhé (cca 1minuta), 

pak už žák pálí ruce. Raději zařazovat opakovaně krátké úseky 10-30 s. Je to i motivačně 

zajímavé – odveta. Učitel/trenér může i pomoci, ale pozor na možnou „nespravedlnost“ v 

očích žáků.  
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Podbíhání vodopádů 

Pokud je v hodině jeden trenér, hraje se s jedním lanem, (Pokud by byli dva, je možné 

využít dvě lana.). Trenér roztočí lano a děti podbíhají, když je lano nejvýš, či přeskakují, když 

je nejníž. Mohou podbíhat i s míčem u nohy, nebo přeskakovat s míčem v ruce. (Při použití 2 

lan cca 10 m od sebe musí děti překonat první lano a hned musí reagovat na druhé.) Hráči se 

mohou vracet zpět pomalu po našlapovacích metách, které udrží jejich váhu = balanční 

cvičení na zpevnění středu těla. Můžeme zařadit do činnosti i chytače, který stojí v odstupu od 

lana (vodopádu), chytá hráče a ti se mu snaží uniknout. Brždění, vyrážení a samostatné 

rozhodování je neustálé. Žáci se vracejí okolo trenéra, nikdo neprobíhá zpět pod lanem.  

Skákání přes potok  

Stejná organizace činnosti, ale lano se vlní nad zemí a děti jej přeskakují. Nadanější 

zvládnou při přeskoku i vyhodit míč do výšky a chytit do dlaní, nikoliv do košíčku. Ostatní 

žáci mohou klidně chytat míč až po dopadu, hlavně že jej chytí. Zpět se mohou vracet třeba 

driblinkem, nebo vedením míče nohou nějakým lehkým slalomem.  

Stonožky  

Vytvoříme družstva maximálně po 4 - 6 dětech. První v podporu ležmo (klečmo), další 

za ním zaujme stejnou polohu s tím, že chytí předcházejícího člena družstva v oblasti kotníků. 

Na povel se stonožky vydají vpřed po vytyčené dráze, tak, že se děti navzájem drží za kotníky 

předcházejícího dítěte a pohybují se lezením vpřed v podporu ležmo (klečmo). Vyhrává 

družstvo, které je první v cíli a po celou dobu se nerozpojilo. U starších předškoláků - možno i 

pohyb zpět. Starší děti - První člen družstva se z lehu na zádech zvedne do vzporu ležmo 

vzadu s pokrčenýma nohama - opírá se rukama a chodidly pokrčených nohou. Další člen 

zaujme stejnou polohu, a to tak, že se opře o nárty předchozího hráče. Takto se všechna 

družstva seřadí na startovní čáru. Závodní trať skupina překonává pohybem vzad (raci) nebo 

vpřed (píďalky). Při pohybu se musí všichni držet za nárty (kromě prvního) a nikdo si nesmí 

sedat na zem. 

Provazochodci 

Na podlahu v herně položíme dlouhé lano a děti po něm v zástupu přecházejí – nejlépe 

bosy. Dá se použít i jako doplňková činnost při návratu po zakončení nějaké akce s míčem, 

nebo existují tvrdé našlapovací mety = kameny přes potok.  
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Na pavoučky 

Pavoučci v pozici podpor vzadu (dlaně a nohy na zemi) lezou na úzkém prostoru a 

snaží se rukou či nohou dotknout probíhajících žáků – kořisti, která se snaží dostat z jedné 

strany hřiště (cca 6x6 m) na druhou. Žáci se střídají cca po 1-2 minutách, kdy již nevydrží být 

v podporu a padá jim zadek na zem. Doporučuje se třeba po 30 s říci: „Teď už může být zadek 

na zemi!“ Každý pavouk si počítá, kolik kořisti uloví, ale mohou hrát i týmy pavouků. Nesmí 

se podrážet nohy a ruce. Hřišť je několik podle počtu žáků, cca 3 pavouci a 6 „kusů“ kořisti.  

 

Hadí stezka 

Na rovném a čistém povrchu bez překážek (tělocvična, prostorná místnost, louka) 

vytvoříme z dlouhého lana (20-50 m) klikatou cestu. Takto vzniklá dráha nám slouží k 

nejrůznějším činnostem rozvíjejícím pohybové dovednosti, např.: přechod/přeběh po laně 

(nikdo nesmí šlápnout vedle), chůze i běh po laně pozadu, běh bokem - cval stranou, přechod 

po čtyřech (nohy i ruce se dotýkají pouze lana), při přechodu se skupina drží za ruce. 

Nebo můžeme klikatou lanovou dráhu probíhat tak, že nevstupujeme na lano, ale 

přeskakujeme přes vyznačené kličky (snožmo, po jedné noze, pozadu apod.). 

Měníme tvar lana a vzniklému obrazci přizpůsobujeme pohybová cvičení (přeběhy, přeskoky 

apod.). 

 

Kuny a slepice 

Pomocí švihadel nebo 3 laviček uděláme kruh či uzavřený trojúhelník. Do něj umístíme co 

nejvíce míčů. Zvolíme asi 2-3 děti jako kuny, které kradou vajíčka a vyhazují je z hnízda ven, 

aby si je později mohly sebrat. Venku stojí ostatní děti jako strážící slepice a vyházená vajíčka 

házejí zpět do hnízda. Tato hra má určitý časový limit, např. 1 minuty a poté se spočítají míče 

uvnitř i venku. Vyhrávají ti, u nichž je méně míčů. 

 

Na rybáře a rybičky 

Jedno dítě je rybář a postaví se na jednu stranu herní plochy. Ostatní děti jsou rybičky 

a jsou na druhé straně. Rybář zvolá: "Rybičky, rybičky, rybáři jedou!" a rozběhne se směrem 

k rybičkám, nesmí se vracet. Má za úkol během cesty na druhou stranu plácnutím pochytat co 
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nejvíc rybiček. Když doběhne na druhou stranu, první kolo končí a jím pochytané rybičky se 

stávají rybáři. Vyhrává ta rybička, která zůstane sama volná a v další hře se stává rybářem. 

 

 Bomba, potopa, nálet 

Vedoucí říká vždy bomba, potopa nebo nálet. Na slovo BOMBA si děti musí 

dřepnout, na slovo POTOPA musí stoupnout na vyvýšené místo a na slovo NÁLET se musí 

schovat např. za kámen, židli, strom, stůl,… Zároveň se slovem říká i počet vteřin (maximálně 

10 sekund). Děti musí splnit úkol do doby, než vedoucí tento počet napočítá. Pokud to 

stihnou, získávají bod. Vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů. 

 

Kachní pochod 

Hráči jsou rozděleni do družstev, všichni sedí ve dřepu. Zadní chytí předního okolo 

pasu a na znamení spěchají k cíli přes překážky. Kdo upadne, odstupuje ze hry, vítězí 

rychlejší družstvo a početnější. 

 

Podávaná  

Děti stojí (sedí) v zástupu, první drží míč, a určeným způsobem si ho podávají až k 

poslednímu hráči, ten poté obíhá zástup a podává míč druhému. Vítězí to družstvo, které je ve 

svém startovním pořadí. Způsoby podávání: mezi nohama, nad hlavou, vpravo, vlevo, 

kombinace, leh vznesmo apod. 

 

Červení a modří 

Družstva proti sobě na startovních čárách 1–3 m od ideální poloviny hřiště, po 

vyvolání celé družstvo pronásleduje protihráče, kteří se snaží dostat do bezpečí domova. 

Každé chycení protihráče je jeden bod, vítězí družstvo s vyšším počtem bodů. Obměny 

způsobu běhu, startovních pozic a startovních signálů. 

 

Hra na babu  

Jeden hráč se stává honičem, který se snaží předávat babu dalšímu hráči. Obměny: způsob 

běhu, způsob předání baby (pod kolena, na záda, po předání si místo držet jednou rukou 
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apod.), počet honičů, hráči ve dvojicích, možnost záchrany (domeček, dvojice, přihrávka 

míčem od spoluhráče, provede kotoul, klek sedmo apod.). 

 

Překážkové dráhy 

Přelézání laviček, žebřin, beden či jiných překážek včetně závodů s různými slalomy, 

skoky, poskoky, přeskoky, obraty a všechny možné pohybové dovednosti. 

 

5.2  Metody a postupy rozvoje HČJ dětí 6-8 v České republice 

 

Základní dovednosti ve věkové kategorii mladší přípravky je vedení míče a 

kličkování. Dalšími činnostmi, které musíme rozvíjet je převzetí míče a přihrávání, 

zpracování, nácvik kopu, hlavičkování a pro všeobecný rozvoj každého hráče chytání a házení 

míče (Buzek, Procházka, 1999). 

Oproti dřívějším dobám, kdy hráči vše dělali v řadě a zástupech, se zaměříme na jiné 

varianty rozvoje herních činností jednotlivce. 

S dětmi pracujeme v prostoru, kde není nikdo vázán na ostatní ať už pomalejší, nebo 

rychlejší spoluhráče. Všechny činnosti trenér názorně ukazuje a s dětmi konzultuje špatné i 

správné provedení. Trenéři se věnují pomalejším dětem a vše s nimi konzultují a probírají, ale 

stejnou měrou se věnují i vyspělejším, kteří cvičenou dovednost zvládají lépe a snaží se ji co 

nejvíce zdokonalit (Plachý, Procházka, 2014). 

Činnosti, které hráči nezvládají, provádíme pomalu a s důrazem na přesnost a 

správnost provedení.  

5.2.1. Nácvik vedení míče a kličkování 

 

V této herní činnosti existuje více způsobů vedení míče a provádění kliček (viz. kapitola 

charakteristika HČJ ve fotbale). Hráči se učí postupně od nejjednodušších variant a s při 

bývajícími dovednostmi navazují další a další varianty. Musí být trénovány všechny způsoby 
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vedení. V mladším věku necháme hráče vést míč libovolně, ale postupem času již 

obměňujeme různé druhy vedení míče (Plachý, Procházka, 2014).  

 předkopávání míče silnější a slabší nohou  

 předkopávání pouze pravou nebo levou nohou  

 placírkou z nohy na nohu, nártem 

 rolování podrážkou vedle těla, popředu 

 pozadu stahování míče podrážkou 

 2x placírkou doprava, 2x doleva  

 2x šajtlí doprava, 2x doleva  

 zastavování a rozbíhání s míčem 

 

Při nácviku kliček postupujeme od nejjednodušších k těm nejsložitějším. U většiny kliček 

je potřeba pro dobrou názornost rozfázovat pohyby, z kterých se klička skládá. Následně 

dětem ukážeme i kličku vcelku. To samé chceme následně i po dětech, aby si vyzkoušeli 

kličku celou bez fázování, ale i variantu s rozfázováním pohybu (Buzek, Procházka, 1999).  

Děti ve věkové kategorii mladších přípravek by se měly naučit základní kličky (Plachý, 

Procházka, 2014). 

 zasekávačka vnitřní a vnější stranou nohy 

 stahovačka za patou 

 přešlapovačka vnitřní a vnější stranou nohy 

 zidanovka 

 koloběžka 

 převalovačka  s přešlápnutím 

 dvojitá přešlapovačka 

 

Pro vyspělejší jedince, kteří zvládají správné provedení kliček a jejich kombinaci, musíme 

upravit cvičení vhodnou formou a ztížit jim podmínky (Plachý, Procházka, 2014). 

 zmenšením prostoru na provedení 

 kličku provádět druhou nohou 

 požadujeme rychlejší provedení 

 zvýšíme nasazení bránícího trenéra při obcházení 
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Ukázky her a cvičení pro nácvik vedení míče a kličkování 

Na lovce pokladů 

Děti sbírají poklady (různé předměty), které jsou volně rozmístěny na vymezené ploše. 

Každý lovec uloví jeden poklad a poté ho musí donést do domečku. Celou dobu sbírání 

pokladu má míč u nohou. Při vedení míče se musí vyhýbat překážkám a tím trénuje i 

stahovačky a zasekávačky. 

 

 

     

 

    

 

Obr. 2: Na lovce pokladů (Plachý, Procházka, 2014) 

 

Tunel mistrů 

Uděláme hrací prostor z met podle počtu hráčů. Děti jím vedou míč a zkouší určené 

kličky. Nebo kličky, které si samy určí. Postupně zvyšujeme obtížnost. Cestu nazpět 

zpestříme trefením branky.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Tunel mistrů (Plachý, Procházka, 2014) 

 

Vězení 

Branky jsou rozestavěny do trojúhelníku dle obrázku a hráči se snaží vyvést z vězení 

poklady, tak, že naznačí strážcům klamáním únik jedním, ale utečou druhým oknem. Strážci 

se pohybují jen na spojnici oken a snaží se dotknout utíkajícího. Vzdálenost mezi okny je 

taková, aby byla šance utéci. Celé cvičení provádí děti s míčem. 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 4: Vězení (Plachý, Procházka, 2014) 

 

Na rybáře a rybičky s míčem 

Jedno dítě je rybář a postaví se s míčem u nohy na jednu stranu herní plochy. Ostatní 

děti s míčem u nohy jsou rybičky a jsou na druhé straně. Rybář zvolá: "Rybičky, rybičky, 

rybáři jedou!" a rozběhne se s míčem směrem k rybičkám, nesmí se vracet. Má za úkol během 

cesty na druhou stranu plácnutím pochytat co nejvíc rybiček. Když doběhne na druhou stranu, 

první kolo končí a jím pochytané rybičky se stávají rybáři. Vyhrává ta rybička, která zůstane 

sama volná a v další hře se stává rybářem. 

 

Mrazík s míčem 

Děti hrají klasickou variantu mrazíka. Vše je pouze doplněno o míč, který děti při hře 

vedou u nohy. Kamaráda rozmrazí tím, že míč prostrčí mezi jeho nohama. 

 

Obcházečka 

Organizace je v brankách. Jeden hráč přihraje z pohybu (po kličce) druhému do druhé 

branky a hned na něj běží bránit. Druhý hráč přebere míč a snaží se okamžitě zaútočit, obejít 

protihráče a proběhnout brankou s míčem u nohy. Branka musí být dostatečně široká 2-5 m, 

aby se tam hráč po obejití protihráče vešel. Stejně se dá hrát třeba s driblinkem rukou. 

 

Volná hra 1:1 na minihřištích 

Hřiště s malými brankami hráči 1:1. Trenér může někdy pomáhat těm, kdo mají míč. 

Důležitá je ale vlastní hra žáků bez omezování a počet vstupů trenéra je nízký. Ve hře je pro 

ně nejdůležitější míč, tak jim zatím nechme tuto přirozenost jako hlavní.  
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5.2.2 Přihrávání a převzetí míče 

Tyto herní činnosti je nejlepší trénovat v mírném pohybu hráče. Soustředíme se na 

první dotek, který by hráč měl provádět do strany. Nejprve děti učíme převzetí míče 

placírkou. Ty děti, které již převzetí míče zvládají, mohou přejít na další varianty. Převzetí 

míče šajtlí, podrážkou. U dětí, které nezvládají cvičený prvek, můžeme ze začátku využít 

statickou polohu nácviku (Buzek, Procházka, 1999).  

Začátek nácviku probíhá po ukázce trenéra. Rychlost nácviku musíme přizpůsobit 

rychlosti učení dětí. Nácvik můžeme trénovat stejně jako v předchozím případě u vedení míče 

pohybovými hrami, zábavnými cvičeními, nebo také klasickým drilem. Můžeme volit 

všechny varianty nácviku, ale s jednotlivými typy při tréninkové jednotce citlivě pracovat 

(Plachý, Procházka, 2014).  

Podle Plachého a Procházky (2014) jsou základní body při nácviku převzetí míče 

 Hráč je aktivní a nečeká na míč na místě.  

 Pracuje na špičkách a jde proti míči.  

 Míč přijme nohou, na kterou míč letí.  

 Noha je pevná a aktivně jde proti míči.  

 Při převzetí míče se snažíme pohybovat do strany nebo dopředu. 

  Je důležité, aby hráči na míči, nebo nad míčem pasivně nestáli. 

Ukázky her a cvičení pro rozvoj přihrávání a převzetí míče 

Trefovačka 

Hráči stojí proti sobě 6-8 metrů v malých brankách a hrají, kdo trefí branku 1,5 metru. 

Hráč převezme míč za brankovou čarou dotykem do strany, obkrouží tyč za brankou, navádí 

míč mezi své branky a z pohybu dává přihrávku. Snaží se trefit přesně do branky soupeře.  

 

 

 

 

                                            Obr. 5: Trefovačka (Plachý, Procházka, 2014) 
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Bagovky 

Hráči se pohybují volně v prostoru. Míč je přihráván z pohybu do pohybu a do všech 

směrů. Přihrávka směřuje na nabíhajícího hráče, který míč přijímá prvním dotykem 

s pohybem do kličky a až po několika kontaktech s míčem hledá dalšího spoluhráče. Prostor 

pro hru přizpůsobíme počtu hráčů, aby nebyl příliš velký a hráči se v něm hledali, ale zase aby 

nebyl moc malý a děti si nepřekážely. U tohoto cvičení si hráči říkají o přihrávku, kdy je 

učíme začátky komunikace při hře. 

Trojúhelník 

Hráči si nabíhají od obránce (mety), zakřičí si o míč, co nejrychleji ho převezmou, 

prudce a přesně přihrávají na dalšího hráče. Nejprve se zaměřujeme na správnost a kvalitu 

provedení, až poté zvyšujeme rychlost a sílu přihrávky. Na obrázku vidíme, že míč nesměřuje 

přímo na hráče, ale vedle mety. Hráč si dojde pro přihrávku, vzdálenější nohou od obránce 

přejímá míč, krátce ho vede a opět ho přihrává vzdálenější nohou od obránce.  

 

 

 

 

 

Obr. 6: Trojúhelník (Plachý, Procházka, 2014) 

 

Otáčečka trojic 

Převzetí s otočením můžeme trénovat i ve trojicích. Prostřední hráč si po přihrávce od 

krajního hráče jde aktivním pohybem proti míči. Druhým nebo třetím dotykem se snaží 

s míčem otočit a přihrává míč na třetího, který stojí za ním. Cvičení následně opakujeme 

z druhé strany. 
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Obr. 7: Otáčečka trojic (Plachý, Procházka, 2014) 

 

Hřiště s více brankami  

Branky velikosti 2 m různě rozestavěnými po hřišti, žáci se snaží dát góly do branek 

jakýmkoliv způsobem, nebo způsobem, jaký určí trenér. Tím, že je v prostoru hodně žáků, 

vzájemně si překáží a musí tedy hledat volný prostor a reagovat. Hráč tedy může dát gól 

kamkoliv a brání kohokoliv.  

 

Hra 2:2  

Hřiště s malými brankami, týmy 2:2. Trenér může někdy pomáhat těm, kdo mají míč. 

Když má trenér míč, občas zastaví hru a ptá se žáků, kde a jak by mohli udělat kličku, kam 

naběhnout a přihrát. Důležitá je ale vlastní hra žáků bez omezování a počet vstupů trenéra je 

nízký. Ve hře je pro ně nejdůležitější míč, tak jim zatím nechme tuto přirozenost jako hlavní.  

 

Hra 3:3 

Pokud zvolíme průpravnou hru 3:3 s malou brankou (cca1,5 m), brankáře vůbec 

neurčujeme. Pokud z početního důvodu zvolíme hru 4:4 či 5:5 s větší brankou (3-5 m), pak se 

chytající hráči pravidelně střídají a učíme je nestát pasivně v brance, ale zapojovat se do hry. 

Můžeme využít i tzv. „autobrankáře“ = chytá ten, kdo je nejblíž brance, ale rukou se smí 

chytat až přímo v brance.  

5.2.3 Zpracování míče 

K nácviku zpracování míče můžeme využít cvičení, kdy se hráč snaží míč zvednout ze 

země nohou do rukou. Dále můžeme využít žonglování dopadem, kdy míč spadne na zem a 

hráč si ho sklepne pod nohu. S postupným zdokonalováním zvyšujeme náročnost a 

zapojujeme i druhou nohu. Vyšší náročnost je žonglování bez dopadu, kdy se postupně 

zvyšuje počet dotyků bez dopadu míče na zem (Plachý, Procházka, 2014). 
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Chyby 

 Zpočátku jde o přílišné zvedání nohy na míč.  

 Dotek nohy před odrazem míče od země.  

 Šlapání na míč před sebou nikoli při tlumení vedle těla.  

 

Ukázky her a cvičení na zpracování míče 

Začínáme i se zpracováním míče po vlastním nadhozu, sklepnutím do strany vnitřní stranou 

nohy a vyběhnutím za míčem.  

Nadhozením a zpracováním mohou začínat různé slalomové dráhy.  

Hráče nenutíme, aby zpracování prováděli hned po prvním dopadu, ale nesmí nechat míč 

samovolně ustálit.  

5.2.4 Hlavičkování 

Hlavičkování v naší věkové kategorii nepřikládáme velkou váhu, protože hráči neumí 

přihrát na hlavičku. Nácvik zařazujeme jen jako zpestření pomocí balonků nebo molitanovým 

míčků nebo při úklidu se můžeme trefovat hlavičkou do pytle na míče (Plachý, Procházka, 

2014). 

Chyby 

 Úder jinou částí hlavy než čelem.  

 Špatný odhad míče.  

 Zavřené oči.  

 Hlava zastrčená mezi ramena.   

 

Chyby mohou vyplývat z nácviku učení hlavičkování s těžkým míčem. Pokud 

začneme brzy hlavičkovat s těžkými míči, můžeme poškodit krční páteř.  
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Ukázky her a cvičení při nácviku hlavičkování 

Hráči stojí okolo koše, který leží na zemi a snaží se po vlastním nadhozu trefit do koše. Počet 

nádob upravíme podle počtu dětí, cca 4 děti na jeden koš. Pro pestrost volíme různé typy 

míčů: nafukovací balonek, molitanový míč, tenisák.  

Trenéři nadhazují míče dětem, které přibíhají z prostoru jeden po druhém a vracejí míč nazpět 

trenérovi do ruky. Podle kvality zvládnutí volíme různé varianty obtížnosti. 

5.2.5 Nácvik kopu míče 

Tato herní činnost jde trénovat pomocí her a cvičení pro rozvoj ostatních herních 

činností spojených se zakončením na branku. Dále ji trénujeme pomocí penalt a kopů na 

branku. Hráče například rozdělíme do skupin po pěti. Jeden hráč jde do brány a ostatní na něj 

kopou. Hráče vystřídáme například po osmi kopech v bráně, kdy jde do branky další (Plachý, 

Procházka, 2014).  

Špatné návyky při osvojování kopu míčem – chyby 

 Děti kopou do míče špičkou nohy a ne nártem nebo placírkou.  

 Rozbíhají se rovně nebo ze špatné strany.  

 Hráči zůstávají na stojné noze.  

 Hráči se nadmíru zaklání a míče se dotýkají z dálky. 

 Snaží se dát ránu, ale přitom nemíří.  

5.2.6 Chytání a házení míče 

Tyto činnosti patří do všeobecného rozvoje dětí, kterým se podrobněji věnujeme 

v kapitole všeobecná sportovní  průprava pro děti. V tréninku je rozvíjíme právě v již zmíněné 

formě všeobecné pohybové průpravy. V naší věkové kategorii se ještě nezaměřujeme na 

brankářský post a v tréninkových jednotkách a v zápase děti pravidelně střídáme.  

Nácvik chytání míče v tréninkové jednotce provádíme se všemi dětmi. Některé jsou již 

v pěti letech schopné chytat míč do dlaní. Postupem času je možné s talentovanějšími dětmi 

přidávat další pohybové činnosti před samotným chycením míče. Například chytání a házení 

v pohybu, ve výskoku, po otočení, po kotoulu a nebo jeden míč přihrávat nohou a druhý házet 
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rukou, ale jak jsme již zmínili, záleží na vyspělosti každého jedince a nesmíme děti tlačit do 

příliš složitých činností, které nezvládnou (Plachý, Procházka, 2014). 

Správnou techniku házení nejprve trénujeme s menšími a lehčími míči vhodnými pro 

naši věkovou kategorii, například molitanové míčky různých velikostí, tenisáky. 

Když v zápase nebo v tréninku dojde na hru s brankářem, snažíme se dětem vštípit tyto 

vlastnosti: 

 Stále sledovat hru a být včas ve správném postavení. 

 Nebýt stále na brankové čáře, ale posouvat se „za hrou“ do hřiště. 

 Snažit se stát uprostřed branky. 

 Vybíhat proti útočníkům.  

 

Ukázky her a cvičení při nácviku házení a chytání míče 

Házečka  

Hra rozvíjí chytání a házení spolu s vedením. Hrají proti sobě dva týmy. Hráči jednoho týmu 

vedou míče v prostoru cca 15x15 m a hráči druhého týmu se snaží přihrávkami (nesmí s 

míčem běhat) dostat blízko k hráči a trefit ho míčem. Házejí a chytají tedy za pohybu s 

přihrávkami do různých stran, včetně nutné orientace v prostoru a rychlé reakce na pohyb 

protihráče. Začínající ještě nejsou schopni hrát tuto hru rychle, ale pokročilým přidáváme na 

obtížnosti a více hlídáme chyby, jako kroky s míčem. Vhodné je dát tak zhruba jeden míč na 

3-4 přihrávající. „Vybité“ hráče nevyřazujeme, jen počítáme, kolik se týmu podařilo takto 

získat „životů“ soupeře. 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Házečka (Plachý, Procházka, 2014) 
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Házená 3:3 (4:4, 5:5) 

Pokud zvolíme průpravnou hru 3:3 s malou brankou (cca1,5 m), brankáře vůbec neurčujeme. 

Pokud z početního důvodu zvolíme hru 4:4 či 5:5 s větší brankou (3-5 m), pak se chytající 

hráči pravidelně střídají a učíme je nestát pasivně v brance, ale zapojovat se do hry. Můžeme 

využít i tzv. „autobrankáře“ = chytá ten, kdo je nejblíž brance, ale rukou se smí chytat až 

přímo v brance.  

 

5.3 Formy a postupy rozvoje HČJ dětí 6-8 v zahraničí (Německo, 

Holandsko, Španělsko) 

5.3.1 Pohled na koncepci rozvoje HČJ u dětí 6-8 v Německu 

 Čerpání informací při pohledu na německou koncepci jsme využili článků z časopisu 

Fotbal a trénink (3/2011) a internetových stránek německého fotbalového svazu www. dfb.de. 

Cíle tréninku 

 Učit se hrát v malých formách při manipulaci s míčem. 

 Motivovat k pohybu prostřednictvím dalších sportovních aktivit. 

 Postupně rozvíjet základní techniky prostřednictvím herních forem. 

 Vytvářet maximální radost ze hry, nechat děti hrát samy. 

 Udávat jednoduché taktické pokyny. 

 Seznámit s jednoduchými pravidly. 

 Zapojovat různorodé pohybové hry. 

 

Struktura tréninku 

 Malé fotbalové hry v malých skupinách.    

 Intenzivní rozvoj pocitu míče.   

 Všestranný a variabilní pohyb.   

 Jednoduché úkoly s míčem.    
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Příklady nácviku pohybových dovedností 

 Pohybové hry – honičky. 

 Pohybová cvičení – s kruhy, tyčemi, kužely… 

 Variace běhů, skoků, poskoků. 

 Stabilita těla při změnách směru. 

 

Nácvik herních činností probíhá pomocí individuálních cvičení a skupinových her 

 Základní úkoly s míčem – převalování, chytání, zastavování. 

 Jednoduché koordinační úkoly s míčem 

 Driblování kolem různých překážek. 

 Cvičení s různými velikostmi míčů. 

 Úkoly související s koordinací těla a míče. 

 Jednoduché střelecké úkoly na různé cíle. 

 Míčové hry s krátkou dobou trvání. 

 Přihrávky na cíl. 

 Házení míče na různé cíle. 

 Cvičení s míčem – slalomy, driblování, překážkové dráhy. 

 

Příklady fotbalových utkání 

 Hry na různé cíle lavice, krabice, mety, tyče. 

 Hry v malém počtu na více branek. 

 Hra 3:2 s brankářem nebo bez brankáře na dvě branky. 

 Malé fotbalové turnaje. 

 

Hlavní body německé koncepce pro hráče naší věkové kategorie 

 Malé skupiny hrají na malém prostoru. 

 Hodně kontaktů s míčem. 

 Podpora obounohosti. 

 Konstruktivní řešení situací 1:1 

 Ukázka správného provedení cviků, učení pomocí napodobování. 
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 Podporování kreativity. 

 Děti nepracují pod tlakem, na vše mají dostatek času. 

 Radost je základní cíl každého tréninku! 

Trenér 

 

 Za každé situace musí být dětem příkladem. 

 Připravuje se důkladně na každou fázi tréninku. 

 Navazuje kontakt s rodiči a vysvětluje jim své postupy. 

 Nešetří pochvalami.  

5.3.2 Pohled na koncepci rozvoje HČJ u dětí 6 - 8 v Holandsku 

 V Holandsku se učí podle přesně daných pravidel, kdy se učí fotbal především pomocí 

průpravných her malých forem 1:1, 2:1, 3:2, 3:3, 4:4. Vždy musí být součástí hry spoluhráči, 

protihráči, jasná pravidla a možnost vyhrát i prohrát. V tréninku řeší herní situace ze zápasu a 

tím získávají zpětnou vazbu. Je to odlišný způsob od španělské vize, kde nechají děti hrát až 

do 13 let i za cenu špatného řešení situace (Barák, Černý, Kormaník, 2012).  

Coerver Coaching  

 Hlavním prvkem výchovy talentů v Nizozemí je metoda Coerver coachingu, která je 

inspirovaná nizozemcem Wielem Coeverem. Coever coaching si zakládá na individuálním 

rozvoji dovedností a hrách malých forem. Je to metoda učení fotbalových dovedností vhodná 

pro všechny hráče, ale hlavně uzpůsobená pro děti mezi 5. - 16. rokem bez rozdílu jejich 

schopností. Metoda, která se soustředí na vývoj individuálních schopností a hry v malém 

počtu hráčů. (http://www.coerver.cz) 

 

Hlavním cílem metody Coerver Coaching je: 

 

 Vychovat individuálně schopné, sebevědomé a kreativní hráče. 

 Docílit toho, aby trénování a hra byla zábavou. 

 Naučit férovosti a respektu ke všemu. 

 Vážit si vítězství, ale ne víc než charakteru a sportovního výkonu. 

 Poskytnout bezpečnou a výchovnou zkušenost podle nejlepších kritérií. 
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Ovládání míče 

Každý hráč s míčem, opakování technických cvičení s míčem oběma nohama. 

Přihrávky 

Cvičení a hry na zlepšení prvního doteku s míčem a důraz na přesné a kreativní přihrávky. 

Cvičení 1 na 1 

Cvičení a hry, kterými se naučí kličky a vytvoří prostor proti těsným obranám. 

Rychlost 

Cvičení a hry na zlepšení hbitosti, zrychlení a síly jak s míčem, tak bez něj. 

Zakončení 

Cvičení a hry na zlepšení techniky instinktu kolem velkého vápna a brány. 

Skupinový útok 

Malé skupinové cvičení a hry, které se soustředí na rychlé protiútoky. 

 

V nácviku základních pohybových dovedností se zaměřují 

 Koordinaci při běhu. 

 Zlepšení ohebnosti těla. 

 Nácvik skoků a poskoků. 

 Silové schopnosti rozvíjejí pomocí váhy vlastního těla. 

 Sprinty se změnou směru. 

 Používání vlastního těla v soubojích se soupeřem. 

 

Při nácviku herních dovedností se zaměřují 

 Kontrolu míče. 

 Využívání obou dolních končetin při práci s míčem. 

 Zpracování míče všemi částmi těla. 

 Přihrávky z místa i v pohybu. 

 Přesnost střelby na bránu. 

 Nácvik základní techniky hry hlavou. 
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Hlavní body holandské koncepce pro hráče naší věkové kategorie 

 Učit hrát fotbal přes fotbal. 

 Základem je hra 4x4, ale je vhodné měnit počet hráčů a velikost hřiště, počet branek. 

 Rozvíjet sebevědomou a samostatně rozhodující se osobnost. 

 Trénink musí být zábavou, v tu chvíli se hráči více naučí. 

 Výchova postavena na vzorech. 

 Chválit, dodávat sebevědomí a oceňovat malé fotbalisty. 

Trenér 

 Musí brát v úvahu věk a úroveň jednotlivých hráčů, aby mohl správně pracovat 

s malým sportovcem. 

 Musí být schopen vysvětlit jednotlivé herní činnosti a objasnit smysl hry. 

 Musí být pro hráče vzorem, učit je správnému chování na hřišti i mimo něj. 

 

5.3.3 Pohled na koncepci rozvoje HČJ u dětí 6-8 ve Španělsku 

 Při pohledu do zákulisí španělského fotbalu využijeme poznatků, které poskytl Gines 

Mélendez Sotos při svých přednáškách v Praze a které byli publikovány v časopise Fotbal a 

trénink (2/2009, 1/2012).  

Motto ,,aktivní a konstruktivníʻʻ 

 
Cíle tréninku 

 Nejdůležitějším prvek je radost ze hry a pohybu samotného. 

 Učit hrát fotbal pomocí průpravných her. 

 V jednoduchosti je síla. 

 Nechat hráče hrát bez přílišných pokynů. 

 Všechna cvičení provádět s míčem. 

Příklady nácviku pohybových dovedností 

 Základem je nácvik koordinace. 

 K rozvoji pohybových dovedností využívají pohybové hry. 
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Struktura tréninku 

 Zaměřeno na rondos (bago) a poziční hry. 

 Při rozcvičce se zaměřují na technické a koordinační cvičení. 

 Do třinácti let nenacvičují střelbu. 

Při nácviku herních dovedností se zaměřují 

 Obcházení soupeře 1x1. 

 Změnu směru s míčem. 

 Kontrolu míče, vedení míče všemi způsoby. 

 Hodně přihrávek ve cvičení. 

Hlavní body Španělské koncepce pro hráče naší věkové kategorie 

 Základem práce s dětmi je radost malých hráčů z fotbalu. Že ho hrají, budou hrát, 

nebo ho v budoucnu sledovat pouze jako diváci. 

 V námi sledované kategorii Španělé využívají především hru, jako hlavní složku 

zdokonalování malého fotbalisty. 

 Hráči jsou podporováni ke hře, bez složitých úkolů.  

 V nejmladší kategorii ve Španělsku se netrénuje střelba. Důvod je ten, že Španělé 

tvrdí, že děti míč stejně neukopnou. 

 Hodně se využívá průpravných her bez branek. 

 Do 13 let je obsah tréninku pouze hra, její všemožné formy a technické 

zdokonalování. 

 Připravit hráče na různé, proměnlivé situace, komplexnost, řešení levá i pravá strana.  

 

Trenér 

 Musí se vcítit do dětského myšlení a chovat se k dětem, jako jejich kamarád, 

spoluhráč.  

 Musí s dětmi vhodně komunikovat. Především znát jejich zájmy a povahové 

vlastnosti, aby mohl reagovat na nečekané situace. 
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6  Diskuze 

V rámci své práce jsem se snažil využít vlastních zkušeností, přímého pozorování 

tréninkových jednotek mládežnických týmů v Jihočeském kraji, rozhovory s trenéry (Příloha 

č. 1) a informace z knižních a ostatních zdrojů, které mě dovedly k několika hlavním 

myšlenkám. 

K porovnání a získání informací jsem využil fotbalové oddíly na jihu Čech a trenéry, 

kteří působí u kategorie, na kterou se zaměřuje má diplomová práce. Snažil jsem se porovnat 

různé výkonnostní stupně z pohledu fotbalové úrovně, ale také brát v úvahu velikost měst a 

obcí, kde jsem získával jednotlivé informace.  

Po souhlasu o spolupráci s jednotlivými trenéry mužstev na mé diplomové práci jsem 

navštívil v každém klubu osm až deset tréninkových jednotek. Trenéry jsem předem 

neupozorňoval na moji přítomnost. Po tréninkové jednotce jsme si vždy osobně rozebrali 

průběh tréninku a cíl, který si stanovil trenér na začátku plánování jednotlivých cyklů a před 

každou tréninkovou jednotkou. 

Již z prvních pozorování tréninkových jednotek, bylo zřejmé, že je velký rozdíl 

v kvalitě vedení tréninkového procesu. Nezáleželo tolik na velikosti obce, ale na stupni 

kvalifikace trenéra a jeho věku. Mladší trenéři s vyšší kvalifikací vedli trénink odborněji a 

zaměřovali se na důležité prvky v rozvoji malého fotbalisty. Přibližují se moderním praktikám 

a novým způsobům tréninkových jednotek, které uvádím v praktické části práce.  

Rozdíl mezi tréninkovým procesem v malých klubech a ostatními je vidět hlavně na 

počtu trenérů. V nejmenších oddílech byl většinou na tréninkové jednotce pouze jeden trenér. 

Nenašel se ani žádný z rodičů, který by svojí přítomností pomohl k lepšímu průběhu 

tréninkové jednotky. Ve větších oddílech byl počet trenéru stabilnější a tréninkové jednotky 

se účastnili dva až tři trenéři na mužstvo. 

Někteří trenéři, které jsem pozoroval, volí stále zastaralé způsoby trénování. Například 

cvičení v zástupu, drilová cvičení a používají pouze příkazový styl vedení tréninkové 

jednotky. Jsou to hlavně trenéři, kteří jsou starší. Mladší trenéři se snaží více s hráči 

komunikovat, nebýt jen přísným trenérem, který pouze přikazuje. Snaží se o to, aby hra pro 

děti byla zábavná a volí různé formy her a cvičení nejen z fotbalového okruhu.  

V průběhu  pozorování a rozhovorů s trenéry jsem rozpoznal, že mladší trenéři se ve 

věku mladší přípravky snaží zaměřit na celkový pohybový rozvoj malého sportovce a 
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nezaměřují se pouze na fotbalové dovednosti.  Z tohoto hlediska nebyl velký rozdíl na úrovni 

soutěže, kterou malí fotbalisté hrají a v jakém klubu trénují, ale záleželo na vzdělání trenéra a 

hlavně na věku. Mladší trenéři jsou více vzdělaní a sami se průběžně vzdělávají. Snaží se 

postupovat podle nejnovějších metod a doporučení způsobu vedení tréninkového procesu.  

Při otevřených rozhovorech s trenéry jsem se zaměřil nejenom na fotbalové otázky, ale 

také na otázky týkající se všeobecné sportovní průpravy a její uplatnění u mladých sportovců. 

 První otázka směřovala na počet hráčů v jednotlivých kategoriích. Jak jsem již zmínil 

výše, záleží na velikosti města, kolik malých sportovců navštěvuje fotbalové tréninky. 

Trenéři, ale zároveň připomínali, že situace je lepší než před třemi, pěti lety, kdy se stavy 

hráčů pohybovaly na menších počtech. Zároveň si stěžovali na neaktivitu dětí a hlavně na 

pohodlnost rodičů. Pro ně je lepší nechat dítě doma u počítače, než s ním trávit volný čas po 

sportovních akcích. Zde záleží především na rodičích a často se stává, že děti ani nedostanou 

příležitost se sportu účastnit. Jako další mínusový bod v neprospěch fotbalu trenéři zmiňovali 

velké množství dalších aktivit a sportů, které se v poslední době dynamicky rozvíjí a 

odlákávají malé fotbalisty ze hřiště. Například v Milevsku před třemi lety vznikl florbalový 

oddíl a trenéři popisovali, že nemalá část hráčů se přesunula na palubovky s děravým míčkem 

a hokejkou. 

Počet tréninkových jednotek se liší podle velikosti obce, menší kluby trénují dvakrát 

týdně a větší oddíly FC Písek a Dynamo trénují třikrát týdně. Doba tréninku je přizpůsobena 

věku dětí a jejich zaujetí pro činnost, kterou právě vykonávají a pohybuje se v rozmezí 

sedmdesáti a devadesáti minut. Záleží to také na faktu, zda jde o mladší hráče anebo starší 

hráče kategorie U8. Kde mají možnost trénovat po ročnících, pak dobu tréninku přizpůsobují 

věkové kategorii. Ale například v Sepekově, kde trénují pohromadě starší a mladší děti, musí 

brát v úvahu aktuální rozpoložení jednotlivých dětí a přistupovat k malým sportovcům 

individuálně a podle toho volit délku tréninku.  

Jeden z největších problémů, který v současné době je u kategorií přípravek, a to 

hlavně na menších městech a vesnicích, je nedostatek trenérů. Problém je zde nejen s počtem 

trenérů u jednotlivých mužstev, kde se pohybuje na tréninku jeden trenér na 14 dětí, ale také 

v odbornosti. Trenéři se hledají špatně. To byla velmi častá odpověď, která zněla z úst 

trenérů, kteří nesou tíhu odpovědnosti sami a těžko se hledá někdo další, kdo by jim v jejich 

snaze o sportovní růst dětí pomohl. Problém s počtem trenérů nezmiňovali pouze nejmenší 

vesnice, ale také oddíl FC Písek, kde jsou kategorie přípravek rozděleny podle ročníku. 
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Trenéři se snaží využít v co největší míře rodiče dětí a tím zkvalitnit tréninkový proces, ale i 

zde se objevuje problém s malou ochotou některých rodičů. 

Tréninkové pomůcky, které mohou v jednotlivých oddílech využívat, jsou na 

dostatečné úrovni ve všech klubech, aby se zajistilo dostatečně kvalitní materiální zázemí pro 

všechny hráče. Na všech úrovních mají základní materiální vybavení, jako jsou míče, 

kuželky, kloboučky, překážky, tyče, přenosné branky různých rozměrů, malé branky pro 

různé formy průpravných her. Ve většině oddílů se nacházejí také pomůcky na stabilizační 

cvičení a pomůcky pro koordinační cvičení, žebříky, vyvýšené mety, různě vysoké bedničky 

atd. Jak již jsem zmiňoval výše, záleží na jednotlivých trenérech, jak dětem zpestří tréninkový 

proces. Zde bylo jasně dokázáno, že mladší trenéři využívají více a ve větší míře všech 

možných pomůcek oproti svým starším kolegům. 

Při otázce jaký didaktický styl trenéři nejvíce využívají, zaznělo od všech trenérů 

jednoznačně příkazový styl. Na další otázku ohledně metodicko-organizačních forem se již 

odpovědi rozcházeli. V nejvyšší míře trenéři u malých dětí využívají průpravné hry. Ve velké 

míře zapojují i různé formy pohybových her. Ale našel se i jeden starší trenér, který ve velké 

míře do tréninkových jednotek zapojuje průpravná nebo herní cvičení, kdy děti dlouho čekají 

na samotný pohyb nebo individuální práci s míčem. Zde se projevovala velká nepozornost 

dětí a zaujetí do tréninku nebylo takové, jako u trenérů, kteří se zaměřovali na průpravné hry. 

V dalším okruhu otázek při otevřeném rozhovoru s trenérem jsem se zaměřil na vliv 

všeobecné sportovní průpravy a na správný pohybový rozvoj malého sportovce. Zde využiji 

pro porovnání i svůj vlastní pohled a zkušenosti, které jsem načerpal při čtyřleté praxi 

s nejmenšími dětmi, kdy se nezaměřuji pouze na konkrétní sport, ale na rozvoj komplexních 

pohybových schopností.  

Když jsem se ptal trenérů, jak se věnují právě pohybové průpravě při fotbalovém 

tréninku, dostal jsem několik odlišných odpovědí. Někteří trenéři se na konkrétní pohybové 

schopnosti cíleně nezaměřují. Rozvíjí je pouze formou pohybových her a konkrétních 

průpravných a herních cvičení s míčem. Tyto odpovědi se týkaly mužstev v Sepekově, 

Bernarticích a v Milevsku. V Písku se již snaží zapojit více různorodých pohybových činností. 

Využívají k tomu pomůcky, které mají k dispozici a zapojují více různorodých sportů. 

V zimních měsících zapojují do přípravy velkou měrou základní gymnastické prvky a 

s pomocí využití tělocvičen také jiné kolektivní i individuální sporty. V největším jihočeském 

městě přistupují k práci s nejmladší fotbalovou kategorií podobně jako v FC Písek a liší se jen 
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v maličkostech. Gymnastické cvičení s dětmi neprovádí ve všech třech nejmenších klubech, 

kde můj průzkum probíhal. Jako důvod trenéři uvedli nedostatek času anebo špatnou vlastní 

zkušenost s nácvikem základních gymnastických cviků. 

V poslední části otázek jsem se zaměřil na způsob rozvoje herních činností 

jednotlivce. Otázky směřovaly na zjištění, kolik času věnuje každý trenér rozvoji herních 

činností. Jakými metodicko-organizačními formami se snaží dojít k co nejlepšímu zvýšení 

techniky při práci s míčem. A jaké herní činnosti je v námi určeném věku nejdůležitější 

rozvíjet. 

Všichni trenéři ve všech oddílech se shodli v odpovědi, že je rozvoj herních činností 

jednotlivce nejdůležitější. Už se ale oddíl od oddílu lišil názor na to, jak herní činnosti rozvíjet 

a jaké činnosti v tomto věku rozvíjet. Při odpovědích na tento okruh otázek někteří zapomínali 

na předcházející otázky ohledně sportovní průpravy, kde se důležitost rozvoje pohybových 

schopností skoro rovná zaměření na rozvoj herních činností. Jak již jsem výše zmiňoval, 

jednalo se především o trenéry starší a z menších obcí. 

Trenér z TJ Sokol Bernartice uvedl, že se zaměřuje na herní činnosti ze 40% 

tréninkové náplně. Jinak se snaží, aby děti hrály. Po položení doplňkové otázky, která zněla: 

,,Myslíte si, že i hra 1:1, 3:3 atd. slouží k rozvoji herních činností? ´´ Okamžitá odpověď byla:  

‚Ano.‘  

Ostatní trenéři odpovídali, že se rozvoji individuálních herních činností věnují 

prvořadě a z velké části tréninku. Rozdíl zde byl v tom, že každý volí jinou metodicko-

organizační formu. Trenér z Milevska volil spíše drilová cvičení v zástupu, kdy děti měly 

mezi jednotlivými kontakty s míčem velké časové prodlevy. Tento typ cvičení volil v každé 

tréninkové jednotce. Jak již jsem zmiňoval výše, na děti to působilo negativně a jejich zaujetí 

pro danou činnost bylo minimální. Po pozorování první poloviny tréninků jsem si s trenérem 

na dané téma promluvil. Navrhl jsem mu, že zrealizuji jednu tréninkovou jednotku. Zaměřím 

se v ní na pohybové hry, průpravná cvičení s velkým počtem kontaktů s míčem a průpravné 

hry, kde využiji formy s různým počtem hráčů a branek. Trenér souhlasil. Na hráčích bylo po 

celou dobu tréninku vidět nadšení, zaujetí pro pohyb a hru samotnou. Největším překvapením 

pro trenéra bylo, když hráči na konci tréninku nechtěli ukončit hru a divili se, že to dneska tak 

rychle uteklo. 
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Při posledních otázkách se všichni trenéři shodli, ať už se jednalo o Sepekov nebo 

Dynamo, že největším problémem při rozvoji malých fotbalistů je nedostatek kvalifikovaných 

trenérů, kteří by vedli děti při jejich vývoji. 

Při porovnání tréninkových postupů u nás a v zahraničí se dá říct, že v posledních 

letech se ve výchově mládeže přibližujeme špičkovým státům. V tomto ohledu nejvíce záleží 

na samotných trenérech, jak jsou vzdělaní, jakou mají ochotu se neustále učit nové věci a 

převádět nabyté informace do tréninkové činnosti.  

Největší změna v pravidlech hry malých fotbalistů nastala při zmenšení velikosti hřiště 

a snížení počtu hráčů na hřišti, což je určitě správný krok dopředu. Tento způsob rozvoje 

herních činností již zapojujeme i do tréninkového procesu, kde nejmenší děti necháváme hrát 

1:1, 2:2, 3:3, aby docházelo při hře k co největšímu počtu kontaktů s míčem. Když si 

vzpomenu na svoje první fotbalové krůčky, tak jsme většinou byli trenérem rozděleni na dvě 

mužstva a hráli proti sobě na půlku hřiště.  

Když porovnáme námi vybrané jednotlivé státy a jejich hlavní body koncepce pro 

nejmenší fotbalisty, při pohledu na tréninkové jednotky většiny trenérů, které jsem sledoval,  

je snaha o stejné úkoly. Při porovnání s německou fotbalovou školou se v tréninku také 

objevují prvky jejich koncepce, učit se fotbal v malých formách při kontaktu s míčem, malé 

skupiny hrají na malém prostoru, snaha o hru oběma nohama, snaha o řešení situací 1:1, 

podpora vlastního myšlení hráčů a ne vodění po hřišti, jako svoje figurky, zapojování různých 

pohybových her a cvičeních pro rozvoj všeobecné sportovní průpravy. A hlavní cíl každého 

tréninku je radost a zábava z pohybu.  

Při pohledu na hlavní cíle holandské koncepce a pozorování tréninkového procesu 

mužstev v Jihočeském kraji, jsem u většiny trenérů pozoroval snahu o podobný postoj. Ale 

bohužel se našel i trenér, u kterého převládají jiné názory a děti mají na tréninku tvrdý režim a 

jsou vedeny zkrátka.  

V Holandsku je základem učení hrát fotbal přes fotbal a hra dětí 4:4. Snaží se rozvíjet 

sebevědomé jedince se silnou osobností. V tréninku využívají ve velké míře metodu coerver, 

kterou vymyslel místní trenér Wiel Coever. Je to metoda, která si zakládá na individuálním 

rozvoji dovedností a hrách malých forem pro všechny mládežnické kategorie. A jedno 

z nejdůležitějších pravidel je, že trénink musí být zábava a radost ze hry. 
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Španělská cesta si v prvních krůčcích na fotbalovém hřišti zakládá stejně, jako 

všechny pozorované země na radosti z fotbalu a pohybu. Prvotní je hra, která slouží k rozvoji 

všech herních činností. Na hráče není vyvíjen tlak. V tréninku využívají především 

průpravných her na všechny způsoby. Jeden z rozdílů od ostatních zemí je ten, že v kategorii 

mladší přípravky se vůbec nezaměřují na střelbu a její nácvik. Zdokonalují ji pouze při hře 

samotné.  
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7  Závěr 

Z vlastních zkušeností považuji pohybovou průpravu za jeden z nejdůležitějších 

článků při budoucím rozvoji nejen malého fotbalisty, ale všech sportovců ve všech 

sportovních odvětvích. Ve věku, na který se zaměřuji v diplomové práci, je více důležitých 

faktorů. Prvotní není umět dokonale v daném věku konkrétní sport, ale získat kladný vztah ke 

sportu, radost z pohybu, získat všeobecný rozhled a hlavně základy všesportovní průpravy. 

Základy všesportovní průpravy nerozvíjíme pouze na hřišti, ale využijeme zde 

základní pohybové dovednosti, které postupně zdokonalujeme. Z vlastní zkušenosti můžu 

potvrdit, že děti pozitivně vnímají velkou různorodost pohybu a využití velkého množství 

pomůcek. Pro kladný vztah ke sportu využijeme pohybové hry, které jsme zmínili v kapitole o 

všeobecné sportovní průpravě. Děti by měly získat základy gymnastiky, atletické přípravy, 

úpolových sportů, provádět stabilizační cvičení, cvičení s míčem, házení různých předmětů, 

umět používat různé pomůcky, spolupracovat ve dvojici, v týmu a jedním z hlavních úkolů je 

získat úctu k ostatním dětem a respekt k trenérovi. 

Při pohledu na základní prvky koncepce zahraničních států, které jsem vybral do 

diplomové práce, tak se již snažíme zapracovat stejné prvky, ať již jde o soutěžní zápasy, 

nebo tréninkový proces. V posledních letech se prosadily dobré prvky do systému pravidel, 

kdy se zmenšila hřiště a počet hráčů nejen pro nejmenší kategorie, ale i pro další kategorie až 

po mladší žáky. Na těchto menších hřištích jsou hráči více v kontaktu s míčem, podstupují 

více soubojů s protihráčem, musí se rychleji časoprostorově orientovat. Myslím si, že nynější 

forma je pro děti lepší. Potvrzují to nejen slova trenérů a metodiků, ale i statistiky kontaktů 

s míčem, střel, soubojů a dalších činností na hřišti. Do tréninku zapojujeme více průpravných 

her a hry malých forem. Snažíme se zaměřit na jedince, jak v tréninku, tak zápase a 

neklademe důraz na týmové pojetí. 

Chceme-li porovnat výchovu malých fotbalistů dnes a před patnácti lety, udělali jsme 

krok dopředu. Snažíme se vyrovnat světovým špičkám, ale stále za nimi zaostáváme ve 

výchově komplexního fotbalisty, který by mohl konkurovat nejlepším hráčům světa. Musíme 

si nastavit jasně danou filozofii a věnovat se jejímu rozboru a neustálému zdokonalování. 

Podle mého názoru přebíráme spoustu užitečných informací, ale nedokážeme s nimi 

dlouhodobě pracovat.  
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Z rozhovorů s trenéry a pozorování tréninkových jednotek je vidět, že záleží na 

každém trenérovi, jak kvalitní tréninkový proces pro své hráče připraví. Nerozhoduje velikost 

města, ani kvalita soutěže, kterou hráči hrají. Velice pestrý, zajímavý a účelný trénink podle 

nových metod a postupů je schopen připravit i trenér na nejnižší klubové úrovni. Zde záleží 

na ochotě trenéra naslouchat novým trendům ve vývoji malého sportovce, průběžně se 

vzdělávat a pracovat s dětmi tak, aby to pro ně byla zábava a radost z pohybu. 

Při pozorování tréninkových jednotek a rozhovorech, jsem si mohl udělat názor na 

všechny trenéry a mohu poukázat na důležitost trenérské práce, jako klíčový prvek pro rozvoj 

malých fotbalistů. Trenér má na děti obrovský vliv a to, jak v pozitivním smyslu, tak i může 

malému sportovci vše znechutit a dojít to tak daleko, že dítě skončí se sportováním, v lepším 

případě pouze s fotbalem. Trenéři ovlivňují nejen pohybové schopnosti, ale i morální myšlení, 

přístup a chuť dětí ke sportu. 
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Příloha 1: Otevřený dotazník pro trenéry mužstev v Jihočeském kraji. 

 

1, Kolik hráčů a jaký věkový rozsah hráčů máte v týmu? 

2, Jak často v týdenním mikrocyklu trénujete? 

3, Jak dlouho trvá TJ. 

4, Kolik trenérů, potažmo rodičů je do TJ zapojeno? 

5, Jste spokojen s tréninkovými pomůckami, které můžete při TJ využít? 

6, Jaké tréninkové pomůcky v TJ využíváte? 

7, Jaký didaktický styl nejčastěji využíváte? 

8, Při organizaci tréninku využíváte nejčastěji jakou metodicko-organizační formu? 

9, Zaměřujete se v TJ na rozvoj HČJ nebo na všeobecnou sportovní průpravu (pohybovou 

činnost)? 

10, Jakými typy činností rozvíjíte všeobecnou pohybovou průpravu? 

11, Zapojujete do TJ pohybové hry typu mrazík, rybičky-rybáři, ocásky, na babu…? 

12, Učíte děti v TJ základní gymnastické prvky? (např. kotrmelec, sudy…) 

13, Využíváte v TJ stabilizační cvičení? Jaké? 

14, Používáte k rozvoji pohybových činností i jiné varianty sportů? Jaké? 

15, Věnujete se v TJ základům atletické přípravy? Jak? 

16, Kolik času věnujete v TJ HČJ? 

17, Jakými cvičeními rozvíjíte HČJ? 

18, Na jaké HČJ se v TJ nejvíce zaměřujete? 

19, S jakou činností mají děti největší problém při nácviku HČJ? 

20, Co je podle Vás největší překážkou při zdokonalování HČJ? (chybějící pomůcky, 

sportovní zázemí, málo trenérů…) 

 


