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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 analýza nácviku herních dovedností a vliv trenéra na přirozený 

vývoj hráčů ve věku 6-8 let. 

 

Metody práce:  

Pro dosažení výsledků práce využiji tři metody. První je metoda sběru dat, kterou využiji pro 

prostudování odborné literatury. Další metodou je metoda přímého pozorování, kdy budu 

pozorovat tréninkové jednotky trenérů, které následně zaznamenám a vyhodnotím ve 

výsledkové části. Závěrečnou metodou je polostrukturovaný rozhovor, který po zhlédnutí 

tréninkových jednotek provedu s trenéry. 

 

 

Výsledky práce: 

Výsledky práce vycházejí z pozorování tréninkových jednotek tří trenérů na různé 

výkonnostní úrovni a z polostrukturovaného rozhovoru. Nejlepších výsledků dosáhl trenér 

Petr, který používá podobné styly a formy, které jsou zaznamenané v odborné literatuře. 

 

Klíčová slova:  

Fotbal, mládež, trenér, herní dovednosti. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Diploma thesis title: 

Basic Game Skills and Drills Issues for Youth Football at Age 6-8 

 

Diploma thesis object: 

The object of the diploma thesis is to analyse game skills drills and the coach influence on 

natural progress of youth players at the age of 6-8. 

 

Diploma thesis methods: 

To achieve the results of my thesis I am going to use three methods. Firstly I am going to 

collect the data from examined professional literature. Secondly I am directly going to follow 

the particular training units, which will be recorded and evaluated in final result part of the 

thesis. Finally after following the training units I am going to interview every single coach. 

 

Diploma thesis results: 

All the results of the thesis are based on training units of three coaches and the interviews 

with them. The best results were achieved by the coach Peter who has been using the methods 

recorded in the professional literature.  

 

Key words: 

Football, youth, coach, game skills 
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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 

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, 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 chlapců a děvčat. Diplomovou prací navazuji na téma bakalářské práce, která 

se věnuje rozvoji herních činností jednotlivce ve fotbale. Sestavil jsem v ní kontrolní cvičení, 

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

jsem vytvořil seznam aktivit, které jsem zakomponoval do tréninkových jednotek týmu. Po 

uplynutí vymezeného časového 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 pro diplomovou práci jsem si vybral týmy z Jihočeského 

kraje, které fungují na různých výkonnostních úrovních. Data jsem sbíral pozorováním 

tréninkových jednotek všech týmů, na základě rozhovorů s trenéry a rodiči malých fotbalistů.  

V této práci se zabývám didaktickými styly, metodicko-organizačními formami, 

sociálně interakčními formami a jejich využitím v tréninku fotbalové mládeže ve věku 6–8 

let. Hra v mladší přípravce se vyznačuje seznamováním s fotbalovou problematikou a hlavně 

musí působit dětem radost a zábavu.  

Podstatou mé práce bude detailně zpracovat tematiku metodicko-organizačních forem, 

sociálně interakčních forem a řídících didaktických stylů a následně zjistit, které z nich 

nejčastěji využívají fotbaloví trenéři k vedení tréninkových jednotek na různých 

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

Zaměřil jsem se na specifické vlastnosti dětí, které se vztahují k tématu diplomové práce, a 

dále na odborné poznatky k úkolům práce, které se vztahují na didaktické řídící styly. 
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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) 
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Tabulka 3. Struktura zaměření rozvoje pohybových schopností zohledňující citlivá období 

jejich rozvoje i požadavky tréninkového procesu v celoročním pohledu (Votík, 2005) 

 

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

 učíme je rychle reagovat, vnímat a rozvíjet smysl pro rovnováhu 

 

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).  

 

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 
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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 

 

Typy cvičení pro rozvoj vytrvalosti (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). 
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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 

 

 

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 

(Táborský,2007). 

 ,,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). 
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 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 (Táborský, 2007). 

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

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

(Táborský, 2007). 

 

Rozdělení herních činností jednotlivce (Votík, 2005) 

 útočné:  

  - hra bez míče 

  - přihrávání 

  - zpracování míče 

  - vedení míče 

  - 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 (Táborský, 2007). 

 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 (Táborský, 2007). 
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 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).  

 

 

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 (Táborský, 2007). 

 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 (Táborský, 2007). 
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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 (Táborský, 2007). 

 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 (Táborský, 2007). 

 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 

přípravné kombinace, které začínají od bránících hráčů a hlavně finální přihrávky, které 

ovlivňují efektivitu střelby (Votík, 2005).   

 

 Výběr místa 

 

 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 (Táborský, 2007). 

 Činitelé ovlivňující výběr místa jsou: nutnost zapojení do souboje, postavení vůči 

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

od míče (Votík, 2005). 

 Výběr místa 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 (Táborský, 

2007). 

 Hráč při výběru místa 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 (Táborský, 2007). 

 Výběr místa má tři základní formy: uvolňování, nabíhání a únik (Votík, 2005). 
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 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 (Táborský, 2007). 

 

 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 

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 (Táborský, 2007). 

 

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 
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 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 (Táborský, 2007). 

 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, nebo když už ho má pod kontrolou. Každý 

způsob je účelný jen v určitých podmínkách (Táborský, 2007). 

 

Rozlišujeme čtyři základní způsoby odebírání míče (Votík, 2005) 

 zachycení přihrávky 

 vypíchnutí 

 skluzem 

 odebírání míče letícího vzduchem 

 

 

2.4  Metody a postupy rozvoje HČJ dětí 6-8 let 

 

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). 
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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.  

2.4.1.  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 

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 vyzkoušely 

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



25 

 

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 

2.4.2 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).  
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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. 

2.4.3 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). 

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.  

2.4.4 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.   
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Chyby mohou vyplývat z nácviku učení hlavičkování s těžkým míčem. Pokud 

začneme brzy hlavičkovat s těžkými míči, můžeme poškodit krční páteř.  

2.4.5 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.  

2.4.6 Chytání a házení míče 

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 anebo jeden míč přihrávat nohou a druhý házet 

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. 
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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.  

 

2.5 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 

 

Metodicko-organizační formy představují způsob účelného uspořádání vnějších situačních 

podmínek a obsahu tvořeného herními činnostmi s cílem umožnit realizaci daných požadavků 

formulovaných jako konkrétní herní úlohy. Především se jedná o vztah mezi vnějšími faktory 

– podmínkami, rozdělení žáků, vymezení prostoru a času (Votík, 2005).  

2.5.1 Správné využití metodicko-organizačních forem u dětí 6-8 let 

 

Podle Weisera (2013) v metodicko-organizačních formách v maximálně míře využít 

pohybových her, závodů a soutěží, bez zbytečného vyžadování přesných pravidel, upravovat 

pouze závažné pohybové nedostatky, aby nedošlo k špatným pohybovým návykům. 

Z tréninku vypustit jakékoliv zbytečné výběhy, snažit se pomalu přejít na tréninkovou 

formu průpravných cvičení, tj. po nácviku více věcí „jednoduchých“ (např. zpracování míče, 

vedení míče) spojovat tato cvičení v jednoduché komplexní celky, u kterých však musíme 

klást důraz na detail a kvalitu provedení (pozor na cvičení se spoustou věcí, u kterých 
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50%

25%

25%

Obsah MOF v tréninku dětí 6-8 let

Průpravné hry a cvičení 1 x 1

Zábavná cvičení a hry na IHČJ s

míčem

Zábavná silově-rychlostě-

obratnostní cvičení a pohybové

hry

nelze uhlídat kvalitu provedení!), tím dosáhneme maximální efektivity, to co se v tréninku 

naučili si procvičí a zafixují, budou se učit nevědomky a zábavnou formou a o to nám 

především jde (stále opravovat chyby). 

 

Podle Plachého, Procházky (2014) je s metodicko-organizačními formami vhodné 

pracovat následovně (graf č. 1).  

 Je důležité, aby cvičení kopírovalo to, co se děje ve hře. A velmi důležité je, aby hráč 

chápal, proč ta či ona činnost je pro něj důležitá a je potřeba se ji dokonale naučit. Když se to 

podaří, zajistí to větší zaujetí hráče při různých metodicko-organizačních formách.  

Pro ideální posloupnost učení dovedností je potřeba stěžovat podmínky a k tomu nám 

slouží správná posloupnost metodicko-organizačních forem, kdy rozvíjíme stejnou dovednost 

v různých podmínkách. 

 U nejmenších dětí je důležitá pestrost a nemůžeme se striktně držet pravidel 

metodicko-organizačních forem. Nejdůležitější je, aby děti hrály různé druhy her, kde reagují 

a rozhodují se a k nim vhodně doplňujeme cvičení pro rozvoj herních dovedností.  

 Tréninkovou jednotku můžeme z pohledu MOF postavit následovně: 20 minut 

bagovky, 20 minut hra 1 x 1 a střelecká soutěž, 20 minut pohybové hry a úpolové cviky a 20 

minut hra 4 x 4 atd. 

 

 

Graf č. 1: Obsah MOF v tréninku dětí 6-8 let podle Plachého, Procházky (2014) 
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 Podle Weisera (2013) se Němci v koncepci práce s nejmenšími fotbalisty zaměřují na 

celistvý rozvoj dětí prostřednictvím různých pohybových úkolů (graf č. 2). Pro všeobecný 

rozvoj využívají různorodé pohybové hry. 

Tvoří menší skupiny pro pohybové aktivity, kde vytváří nadšení pro pohyb a hru dětí.  

K rozvoji pohybové kultivace využívají variace běhů, skoků, poskoků, pohybové 

úlohy s tyčemi, kužely, lavičkami a pohybové hry s honičkami. 

K rozvoji herních dovedností využívají jednoduché úkoly s míčem, převalování, 

chytání, zastavení. Malé motivační hry. Dále koordinační úkoly s míčem, driblování kolem 

různých překážek, jednoduché „střelecké“ úkoly na různé cíle. Malé hry s míčem ,,bagovky,,. 

Házení míčem na různé cíle, přihrávky na cíl. 

 Při hře využívají průpravné hry na různé předměty, jako jsou lavičky, krabice, koše. 

 

 

Graf č. 2: Obsah MOF v tréninku dětí 6-8 let podle Německé koncepce 
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2.6 Sociálně interakční formy 

 

 Trénink lze realizovat v různých vztazích mezi trenérem a hráči, nebo hráči navzájem: 

- hromadná forma 

- skupinová forma 

- individuální forma 

Různá organizace umožňuje proměnné situace mezi hráči a tím také různé situace v sociálních 

situacích či ovlivňování v sociálně psychologickém klimatu (Votík, 2005). 

2.6.1 Správné využití sociálně interakčních forem při TJ dětí 6-8 let 

 

Podle Weisera (2013) je vhodné v tréninku nejmenších dětí dát přednost skupinové 

formě před hromadnou nebo individuální z důvodu ideálního zatížení a snížení zbytečných 

prostojů (tj. neefektivity, kdy se děti jen dívají a čekají, až na ně přijde řada). 2-3 skupiny 

po 4-6 dětech jsou pro různé závody a cvičení ideální. 

 Nejdůležitější je, aby děti byly neustále v pohybu a v činnosti. Není potřeba, aby 

někde čekaly na činnost v zástupu. 

Individuální formu do tréninku je vhodné zařadit pouze v případě, že je dostatečný 

počet trenérů. Ale i tak pouze k odstranění dílčích problému u konkrétních jednotlivců, a to 

pouze krátkodobě tak, aby nedošlo k demotivaci nebo frustraci hráče. 

 

Podle Plachého, Procházky (2014) je nejlepší skupinová forma tréninku s maximálním 

počtem 8 dětí ve skupině na jednoho trenéra. Hráče můžeme i nemusíme rozdělit podle 

výkonnosti. Má to svá pro a proti, ale je vhodné volit obě formy při rozvoji herních činností. 

V jednom tréninku při dané průpravné hře rozdělíme na vyspělejší a méně vyspělé žáky. Ale 

pro dobrý rozvoj a učení se vzájemně od slabších a naopak silnějších v příští tréninkové 

jednotce zvolíme opačné rozdělení a hráče rozdělíme, aby slabší hráli se silnějšími a 

obráceně. 

Při individuální činnosti můžeme žáky rozdělit podle vyspělosti a podle toho jim 

určovat míru stupně obtížnosti provedení. Zde je to prospěšné pro obě skupiny dětí. 
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2.7 Didaktické metody 

 

Didaktické metody chápeme především jako teoretický model, co konkrétně budeme 

dělat a časové aspekty nácviku a tréninku, kdy a kolikrát, přičemž se jedná o záměrně 

naplánovaný model s ohledem na sportovce a hodí se k opakovanému použití. O didaktické 

metodě můžeme hovořit tehdy, pokud trenér něco dělá a zároveň si je vědom toho, co dělá 

(Psotta, Velenský, 2009). 

 

Metody věcné a časové strukturace herních činností (Psotta, Velenský 2009) 

 Metoda v celku 

 Určená individuální, týmová nebo skupinová herní činnost se rozvíjí jako celek. 

Využívá se u činností, které nelze rozdělit. Výhoda této metody je v úspoře času, pokud 

jedinci činnost zvládají. Dále se předpokládá, že tato metoda z důvodu kontaktu bude více 

motivující. 

 Metoda od celku k částem a celku 

 Systém této metody spočívá v tom, že procvičovaný celek se rozkládá do částí a 

následně opět skládá do celku.  

 Metoda progresivního spojování částí v celek 

 Využit ji můžeme při skládání dvou herních kombinací, či dvou způsobů řešení herní 

situace do celku. Poté provádíme procvičování další části, která se následně připojí 

k předchozímu celku. Tato metoda se využívá u činností, které jsou obtížnější a není důležitá 

přesná posloupnost činnosti.  

Metoda po částech 

Spočívá v tom, že individuálně procvičované pohybové činnosti lze spojovat do celku. 

Nevýhodou je, že nebere v potaz souvislosti mezi prvky činností, mezi činnostmi tvořící herní 

kombinace a mezi činnostmi vstupujícími do systému hry v obranné a útočné fázi. A malé 

možnosti vnímání ostatních podnětů. 
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Metody koncentrace a distribuce herních činností (Psotta, Velenský 2009) 

Tyto metody představují uspořádání osvojování herních činností v čase, a to v tréninkové 

jednotce, nebo v sérii tréninkových jednotek. 

 Metoda koncentrace 

Je založena na uspořádání jedné činnosti do jednoho časového bloku. Například 1. 

blok přihrávka a zpracování míče, 2. blok poziční hra trojic proti jednomu obránci a 3. blok 

průpravná hra zaměřená na přenesení těžiště z přehuštěného prostoru do volného prostoru. 

 Metoda distribuce 

 Spočívá v rozložení námi určené herní činnosti do několika časově kratších bloků, 

mezi které se zařazují jiné činnosti. 

 

2.8 Didaktické styly 

 

Přehled didaktických řídících stylů uplatnitelných ve sportu (Fajfer, 2005) 

 

Didaktický řídící styl    Převažující rozhodování o průběhu činnosti žáků 

• příkazový (direktivní)     trenér 

• úkolový (praktický)      trenér 

• se vzájemným hodnocením (reciproční)   trenér 

• se sebehodnocením      trenér 

• s nabídkou       hráč 

• s řízeným objevováním     hráč 

• se samostatným objevováním    hráč 

 

U používání a upřednostňování jednotlivých stylů je důležité si uvědomit, že žádný 

uvedený styl není možné považovat za lepší než jiný styl a žádný z těchto stylů není nejlepší 

ani nejhorší. Všechny uvedené styly se vzájemně doplňují a jejich přiměřené a variabilní 

využívání je východiskem pro odstranění nežádoucích vyučovacích stereotypů (Psotta, 

Velenský, 2009). 
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Příkazový styl 

 

Podle mnohých výzkumů se ve výuce tělesné výchovy velmi často uplatňuje 

příkazový řídící styl. Tento styl je charakteristický tím, že veškerou činnost žáků řídí učitel a 

svá rozhodnutí předkládá žákům prostřednictvím povelu, příkazu nebo důrazného požadavku. 

Každé činnosti žáka předchází podnět nebo příkazový signál. Někdy je příkazový signál 

přenesen na hudbu, píšťalku, tleskání nebo jiný způsob určující rytmus pohybu (Psotta, 

Velenský, 2009).  

Podstatou příkazového stylu je přímý a okamžitý vztah mezi učitelovým podnětem a 

žákovou odpovědí (v tělesné výchově převážně pohybovou). Učitel je tedy jedinou osobou, 

která rozhoduje o činnostech, které se budou vykonávat, a je tím, kdo určuje sociálně 

emocionální klima ve výuce. Od žáka se očekává, že se přizpůsobí příkazům a omezením, 

která určuje a kontroluje učitel (Fajfer, 2005).  

Příkazový styl má své oprávnění v mnohých didaktických situacích. Projevuje se v 

dobré formální kázni a v souvislosti s určitým učivem má svůj specifický výchovný přínos i 

své estetické hodnoty (např. jednotné cvičení žáků). Je vhodný zejména při rozcvičování, 

prvotním osvojování učiva nebo v nových didaktických situacích. Neměl by se však stát 

stylem univerzálním (Psotta, Velenský, 2009). 

 

Praktický styl 

 

Příkazový řídící styl bývá často doplňován řídícím stylem úkolovým (označovaným 

také jako styl praktický). Tento styl umožňuje vytvořit nové didaktické vztahy mezi učitelem 

a žákem, mezi žáky navzájem i mezi žákem a požadovanými úkoly (Psotta, Velenský, 2009).  

Nové vztahy jsou vytvářeny přenesením některých rozhodnutí z učitele na žáka. 

Týkají se volby prostoru nebo rozestavení žáků při plnění pohybového úkolu, zahájení daného 

úkolu, individuálního tempa nebo rytmu, intervalů mezi jednotlivými sériemi požadovaných 

činností, případně i doby ukončení pohybového úkolu (Fajfer, 2005).  

Součástí stylu je vytvoření prostoru pro individuální hodnocení žáků a pro otázky, 

které může žák individuálně položit učiteli, aby odstranil své případné (Psotta, Velenský, 

2009). 

Při zavádění úkolového stylu učitel zdůrazňuje změnu v rozhodování a vymezuje 

pravomoci žáka. Protože žáci plní pohybový úkol samostatně, učitel získává více času na 

pozorování jednotlivců, na individuální korekce, zpětné informace, povzbuzování a další 
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činnosti. Tím si vytváří nový prostor pro vzdělávací a výchovnou činnost. Připustíme-li, že 

mezi žáky existují individuální rozdíly a tyto rozdíly by měly být řešeny jiným způsobem než 

jednotnou činností všech žáků, je tento způsob řízení žáků velmi žádoucí (Fajfer, 2005). 

 

Reciproční styl 

 

V řídícím stylu se vzájemným hodnocením (také styl reciproční) je didaktická situace 

organizačně řešena podobně jako ve stylu předcházejícím. Významná změna se však týká 

nejen činnosti žáků, ale i činnosti učitele. Žáci jsou rozděleni do párů nebo skupin a každému 

jednotlivci v páru nebo skupině je přidělena specifická role: jeden žák cvičí, druhý pozoruje, 

hodnotí, opravuje a pomáhá (Psotta, Velenský, 2009).  

Učitel však v tomto stylu nepracuje s cvičícím žákem, ale především s pozorovatelem. 

Žádá od pozorovatele, aby řekl, co pozoruje, a komentuje výroky a činnost žáka při 

pozorování. Tím podporuje a obohacuje pozorovací činnost žáků a učí je vnímat pohybovou 

kvalitu i odhalovat pohybové nepřesnosti spolužáků (Fajfer, 2005). 

Tato nová didaktická situace rozšiřuje aktivní úlohu žáka v didaktickém procesu. Žáci 

vstupují do role učitele a začínají jej vnímat z jiného úhlu, než na jaký jsou zvyklí z tradiční 

výuky. Žáci tuto novou roli vítají a jsou způsobilí již v raném školním věku v uvedeném stylu 

přiměřeně pracovat (Psotta, Velenský, 2009). 

 

Styl se sebehodnocením 

 

Výše nabytých zkušeností může žák využít v řídícím stylu se sebehodnocením. Po 

ukončení každého úkolu by si žák měl uvědomovat, co a jak udělal i co se mu nezdařilo. Měl 

by mít možnost o svém výkonu přemýšlet a radit se s učitelem. Měl by se učit korigovat nebo 

stabilizovat svůj výkon a poznat, kdy přejít k další úloze (Fajfer, 2005). 

Méně pohybově nadaní žáci však zvládají tuto roli jen obtížně. Ověřování stylu se 

sebehodnocením ukázalo, že děti mladšího školního věku nejsou pro tento úkol dostatečně 

vyspělé. Neočekáváme-li však od žáků sebehodnocení zcela objektivní, je zřejmé, že žákovo 

sebehodnocení pomáhá učiteli poznávat osobnost dítěte a vést žáka k sebekritice a přiznávání 

vlastních nedostatků (Psotta, Velenský, 2009). 
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Styl s nabídkou 

Společným rysem předcházejících stylů bylo plnění pohybových úkolů, o jejichž 

obtížnosti rozhodoval učitel. Řídící styl s nabídkou umožňuje žákovi vybrat si obtížnost 

zadaného úkolu zcela samostatně, dochází tím k přesunu rozhodnutí z učitele na žáka (Fajfer, 

2005).  

Žák se rozhoduje o počáteční výkonové úrovni a po výkonu sám sebe hodnotí. 

Rozhoduje se, na jaké úrovni bude pokračovat a má v podstatě tři možnosti: opakovat úlohu 

nebo výkon se shodnou obtížností, zvolit si obtížnější úlohu, nebo si zvolit úlohu lehčí. Je 

důležité, že každý z těchto tří výběrů je přijatelný (Psotta, Velenský, 2009). 

Styl s nabídkou se dá uplatnit v nesčetných pohybových činnostech a zcela odpovídá 

mentalitě dětí i požadavku diferencovaného vyučování. Navíc přináší cenné informace o míře 

aspirace každého žáka. V jednodušších podobách lze doporučit užití tohoto stylu již od 

prvního ročníku ZŠ (Psotta, Velenský, 2009). 

 

Styl s řízeným objevováním 

 

Didaktickou interakci a sociální atmosféru ve výuce výrazně ovlivní řídící styl s 

řízeným objevováním. Uplatnění tohoto stylu je podmíněno volbou vhodného učiva a 

posloupností přiměřených otázek, jež postupně povedou žáka k řešení pohybového úkolu. 

Znamená to, že místo oznamovacích a rozkazovacích vět učitel používá především věty 

tázací. Při promýšlení otázek musí předvídat žákovu odpověď. Kromě toho by měl mít 

připraveny další doplňující otázky pro případ, že by odpovědi žáků byly neočekávané nebo 

nepřesné (Psotta, Velenský, 2009). 

Přechod od pokynu nebo příkazu k otázce žáky aktivizuje, rozvíjí jejich myšlenkové 

pochody a motivuje žáky k hledání správného řešení. Užití stylu s řízeným objevováním 

výrazně ovlivňuje i úroveň slovního vyjadřování žáků v tělesné výchově a obohacuje jejich 

slovní zásobu o specifickou tělovýchovnou terminologii (Fajfer, 2005). 

 

Styl se samostatným objevováním 

 

Řídící styl se samostatným objevováním je založen na řešení problému. Zatímco v 

předchozím stylu byla odpověď žáka závislá na otázkách učitele, při řešení problému se od 

žáka očekává, že najde odpověď zcela sám (Psotta, Velenský, 2009).   
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Protože v oblasti pohybu je přirozené, že neexistuje pouze jedna odpověď na jednu 

problémovou otázku, naskýtá se možnost hledat při pohybové činnosti různé alternativy a 

vybírat z nich tu nejlepší.  Při ověřování stylu se samostatným objevováním bylo pozorováno, 

že méně samostatní nebo méně pohybově nadaní žáci si s řešením problémových úkolů často 

nevěděli rady. Po zadání úkolu zůstávali pasivní a spíše napodobovali nadanější nebo 

aktivnější spolužáky (Psotta, Velenský, 2009). 

Chceme-li však ustoupit od jednotného výkonového standardu pro všechny, je třeba 

zvažovat i přednosti a uplatnění tohoto stylu. V tělesné výchově doporučujeme užívat 

uvedený styl diferencovaně při zadávání úkolů pro pohybově a mentálně vyspělejší hráče 

(Fajfer, 2005). 

2.8.1 Správné využití didaktických stylů při trénování dětí 6-8 let 

 

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). 

Podle Plachého, Procházky (2014) je nejvhodnějším didaktickým stylem u nejmenších 

dětí styl s řízeným objevováním. Kromě tohoto přístupu rozvíjíme učenlivost a dovednosti 

tím, že dětem pomůžeme naplánovat zlepšení v konkrétní činnosti. Základ je uvědomění 

dítěte, že se zlepšuje a co pro to udělalo.  
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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). 

 

Příkazový 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. Rozvíjí se tím vzájemná komunikace a uvědomování si herních prvků. Při 

hodnocení je lepší hráče nechat spíše chválit. Všímají si správného provedení a zároveň se 

hráči vzájemně povzbuzují, spolupracují a pomáhají si (Dovalil, Choustka, 2012). 

 

 

Styl se sebehodnocením 

Hráči cvičí samostatně a snaží se sami určit, jestli bylo jejich provedení správné. 

Samostatně se učí poznat, zda zadané úkony provádějí správně a tak dospět k určité formě 

autokorekce. Snaží se vykonávat sami zadané úlohy. Hráči tak poznávají své vlastní možnosti 

a po konzultaci s trenérem jsou více motivováni ke zlepšení výkonu. Kontrolu o tom, zda byl 

úkol správně proveden, dělá trenér na hráčovo vyzvání. Trenér hráče neustále sleduje a v 

případě potřeby poskytuje zpětné informace (Plachý, Procházka, 2014). 

 

2.9 Využití organizačních forem v 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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2.9.1 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 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 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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Struktura tréninkové jednotky podle Weisera (2013) 

Varianta č. 1 

Úvodní a průpravná část:        20 minut 

Zahřátí a nachystání („naladění“) hráčů na trénink formou pohybových her (u kategorie 

U7 lze zařadit základní práci a ovládání míče / minimíče). 

Zábavná cvičení a hry na rozvoj rychlosti, koordinace a obratnosti.  

   

Hlavní část:          40 minut 

Pohybové hry, soutěže, závody, ovládání míče (NE přihrávka), střelba jen jako soutěž. 

Upravená házená a fotbal formou miniher 1 x 1, 2 x 2, nebo maximálně 3 x 3, ne víc 

a bez brankářů – všichni hráči jsou zapojeni.   

     

Závěrečná část:         10 minut 

Zklidnění organizmu a závěrečné protažení zábavnou formou.     

Varianta č. 2 

Úvodní a průpravná část:        35 minut 

Zahřátí a nachystání („naladění“) hráčů na trénink pomocí pohybových her s míčem, 

opakování práce s míčem, zapojit zábavnou formou obratnostní nebo technické prvky. 

Základ dynamického strečinku se zaměřením na koordinaci pohybů a flexibilitu + případná 

kontrola zkrácení svalstva pomocí jednoduchých cvičení, zapojení atletické abecedy, 

možnost zařazení úpolových cvičení a her. 

Nácvik základních dovedností – vedení míče, obcházení soupeře, převzetí míče, přihrávka. 

 

Hlavní část:          35 minut 

Cvičení se zaměřením na souboj 1 x 1.        

Upravená menší forma hry (2 x 2, 3 x 3, maximálně 4 x 4).   

   

Závěrečná část:         10 minut 

Zklidnění organizmu zábavnou, ale nenamáhavou formou a závěrečné protažení. 
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Struktura tréninkové jednotky podle Plachého, Procházky (2014) 

Úvodní a průpravná část:        30 minut  

Pohybové hry s míčem i bez míče. 

Cvičení na rozvoj obratnosti a pohyblivosti. 

Společné hry na cvičení s míčem pro rozvoj známých dovedností s míčem. 

Nácvik nové dovednosti s míčem 

Soutěž v rychlostních situacích bez míče 

            

Hlavní část:          40 minut 

Skupinová forma tréninku. 

1. skupina – hra 3 x 3. 

2. skupina – útočná kombinace dva na jednoho (trenéra). 

3. skupina – turnaj 1 x 1 v kombinaci s dovednostními soutěžemi s míčem. 

 

Závěrečná část:         10 minut 

Uvolnění a úklid pomůcek, volný čas pro děti. 

Protahovací cvičení se zábavně obratnostními prvky. 
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3 Cíl, úkoly a hypotézy práce 

 

3.1 Cíle práce 

 

Cílem mé diplomové práce je analýza nácviku herních dovedností a vliv trenéra na 

přirozený vývoj hráčů ve věku 6-8 let. 

 

3.2 Úkoly práce 

 

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

2. Pomocí přímého pozorování zjistit chování trenéra při výchově nejmladších fotbalistů 

a jeho postupy při správném nácviku herních dovedností. 

3. Pomocí přímého pozorování a polostrukturovaného rozhovoru zjistit využívání 

metodicko-organizačních forem, sociálně interakčních forem a řídících didaktických 

stylů při práci s fotbalisty ve věku 6-8 let na různých výkonnostních úrovních. 

 

3.3 Hypotézy 

 

1. Předpokládám, že trenéři na nejnižší výkonnostní úrovni budou nejčastěji využívat 

příkazový styl. 

2. Předpokládám, že na vyšší výkonnostní úrovni budou trenéři využívat široké spektrum 

didaktických stylů pro správný nácvik herních dovedností hráčů ve věku 6-8 let. 

3. Předpokládám, že trenéři UEFA A licence budou využívat širší znalosti a dovednosti 

při řízení tréninkového procesu. 
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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.  

V diplomové práci využiji kvantitativní výzkum, který se opírá o číselné údaje 

sledovaných proměnných sociálně integračních forem, metodicko-organizačních forem a 

řídících didaktických stylů při využití statistických metod, kde využívám jednoduchých 

statistických měření.  

Snahou kvalitativního výzkumu, který využívá nenumerická šetření, bude odkrýt 

význam a porozumět zkoumaným jevům. 

 

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). 

Kvantitativní výzkum je založen na ověřování platnosti teorií, konstruovaných pomocí 

konceptů a měřených čísly (pomocí operacionalizace a strukturovaným dotazováním nebo 

pozorováním a měřením), analyzované vzápětí pomocí statistických procedur s cílem zjistit, 

zda prediktivní zobecnění teorie je opravdu pravdivé (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 
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zkoumaných jedinců. Mezi nejobvyklejší techniky sběru dat patří zúčastněné pozorování, 

nestandardizovaný rozhovor či analýza osobních dokumentů (Hendl, 2012). 

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, 2009).  

 

4.2 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. 

Ve výsledkové části mé diplomové práce pracuji s tréninkovými jednotkami, které 

jsem pozoroval v jednotlivých oddílech u mužstev mladší přípravky.  Při pozorování 

tréninkových jednotek u všech trenérů jsem se zaměřil na klíčové body mé diplomové práce a 

to na vedení tréninkových jednotek z pohledu řídících didaktický stylů, metodicko-
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organizačních forem, sociálně interakčních forem a jejich správné využití u nácviku herních 

dovedností dětí 6-8 let. 

 Porovnám tréninkové jednotky od tří trenérů na rozdílné výkonnostní úrovni. Přímo 

jsem sledoval tréninky všech trenérů a vše zaznamenal. Následně jsem vytvořil přesný popis 

tréninkových jednotek a vše zaznamenal do tabulek. Poté jsem vytvořil grafické porovnání 

všech námi sledovaných prvků u jednotlivých trenérů. 

Na závěr výsledkové části jsem graficky porovnal využití řídících didaktických stylů, 

metodicko-organizačních forem a sociálně interakčních forem mezi námi sledovanými 

trenéry. 

 

4.3 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, 2009).  

 

K hlavním typům rozhovorů patří: 

- plně strukturovaný – nutné dodržet sled dotazů a jejich přesnou formulaci 

- polostrukturovaný – sled dotazů je pevně dodržen, avšak tazatel může vstupovat do 

rozhovoru doplňujícími otázkami 

- nestrukturovaný – formulace otázek je zcela v režii tazatele, otázky vytváří 

spontánně na základě vyprávění respondenta. 

 

Využíval jsem metodu polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami, který 

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

Sled dotazů je pevně dodržen, avšak tazatel může vstupovat do rozhovoru doplňujícími 

otázkami (Hendl, 2009).  
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4.4 Výzkumný soubor 

 

Sledovaným a výzkumným souborem budou tři trenéři, kteří působí na různých 

výkonnostních úrovních v Jihočeském kraji. Bude se jednat o trenéry v oddílech TJ Sokol 

Bernartice, FC ZVVZ Milevsko a FC Písek. Trenéři, kteří se zúčastní pozorování, působí 

přímo u námi sledované věkové kategorie přípravky 6-8 let. Úmyslně jsme zvolili různé 

výkonnostní úrovně, abychom mohli porovnat rozdílnost ve vedení tréninkového procesu. 

Jednotlivé týmy působí v těchto soutěžích: přípravka TJ Sokol Bernartice v okresním přeboru 

Písecka. Muži v I.A třídě Jihočeského kraje. Přípravka FC ZVVZ Milevsko působí v krajské 

soutěži a přitom ještě hraje okresní přebor Písecka. Muži hrají krajský přebor mužů 

v jihočeském kraji. Týmy FC Písek hrají v přípravce krajský přebor a zároveň okresní přebor 

Písecka. Muži FC Písek hrají Českou fotbalovou ligu. 

 

4.5 Dotazník pro trenéra 

 

Jméno: 

Oddíl: 

Věk: 

Trenérská licence: 

 

1. Jak dlouho trénujete a jaké máte zkušenosti s trénováním? 

 

2. Jak probíhá Váš týdenní mikrocyklus? 

 

3. Setkali jste se s pojmem didaktické řídící styly? 

 

4. Používáte je v tréninku? Jaké nejčastěji? 

 



48 

 

5. Jaké didaktické styly jsou podle vás nejlepší k využití u mladší přípravky? 

 

6. Jak využíváte sociálně interakční formy v tréninku mladší přípravky? 

 

7. Jakým metodicko-organizačním formám přikládáte větší důležitost při tréninkovém 

procesu mladší přípravky? 
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5  Výsledky 

Kvantitativním šetřením jsem získal u všech pozorovaných trenérů následující data, 

která jsem analyticky zpracoval v této kapitole.  
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5.1 Získané údaje z tréninkových jednotek týmu Bernartic 

 

Tabulka č. 4: Tréninková jednotka č. 1 - Bernartice 

 

V průpravné části tréninkové jednotky trenér Jaroslav použil pohybovou hru a poté 

s hráči provedl protažení. V hlavní části se zaměřil na práci s míčem a koordinační cvičení. 

V první tréninkové jednotce (tabulka č. 4) použil trenér Jaroslav čtyři průpravná 

cvičení, dvě průpravné hry a žádné herní cvičení (graf č. 3). Z pohledu sociálně-integračních 

forem byla využita čtyřikrát forma hromadná a dvakrát forma individuální (graf č. 4). 

Nejčastěji použil styl příkazový, a to čtyřikrát. Dvakrát styl se samostatným objevováním a 

jednou styl s řízeným objevováním (graf č. 5). 

 

 

 

 

Obsah cvičení Metodicko- 

organizační 

forma 

Sociálně 

interakční 

forma 

Didaktický 

styl 

Mrazík – trenér určí dva hráče, kteří jsou označeni 

rozlišovacími dresy a snaží se pochytat ostatní. Ti 

před nimi utíkají v prostoru. Dotek znamená 

chycení. Hráč, který je chycen, toporně stojí. 

Záchrana se provede podlezením zmraženého. 

Pohybová hra Hromadná Se samostatným 

objevováním 

Rozcvičení – hráči si stoupnou před trenéra a ten 

předcvičuje. Provádí statické cviky na protažení. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Příkazový 

Vedení míče slalomem – trenér hráče rozdělí do tří 

skupin a před nimi postaví slalom z kuželů. Poté 

určuje způsob vedení míče. Hráči se po provedení 

slalomu vrací nazpět do zástupu. 

Průpravné 

cvičení 

Skupinová Příkazový 

Opičí dráha bez míče – překonávání připravených 

překážek různým způsobem. Trenér určí, jak kterou 

překážku hráči překonají. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Příkazový 

Střelba – hráči jsou rozděleni do dvou skupin a na 

dva brankáře. Před střelbou hráči provedou slalom 

z připravených tyčí a následně zakončují.  

Průpravné 

cvičení 

Skupinová S řízeným 

objevováním 

Hra - fotbal 5 x 5, hra ve vymezeném prostoru bez 

brankářů. 

Průpravná hra Hromadná Příkazový 

 

Se samostatným 

objevováním 
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Graf č. 3: Použité metodicko-organizační formy v tréninkové jednotce č. 1 

 

 

Graf č. 4: Použité sociálně interakční formy v tréninkové jednotce č. 1 

 

 

Graf č. 5: Použité řídící didaktické styly v tréninkové jednotce č. 1  
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Tabulka č. 5: Tréninková jednotka č. 2 - Bernartice 

 

 

Průpravná část tréninkové jednotky začala cvičením rybičky-rybáři, ve kterém hráči 

museli vést míč u nohy. Poté bylo na řadě protažení. V hlavní části tréninkové jednotky bylo 

cvičení na práci s míčem. Dalším cvičením byla střelba po slalomu. V tomto tréninku hráli 

hráči fotbal 4 x 4. V závěru každý hráč střílel 5x penaltu. 

V druhé tréninkové jednotce (tabulka č. 5) využil trenér metodicko-organizační formy 

následovně: pět průpravných cvičení, jedno herní cvičení a jednu průpravnou hru (graf č. 6). 

Pět cvičení bylo provedeno hromadnou formou, jedno skupinovou a jedno individuální 

formou (graf č. 7). V této tréninkové jednotce využil tři řídící didaktické styly - příkazový, 

praktický, se samostatným objevováním, každý třikrát (graf č. 8). 

 

 

Obsah cvičení Metodicko- 

organizační 

forma 

Sociálně 

interakční 

forma 

Didaktický 

styl 

Rybičky – rybáři s vedením míče. Herní cvičení Hromadná Praktický 

 

Se samostatným 

objevováním 

Rozcvičení – hráči si stoupnou před trenéra a ten 

předcvičuje. Provádí statické cviky na protažení. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Příkazový 

Přihrávky ve dvojici. Trenér hráčům ve vzdálenosti 

cca 7 metrů postaví proti sobě branky z tyčí. Hráči 

přihrávkou musí trefit branku. Trenér určuje 

způsob přihrávky.  

Průpravné 

cvičení 

Skupinová Příkazový 

Cvičení pro pocit míče. Hráči stojí ve vymezeném 

prostoru. Trenér určuje, jaký cvik provádí. 

Převalování, našlapování… Hráči nepracují pouze 

nohama, ale používají i ruce. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Praktický 

Střelba – hráči stojí v zástupu. Na signál trenéra 

vyrážejí. Vedou míč krátkým slalomem, poté si 

narazí s trenérem, po převzetí míče obkrouží tyč a 

střílí na bránu.  

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Příkazový 

Hra - fotbal 4 x 4 s brankářem Průpravná hra Hromadná Se samostatným 

objevováním 

Střelba – penalty. Hráči střílí z vyznačeného místa 

na branku, kde je brankář. 

Průpravné 

cvičení 

Individuální Praktický 

 

Se samostatným 

objevováním 
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Graf č. 6: Použité metodicko-organizační formy v tréninkové jednotce č. 2 

 

 

Graf č. 7: Použité sociálně interakční formy v tréninkové jednotce č. 2 

 

 

Graf č. 8: Použité řídící didaktické styly v tréninkové jednotce č. 2 
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Tabulka č. 6: Tréninková jednotka č. 3 - Bernartice 

 

Poslední analyzovaná tréninková jednotka trenéra Jaroslava začala pohybovou hrou. 

Trenér hned navázal obratnostním cvičením a až poté přešel na práci s míčem, kde si hráči 

osvojovali lepší pocit míče. Práce s míčem pokračovala přihrávkami dvojic. Dále v hlavní 

části bylo herní cvičení pro nácvik řešení situací 1 x 1. Hlavní část tréninkové jednotky byla 

zakončena hrou. 

V třetí tréninkové jednotce (tabulka č. 6) Jaroslav použil čtyři průpravná cvičení, dvě 

průpravné hry a jedno herní cvičení (graf č. 9). Sociálně integrační formy použil následovně: 

pětkrát hromadnou formu, dvakrát skupinovou. Individuální formu v této jednotce nevyužil 

(graf č. 10). Tréninkovou jednotku vedl nejčastěji stylem s řízeným objevováním a ten využil 

čtyřikrát. Druhý nejpoužívanější styl v této tréninkové jednotce, byl styl praktický, a využil ho 

třikrát. Pouze jednou praktikoval styl příkazový (graf č. 11). 

 

 

Obsah cvičení Metodicko- 

organizační 

forma 

Sociálně 

interakční 

forma 

Didaktický 

styl 

Na babu bez míče – dva hráči mají babu a snaží se 

ji předat ostatním.  

Pohybová hra Hromadná Praktický 

 

Se samostatným 

objevováním 

Opičí dráha - překonávání připravených překážek 

různým způsobem. Trenér nechá na hráčích, jak 

kterou překážku překonají. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Se samostatným 

objevováním 

Cvičení pro pocit míče. Hráči stojí ve vymezeném 

prostoru. Trenér určuje, jaký cvik provádí. 

Převalování, našlapování… Hráči nepracují pouze 

nohama, ale používají i ruce. 

 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Praktický 

Přihrávky ve dvojici v prostoru - hráči ve dvojici si 

přihrávají ve vymezeném prostoru. Trenér nechá 

způsob provedení a vzdálenost hráčů na jejich 

rozhodnutí. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná  

Praktický 

Hra 1 x 1  - hráči hrají proti sobě a bod si připisují, 

když dostanou míč do vymezeného prostoru. 

 

Herní cvičení Skupinová Se samostatným 

objevováním 

Hra - fotbal 4 x 4 s brankářem ve vymezeném 

prostoru. 

Průpravná hra Hromadná Se samostatným 

objevováním 

Gymnastické prvky – kotrmelec. Průpravné 

cvičení 

Skupinová Příkazový 
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Graf č. 9: Použité metodicko-organizační formy v tréninkové jednotce č. 3 

 

 

Graf č. 10: Použité sociálně interakční formy v tréninkové jednotce č. 3 

 

Graf č. 11: Použité řídící didaktické styly v tréninkové jednotce č. 3 
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5.2 Získané údaje z tréninkových jednotek týmu Milevska 

 

Tabulka č. 7: Tréninková jednotka č. 1 - Milevsko 

 

První analyzovaná tréninková jednotka začala herním cvičením zaměřeným na vedení 

míče. Dále v průpravné části zvolil trenér Ondřej pro rozcvičení atletické prvky. Hlavní část 

tréninkové jednotky začala cvičením pro kontrolu míče. Na toto cvičení trenér navázal 

průpravným cvičením na různé způsoby vedení míče. Poté již následovaly dvě průpravné hry. 

Hra 2 x 2 bez brankáře a fotbal 4 x 4 s brankářem. V závěru každý hráč střílel tři penalty.  

Při pozorování tréninkových jednotek trenéra Ondřeje v týmu FC ZVVZ Milevsko 

jsme získali tyto výsledky. V první tréninkové jednotce (tabulka č. 7) použil trenér čtyři 

průpravná cvičení, dvě průpravné hry a jedno herní cvičení (graf č. 12). Ze sociálně 

integračních forem použil třikrát formu hromadnou a skupinovou a pouze jednou formu 

individuální (graf č. 13). Celkem v tréninkové jednotce použil čtyři řídící didaktické styly, a 

to v následujícím počtu: třikrát příkazový styl, dvakrát styl praktický a se samostatným 

objevováním a jednou styl s nabídkou (graf č. 14).  

 

Obsah cvičení Metodicko- 

organizační 

forma 

Sociálně 

interakční 

forma 

Didaktický 

styl 

Vedení míče v prostoru – jeden hráč předcvičuje a 

druhý ho kopíruje a provádí stejné cviky. 

Herní cvičení Hromadná Styl s nabídkou 

Atletická abeceda – hráči vybíhají najednou od 

postranní čáry a dle pokynů trenéra provádí 

atletické prvky. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Příkazový 

Cvičení pro pocit míče. Hráči stojí ve vymezeném 

prostoru. Trenér určuje, jaký cvik provádí. 

Převalování, našlapování… Hráči nepracují pouze 

nohama, ale používají i ruce. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Příkazový 

 

Praktický 

Vedení míče. Hráči jsou rozděleni do dvojic. Každá 

dvojice má ve vzdálenosti 12 m od sebe kuželky a 

provádí vedení míče podle pokynů trenéra. 

Průpravné 

cvičení 

Skupinová Příkazový 

Fotbal 2 x 2 bez brankářů. Průpravná hra Skupinová Se samostatným 

objevováním 

Fotbal 4 x 4 s brankářem (rodiče). Průpravná hra Skupinová Se samostatným 

objevováním 

Střelba – penalty. Hráči střílí z vyznačeného místa 

na branku, kde je brankář. 

Průpravné 

cvičení 

Individuální Praktický 
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Graf č. 12: Použité metodicko-organizační formy v tréninkové jednotce č. 1 

 

 

Graf č. 13: Použité sociálně interakční formy v tréninkové jednotce č. 1 

 

Graf č. 14: Použité řídící didaktické styly v tréninkové jednotce č. 1 
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Tabulka č. 8: Tréninková jednotka č. 2 - Milevsko 

 

  

 Druhá pozorovaná tréninková jednotka trenéra Ondřeje začala pohybovou hrou, 

hned po ní hráči provedli protažení podle trenéra. V hlavní části tréninkové jednotky trenér 

zvolil zajímavé cvičení pro cit dolních i horních končetin a nácvik hlavičkování. Použil 

balónky. Z této zajímavé činnosti pro děti přešel na klasické cvičení pro pocit míče. 

Následovala střelba po slalomu a na závěr hra, do které se zapojil i trenér. 

 V druhé tréninkové jednotce (tabulka č. 8) použil nejčastěji trenér Ondřej 

z metodicko-organizačních forem průpravná cvičení, a to celkem pětkrát. Dvakrát do tréninku 

zařadil průpravnou hru (graf č. 15). Cvičení probíhala především hromadnou formou a pouze 

dvakrát byla využita forma skupinová (graf č. 16). V této tréninkové jednotce nevyužil 

individuální formu. Z pohledu řídících didaktických stylů nejčastěji používal styl se 

samostatným objevováním, a to celkem čtyřikrát. Dvakrát využil styl příkazový a praktický 

(graf č. 17). 

 

 

Obsah cvičení Metodicko- 

organizační 

forma 

Sociálně 

interakční 

forma 

Didaktický 

styl 

Rybičky rybáři bez míče – jeden hráč je rybář a 

chytá ostatní hráče ve vymezeném prostoru. 

Chycení hráči se přidávají na stranu rybáře. 

Pohybová hra Hromadná Se samostatným 

objevováním 

Protažení – hráči se rozcvičují podle pokynů 

trenéra. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Příkazový 

Hlavičkování s balónky – každý hráč má svůj 

balónek a nacvičuje hlavičkování. Trenér neudává 

pokyny. Hráči si sami určují, jaký způsob hlavičky 

provedou. Trenér pouze radí. 

Průpravné 

cvičení 

 

Hromadná Se samostatným 

objevováním 

Žonglování s balónky nohama a rukama. Trenér 

neudává pokyny. Hráči si sami určují, jaký způsob 

doteku provedou. Trenér pouze radí. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Se samostatným 

objevováním 

Cvičení pro pocit míče. Hráči stojí ve vymezeném 

prostoru. Trenér určuje, jaký cvik provádí. 

Převalování, našlapování… Hráči nepracují pouze 

nohama, ale používají i ruce. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Příkazový 

 

Praktický 

Střelba po slalomu – tři různé slalomy, po 

provedení jednoho slalomu po určitém počtu 

opakování hráči přecházejí na další.  

Průpravné 

cvičení 

Skupinová  

Praktický 

Fotbal 4 x 4 bez brankářů. Jeden trenér je zapojen 

ve hře. 

Průpravná hra Skupinová Se samostatným 

objevováním 
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Graf č. 15: Použité metodicko-organizační formy v tréninkové jednotce č. 2 

 

 

Graf č. 16: Použité sociálně interakční formy v tréninkové jednotce č. 2 

 

 

Graf č. 17: Použité řídící didaktické styly v tréninkové jednotce č. 2 
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Tabulka č. 9: Tréninková jednotka č. 3 - Milevsko 

 

Třetí analyzovaná tréninková jednotka týmu Milevska začala pohybovou hrou. 

Následovala cvičení na koordinaci pohybu. V hlavní části se trenér zaměřil na přihrávku, 

střelbu a na závěr fotbal malých forem bez brankáře. 

Ve třetí tréninkové jednotce (tabulka č. 9) stejně jako v předešlých byla nejčastěji 

využívána průpravná cvičení - celkem čtyřikrát. V tomto tréninku využil také dvakrát herní 

cvičení a průpravnou hru (graf č. 18). Ze sociálně interakčních forem nejčastěji využil formu 

hromadnou, poté skupinovou a jednou formu individuální (graf č. 19). Nejčastěji využívaný 

řídící didaktický styl byl styl praktický, který využil čtyřikrát. Při vedení této tréninkové 

jednotky využil shodně dvakrát tři styly, a to příkazový, styl s nabídkou a styl se samostatným 

objevováním (graf č. 20). 

 

Obsah cvičení Metodicko- 

organizační 

forma 

Sociálně 

interakční 

forma 

Didaktický 

styl 

Mrazík – trenér určí dva hráče, kteří jsou označeni 

rozlišovacími dresy a snaží se pochytat ostatní. Ti 

před nimi utíkají v prostoru. Dotek znamená 

chycení. Hráč, který je chycen, toporně stojí. 

Záchrana se provede podlezením zmraženého. 

Pohybová hra Hromadná Se samostatným 

objevováním 

Atletická abeceda – hráči vybíhají najednou od 

postranní čáry a dle pokynů trenéra provádí 

atletické prvky. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Příkazový 

Překážkové dráhy – tři stejné dráhy, hráči vyrážejí 

podle vlastního rozhodnutí a probíhají co 

nejrychleji připravené překážky. 

Průpravné 

cvičení 

Skupinová Praktický 

 

Styl s nabídkou 

Přihrávky ve dvojici – hráči si stoupnou naproti 

sobě na vyznačené kuželky ve vzdálenosti 8 metrů. 

Provedení přihrávky se řídí podle trenéra. 

Průpravné 

cvičení 

Skupinová Příkazový 

Přihrávky ve dvojici v prostoru – hráči ve dvojici si 

přihrávají ve vymezeném prostoru. Trenér nechá 

způsob provedení a vzdálenost hráčů na jejich 

rozhodnutí. 

Herní cvičení Hromadná Praktický 

 

Styl s nabídkou 

Střelba po slalomu, přihrávce a kličce trenérovi. 

Hráči si volí vlastní způsob vedení míče a 

provedení kličky. 

Herní cvičení Hromadná Praktický 

Fotbal 3 x 3 a 4 x 4 na malé branky bez brankářů. Průpravná hra Hromadná Se samostatným 

objevováním 

Střelba – penalty. Hráči střílí z vyznačeného místa 

na branku, kde je brankář. 

Průpravné 

cvičení 

Individuální Praktický 
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Graf č. 18: Použité metodicko-organizační formy v tréninkové jednotce č. 3 

 

 

Graf č. 19: Použité sociálně interakční formy v tréninkové jednotce č. 3 

 

 

Graf č. 20: Použité řídící didaktické styly v tréninkové jednotce č. 3 
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5.3 Získané údaje z tréninkových jednotek týmu FC Písek 

 

 Tabulka č. 10: Tréninková jednotka č. 1 - Písek 

 

V první analyzované tréninkové jednotce trenér Petr zvolil v průpravné části 

pohybovou hru, poté hned následovalo přetahování lana ve dvojicích. V hlavní části byl 

kladen důraz na práci s míčem a všechna cvičení byla prováděna s míčem.  

V první tréninkové jednotce (tabulka č. 10) převládala průpravná cvičení, která trenér 

použil čtyřikrát. Dvakrát se v tréninku objevila průpravná hra a jednou herní cvičení (graf č. 

21). V této tréninkové jednotce trenér Petr využil všech třech sociálně integračních forem, a to 

v počtu: tři hromadné a skupinové formy a jednu individuální (graf č. 22). Celkem v této 

tréninkové jednotce bylo využito pět řídících didaktických stylů. Nejčastěji používaný byl styl 

praktický - byl použit čtyřikrát, dvakrát trenér pracoval se styly se samostatným objevováním 

a s řízeným objevováním. Jednou využil styl příkazový a praktický (graf č. 23). 

 

Obsah cvičení Metodicko- 

organizační 

forma 

Sociálně 

interakční 

forma 

Didaktický 

styl 

Mrazík – trenér určí dva hráče, kteří jsou označeni 

rozlišovacími dresy a snaží se pochytat ostatní. Ti 

před nimi utíkají v prostoru. Dotek znamená 

chycení. Hráč, který je chycen, toporně stojí. 

Záchrana se provede podlezením zmraženého. 

Pohybová hra Hromadná Se samostatným 

objevováním 

Přetahování lana – hráči jsou rozděleni po dvou, 

následně po čtyřech ve skupině a svádějí souboje 

v přetahování.  

Herní cvičení Skupinová Praktický 

Cvičení pro pocit míče -  fintování, ovládání míče, 

žonglování s dopadem, hráči využívají ruce i nohy. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Praktický 

 

S řízeným 

objevováním 

Překážkové dráhy s míčem – forma soutěže. 

Vytvoření šesti stejných překážkových drah. 

Průpravné 

cvičení 

Skupinová Praktický 

 

S řízeným 

objevováním 

Slalom s míčem a střelbou – různé úrovně 

obtížnosti, hráč si vybere, jaký slalom chce 

provádět. Na konci zakončuje do prázdné branky. 

Více slalomů, více branek – v jedné brance vždy 

rodič, který plní roli brankáře. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Praktický 

 

Styl s nabídkou 

Fotbal – hra 2 x 2 bez brankáře. 

 

Průpravná hra Skupinová Se samostatným 

objevováním 

Gymnastický prvek – kotoul vpřed. Průpravné 

cvičení 

Individuální Příkazový 
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Graf č. 21: Použité metodicko-organizační formy v tréninkové jednotce č. 1 

 

 

Graf č. 22: Použité sociálně interakční formy v tréninkové jednotce č. 1 

 

 

Graf č. 23: Použité řídící didaktické styly v tréninkové jednotce č. 1 
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Tabulka č. 11: Tréninková jednotka č. 2 - Písek 

 

Druhá pozorovaná tréninková jednotka trenéra Petra začala pohybovou hrou. Po ní 

hráči přešli na úpolová cvičení a cvičení pro rozvoj obratnosti. Stejně jako ve všech 

tréninkových jednotkách trenéra Petra bylo i zde cvičení pro pocit míče. Na něj navazovalo 

cvičení na vedení míče a poté již hra 1 x 1 na více branek. 

V druhé tréninkové jednotce (tabulka č. 11) již bylo použití metodicko-organizačních 

forem více vyvážené a trénink obsahoval tyto formy: tři průpravná cvičení, dvě herní cvičení 

a dvě průpravné hry (graf č. 24). Z pohledu sociálně integračních forem v tréninku převládala 

hromadná forma a forma skupinová. V této tréninkové jednotce trenér nepracoval 

s individuální formou (graf č. 25).  Stejně jako v předešlé tréninkové jednotce trenér Petr 

pracoval více s řídícími didaktickými styly než předešlí trenéři a použil jich opět pět. Čtyřikrát 

pracoval s hráči pomocí praktického stylu, třikrát pomocí stylu s řízeným objevováním, 

dvakrát se stylem se samostatným objevováním a jednou s příkazovým stylem a se stylem 

s nabídkou (graf č. 26). 

 

Obsah cvičení Metodicko- 

organizační 

forma 

Sociálně 

interakční 

forma 

Didaktický 

styl 

Ocásky bez míče – každý hráč dostane rozlišovací 

dres, který si zastrčí za trenky na zádech. Následně 

se hráči snaží brát si navzájem ,,ocásky“. 

Pohybová 

hra 

Hromadná Se samostatným 

objevováním 

Úpoly - judo Herní 

cvičení 

Skupinová Praktický 

 

S řízeným 

objevováním 

Kosmická dráha bez míče – přeskakování, 

podlézání, přelézání, gymnastický prvky, probíhání 

branek, slalomy… Vytvoření tří rozdílných drah. 

Průpravné 

cvičení 

Skupinová Praktický 

 

S nabídkou 

Cvičení pro pocit míče -  fintování, ovládání míče, 

žonglování s dopadem, hráči využívají ruce i nohy. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Praktický 

 

S řízeným 

objevováním 

Vedení míče – ve vymezeném prostoru jsou čtyři 

branky, každá je jinak barevně označena. Hráči 

vedou míč v prostoru a na signál trenéra se snaží 

dovést míč do správné branky. 

Herní 

cvičení 

Hromadná Praktický 

 

S řízeným 

objevováním 

Hra 1 x 1 na 4 branky Průpravná 

hra 

Skupinová Se samostatným 

objevováním 

Gymnastické prvky - sudy Průpravné 

cvičení 

Hromadná Příkazový 
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Graf č. 24: Použité metodicko-organizační formy v tréninkové jednotce č. 2 

 

 

Graf č. 25: Použité sociálně interakční formy v tréninkové jednotce č. 2 

 

 

Graf č. 26: Použité řídící didaktické styly v tréninkové jednotce č. 2 
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Tabulka č. 12: Tréninková jednotka č. 3 - Písek 

 

V závěrečné analyzované tréninkové jednotce mužstva FC Písek byly na úvod 

zařazeny dvě hry pro rozvoj obratnosti s doplňkovou činností práce s míčem. Na úvodní hry 

navázala překážková dráha, která slouží k rozvoji obratnosti, a cvičení na pocit míče. Hlavní 

část byla věnována skupinové formě tréninku, kde hráči pracovali na různých stanovištích. 

V pozorované závěrečné tréninkové jednotce (tabulka č. 12) u mužstva Písku jsem 

sledoval využití všech tří metodicko-organizačních forem. Trenér třikrát využil průpravná 

cvičení a herní cvičení a dvakrát průpravnou hru (graf č. 27). V tomto tréninku pracoval 

pouze s formou hromadnou a skupinovou, které využil shodně čtyřikrát (graf č. 28). V této 

tréninkové jednotce trenér pracoval pouze se třemi řídícími didaktickými styly. Nejčastěji 

trenér s hráči pracoval ve stylu praktickém, a to celkem pětkrát, čtyřikrát se stylem s řízeným 

objevováním a jednou se stylem se samostatným objevováním (graf č. 29). 

 

Obsah cvičení Metodicko- 

organizační 

forma 

Sociálně 

interakční 

forma 

Didaktický 

styl 

Na babu s míčem – dva hráči mají babu a předávají 

ji ostatním. Hráč, který má babu, nemá míč. Ten si 

vezme vždy od toho, komu babu předá. 

 

Herní cvičení Hromadná Praktický 

Čaroděj a zvířátka – trenér je čaroděj a děti vždy 

začaruje v určené zvířátko, např. tygr (hráči běhají 

po čtyřech a řvou jako tygři…). Cvičení plní funkci 

koordinační, posilovací a vyjadřovací. 

Pohybová hra Hromadná Praktický 

 

S řízeným 

objevováním 

Cvičení pro pocit míče -  fintování, ovládání míče, 

žonglování s dopadem, hráči využívají ruce i nohy. 

Průpravné 

cvičení 

Hromadná Praktický 

 

S řízeným 

objevováním 

Překážková dráha – formou soutěže, hráči neustále 

v činnosti. 

Průpravné 

cvičení 

Skupinová Praktický 

Hra 1 x 1 – zakončení po provedení koncovou 

čárou. 

1. stanoviště 

Herní cvičení Skupinová Se samostatným 

objevováním 

Zakončení po činnosti 2 x 1 – trenér (rodič) je 

obránce a svou mírou bránění umožňuje hráčům 

správné provedení. 

2. stanoviště 

Herní cvičení Skupinová S řízeným 

objevováním 

Hra 2 x 2 – trenér (rodič) hraje s týmem, který má 

míč. 

3. stanoviště 

Průpravná hra Skupinová S řízeným 

objevováním 

Protažení Průpravné 

cvičení 

Hromadná Praktický 
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Graf č. 27: Použité metodicko-organizační formy v tréninkové jednotce č. 3 

 

 

Graf č. 28: Použité sociálně interakční formy v tréninkové jednotce č. 3 

 

 

Graf č. 29: Použité řídící didaktické styly v tréninkové jednotce č. 3 
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Graf č. 30: Použité metodicko-organizační formy ve všech TJ u jednotlivých trenérů 

 

 

 

Všichni pozorovaní trenéři využívali nejvíce průpravných cvičení pro nácvik herních 

dovedností. Nejčastěji je trenéři Jaroslav a Ondřej spojovali s příkazovým stylem vedení 

tréninkové jednotky. Celkem bylo v pozorovaných tréninkových jednotkách využito 36 

různých typů průpravných cvičení (graf č. 30).  

Druhou nejvyužívanější metodicko-organizační formou byla průpravná hra, kterou 

využívali trenéři ve stejné míře ve všech sledovaných oddílech. Celkem ji použili 17x v devíti 

tréninkových jednotkách. 

V nejmenší míře používali trenéři herní cvičení, a to celkem 11x. Nejvíce herních 

cvičení využíval trenér Petr - celkem šest. 
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Graf č. 31: Použité sociálně interakční formy ve všech TJ u jednotlivých trenérů 

 

 

Využití sociálně interakčních forem v tréninkových jednotkách sledovaných trenérů 

odpovídá potřebám pro věkovou kategorii mladší přípravky, kde je nejvíce využita forma 

hromadná před skupinovou a v malé míře forma individuální (graf č. 31).  

Hromadnou formu při cvičení využíval nejčastěji trenér Jaroslav, který ji použil ve 

všech tréninkových jednotkách celkem 14x. Skupinovou formu využíval nejčastěji trenér Petr, 

když ji použil celkem 10x. V námi pozorovaných tréninkových jednotkách individuální formu 

použili trenéři Petr a Jaroslav pouze jednou a trenér Ondřej dvakrát. 
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Graf č. 32: Použité řídící didaktické styly ve všech TJ u jednotlivých trenérů 

 

 

Z porovnání výsledků všech pozorovaných trenérů je zřetelné, jak který pracuje 

s jednotlivými styly a formami v tréninkové jednotce. Z výsledků je vidět, že nejvíce 

didaktických stylů využíval trenér Petr - celkem 5 (graf č. 32). Zbylí dva trenéři využili 

v tréninku shodně po čtyřech didaktických stylech. Nejpoužívanějším didaktickým stylem byl 

styl praktický, který trenéři využili celkem 24x. Druhým nejpoužívanějším byl styl se 

samostatným objevováním, který trenéři použili 22x. Na třetím místě podle počtu použití byl 

styl příkazový, který trenéři využili 17x. Podle mého pozorování trenéři v tréninkových 

jednotkách nepoužili didaktické styly se sebehodnocením a styl reciproční. 
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6  Diskuze 

 

V tréninkových jednotkách jsme se zaměřili na vedení tréninkového procesu z pohledu 

trenéra, a to především na využití metodicko-organizačních forem, sociálně interakčních 

forem a řídících didaktických stylů.  

V závěru této kapitoly porovnáme vedení tréninkových jednotek třech trenérů, kteří 

byli analyzováni. Dále zhodnotíme jejich přístup k hráčům, který jsme rozebrali v teoretické 

části práce z dostupných odborných zdrojů zaměřených na kategorii mladší přípravky.  

K upřesnění a objasnění některých souvislostí a teoretických znalostí trenérů jsme 

využili polostrukturovaného rozhovoru, který také vyhodnotíme v této kapitole. Všechny 

rozhovory jsou pak přiloženy do této práce v přílohách, kde jsou odpovědi dotazovaných 

respondentů.  

Rozložení tréninku z hlediska metodicko-organizačních forem u pozorovaných trenérů 

je hodně totožné a nijak výrazně se neliší (graf č. 30). Pouze trenér Petr použil ve větším 

množství herních cvičení oproti zbylým trenérům.  

Trenéři nejčastěji při rozvoji herních dovedností využívali průpravná cvičení, která 

byla u trenérů Jaroslava a Ondřeje zastoupena dvojnásobně oproti průpravným hrám. Herní 

cvičení tvořila malé množství cvičení ve všech tréninkových jednotkách u těchto dvou 

trenérů. Více herní cvičení využíval pouze trenér Petr.  

Z pohledu správného používání metodicko-organizačních forem zjištěné rozložení 

není ideální a podle odborné literatury by měly převažovat průpravné hry nad ostatními 

formami. Podle Plachého a Procházky průpravné hry mají obsahovat 50% činností 

v tréninkové jednotce u námi sledované kategorie. Stejné poznatky jsme zjistili při získávání 

informací ze zahraničních zdrojů a například německý fotbal má stejné procento zastoupení 

ve formách průpravných her v tréninkových jednotkách. 

Při pozorování využívání sociálně integračních forem v tréninkových jednotkách 

hráčů mladší přípravky trenéři nejčastěji využívali formu hromadnou a formu skupinovou 

(graf č. 31). Ve všech pozorovaných jednotkách byla individuální forma využita pouze 

čtyřikrát. Nejčastěji ji využil trenér Ondřej, a to dvakrát. Když porovnám využití sociálně 

integračních forem v tréninkové jednotce s doporučením, které jsme získali z odborné 

literatury, musím konstatovat, že pozorovaní trenéři tyto formy využívají správně a 

v dostatečné míře. 
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Při pozorování tréninkových jednotek bylo hned na první pohled zřetelné rozdílné 

vzdělání jednotlivých trenérů a z tohoto pohledu využívání všech složek, na které se 

zaměřujeme - správnost a četnost používání řídících didaktických stylů. Trenér Petr, který je 

držitelem UEFA A licence, v dotazníku odpověděl, že se již setkal s didaktickými styly, a to 

nejprve samostatně před studiem výše zmíněné licence, ale následně především při studiu 

licence, které je držitelem. V průběhu kurzu konkrétně probírali jednotlivé styly z hlediska 

teorie a následně je přenášeli při praktických cvičeních na hřišti do praxe.  

Oproti tomu trenér Jaroslav, který je držitelem C licence, odpověděl, že již o 

didaktických stylech slyšel, ale to je vše. Nevěděl, jaké máme didaktické styly a co jednotlivé 

pojmy znamenají. Po vysvětlení definic a použitých praktických příkladech, které jsme 

trenérovi vysvětlili, se snažil odpovědět na nejvhodnější styly při trénování mládeže a zmínil 

styl příkazový a praktický. A to přesně odpovídá stylům, které nejčastěji využívá při vedení 

tréninkové jednotky. 

Trenér Ondřej, který je držitelem UEFA B licence, odpověděl, že již o didaktických 

stylech slyšel, ale už si nepamatuje nic konkrétního a při vedení tréninkové jednotky vědomě 

žádný styl nevyužívá. Snaží se s dětmi pracovat podle svých zkušeností, načerpaných 

informací od kolegů a informací, které čerpá z knížek. U trenéra Ondřeje převládaly při 

vedení tréninkové jednotky tři didaktické styly, a to styl praktický, se samostatným 

objevováním a styl příkazový.  

Zaměříme-li se tedy na vedení tréninkových jednotek z hlediska řídících didaktický 

stylů a porovnáme-li jejich využití mezi jednotlivými trenéry, hned při prvním pohledu na 

graf (graf č. 32), který je na toto téma zaměřen, vidíme, že trenéři použili ze všech dostupných 

stylů pouze pět variant.  Nejčastěji styl praktický a styl se samostatným objevováním. Žádný 

z  pozorovaných trenérů nevyužil v tréninkové jednotce styl reciproční a styl se 

sebehodnocením.  

Trenéři na nižší výkonnostní úrovni, a to konkrétně Jaroslav a Ondřej, dále velice 

často využívali styl příkazový, který by se měl využívat u nejmenších dětí v omezené míře. 

Trenér Petr správně využíval při vhodném typu cvičení ve větší míře styl s řízeným 

objevováním, kde si děti hledají vlastní možnosti a objevují správné varianty při nácviku 

herních dovedností.  

Při porovnání tréninkových jednotek sledovaných trenérů s ukázkovými tréninkovými 

jednotkami, které vycházejí z odborné literatury (uvedena v teoretické části práce), se nejvíce 

přibližuje trenér Petr. Některé tréninkové jednotky jsou podle mého pozorování vedeny 
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správnou formou, a to jak z pohledu metodicko-organizačních forem, sociálně interakčních 

forem, tak z hlediska řídících didaktických stylů.  

Při porovnání obsahu a zaměření tréninkových jednotek u nás a v zahraničí použijeme 

poznatky, které jsme získali z české odborné literatury a zahraničních zdrojů. 

 Například v Německu se u nejmenších dětí zaměřují na celkový pohybový rozvoj. 

K tomu využívají především pohybové hry a všemožná zábavná koordinační cvičení. Často 

také využívají různé pomůcky, které doplňují základní pohybové dovednosti a tím pro děti 

vytvářejí zajímavější a zábavnější podmínky.  

Pro rozvoj herních dovedností používají stejné prostředky. Stejně jako u nás jsou 

nejčastěji využívané průpravné hry s míčem, které vyplňují 50% tréninkové jednotky. 

Následují cvičení pro rozvoj herních činností jednotlivce s míčem, a jak jsme již zmínili, 

zbytek tréninkové jednotky vyplňují činnosti pro utváření pohybové kultivace.  

Při porovnání pozorovaných trenérů a zahraničních zdrojů jsme dopěli k výsledkům, 

že tréninková jednotka trenéra Petra se svojí formou a náplní podobá struktuře tréninku v 

zahraničí. 

 

Hodnocení uvedených hypotéz 

V této kapitole také vyhodnotím formulované hypotézy. První hypotéza, která zní: 

,,Předpokládám, že trenéři na nejnižší výkonnostní úrovni budou nejčastěji využívat 

příkazový styl.ʻʻ se v mém výzkumu nepotvrdila. Budu-li pracovat s tím, že nejnižší 

trenérskou úroveň zastupuje trenér Jaroslav, který je držitelem licence C, podle mého 

pozorování nejčastěji využíval styl se samostatným objevováním, který byl nejčastěji součástí 

průpravných her. Tento styl využil celkem 9x. Příkazový styl oproti tomu použil 

v tréninkových jednotkách 8x. Příkazový styl byl nejčastěji používán u průpravných cvičení, 

která používal pro rozvoj herních dovedností. 

Druhá hypotéze, jejíž formulace zní: ,,Předpokládám, že na vyšší výkonnostní úrovni 

budou trenéři využívat široké spektrum didaktických stylů pro správný nácvik herních 

dovedností hráčů ve věku 6 – 8 let.“ se v mém výzkumu potvrdila, protože trenér Petr, který 

je držitelem trenérské licence UEFA A, použil v tréninkových jednotkách následující 

didaktické styly: příkazový, praktický s nabídkou, se samostatným objevováním a s řízeným 

objevováním, a to oproti zbylým dvou trenérům, kteří využili pouze čtyři didaktické styly při 

vedení tréninkové jednotky. 
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Třetí hypotéza: ,,Předpokládám, že trenéři UEFA A licence budou využívat širší 

znalosti a dovednosti při řízení tréninkového procesu.ʻʻ se v mé práci potvrdila. Po 

prostudování odborné literatury, která se zaměřuje na věkové období, jež souvisí s mou 

diplomovou prací, mohu potvrdit, že trenér Petr má podobné tréninkové jednotky, které 

odborná literatura uvádí - z hlediska obsahu, používání řídících didaktický stylů, složení 

metodicko-organizačních forem a správného využívání sociálně interakčních forem. 
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7  Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo zmapování problematiky nácviku herních dovedností a 

vliv trenéra na přirozený a správný vývoj hráčů ve věku 6–8 let. Pro získání informací o 

tréninkových jednotkách a chování trenérů při vedení tréninku jsme použili metodu 

pozorování. Po zhlédnutí všech tréninkových jednotek jsme k detailnějšímu zjištění použili 

polostrukturovaný rozhovor, který nám sloužil k přesnému zjištění informací od trenérů o 

námi zkoumaných stylech a formách. 

 V úvodních kapitolách práce jsme charakterizovali obecný vývoj dětí a poté jsme 

přešli na schopnosti, jež jsou nejvhodnější pro rozvoj v této věkové kategorii. Další částí jsou 

fotbalové dovednosti jednotlivce, které jsou klíčové v námi sledované kategorii mladší 

přípravky, a jejich správný postup při nácviku. Dále jsme se věnovali trenérovi a jeho 

správnému přístupu k dětem a vhodnosti využívání metodicko-organizačních forem, sociálně 

interakčních forem a řídících didaktických stylů v kategorii mladší přípravky. 

 Důležitou součástí práce je část o vhodné struktuře tréninkové jednotky u námi 

zvolené kategorie s příklady jednotlivých cvičení, kde uvádíme tréninkové jednotky podle 

Plachého a Procházky, Weisera a ukázku zaměření německého tréninku v naší věkové 

kategorii. 

 V praktické části práce jsme se věnovali porovnání a vyhodnocení výsledků, které 

jsme získali při pozorování a analyzování tréninkových jednotek na různých výkonnostních 

úrovních, konkrétně v Bernarticích, v Milevsku a v Písku. Zde bych také chtěl poděkovat 

trenérům, kteří mi umožnili sledování tréninkových jednotek a následně ochotně odpovídali 

na otázky v polostrukturovaném rozhovoru, vedeném po zhlédnutí všech tréninkových 

jednotek jejich mužstva. 

V tréninkových jednotkách byly při způsobu vedení zřetelné rozdílné tréninkové 

schopnosti a dovednosti pozorovaných trenérů, které mají přímý vliv na správný nácvik 

herních dovedností.  

Na závěr bych chtěl připomenout, že pro kvalitní tréninkový proces je důležité nejen 

dostatečné vzdělání a správný přístup k fotbalu, ale hlavně správný přístup k dětem - 

porozumět jim, být schopen naslouchat, vcítit se do jejich myšlení, nechovat se k nim jako 

k dospělým, pracovat s každým jedincem individuálně, podle dostupných poznatků.  
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Nejdůležitější je, aby se děti fotbalem bavily, začlenily sport do svého života, protože 

s sebou nese mnoho pozitivních skutečností, které utvářejí osobnost každého jedince. 
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Příloha 3: Dotazník pro trenéra TJ Sokol Bernartice 

 

Jméno: Jaroslav 

Oddíl: TJ Sokol Bernartice 

Věk: 43 

Trenérská licence: UEFA C 

 

1. Jak dlouho trénujete a jaké máte zkušenosti s trénováním? 

Trénuji 6 let. S trénováním jsem začal, když můj první syn začal hrát fotbal v našem 

oddíle, kde jsem dlouhá léta hrával fotbal. Důvod byl ten, že nebyl trenér, který by děti 

trénoval. Ze začátku jsem trénoval bez licence. Postupem času jsem si udělal nejnižší 

trenérskou licenci.  

 

2. Jak probíhá Váš týdenní mikrocyklus? 

V týdnu trénujeme dvakrát. Dokud to umožní počasí, tak venku na hřišti. V zimním 

období využíváme tělocvičnu na základní škole. V měsících, kdy trénujeme venku, tak 

máme většinou na víkend naplánovaný zápas. Snažíme se o to, aby kluci měli 

dostatečné herní vytížení. 

 

3. Setkal jste se s pojmem didaktické řídící styly? 

Už jsem o tom někdy slyšel.  

 

4. Používáte je v tréninku? Jaké nejčastěji? 

(Po vysvětlení, jaké jsou typy řídících didaktických stylů a co didaktické řídící styly 

znamenají, se trenér zamýšlí, jaké styly využívá.) 

Nejčastěji používám příkazový a praktický styl. 

 

5. Jaké didaktické styly jsou podle vás nejlepší k využití u mladší přípravky? 

Asi příkazový, praktický. 



 

 

6. Jak využíváte sociálně interakční formy v tréninku mladší přípravky? 

(Tazatel vysvětlil odpovídajícímu definici sociálně interakčních forem.) 

Nejčastěji využíváme ve cvičeních formu hromadnou. Při nácviku individuálních 

herních činností používáme především formu skupinovou. Občas když je na tréninku 

druhý trenér, snažím se dětem herní dovednosti vysvětlit individuálně. Třeba při 

střelbě nebo přihrávce. 

 

7. Jakým metodicko-organizačním formám přikládáte větší důležitost při 

tréninkovém procesu mladší přípravky? 

(Tazatel vysvětlil odpovídajícímu definici sociálně interakčních forem.) 

V tréninku využíváme nejčastěji průpravné cvičení při nácviku většiny herních 

dovedností a to střelbě, vedení míče, přihrávce i zpracování. Poté využíváme 

průpravné hry hlavně formou všech variant malých forem fotbalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 4: Dotazník pro trenéra FC ZVVZ Milevsko 

 

Jméno: Ondřej 

Oddíl: FC ZVVZ Milevsko 

Věk: 38 

Trenérská licence: UEFA B 

1. Jak dlouho trénujete a jaké máte zkušenosti s trénováním? 

S trénováním jsem začal před devíti lety, když jsem se poprvé dlouhodobě zranil a 

chtěl jsem zůstat u fotbalu. Začínal jsem u kategorie starších žáků, kde jsem dělal 

asistenta hlavnímu trenérovi. S hráči jsem zůstal dva roky. Poté jsem se přesunul do 

mladších žáků, kde jsem trénoval tři roky. Následně jsem měl dva roky trenérské 

volno a teď již třetím rokem pracuji u kategorie mladších přípravek. Celou dobu 

působím zde ve fotbalovém klubu v Milevsku.  

 

2. Jak probíhá Váš týdenní mikrocyklus? 

Máme dvě tréninkové jednotky týdně a snažíme se pravidelně hráče zapojovat do 

přípravných utkání, která jsou nejčastěji o víkendu. 

 

3. Setkal jste se s pojmem didaktické řídící styly? 

Setkal jsem se s nimi na licenci, kterou jsem studoval před několika lety. Ale již si 

z toho moc nevybavuji. 

 

4. Používáte je v tréninku? Jaké nejčastěji? 

(Po vysvětlení, jaké jsou typy řídících didaktických stylů a co didaktické řídící styly 

znamenají, se trenér zamýšlí, jaké styly využívá.) 

Vědomě je nepoužívám, ale jak to teď slyším, tak nejčastěji asi používám příkazový 

styl a styl se samotným objevováním. 

 

 



 

5. Jaké didaktické styly jsou podle vás nejlepší k využití u mladší přípravky? 

Jak jsem již řekl, nepoužívám je a na licenci jsem o tom jen zaslechl a to je již delší 

dobu. Od té chvíle jsem se s nimi vědomě nesetkal. 

6. Jak využíváte sociálně interakční formy v tréninku mladší přípravky? 

(Tazatel vysvětlil odpovídajícímu definici sociálně interakčních forem.) 

Nejčastěji využívám formu hromadnou a poté formu skupinovou. Hromadnou formu 

využívám, když jsem na tréninku sám a trénuji s dětmi práci s míčem v prostoru. A 

samozřejmě při hře, když hrajeme všichni fotbal. Skupinovou u menších forem her a 

při drilových cvičeních pro nácvik herních činností. 

 

7. Jakým metodicko-organizačním formám přikládáte větší důležitost při 

tréninkovém procesu mladší přípravky? 

(Tazatel vysvětlil odpovídajícímu definici sociálně interakčních forem.) 

Nejvíce asi průpravným cvičením a potom průpravným hrám. Hodně využíváme 

různých honiček a pohybových her v tréninku. Důležité je, aby se hráči na tréninku 

bavili a chodili sem rádi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 5: Dotazník pro trenéra FC Písek 

 

Jméno: Petr 

Oddíl: FC Písek 

Věk: 36 

Trenérská licence: UEFA A 

 

1. Jak dlouho trénujete a jaké máte zkušenosti s trénováním? 

Trénuji již cca 18 let v FC Písek. Celou dobu se věnuji mládeži, v současné době 

v kategorii přípravek kat. U8. 

2. Jak probíhá Váš týdenní mikrocyklus? 

Trénujeme 2-3x týdně, 1x týdně máme MU nebo PU, popř. TU. Přes zimu trénujeme 

v tělocvičně nebo v hale, kde je TJ zaměřená na pohybovou průpravu, obratnost, různé 

hry, soutěže a základní gymnastické prvky. Na hřišti venku je TJ zaměřena na HČJ, 

samozřejmě i venku se děláme veškeré věci, které se dělají v tělocvičně. 

3. Setkal jste se s pojmem didaktické řídící styly? 

Ano. Před několika lety sám při samostudiu. Před dvěma lety jsme dělal UEFA A 

licenci, kde se tyto styly probírají důkladněji. Já jsem již o nich věděl. 

4. Používáte je v tréninku? Jaké nejčastěji? 

Samozřejmě začínám příkazovým, neboť trenér musí TJ nějak připravit a následně 

vést. V tréninku se mi objevují všechny styly. Já osobně hodně využívám didaktický 

styl s řízeným nebo samostatným objevováním. 

 

5. Jaké didaktické styly jsou podle vás nejlepší k využití u mladší přípravky? 

Jak jsem již psal, tak pro rozvoj dětí v 6-8 let je nejlepší didaktický styl s řízeným 

nebo samostatným objevováním. Tento styl děti využijí i v běžném životě.   

 

 



 

6. Jak využíváte sociálně interakční formy v tréninku mladší přípravky? 

Všechny tři. Děti pracují individuálně, tímto se nejvíce zdokonalují v HČJ. K tomuto 

potřebujeme velký počet trenérů, ale i rodičů. Jinak nejvíce používám skupinový 

trénink, kde máme u každé skupiny jednoho trenéra, děti můžeme rozdělit podle 

výkonnosti. Samozřejmě občas se v TJ objeví hromadná forma. 

 

7. Jakým metodicko-organizačním formám přikládáte větší důležitost při 

tréninkovém procesu mladší přípravky? 

Především pohybovým a průpravným hrám. Při pohybových hrách zjišťují děti svůj 

pohyb, zdokonalují se, zlepšují. Tyto děti by si měly stále hrát, proto využívám 

v tréninkovém procesu průpravné hry nejenom fotbalové. 

 


