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Abstrakt 

Název práce: Efektivita cvičebního času v tréninkové jednotce u hráčů fotbalu 

v kategorii U11. 

 

Cíl práce: Cílem práce je zjistit a zhodnotit využitelnost času v tréninkové jednotce 

(aktivní vs. ztrátový čas) hráčů fotbalu v kategorii starší přípravky U11. Současně je cílem 

komparace hodnot aktivního a ztrátového času v tréninkové jednotce z hlediska 

výkonnostní úrovně sledovaných klubů (profesionální vs. amatérský klub). 

 

Metody řešení: Dvě tréninkové jednotky byly zaznamenány u dvou mládežnických týmů 

z profesionálních klubů (1. Liga) a u dvou týmů z amatérských klubů (divize = 4. Liga). 

Metoda nepřímého pozorování (videozáznam) byla použita pro sběr dat. 

 

Výsledky práce: Efektivita tréninkového času se významně nelišila u přípravkových 

týmů z profesionálních kubů (40%) a amatérských klubů (42%). Významné rozdíly 

nebyly zjištěny ani v efektivitě tréninkového času mezi dvěma týmy z odlišných 

profesionálních klubů (46% vs. 37%). Mezi týmy z profesionálních a amatérských klubů 

nebyl též zjištěn rozdíl ve velikosti ztrátového času vyjádřeného časem, kdy probíhá 

cvičení a kdy neprobíhá cvičení (24% vs. 29%).  

 

Klíčová slova: Fotbal, aktivní čas, ztrátový čas, tréninková jednotka, starší přípravka 



 

 

 

Abstract 

Name: Efficiency of training time in soccer players in category U11 

 

Objective: The aim of the thesis is to find and evaluate the time utilization of football 

players in the U11 category in the training unit (active vs loss time). Second goal is to 

compare the values of active and loss time in the training unit in terms of the performance 

level of the watched clubs (professional vs. amateur club). 

 

Methods: Training units were filmed on our own camera. Then the filmed material was 

analyzed and evaluated. 

 

Results: We found no significant differences in efficiency of a training time during 

training sessions between teams from a professional and amateur clubs in category U11 

(40% vs. 42%). No significant difference was also found in efficiency of the training time 

between two teams from professional clubs (46% vs. 37%). Finally, we did not reveal any 

significant differences between teams from professional and amateur clubs in an inactive 

time during training sessions, which was expressed as differences between the time when 

exercise runs and break (24% vs. 29%). 

 

Keywords: Football, active time, lost time, training, under eleven 
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1. ÚVOD 
 

Fotbal od malička patřil a stále patří k důležité součásti mého života. Ačkoli již nehraji 

aktivně na té nejvyšší úrovni, které jsem kdy dosáhl, jsem stále aktivní hráč. Svou hlavní 

náplň ve fotbale nyní vidím v trénování malých fotbalistů. Rád bych jim předal své 

zkušenosti a poznatky, které jsem nabyl a stále nabývám. Díky studiu na FTVS UK můžu 

taktéž uplatnit poznatky a zkušenosti na poli trenérském. Nyní působím jako trenér 

fotbalistů přípravkových kategorií, proto jsem zvolil téma této práce u hráčů právě v této 

kategorii.  

Fotbal, stejně jako ostatní sportovní hry je především hra. U nejmenších dětí je tedy 

důležité aby si vytvořili kladný vztah ke sportu jako takovému a hrou se hlavně bavili a 

chodili na tréninky s nadšením a těšili se na další. Pokud trenér, nebo učitel děti nedokáže 

zaujmout a připravit cvičební jednotku tak, aby je bavila, děti nebudou dávat pozor, budou 

zlobit a na tréninky se nebudou těšit. Nejnovější trendy a odborná literatura se tímto 

tématem hodně zabývá, avšak realita je často jinde. Někteří trenéři nedokáží rozlišit 

trénink dětí od tréninku dospělých a odmalička své svěřence drilují. Aby byl trénink pro 

děti zábavný a přínosný, musí být organizačně a obsahově dobře připravený.  

V této práci bude tedy sledována efektivitu času v tréninkové jednotce ve dvou různých 

výkonnostních kategoriích. Kategorie jsou rozděleny na profesionální a amatérské kluby, 

dle mužských A týmů. Pomocí videozáznamu bude porovnáván aktivní versus ztrátový 

čas během tréninkové jednotky a následně bude porovnán napříč výkonnostními 

kategoriemi. Tréninkové jednotky byly natáčeny na vlastní videokameru a sledované jevy 

poté převedeny do předem připravených archů a následně do přehledné tabulkové a 

grafické podoby. Sledované jevy by měly ukázat rozdíly napříč výkonnostními 

kategoriemi. 

Sledovaným kluby v této práci jsou AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, FK Motorlet 

Praha a SK Aritma Praha.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

 2.1 ONTOGENEZE HRÁČŮ V PŘÍPRAVKOVÝCH 

KATEGORIÍCH 
  

Vývoj člověka, jako jedince se v odborné literatuře označuje pojmem ontogeneze. V 

průběhu vývoje člověka se úroveň motoriky odráží od funkční aktivity lidského 

organizmu. Je základním projevem i podmínkou optimálního tělesného i duševního 

vývoje člověka od početí až po dosažení nejvyššího věku (Hájek 2001). Siegelman a kol. 

(2009) popisuje ontogenezi jako systematické změny nastávající u jedince během celého 

života tj. od početí až po smrt. Dle Henryho (1996) je lidský vývoj dlouhodobým 

procesem, jenž vede k sexuální a fyzické vyspělosti. Dle Čelikovského (1990) je 

ontogeneze rychlým opakováním fylogeneze. Toto tvrzení potvrzují některé vývojové 

znaky člověka, vyskytující se ještě v děloze – ochlupení, postavení očí do stran, ocásek. 

Dále to jsou některé pohyby člověka ihned po narození, tzv. postnatální reflexy. Dle 

Čelikovského (1990) se v období nemluvněte, batolete, předškolního věku a částečně také 

v rané fázi prepubescence jedinci příslušných věkových skupin vzájemně příliš motoricky 

neliší. Taktéž tomu bývá i ve stáří. Od narození je motorika a fyzický vývoj ovlivněn 

časem. S postupem času přebírá vliv na motoriku vnější prostředí a celý výchovný systém. 

Dle Heluse (2004) se různí vývojové koncepce. Zde se omezuje na sedm raných stádií, 

které zahrnují dětský věk a dospívání. Helus (2004) je rozděluje takto: 

1. prenatální stadium 

2. kojenecké stadium 

3. batolecí stadium 

4. stadium předškolního věku 

5. stadium raného školního věku 

6. stadium pubescence 

7. adolescence 

Hájek (2001) rozděluje periody vývoje na jednotlivá období. Mládí, dospělost a stáří. Na 

základě literatury uvádí následující rozdělení: 

Mládí 0-20 let 

období dětství 0-11 let 

• stadium I. dětství 0-1 rok 

• stadium II. Dětství 1-3 roky 
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• stadium předškolního dětství 3-6 let 

• stadium mladší školní věk 6-11 let 

období dospívání 11-20 let 

• stadium pubescence 11-15 let 

• stadium adolescence 15-20 let 

 

Dospělost 20-60 let 

• období mladší dospělosti 20-30 let 

• období střední dospělosti 30-45 let 

• období starší dospělosti 45-60 

Stáří 60 a více let – senium 

• období stáří 60-75 let 

• období kmenství 75 let a více 

 

Obrázek č. 1 ukazuje změnu somatických rozměrů během ontogeneze člověka. 

 

Obrázek č. 1 - Změna somatických rozměrů během ontogeneze (Havelková, 2010, str. 33) 
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2.1.1 Období mladšího školního věku (6-10 let) 

 

Dle Hájka (2001) je vývoj v tomto stadiu ontogeneze ovlivněn školní docházkou, 

kdy je značně narušen hravý způsob života dítěte. Dítě se učí podrobování se autoritě, 

prochází procesem socializace, který dává příležitost k diferencovanějším hrám. Osvojuje 

si také roli žáka. 

Dle Kohoutka, Hendla, Véleho, Hirtze (2005) tato etapa, až do nástupu puberty, 

bývá označována jako období zlatého věku motoriky neboli zlatý věk motorického učení. 

Případně jako věk obratnosti, nebo šikovnosti. Jde o období, ve kterém se dynamicky 

rozvíjí koordinační přírůstky. Zdokonaluje se celková koordinace v hrubé i jemné 

motorice. Organizmus dítěte v tomto období disponuje příznivými předpoklady pro 

osvojování motorických činností. Zejména: nízká hmotnost, výhodné pákové poměry na 

jednotku síly, zlepšují se intelektové schopnosti a tím se zvyšuje také koncentrace. Též se 

zlepšuje činnost analyzátorů. „V důsledku zdokonalování mechanismů řízení a souvislých 

přírůstků svalové síly je organizmus schopen vykonávat pohyby rychleji a přesněji“. 

(Kohoutek, Hendl, Véle, Hirtz, 2005). Dále se v tomto období zlepšuje koordinace všech 

pohybů těla. Až prudce se rozvíjí rychlost pohybů ruky, především mezi 8. a 10. rokem 

života. Zprvu tak bývá na úkor přesnosti pohybu. K udržení rovnováhy již není nutná 

opora obou dolních končetin. Hirtz v Kohoutek, Hendl, Véle, Hirtz (2005) uvádí, že 75% 

z celkového objemu přírůstků koordinačních předpokladů dosahuje organizmus dítěte do 

věku 12 let. 

Čelikovský (1990) uvádí dva biologické a psychologické stupně. První od šesti do 

osmi let a druhý od osmi do jedenácti let. 

 

2.1.2 Tělesný vývoj v mladším školním věku 

 

Dle Buzka a kol. (2007) jsou přírůstky tělesné váhy i výšky pozvolného a 

rovnoměrného rázu, tím dochází k zajištění pravidelného nárůstu tělesné energie, který je 

spojen se zvyšováním výkonnosti organismu. Perič a kol. (2012) uvádí, že výška se 

zvyšuje pravidelně o 6-8 cm ročně, s tím je spojen plynulý rozvoj vnitřních orgánů a 

krevního oběhu. Plíce a vitální kapacita plic se postupně zvětšují.  Dochází také ke 

změnám v tělesné proporci, největší prodloužení registrujeme u dolních končetin. Srdce 

je oproti velikosti tělu příliš malé, proto je i nižší funkčnost oběhového systému. Funkce 

mozku jsou pravidelné, avšak dříve se projevuje únava (Buzek a kol. 2007). Dle Periče a 
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kol. (2012) dochází k ustalování zakřivení páteře, osifikace kostí pokračuje rychlým 

tempem, kloubní spojení jsou však ještě velmi měkká a pružná. Mozek dítěte je připraven 

ke zvládání složitějších a koordinovanějších pohybů již na začátku tohoto období (Kaplan, 

Válková, 2009). 

 

2.1.3 Psychický vývoj v mladším školním věku 

 

Toto období je typické přibýváním nových vědomostí, začíná se rozvíjet paměť a 

představivost. Dítě se soustředí spíše na jednotlivé věci, unikají mu souvislosti. Děti 

chápou jen takové situace a pojmy, které mohou uchopit. Téměř vůbec nerozumí, nebo 

jen velmi málo, že existují oblasti, na které si nelze sáhnout. Proto pokyny k dětem „Musíš 

pořádně trénovat, abys byl jednou výborný“ nemají téměř žádný účinek. Děti bývají často 

impulzivní a rychle se u nich střídá pocit radosti a smutku. Nedokáží sledovat dlouhodobý 

cíl. Doba, po kterou se dítě dokáže pně soustředit je v rozmezí 4-5minut, poté nastává 

útlum a roztěkanost. (Perič a kol. 2012) 

 

Zacharová (2012) charakterizuje vývoj kognitivních funkcí následovně: 

 

Pozornost – schopnost soustředění, rozsah pozornosti a aktivní úmyslná pozornost se 

zvyšuje. 

Paměť – nástup logické a úmyslné paměti, na úkor paměti bezděčné. 

Myšlení – dítě přestává být závislé na svých přáních a fantazii, začíná se zajímat o reálný 

svět (škola, čtení, počítač, televize). 

Řeč – prodlužuje se délka vět, zdokonaluje se slovní projev a rozšiřuj slovní zásoba. 

Učení – pokus – omyl je nejčastější metodou, kterou dítě využívá. Jde o metodu, kdy 

nevyužívá k učení žádnou další osobu. 

 

2.1.4. Pohybový vývoj v mladším školním věku 

 

Dle Periče (2012) je pohybový vývoj charakterizován vysokou a spontánní 

pohybovou aktivitou. Nově naučené dovednosti bývají rychle chápány a zvládnuty, avšak 

mohou mít krátké trvání. Pokud nejsou často opakovány, dochází k jejich zapomínání. 

Charakteristické pro dětskou motoriku je postrádání úspornosti pohybu. Jak již bylo 

zmíněno výše, období mezi deseti až dvanácti lety je označováno jako zlatý věk motoriky. 
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Tedy toto období je nejpříznivější pro motorický vývoj. Dětem v tomto období stačí 

dokonalé provedení ukázky a jsou schopni napoprvé požadovaný pohybový úkol 

zvládnout. Jistota v provádění činností se zvyšuje. Na konci tohoto období jsou děti 

schopni zvládat i náročnější na koordinaci zaměřené cvičení. 

Tuto věkovou kategorii charakterizují dvě kritická období. Dle Votíka a Zalabáka (2011) 

to jsou: 

1. Vstup do školy, kdy se výrazně mění režim dne. 

2. Období zpomalení růstu jako přípravy na pubertu. 

 

2.1.5 Období staršího školního věku (11-15 let) 

 

Dle Kohoutka, Hendla, Véleho, Hirtze (2005) se z hlediska vývoje koordinace 

jedná o období koordinační nestability a koordinační přestavby. Dle Periče a kol (2012) 

jde o období, ve kterém se přechází od dětství k dospělosti. Vyznačuje se značnými 

psychickými a biologickými změnami. Vysoké tempo a průběh biologicko-

psychosociálních změn je způsobeno činností endokrinních žláz a rozdílnou produkcí 

jejich hormonů. Toto období můžeme ještě rozdělit na další dvě, charakterem nestejné 

fáze. První fáze, provázena bouřlivým obdobím prepubescence dosahuje vrcholu kolem 

třináctého roku života. Po této fázi nastupuje klidnější fáze puberty, která končí kolem 

patnáctého roku života dítěte. 

 

2.1.6 Tělesný vývoj ve starším školním věku 

 

V tomto období dochází dle Periče (2012) k stále rychlejšímu růstu. Tyto růstové 

změny však mohou po 13. Roce života zaznamenat negativní dopad na kvalitu pohybu 

dítěte. Růst celého organismu neprobíhá rovnoměrně. Dolní končetiny rostou rychleji než 

trup. Růst do výšky probíhá intenzivněji než růst do šířky. V pubertálním věku je důležité 

formovat návyky správného držení těla, neboť rychlý růst přináší vyšší náchylnost ke 

vzniku některých poruch pohybového aparátu. Dochází také k výraznému rozvoji 

hormonální činnosti. Na konci tohoto období jsou již jasně zřetelné sexuální rozdíly mezi 

chlapci a dívkami. 

 

2.1.7 Psychický vývoj ve starším školním věku 

 

Perič (2012) považuje období staršího školního věku (pubertu) za klíčové období 
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ve vývoji psychiky. Především hormonální aktivita působí a ovlivňuje emotivní vztahy, 

projevy dětí k druhému pohlaví, ke svému okolí a může působit na chování ve sportovní 

činnosti, jak pozitivně, tak i negativně. U dětí se v tomto období rozvíjí paměť, rozšiřují 

se obzory po stránce rozumové, objevuje se logické i abstraktní myšlení. Dítě se dokáže 

déle soustředit. Dále bývá typická náladovost. Pubescenti začínají usilovat o svůj vlastní 

názor a samostatnost, což se někdy projevuje velkou kritičností okolí. 

 

2.1.8 Pohybový vývoj ve starším školním věku 

 

Perič (2012) uvádí, že tělesná výkonnost zdaleka nedosahuje svého maxima. 

Dochází zde k dobré schopnosti přizpůsobení, což je dobrým předpokladem pro trénink. 

Tělesný vývoj i růst není ukončen, stále pokračuje. Pomalu však spěje ke svému konci. 

Limitujícím faktorem v tréninku je osifikace kostí, která snižuje výkonnost. Typickým 

charakteristickým rysem je rychlé chápání a schopnost učit se novým pohybovým 

dovednostem. Pohyby, které se dítě naučí v tomto období, jsou většinou pevnější než ty, 

které se učí v dospělosti. U pubescentů se především zhoršuje schopnost přesnosti a 

plynulosti pohybu. 

 

2.2 CÍLE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY DĚTÍ 
 

Nejdůležitější je si uvědomit, že nelze v tréninku dětí a mládeže kopírovat trénink 

dospělých. Faktory jako co nejlepší umístění v tabulce, získávání bodů, vyhrát za každou 

cenu následující utkání, které jsou typické pro dospělé, by měly v tréninku dětí stát 

v pozadí. Například neodpovídající zatěžování vede k nežádoucím odpovědím dětského 

organismu. Jak v oblasti anatomicko-fyziologické, tak i psychické. V tréninku dětí jde 

v první řadě o proces učební a výchovný, až poté o proces zdatnostní. Hlavním úkolem 

je v tréninku dětí je učit a naučit hráče dané sportovní hře. Vytváří se nové pohybové 

programy v rámci nervosvalové soustavy. Jde o programy specifické pro fotbal, tak i o 

programy, které se dají využít všeobecněji v jiných pohybových činnostech. Dominantní 

by v tréninku dětí měl být nácvik a zdokonalování herních i obecně pohybových 

dovedností. Zejména by se měly rozvíjet dovednosti individuální. (Votík, Zalabák, 2011). 

(Votík, 2003) považuje za další důležitou charakteristiku v tréninku dětí perspektivnost. 

U dětí samozřejmě nemůže chybět zaměření na přítomnost. Zaměření do budoucna by 

však mělo převyšovat.  
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Dle Dovalila (2002) můžeme rozdělit sportovní přípravu na tyto etapy:  

 Etapa sportovní před-přípravy (všestrannost) 

 Etapa základního tréninku (všestrannost spojená úzce s konkrétním sportem) 

 Etapa specializovaného tréninku (specializace na konkrétní sportovní odvětví) 

 Etapa vrcholového tréninku (specializace a rozvoj výkonnosti na maximální 

úroveň) 

 

2.2.1 Motorické učení 

 

Buzek a kol. (2007) považuje za základní lidské činnosti učení, hru a práci. V 

životě získává člověk veškeré vědomosti, dovednosti a návyky převážně učením. 

Zjednodušeně Buzek a kol. (2007) popisuje učení jako proces, v němž si člověk osvojuje 

nové poznatky a činnosti a též rozvíjí své schopnosti. 

Základní druhy učení: 

– učení motorické (učení se pohybům) 

–  učení intelektové: a) pamětní (zapamatování si výsledků) 

                                           b) řešení problémů (přemýšlím, řeším situace) 

– učení sociální (normy chování nezbytné pro soužití ve skupině) 

 

2.2.2 Motorické dovednosti 

 

Jednu z prvních definic o dovednostech uvádí Pear (1927), že je dovednost 

osvojená v učebním procesu. Barlett (1948) doplňuje, že dovednost zahrnuje široké 

spektrum, například dovednosti doktorů, hráčů kriketu, matematiků. Proto Pear (1948) 

upravil svou definici a uvádí, že pokud se jedná o dovednost, musí zde být svalová 

intervence. Motorické dovednosti jsou dle Jansy a kol. (2012) naučené, učením získané 

pohybové programy, umožňující správnou techniku a rychlé provedení pohybové 

struktury v rámci pohybových činností. Tyto činnosti zpravidla zahrnují více dovedností. 

Ve sportovních hrách se setkáváme například s herními činnostmi jednotlivce (přihrávka, 

driblink, střelba, aj.), v gymnastice to jsou prvky a cviky (kotoul, přemet, salto), v plavání 

to jsou plavecké způsoby (kraul, znak, motýlek, prsa), v atletice disciplíny (vrhy, hody, 

běhy, aj.). 
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Podle kritéria složitosti rozděluje Jansa a kol. (2012) motorické dovednosti na: 

– jednoduchý pohyb (úhyb před letícím míčem směřující do zámezí) 

– pohybový akt (sled několika na sebe navazujících pohybů) 

– pohybová operace (několik pohybových aktů) 

– pohybová činnost (souhrn více pohybových operací) 

 

 

2.2.3 Druhy motorického učení 

 

Z pohledu edukace je proces motorického učení sled kontinuálních změn na úrovni 

osvojených motorických dovedností.  Podle převahy kognitivních procesů, interakčních 

vztahů, regulace i aktivity učících se subjektů i činnost edukátora rozlišuje Jansa a kol. 

(2012) pět základních druhů motorického učení. Učení imitační, instrukční, 

zpětnovazební, problémové a ideomotorické. 

 

1) Imitační učení – nejrozsáhlejší druh učení. Využívá se především u začátečníků. 

Důležité je v rámci ukázky správné předvedení pohybu. 

2) Instrukční učení – představa pohybu je vytvořena dle instrukcí neboli slovních 

pokynů. Tento druh učení je velmi náročný na abstrakci, neboť jedinec musí obsah 

instrukce zanalyzovat a zpracovat, než začne s prvními pokusy.  

3) Zpětnovazební učení – zpětná vazba (informace) je pro učení nezbytná, bez ní by 

nedošlo k pokroku v učení. Nositel zpětné vazby bývá učitel (trenér), v tomto 

případě se jedná o zpětnou vazbu vnější. Kdežto vlastní vyhodnocení činnosti 

(pohybu), je označováno jako zpětná vazba vnitřní. Zpětnou vazbu můžeme 

rozlišit podle dalších několika faktorů. Například jedná se o informaci o 

konečném výstupu, nebo výsledku, jde o výsledkovou zpětnou vazbu. Jedná-li se 

o informaci z průběhu pohybu, jde o průběhovou zpětnou vazbu.  

4) Problémové učení – toto učení patří k náročným druhům motorického učení, které 

vyžaduje samostatnost a tvořivost. Ve většině případů se aplikuje u vyspělejších 

jedinců. Před každým praktickým pokusem zpravidla nastává „myšlenková 

analýza vzniklé problémové situace, završená formulováním hypotézy“. Tj. 

představy, jak by se dal daný úkol řešit. Tento způsob učení se velmi často 

uplatňuje u činností méně předvídatelných a otevřenějších např. sportovní hry. 

5) Ideomotorické učení – toto učení je velmi obtížné na abstraktní myšlení a 
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vyžaduje přiměřenou koncentraci. Nemůže však plně zastoupit praktické cvičení, 

ale může být jeho vhodným doplňkem. 

 

 

2.3 CHARAKTERISTIKA STARŠÍ PŘÍPRAVKY U10-U11 
 

Z hlediska cílů (zdravotní, výchovné) je starší přípravka charakterizována 

návazností cílů z předchozího období, které jsou v duchu základního dodržování hygieny 

a čistoty. Důležitým faktorem je kladení důrazu na správné držení těla. Děti se učí 

skupinovému chování, učí se respektovat druhé. Z části se snaží naučit ohodnotit svůj 

výkon i v porovnání s ostatními (Fajfer, 2005). 

Dle Fajfera (2005) je toto období důležité k zdokonalování naučených dovedností 

a jednoduchých kombinací. Naučené dovednosti se spojují v pohybové řetězce, 

především herní činnosti jednotlivce útočné a obranné. Dále, prostřednictvím hry 

následuje nácvik a zdokonalování herních dovedností, kdy se děti učí sami rozhodovat. 

Většinou mají zjednodušená pravidla. Seznamují se se základy taktiky jak v útočné, tak 

v obranné fázi hry. Poznávají specifika jednotlivých hráčských postů. Neustále se 

pokračuje ve všestranném pohybovém rozvoji dětí.  

 

2.3.1 Obsah učení ve starší přípravce 

 

Dle Fajfera (2005) je důležitá plynulost a návaznost tréninku na obsah, který se 

děti naučily v předchozí kategorii (mladší přípravka). Jde především o zdokonalování 

zvládnutých dovedností, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, průpravné hry. 

Dochází k nácviku individuálního taktického jednání v závislosti na různých hráčských 

postech. V tomto období dochází také k nácviku standartních situací jako kop od branky, 

autové vhazování, rohový kop, střídání. Cílem je také trénink a hra brankáře. 

Dovalil a kol. (2002) uvádí, že hráči starší přípravky spadají do základní etapy 

tréninku. Etapu základního tréninku charakterizuje především postupný růst speciální 

výkonnosti, který se uskutečňuje na základě všestranné přípravy. Obecné úkoly této etapy 

dle Dovalila a kol. (2002) jsou:  

 osvojování základů sportovní techniky 

 rozvoj základních pohybových schopností 

 osvojení si základních vědomostí o zvoleném sportu 

 rozvoj osobnosti sportovce a trvalého vztahu k tréninku 
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 odpovídající podíl všestrannosti, kompenzující vliv specializace 

 požadavek na pestrost tréninkového procesu 

 rozvíjet základy psychologického působení, motivace 

 

Dle Plachého a Procházky (2014) trénink ve starší přípravce volně navazuje na 

mladší přípravku. Obsahově ani objemově se výrazně neliší. Především by tréninková 

jednotka měla obsahovat následující složky. Viz graf č. 1. 

 

 Cvičení a hry na individuální činnost s míčem – každý s míčem, nebo 

ve dvojicích 

 silově – rychlostně – obratnostní cvičení a pohybové hry 

 fotbalové hry a herní cvičení 1:1, 2:2, 3:1 atd. Fotbal dvojic až šestic, 

poziční hry. 

 Strečink a kompenzační cvičení po tréninku (od U9) 

 

Graf č. 1 Obsah tréninku ve starší přípravce (Plachý, Procházka, 2014) 
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2.4 HERNÍ VÝKON  

 

Dle Buzka (2007) „Herní výkon charakterizujeme jako aktuální projev speciali-

zovaných předpokladů hráčů (jako výsledek adaptace) v herních činnostech zaměřených 

na řešení herních úkolů v ději utkání. Výkon je souborem komponent. To znamená, že jde 

o integrovaný projev mnoha tělesných a psychických funkcí hráče“. Nezbytnou podmín-

kou kvalitního herního výkonu v jakékoli hráčské funkci je podle Buzka (2010a) pestrý 

dovednostní potenciál hráče v různě obtížných herních situacích. Nedostatečná úroveň 

těchto dovedností pak jasně ztěžuje efektivitu spolupráce mezi hráči samotnými. Dle 

Votíka (2005) je výkon jak hráče, tak týmu dán určitým souborem faktorů, které jej pod-

miňují. Tyto faktory můžeme rozdělit dle různých kritérií do dvou skupin. Faktory dis-

poziční a situační. 

 

Dispoziční faktory: 

Tyto faktory jsou podmíněny vlastními předpoklady každého hráče k hernímu výkonu, 

tím rozumíme úroveň jeho pohybových schopností a herních dovedností, kvalitu řídící 

činnosti CNS, psychických procesů a osobnostní i somatické charakteristiky. 

Situační faktory: 

Tyto faktory jsou dány vnějšími podmínkami, ve kterých probíhá herní výkon, jejich slo-

žitostí a proměnlivostí. 

U těchto dvou skupin se nachází velké množství různých faktorů, které jsou navzájem 

propojeny, mohou se ovlivňovat a také doplňovat a do určité míry zastupovat a tím se 

podílejí na konečném herním výkonu. 

Ve fotbalu rozlišujeme dva základní druhy herního výkonu, a to:  

 individuální herní výkon 

 týmový herní výkon 

 

2.4.1 Individuální herní výkon 

 

Podle Fajfera (2005) představuje individuální herní výkon (IHV) hráče zvláštní 

druh určitého výkonu v průběhu utkání, který se projevuje schopnostmi individuálně řešit 
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herní situace s využitím kondičních, technických, taktických a psychických předpokladů 

hráče. Jedná se vlastně o projev speciálních (herních) dovedností a výkonnostní kapacity 

hráče. Dovednosti a výkonnostní kapacita se realizují za určitých podmínek přes herní 

výkon. Buzek (2007) dále pospal IHV jako projev určitého stupně způsobilosti k účasti 

v utkání, daný určitým souborem předpokladů, determinovaný určitým souborem faktorů 

(faktorovou strukturou výkonu), které jsou určitým způsobem uspořádány v určitých 

vztazích. Ve svém souhrnu se projevují určitou úrovní výkonu. Votík, Zalabák (2011) 

uvádějí ve svém přehledu jako složky IHV herní (fotbalové) dovednosti, pohybové schop-

nosti, somatické a psychické charakteristiky. Buzek (2010b) upozorňuje, že čeští hráči se 

v poslední době přiklání k týmovým a skupinovým dovednostem na úkor dovedností in-

dividuálních. To je důsledkem nedostatečného rejstříku základních herních dovedností.  

 

Dle Votíka a Zalabáka (2011) při posuzování IHV pozorujeme: 

 jak se hráč pohybuje po hřišti vzhledem ke své roli 

 jak spolupracuje, co sleduje (jen míč, nebo i ostatní spoluhráče a proti-

hráče) 

 jak vidí soupeře, zda sleduje protihráče s míčem i bez míče 

 zda a jak dovede přihrát, kam směřují přihrávky 

 zda a jak dostane míč pod kontrolu (zpracování míče) 

 jak dovede vést míč, zastavit se s míčem, obejít protihráče 

 odkud a jak dovede vystřelit 

 co hráč udělá, když ztratí míč atd. 

 

2.4.2 Týmový herní výkon 

 

Dle Votíka a Zalabáka (2011) je týmový herní výkon (THV) podmíněn individu-

álními herními výkony všech hráčů v týmu, ale není jejich pouhým souhrnem. THV má 

sociálně-psychologický rozměr, kdy je finální výkon závislý na dynamice vztahů, soci-

ální soudržnosti, úrovni komunikace a motivaci hráčů. Dalším určujícím činitelem THV 

je úroveň spolupráce a kvalita součinnosti hráčů při realizaci herních činností. Cílem 

v rámci THV je vítězství, nebo alespoň co nejlepší výsledek, což v praxi znamená snahu 
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zabránit soupeři v dosažení jeho cíle a současně prosazovat svůj vlastní cíl. Nejde pouze 

o předvídání a eliminování činností soupeře, ale také o časoprostorové sladění vlastních 

činností s činností ostatních spoluhráčů v týmu a schopnost se co nejvíce podílet a také 

podřídit skupinovému cíli, tj. vítězství v utkání. 

 

Dle Votíka a Zalabáka (2011) při posuzování THV pozorujeme: 

 jak hráči využívají celou herní plochu 

 plynulost souhry 

 jak dlouho udrží mužstvo pod svou kontrolou, kde a jak ztratí míč 

 zda se všichni podílejí na útoku stejně, zda všichni brání 

 zda ohrozí branku soupeře atd. 

 

2.4.3 Herní činnosti jednotlivce 

 

Herní činnosti jednotlivce (HČJ) rozdělujeme na obrané a útočné, v naší práci se 

budeme věnovat pouze činnostem útočným, jelikož analýza je zaměřena na útočnou fázi 

hry krajního obránce.  

Dle Votíka a Zalabáka (2011) jsou herní činnosti jednotlivce tréninkem nacvičené 

a získané komplexy pohybových úkolů, přičemž každá herní činnost jednotlivce má svoji 

technickou a taktickou stránku, které jsou z části ovlivněny kondiční a psychickou při-

praveností. (emoce, motivace, morálka atd.) Jančálek a Táborský (1973) popisují HČJ 

jako „relativně jednoduché komplexy psychomotorických úkonů, zaměřené na splnění zá-

kladních herních úkolů a prováděné bez přímé pomoci spoluhráčů“. Každá HČJ musí mít 

dynamickou rovnováhu, tak aby celková HČJ mohla být provedena přesně a úspěšně. 

Špatná, nedostatečná úroveň nějaké vlastnosti může být nahrazena lepší úrovní kvality 

jiné vlastnosti. (Např. nedostatky v taktice uvolňování se bez míče mohou být částečně 

nahrazeny a vyrovnány startovní a běžeckou rychlostí apod.) Dále HČJ popsali Dobrý a 

Velenský (1987) takto: HČJ jsou dovednostním typem pohybové činnosti, která je konaná 

v otevřeném, neboli proměnlivém prostředí utkání. Každá HČJ obsahuje herní účel a tak-

tický záměr. V herních činnostech jednotlivce se objevuje komunikační a vztahový, ne-

boli sociální charakter.  
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Komunikační charakter herní činnosti 

Hráč má vůči svým spoluhráčům i protihráčům určité záměry, které sděluje pohy-

bem. Toto sdělení pak spoluhráči, popřípadě protihráči přijímají a zpracovávají. Tato per-

cepce není pouze fyziologický akt vidění a sledování, ale je spojena s neprodleným a 

okamžitým výkladem a následnou reakcí. Jeden hráč tedy svým pohybem ostatním hrá-

čům něco sděluje a další na to reagují. Čím lépe dokáže hráč pochopit smysl činností 

spoluhráčů a protihráčů, tím je platnější a má pro mužstvo větší cenu. 

Vztahový (sociální) charakter herní činnosti 

Všechny dovednosti se provádějí za přítomnosti spoluhráčů i soupeřů a mají sou-

časně kooperační i kompetiční charakter, to znamená charakter spolupráce i soupeření. 

Pokud hráč vyřeší střet se soupeřem ve svůj prospěch, splní tím pádem i kooperační 

úlohu, jelikož přispěje k dosažení cíle celého týmu. (např. dá branku, zabrání soupeři ve 

střelbě). 

 

2.4.4 Útočné herní činnosti jednotlivce 

 

Takto jsou souhrnně nazývány všechny činnosti útočícího hráče, které dále dělíme 

podle vztahu k míči na útočné činnosti bez míče a s míčem. 

K útočným činnostem jednotlivce patří: 

 výběr místa 

 vedení míče 

 přihrávání 

 obcházení soupeře 

 střelba 

 zpracování míče 

 

VÝBĚR MÍSTA 

 

Výběr místa je útočná herní činnost jednotlivce bez míče, která spočívá v neustálém 

pohybu hráče po hrací ploše. Pohyb na správně vybrané místo, do kterého si hráč naběhne, 

je velmi důležitým předpokladem kolektivní hry, jelikož umožňuje  
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 spoluhráči s míčem snadnější výběr řešení herních situací 

 hráči, který si místo vybírá, snadnější převzetí míče 

 celému kolektivu účelnou a plynulou spolupráci 

 

 

VEDENÍ MÍČE 

 

Dle Štullera (1977) je vedení míče jedna z útočných činností, která je účelná v pří-

padě, že je prováděna správně, ve správný moment. V utkání je vedení míče většinou 

spojeno s dalšími činnostmi (zpracování míče, střelba a přihrávání). Ovlivňuje proto kva-

litu dalších zmíněných útočných herních činností jednotlivce. Nejvíce je tato činnost spo-

jena s obcházením protihráče, jelikož díky ní, pokud je provedena úspěšně dokážeme vy-

řadit protihráče ze hry a můžeme pokračovat v dalších činnostech. Nejlepší hráči zaklá-

dají obcházení soupeře na momentu překvapení a rychlosti provedení kličky. Nejvíce vy-

užívaná je tzv. krátká klička, naopak obhození soupeře se využívá nejméně. 

Rozeznáváme tři základní způsoby vedení míče: 

 vnitřní stranou nohy 

 přímým nártem 

 vnějším nártem 

 

PŘIHRÁVÁNÍ 

 

Dle Votíka a Zalabáka (2011) je osvojení přihrávek jednou z velmi důležitých 

součinností a příkladem spolupráce mezi spoluhráči. Přihrávání je ovšem podmíněno a 

limitováno dovedností zpracovat míč. Za úspěch a neúspěch v této dovednosti zodpoví-

dají všichni hráči do činnosti zapojení, tedy hráč, který přihrává, a hráč, který míč přijímá 

(zpracovává). Největší zodpovědnost má přihrávající hráč, který vybírá nejvhodnější ře-

šení na základě zhodnocení situace v daném úseku hry a volí moment i způsob přihrávky 

a přihrávku uskutečňuje. 

Votík, Zalabák (2011) uvádějí, že „současný fotbal je stále variabilnější a rychlejší a 

z toho vyplívají stále větší nároky na včasnost, přesnost, výšku a optimální rychlost při-

hrávky. V tréninkovém procesu je nutno, kromě dalších aspektů, rozvíjet kreativní (tvůrčí) 
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přístup k přihrávání a důraz klást na časovou a prostorovou koordinaci přihrávky, pod-

miňující efektivní součinnost hráčů (časovaná přihrávka má tzv. timing). Zvláštní pozor-

nost si zaslouží tzv. finální přihrávka, jejíž kvalita spolurozhoduje o zakončení útočné fáze 

úspěšnou střelbou“. 

Podle způsobu provedení dělíme přihrávky na: 

 přihrávky nohou, kde rozlišujeme více způsobů, jak je možné přihrát 

(„placírkou“ neboli vnitřním nártem, přímým nártem, vnějším nártem tzv. 

„šajtlí“, patou, špičkou tzv. „bodlem“). 

 hlavou (středem čela, stranou čela, temenem ve stoji, ve výskoku, v pádu 

apod.) 

 

 

OBCHÁZENÍ SOUPEŘE 

 

Podle Oldřicha, Buzka a Navary (1972) je obcházení soupeře činnost, která může 

zásadně ovlivnit průběh a vývoj hry, při které hráč získává výhodnější postavení pro svoji 

další činnost. Nesmí však vést k individuální hře, nýbrž k jejímu racionálnímu využití 

v rámci týmového řešení dané herní situace. Obcházení soupeře se využívá nejvíce při 

přechodu do útoku a zakončování, kdy je obcházení nejúčinnější ale zároveň nejobtíž-

nější.  

Způsoby obejití protihráče: 

 Soupeř v bočném postavení. Zde využíváme především rychlostní schop-

nosti, které lze při tomto obcházení uplatnit (změna rychlosti, změna 

směru, zašlápnutí míče, zaseknutí míče). 

 Soupeř v čelném postavení. Při tomto obcházení využíváme naučených 

kliček, které má hráč dobře zažité a zvládnuté (krátká klička, dlouhá 

klička, obhození, prohození, stahovačka, přešlapovačka, „zidanovka“ 

atd.). 

 Zády k soupeři, zde se uplatňuje především klamavý pohyb s rychlým ob-

ratem s míčem. 
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STŘELBA 

 

Dle Votíka (2001) je střelba finální činnost útočné fáze hry, kdy snaha spočívá 

v usměrnění míče do branky soupeře, tak, aby ho brankář či žádný jiný protihráč nedoká-

zal zachytit a zneškodnit. Rozhoduje o úspěchu útočné fáze, ale především celého utkání. 

Hráči by měli mít střelbu dobře naučenou a zažitou (zautomatizovanou), ale také by měla 

být velmi variabilní, přizpůsobivá, neočekávaná dle situace na hřišti. Úspěšnost střelby je 

dána dispozičními faktory hráče (předvídání, čtení hry, odvaha, odolnost) a situačními 

faktory (klimatické podmínky, kvalita soupeřových hráčů a brankáře, průběh soutěže, či 

utkání, způsob rozhodování atd.).  

Votík (2001) rozdělil střelbu dle následujících kritérií: 

1. Dle způsobu provedení na: 

 střelbu nohou 

 střelbu hlavou 

2. Dle vzdálenosti místa střelby od branky soupeře: 

 střelba z bezprostřední blízkosti, tj. z brankového území (do 16m) 

 střelba ze střední vzdálenosti (do 20m) 

 střelba z dálky (nad 20m) 

3. Dle výšky letu vystřeleného míče: 

 přízemní, polovysoká, vysoká 

4. Dle rotace míče: 

 přímá, „falšovaná“ 

5. Dle rychlosti letu míče 

 prudká, měkká („technická“) 

6. Dle činnosti, která střelbě předchází 

 střelba z místa 

 střelba po vedení míče 

 střelba po obejití soupeře 

 střelba po zpracování míče 



28 

 

 střelba prvním dotykem po přihrávce (po zemi, vysoké, ze vzduchu, po dopadu 

od země) 

 střelba po získání míče 

 

 

ZPRACOVÁNÍ MÍČE 

 

Podle Votíka a Zalabáka (2011) je zpracování míče jednou z nejdůležitějších in-

dividuálních herních činností jednotlivce, při které hráč přebírá míč a dostává ho pod svou 

kontrolu. Při kvalitním zpracování přitom může pokračovat v dalších činnostech. Zákla-

dem pro zapojení se do herního děje je rychlé, kvalitní a bezpečné zpracování míče. 

Různé způsoby zpracování míče závisí na herní situaci, v které se hráč nachází, tato čin-

nost je velmi náročná na kvalitu a rychlost rozhodování. Ve většině případů je hráč při 

přebírání (zpracování) míče pod tlakem soupeře, proto musí využít poziční hry s klama-

vým pohybem. Mnohem důležitější činnost, než samotné zpracování míče je rozhodování 

se o následné činnosti. Votík, Zalabák (2011) „současný fotbal vyžaduje zejména zpra-

cování míče v pohybu pod tlakem napadajícího soupeře a často se jedná o usměrnění 

míče prvním dotykem do předpokládaného směru pohybu nebo požadovaného prostoru“. 

 

Přehled způsobů zpracování míče dle Votíka (2001): 

1. Převzetí – (zastavení) míče pohybujícího se po zemi 

 vnitřní stranou nohy 

 vnější stranou nohy 

 nártem 

 chodidlem 

2. Tlumení – zpracování míče při dopadu na zem 

 chodidlem 

 vnitřní a vnější stranou nohy 

3. Stahování – stahování míčů ze vzduchu 

 vnitřní a vnější stranou nohy 

 nártem 
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 stehnem 

 hrudníkem a hlavou 

 

 

2.4.5 Obranné herní činnosti jednotlivce 

 

Dle Votíka (2016) je obranná činnost povinností každého hráče. Cílem těchto 

obranných činností je především, pokud je to možné konstruktivně odebrat míč protihráči. 

Respektive nedovolit soupeři ohrozit vlastní branku, dovoleným pravidly vymezeným 

způsobem.  

 

Votík (2016) rozděluje obranné herní činnosti jednotlivce takto: 

 

 obsazování prostoru 

 obsazování hráče bez míče 

 obsazování hráče s míčem 

 odebírání míče 

 

Je důležité, aby se v tréninkovém procesu objevovaly i obranné herní činnosti 

jednotlivce. Neboť konečný výsledek závisí rovnoměrně na útočení i bránění. Např. 

úspěšná střelba, tak i úspěšná obrana. Obranné činnosti jsou vždy spojeny s fází útočnou, 

proto je jejich nácvik v tréninkovém procesu spojován.  

 

OBSAZOVÁNÍ PROSTORU 

 

Obsazování prostoru je jednou ze základních obranných činností týmu, ovšem jen 

do okamžiku, dokud nehrozí přímé ohrožení branky od soupeře. Obsazování prostoru 

vyžaduje od hráče schopnost předvídání herní situace a intuici. Hráč by měl zvládnout se 

v okamžiku rozhodnout, kdy je vhodné přejít od bránění prostoru k osobnímu bránění. 

Zdokonalování této obranné činnosti dochází postupně, především roste s herními 

zkušenostmi z utkání. 

 

OBSAZOVÁNÍ HRÁČE BEZ MÍČE 

 

Význam této obranné herní činnosti roste v okamžiku, kdy dojde ke ztrátě míče. 
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Tedy v přechodu z útočné do obranné fáze hry. Bránící hráč by měl vždy zaujmout 

postavení mezi soupeřem a vlastní brankou. Cílem této obranné činnosti je zabránit a 

znesnadnit hráči další spolupráci se spoluhráčem s míčem a následně získat míč. 

 

Základem obsazování hráče bez míče je zaujetí správného postavení vzhledem: 

 k obsazovanému hráči a jeho kvalitám 

 k vlastní brance 

 k protihráčům 

OBSAZOVÁNÍ HRÁČE S MÍČEM 

 

Při obsazování hráče s míčem je důležité, aby byl hráč s míčem obsazován těsně, 

jelikož je přímým ohrožením pro bránící tým a jeho branku. Postavení bránícího hráče je 

opět mezi protihráčem s míčem a vlastní brankou. Cílem by mělo být donutit protihráče 

ke zpomalení útoku a vytlačit ho do strany hřiště, zabránit soupeři projít obranou, zabránit 

přihrávce, střele a snažit se odebrat míč. 

 

ODEBÍRÁNÍ MÍČE 

 

Jedná se o závěrečnou, neboli finální obrannou činnost jednotlivce se snahou 

získat míč a kontrolu nad ním. Důležitým faktorem pro odebírání míče jsou všechny 

předešlé činnosti (obsazování prostoru, obsazování hráče bez míč, obsazování hráče 

s míčem). 43 až 47% odebrání míče je tzv. destruktivní, tedy se snahou pouze přerušit 

útok soupeře bez snahy založit vlastní útočnou akci. 53 až 57% je tzv. konstruktivní 

odebrání míče na profesionální úrovni.  

 

Způsoby odebírání míč jsou dle Votíka (2016) tyto: 

 

 odebírání míče zachycením přihrávky 

 odebírání míče vypíchnutím 

 odebírání míč skluzem 

 odebírání míčů letících vzduchem 
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2.5 CHARAKTERISTIKA TRENÉRA 
 

Petráčková, Kraus a kol. (2000) pod pojmem trenér uvádí tělovýchovného 

pracovníka, který dosahuje požadovaného vzdělání (odborného a pedagogického) a vede 

tréninkový proces a také je spoluzodpovědný za dosažené výsledky.  

Dle pedagogického slovníku Průcha, Walterová, Mareš (2009) je pojem trenér 

chápán takto: „profese pedagogického charakteru uplatňující se jednak ve sféře sportu, 

jednak v profesním vzdělání jako instruktor při výcviku praktických dovedností v různých 

pracovních odvětvích“. Tudíž je nutné, abychom používali označení sportovní trenér. Dle 

Svobody (2007) musíme konstatovat, že dříve žádná specializovaná příprava vůbec 

neexistovala, tudíž nebylo třeba trenérů. Až později s rostoucími výkony, zvyšující se 

konkurencí a zvyšujícími se nároky na sportovce byla intenzivní a promyšlená příprava 

důležitým a nezbytným předpokladem vedoucím ke sportovnímu úspěchu. 

Dle Jansy a kol. (2012) představuje sportovní trenér specifickou profesi, jejíž teoretické 

vymezení můžeme najít již v díle Pierra de Coubertina. S měnící se podobou sportovního 

světa se modifikuje trenérovo poslání a jeho profesní role.  

Dle vysokoškolské analýzy Petry, Froberga, Madella (2006) o sportovním trenérství 

v Evropě vyústilo konstatování, že v této profesní oblasti můžeme identifikovat dvě 

hlavní standartní profese, z nichž mají každá další dvě komponenty: 

 

1. trenér orientovaný na osoby participující ve sportu 

a) trenér začátečníků (děti, mládež, dospělí), 

b) trenér rekreačně sportujících, 

2. trenér výkonnostně orientovaných sportovců 

a) trenér talentovaných sportovců (děti, mládež, dospělí), 

b) trenér profesionálních sportovců. 

 

2.5.1 Typologie trenéra  

 

Dle Dovalila a kol. (2002) se do činnosti trenéra promítá i jeho role, tj. jeho 

očekávané chování. Jeho role se odrážejí i do typologie trenéra. Jansa a kol. (2012) uvádí, 

že „typologie je roztřídění jedinců s podobnými osobnostními rysy, či tendencemi 

v jednání (chování) do určitých relativně homogenních skupin“. Může jít o znaky různého 

druhu, např. somatické, charakterové, temperamentové, sociálně interakční, atd. 
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Typologický přístup je srozumitelnější díky tomu, že se blíží činnostní realitě. 

 Jedna z nejznámějších typologií trenéra pochází od Tutka a Richardse (1971): 

 Autoritářský („studený nos“) – potrpí si na poslušnosti a precizním plnění 

daných úkolů. Není příliš přátelský a často trestá a vyhrožuje. 

 Přátelský („prima chlapík“) – tento typ trenéra je pravý opak 

autoritářského. Motivuje, má zájem o jednotlivce a panuje uvolněná 

atmosféra. Často mívá dobré výsledky. Ovšem někdy je chápán jako slabý 

trenér. 

 Intenzivní („hnaný“) – je jakýmsi podtypem autoritářského. Dává najevo 

více emoce a méně trestá. Často bývá nespokojený a klade na svěřence 

nereálné požadavky, což obvykle sportovce odrazuje. 

 Snadný („vše lehce překonávající“) – jde o opak intenzivního. Má rád 

improvizaci, z ničeho nedělá velký problém, bývá velmi často suverénní. 

Sportovci mají jakousi volnost, cítí se svobodněji, ovšem tréninky bývají 

neefektivní.  

 Chladný počtář („obchodnický“) – tento typ trenéra nedokáže navodit 

v týmu pozitivní atmosféru, avšak je bystrý a pragmatický. Má vždy vše 

propočítané a zkalkulované.  

 

Pro Martense (2006) se stal rozhodujícím kritériem pro typologii trenérů způsob řízení 

tréninku. Ve svém rozdělení bere v potaz trenérská rozhodnutí, která se týkají způsobu 

osvojování technických a taktických dovedností, celkovou organizaci tréninku i jakým 

způsobem trenér koučuje v soutěži. 

 

 Autoritativní – sám rozhoduje, nerespektuje, nebo jen velmi málo názory 

svých svěřenců, neposkytuje jim možnost samostatnosti a iniciativy.  

 Opatrovatel – vede tréninkový proces submisivním stylem vedení. 

Nevydává téměř žádné pokyny, běžně si neví rady a efektivita tréninku je 

velmi nízká. 

 Učitel – Kooperativní styl vedení, často spolupracuje a komunikuje se 

svěřenci. Vytváří prostor a podmínky pro výměnu názorů, podporuje 

samostatnost i zodpovědné rozhodování svých svěřenců.  
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2.5.2 Trenér fotbalu 

 

Dle Buzka a kol. (2007) plní trenér důležitou a nezastupitelnou roli v působení na 

svěřence, jak v tréninkovém procesu, tak i v utkání. Jsou na něj kladeny vysoké nároky, 

které se postupem času ještě více prohlubují s věkem svěřenců a jejich úrovní. Důležité 

jsou pro práci trenéra následující předpoklady: 

 

 Pozitivní a kladný vztah k fotbalu 

 Odborné a všeobecné vzdělání 

 Odpovídající zkušenosti (sportovní, životní) 

 Morální hodnoty (spravedlnost, fair play, zásadovost, atp.) 

 

Podle Buzka a kol. (2007) by měl trenér v době, kterou můžeme rozdělit do různých 

věkových kategorií, působit jako rádce, povzbuzovatel, nikoliv však jako soudce. To samé 

můžeme s jistotou říci o rodičích.  Hlavní cestou výchovy a práce, kterou se trenér vydává, 

by měl být maximální rozvoj hráčského a lidského potenciálu.  

Buzek a kol. (2007) uvádějí tyto body trenérské práce: 

 vštěpuje hráčům duch fair play, stejně tak podstatu hry 

 vždy dbá na duševní i fyzické zdraví hráčů 

 dlouhodobě a komplexně rozvíjí hráčský a lidský charakter 

 předává poznatky hráčům, které získává svým sebevzděláváním 

 dokáže přijmout svou chybu a vzít na sebe zodpovědnost při nezdaru 

 úspěch týmu dokáže přisuzovat hráčům, nikoli sobě  

 trénink sestavuje tak, aby byl přínosný týmu a ne jednoduchý na sestavení 

 vytváří systém pravidel a povinností, které společně s hráči dodržuje 

(včetně spravedlivého hodnocení, odměn a trestů). 

 

2.6 DIDAKTICKÉ FORMY V TRÉNINKOVÉM PROCESU 

 

Kokštejn (2006) ve své diplomové práci uvádí, že kvalita a úspěšnost tréninkového 

procesu závisí na trenérovi, jeho osobnosti a kvalitě jeho řídící činnosti. Díky svým 

zkušenostem, vědomostem, schopnostem a v neposlední řadě poznatcích o svěřencích 

volí obsah tréninkového procesu. Využívá různé formy, metody, způsoby komunikace a 
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motivaci.  Votík (2016) říká, že trenér při vedení tréninkového procesu využívá určité 

didaktické formy. 

 Metodicko- organizační formy 

 Sociálně- interakční formy 

 

 

2.6.1 Metodicko- organizační formy  

 

Dle Kokštejna (2006), Fajfera (2005) jsou metodicko-organizační formy dány 

vnějšími herně situačními podmínkami a jejich obsah je tvořen herními činnostmi (bez 

přítomnosti soupeře, se soupeřem, v předem vymezených podmínkách, v náhodně 

proměnlivých podmínkách, v celistvě náhodně proměnlivých podmínkách). Kombinací 

výše zmíněných podmínek vzniká šest typů metodicko-organizačních forem.  

 Pohybové hry 

 Průpravné cvičení 1. typu 

 Průpravné cvičení 2. typu 

 Herní cvičení 1. typu 

 Herní cvičení 2. typu 

 Průpravné hry 

 

2.6.2 Sociálně- interakční formy 

 

 Hromadná forma 

 Skupinová forma 

 Individuální forma 

 

Votík (2016) rozděluje sociálně interakční formy takto: 

 

Hromadná forma – je charakteristická tím, že v ní všichni hráči provádějí tutéž činnost. 

Čas od času se jí nelze vyhnout, ale neměla by převládat nad ostatními, neboť při 

hromadné formě nemůže trenér diferenciovat hráče. Například specifika herních 

požadavků jednotlivých postů.  

 

Skupinová forma – tato forma respektuje požadavek diferenciace. Hráči jsou rozděleni 
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do jednotlivých skupin a provádějí odlišnou činnost. Vhodné použití této formy může 

podstatně usnadnit tréninkový proces. 

 

Individuální forma – v této formě řeší trenér zadávání úkolů jednotlivým hráčům, jednak 

během společné tréninkové jednotky, tak i během individuálního tréninku. 

 

 

2.7 DIDAKTICKÉ STYLY  
 

Dle Dobrého (1992) tvoří didaktické styly, metody a formy jakýsi základ didaktiky. 

Psotta, Velenský a kol. (2009) poukazují na využívání různých didaktických stylů 

v moderním pojetí výuky sportovních her a kladou důraz na využití celého jejich spektra. 

Tím chtějí docílit toho, aby se trenér neomezoval pouze na tradiční styly, jako jsou 

příkazový a praktický. Tyto dva styly se vyznačují přímou nadřazeností trenéra nad 

hráčem a omezují hráčovu aktivitu a samostatnost. 

 

Spektrum didaktických stylů je tvořeno z 9 základních stylů vedení, jak popisují 

například Dobrý (1988), Psotta, Velenský a kol. (2009): 

 Příkazový styl 

 Praktický styl 

 Reciproční styl 

 Styl se sebehodnocením 

 Styl s nabídkou 

 Styl s řízeným objevováním 

 Styl se samostatným objevováním 

 Styl s autonomním rozhodováním hráče o volbě obsahu 

 Styl s autonomním rozhodováním hráče o volbě stylu 

 

Obrázek č. 2. popisuje rozdělení spektra didaktických stylů kognitivním prahem. 

Znázorňuje měnící se poměr aktivity hráče a vlivu trenéra. 
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Obrázek č. 2 – Spektrum didaktických stylů (Vachuta, 2013) 

 

 

Dle Psotty, Velenského a kol. (2009), Dobrého (1992), Buzka a kol. (2007) se 

příkazový didaktický styl vyznačuje nadřazeností trenéra nad svěřencem, omezuje ho 

v jeho aktivitě a samostatnosti. Oproti prvnímu stylu je praktický styl pružnější 

v rozhodování hráče o výběru místa a tempa, interval cvičení bývá individuální. Trenér 

se proto může více zabývat korekcí a zpětnou vazbou. Třetím je reciproční styl, který 

přenáší část zodpovědnosti zpětné vazby na samotné hráče. Část z nich je v roli 

pozorovatele a opravuje své spoluhráče. Trenér je v kontaktu pouze s pozorovateli. 

Čtvrtým je styl se sebehodnocením, ve kterém se hráči učí sami objevovat, posuzovat a 

korigovat správnost provedení cvičení. Trenér zde může být hráčům nápomocen otázkami. 

Dalším je styl s nabídkou. Hráč si zde sám volí úroveň prováděného cvičení, dle svých 

možností. 

Následující styly se nacházejí dle Dle Psotty, Velenského a kol. (2009), Dobrého 

(1992), Buzka a kol. (2007) pod tzv. kognitivním prahem, jež tvoří hranici mezi dvěma 

druhy lidské činnosti. Styly pod kognitivním prahem objevují a reprodukují neznámé 

činnosti. Patří sem styl s řízeným objevováním, ve kterém se trenér dotazuje hráče na 

různé situace v tréninku, které vedou ke konečnému řešení. Trenér musí respektovat 

zásady správného chování a vždy čekat na odpověď od hráče. V tomto stylu nesmí trenér 

nikdy hráči říct správnou odpověď neboli řešení (Dokoupilová, 2009). Druhým stylem 
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pod kognitivním prahem je styl se samostatným objevováním, který se vyznačuje dle 

Klimtové (2010) tím, že hráč hledá řešení zcela sám, bez pomoci trenéra. Předposledním 

didaktickým stylem pod kognitivním prahem je styl s autonomním rozhodováním hráče 

o volbě stylu, jehož cíl je sestavení individuálního programu hráčem, na základě 

poznaných kognitivních a tělesných kapacitách v dané činnostní oblasti (Dobrý, 1992). 

Posledním je styl s autonomním rozhodováním hráče o volbě stylu, kde si sám hráč volí 

učivo, probírá s trenérem své záměry a po výkonu je v roli sebehodnotitele. Trenér by měl 

s hráčem komunikovat, radit, pomáhat, avšak neměl by hráče hodnotit (Dokoupilová, 

2009). 

 

 

 

2.8 VYUŽITELNOST ČASU V TRÉNINKOVÉ JEDNOTCE 

 

Dle Rychteckého a Fialové (1998) můžeme rozlišit čas na pedagogicky využitý a 

ztrátový. O pedagogicky využitém čase neboli aktivním hovoříme tehdy, když hráč 

aktivně provádí dané cvičení. Naopak ztrátový čas je ten, kdy hráči nejsou aktivně 

zapojeni do cvičení. Mužík (1991) uvádí, že tréninková jednotka je efektivní, pokud 

aktivní cvičební čas vyplnil alespoň jednu třetinu času a zároveň ztrátový čas nepřekročil 

20% celkového času tréninkové jednotky. 

 

Perič (2008) uvádí faktory, které účelně ovlivňují využití času v tréninku: 

 

 Využití času mimo trénink 

 Vhodná organizace tréninku 

 Vyšší počet asistentů 

 Zařazování skupinových forem tréninku 

 

Jirků (2016) ve své diplomové práci hovoří o zvýšení efektivity tréninku, které 

dosáhneme využitím času mimo tréninkovou jednotku, tj. věci, které můžeme provést 

před samotným tréninkem (příprava pomůcek, stanovišť, rozdělení hráčů atp.). Dalším 

faktorem je vhodně zvolená sociálně-interakční forma, zde se nejlépe hodí skupinová 

forma. Další důležitý faktor je počet asistentů v tréninku. Perič (2008) uvádí jako ideální 

poměr 8-10 hráčů na jednoho trenéra. 
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Dvořáková (2007) uvádí, že efektivitu tréninku můžeme sledovat pomocí několika 

faktorů, kterými jsou:  

 Pokrok v učení (naplnění cíle tréninkové jednotky) 

 Intenzita zatížení (úroveň srdeční frekvence) 

 Sociální aspekty (vztah hráč x trenér) 

 

Dále může být tréninková jednotka sledována pomocí didaktických interakcí, které 

jsou založené na vzájemné interakci hráče a trenéra pomocí určitých kategorií činností a 

chování a měřena dle chronometráže (využití času v tréninku). 

 

Chronometráž – metoda, která slouží k změření využitého času v tréninkové jednotce a 

jejím cílem je posoudit intenzitu a účinnost tréninku. 
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3. CÍL A ÚKOLY PRÁCE 
 

3.1 CÍL PRÁCE 
 

Cílem práce je zjistit a zhodnotit využitelnost času v tréninkové jednotce (aktivní 

vs. ztrátový čas) hráčů fotbalu v kategorii starší přípravky U11. Současně je cílem 

komparace hodnot aktivního a ztrátového času v tréninkové jednotce z hlediska 

výkonnostní úrovně sledovaných klubů (profesionální vs. amatérský klub). 

 

3.2 ÚKOLY PRÁCE 
 

Z cílů práce vyplívají následující úkoly: 

 

1. Teoretický rozbor příslušné literatury 

2. Stanovení metodiky a postupu výzkumu práce 

3. Natočení videozáznamu jednotlivých tréninkových jednotek 

4. Rozbor videozáznamu 

5. Zhodnocení všech stanovených cílů 

 

3.3 HYPOTÉZY 
 

Hypotéza 1: Předpokládáme procentuálně větší zastoupení aktivního času hráčů 

v tréninkové jednotce na profesionální výkonnostní úrovni oproti klubům amatérským. 

 

Hypotéza 2: Předpokládáme nevýznamné odlišení tréninkové jednotky mezi 

profesionálními kluby v hodnotách aktivního tréninkového času hráče. 

 

Hypotéza 3: Předpokládáme větší procento ztrátového času tréninkových jednotek u 

amatérských klubů, než u klubů profesionálních. 

 
Pozn. Významnost naměřených hodnot byla stanovena při rozdílu 20%. 
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4. METODIKA PRÁCE 
 

4.1 DESIGN VÝZKUMU 
 

Studie byla řešena jako empiricko-teoretický výzkum deskriptivního charakteru. 

Studie byla koncipována v přímé návaznosti na práci dalšího studenta, jehož práce nese 

shodné znaky designu práce s tím rozdílem, že budou sledovány odlišné cíle. V práci 

bylo sledováno celkem 8 TJ. Celkem se jednalo o 4 kluby, přičemž byly zaznamenány 

dvě TJ od každého klubu.  

Před každou TJ byl záměrně vybrán sledovaný hráč, který byl sledován po celou 

dobu tréninku. Kamera byla vždy s dostatečným předstihem nachystána na určeném 

místě, tak aby nepřekážela v plynulosti a bezpečnosti samotného tréninku a zároveň, 

aby zachytila veškeré důležité dění v TJ. Design výzkumu byl schválen etickou komisí 

UK FTVS, viz příloha 1. 

 

 

4.2 VÝZKUMNÝ SOUBOR 

 

Do výzkumného souboru byly zařazeny celkem čtyři fotbalové týmy v kategorii 

U11. Týmy byly vybrány záměrně dle výkonnostní úrovně. Dva týmy, jejichž A 

seniorský tým hraje nejvyšší soutěž u nás (HET Liga). V této kategorii byly vybrány 

kluby AC Sparta Praha a SK Slavia Praha. Další dva týmy byly vybrány ze čtvrté nejvyšší 

soutěže v České republice (Divize). Zde byly vybrány kluby SK Aritma Praha a FK 

Motorlet Praha. Následně byl z každého týmu záměrně vybrán jeden hráč, který byl 

podroben analýze daného tématu. Všechny subjekty výzkumného souboru byly 

informovány o průběhu výzkumu a podepsali informovaný souhlas. Viz příloha č. 2. 

 

 

4.3 METODY A ZPŮSOBY SBĚRU DAT 
 

 

Pro sběr dat byla využita metoda nepřímého pozorování pomocí videozáznamu. Dle 

Reichela (2009) se dá vědecké pozorování na rozdíl od "laického" pozorování definovat 

jako „technika sběru informací založená na zaměřeném, systematickém a 
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organizovaném sledování aspektů, fenoménů, které jsou předmětem zkoumání“. 

Celkem bylo natočeno osm tréninkových jednotek. Natáčení proběhlo během jara a léta 

2017. Tréninky se natáčely na vlastní videokameru, aby byly získány pouze potřebné 

informace a v požadované kvalitě. Předem byly připraveny záznamové archy, do 

kterých se zaznamenávaly sledované jevy, z těchto archů byla data následně přepsána 

do počítače. Jako sledované jevy v této práci byly vybrány následující: 

 Celkový čas tréninkové jednotky 

 Čas jednotlivých cvičení – každé cvičení bylo hodnoceno od jeho začátku (první 

hráč začal cvičit) až do jeho konce (ukončení cvičení trenérem). 

 Ztrátový čas tréninkové jednotky – veškerá činnost, kdy neprobíhalo žádné 

cvičení.  

 Aktivní čas hráče v tréninkové jednotce  

- aktivní provádění činnosti 

 Ztrátový čas hráče v tréninkové jednotce  

- vysvětlování trenéra  

- přechody na stanoviště  

- odpočinek mezi činnostmi 

 

4.4 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT 
 

Ze záznamových archů obsahující chronometráž TJ byla data přenesena v 

procentuální vyjádření, které bude použito pro grafickou interpretaci výsledků 

sledovaných ukazatelů mezi kluby (hráči) z rozdílných výkonnostních úrovní.  
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5. VÝSLEDKY 
 

Tato část diplomové práce se bude zabývat vyhodnocováním naměřených výsledků, 

kterých bylo dosaženo při natáčení 8 tréninkových jednotek, přičemž každý klub byl 

sledován na dvou tréninkových jednotkách. V těchto tréninkových jednotkách byl vždy 

vybrán jeden hráč, který byl podroben analýze v daném tématu. Výsledky byly 

zaznamenávány v textové, tabulkové a grafické podobě. Součástí této kapitoly jsou 

výsledky všech tréninkových jednotek, které byly sebrány dohromady a mezi sebou 

porovnány ve dvou odlišných výkonnostních kategorií (z pohledu mužského A týmu), 

což jsou první liga a divize (4. nejvyšší soutěž u nás). Ve výsledcích je zmíněn i čas 

protažení na závěr tréninku, ovšem tento čas nebude do výzkumu započítáván, neboť nás 

zajímají činnosti, které rozvíjejí především fotbalové dovednosti. 

 

5.1 FK MOTORLET PRAHA 

5.1.1 Tréninková jednotka FK Motorlet Praha č. 1 

 

Na této tréninkové jednotce bylo přítomno 15 hráčů, jeden trenér a k sobě měl 

jednoho asistenta, což byl jeden z rodičů. Trénink se konal na přírodní trávě, viz tabulka 

č. 1. 

Celkový čas TJ byl 88minut, i s 10 ti minutovým protažením. Tudíž čas TJ byl 78minut. 

Všechna prováděná cvičení trvala celkem 55minut. V tomto čase byl aktivní čas jednoho 

vybraného hráče 29minut. To je doba, kterou hráč strávil aktivním prováděním nějaké 

určité činnosti. Ztrátový čas, do kterého je zahrnuto vysvětlování trenéra, přechody na 

stanoviště, odpočinek mezi činnostmi byl tedy 49minut. Viz tabulka č. 2. procentuální 

vyjádření TJ můžeme vidět v grafech č. 2 a 3. 

Tabulka č. 1. Základní informace o tréninkové jednotce FK Motorlet Praha č. 1 

Počet hráčů na tréninkové jednotce 15 

Počet trenérů na tréninkové jednotce 2 

povrch Přírodní tráva 
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Tabulka č. 2 Tréninková jednotka FK Motorlet Praha č. 1 

Celkový čas tréninkové jednotky 78minut 

Celkový čas cvičení 55minut 

Aktivní čas hráče 29minut 

Ztrátový čas hráče 49minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkové jednotce 23minut 

Graf č. 2. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče u tréninkové jednotky 

FK Motorlet Praha č. 1 

 

 

Graf č. 3. Procentuální vyjádření tréninkové jednotky FK Motorlet Praha č. 1 
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5.1.2 Tréninková jednotka FK Motorlet Praha č. 2 

 

Na této tréninkové jednotce bylo přítomno 16 hráčů. Jeden hlavní trenér a jeden 

asistent trenéra. Trénink probíhal na přírodní trávě, jak můžeme vidět v tabulce č. 3. 

Celkový čas tréninku byl 84minut. Všechna cvičení v tréninku trvala 60minut, z toho byl 

aktivní čas hráče 46minut. Ztrátový čas hráče byl 38minut. Celkový ztrátový čas 

v tréninkové jednotce byl 24minut. Viz tabulka č. 4. v grafech č. 4 a 5 můžeme vidět 

procentuální vyjádření TJ.  

Tabulka č. 3 Základní informace o tréninkové jednotce FK Motorlet Praha č. 2. 

Počet hráčů na tréninkové jednotce 16 

Počet trenérů na tréninkové jednotce 2 

povrch Přírodní tráva 

 

Tabulka č. 4. Tréninková jednotka FK Motorlet Praha č. 2 

Celkový čas tréninkové jednotky 84minut 

Celkový čas cvičení 60minut 

Aktivní čas hráče 46minut 

Ztrátový čas hráče 38minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkové jednotce 24minut 
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Graf č. 4. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče u tréninkové jednotky 

FK Motorlet Praha č. 2 

 

 

  

 

Graf č. 5. Procentuální vyjádření tréninkové jednotky FK Motorlet Praha č. 2 
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5.1.3 Celkové zhodnocení tréninkových jednotek FK Motorlet Praha  

 

V následující tabulce č 5. a grafech č. 6 a 7. můžeme vidět celkové hodnocení 

dvou tréninkových jednotek klubu FK Motorlet Praha. Kdy aktivní čas hráče dosáhl 46% 

a jeho ztrátový čas byl 54%. Všechna cvičení v tj. byla 71% a 29% byl celkový ztrátový 

čas. 

 

Tabulka č. 5. Celkové zhodnocení tréninkových jednotek FK Motorlet Praha 

Celkový čas tréninkových jednotek 162minut 

Celkový čas cvičení 115minut 

Aktivní čas hráče 75minut 

Ztrátový čas hráče 87minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkových 

jednotkách 

47minut 

 

Graf č. 6. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče v tréninkových 

jednotkách FK Motorlet Praha 
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Graf č. 7. Procentuální vyjádření tréninkových jednotek FK Motorlet Praha 
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5.2 SK ARITMA PRAHA  

5.2.1 Tréninková jednotka SK Aritma Praha č. 1 

 

Na této tréninkové jednotce bylo přítomno 16 hráčů, jeden hlavní trenér a jeden 

asistent trenéra. Trénink probíhal na přírodní trávě, viz tabulka č. 6. celkový čas TJ byl 

75minut včetně 4 minutového protažení na konci TJ tedy čas TJ se kterým budeme 

pracovat je 71minut. Všechna cvičení v TJ trvala 53minut, aktivní čas hráče byl 24minut 

a ztrátový čas hráče byl 47minut, což můžeme vidět v tabulce č. 7. V grafu č. 8. je možno 

vidět procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče v TJ Graf č. 9. ukazuje 

procentuální vyjádření celé TJ. 

 

Tabulka č. 6. Základní informace o tréninkové jednotce SK Aritma Praha č. 1 

Počet hráčů na tréninkové jednotce 16 

Počet trenérů na tréninkové jednotce 2 

povrch Přírodní tráva 

 

Tabulka č. 7. Tréninková jednotka SK Aritma Praha č. 1 

Celkový čas tréninkové jednotky 71minut 

Celkový čas cvičení 53minut 

Aktivní čas hráče 24minut 

Ztrátový čas hráče 47minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkové jednotce 18minut 
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Graf č. 8. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče u tréninkové jednotky 

SK Aritma Praha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9. Procentuální vyjádření tréninkové jednotky SK Aritma Praha č. 1 

 

 

5.2.2 Tréninková jednotka SK Aritma Praha č. 2 

 

V této tréninkové jednotce jsme sledovali 16 hráčů a jednoho trenéra. Trénink 

probíhal na přírodní trávě, viz tabulka č. 8. Celkový čas TJ byl 63minut bez závěrečného 

7 minutového protažení. Celkový čas cvičení byl 41minut. Aktivní čas hráče 26,5minut a 

ztrátový čas byl 36,5minuty, což můžeme vidět v tabulce č. 9. V grafu č. 10 vidíme aktivní 

a ztrátový čas hráče v TJ. Graf č. 11 ukazuje procentuální vyjádření tréninkové jednotky. 
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Tabulka č. 8. Základní informace o tréninkové jednotce SK Aritma Praha č. 2 

Počet hráčů na tréninkové jednotce 16 

Počet trenérů na tréninkové jednotce 1 

povrch Přírodní tráva 

 

Tabulka č. 9. Tréninková jednotka SK Aritma Praha č. 2 

Celkový čas tréninkové jednotky 63minut 

Celkový čas cvičení 41minut 

Aktivní čas hráče 26,5minut 

Ztrátový čas hráče 36,5minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkové jednotce 22minut 

 

Graf č. 10. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče u tréninkové 

jednotky SK Aritma Praha č. 2 
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Graf č. 11. Procentuální vyjádření tréninkové jednotky SK Aritma Praha č. 2 

 

 
 

5.2.3 Celkové zhodnocení tréninkových jednotek SK Aritma Praha 

 

V tabulce č. 10 vidíme celkové zhodnocení dvou TJ Aritmy. Graf č. 12 nám 

ukazuje procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče v dvou TJ. Aktivní čas 

byl 38% a ztrátový čas 62%. V grafu č. 13 vidíme procentuální vyjádření dvou TJ Aritmy 

Praha. 

 

Tabulka č. 10. Celkové zhodnocení tréninkových jednotek SK Aritma Praha 

Celkový čas tréninkových jednotek 134minut 

Celkový čas cvičení 94minut 

Aktivní čas hráče 50,5minut 

Ztrátový čas hráče 83,5minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkových 

jednotkách 

40minut 
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Graf č. 12. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče v tréninkových 

jednotkách SK Aritma Praha 

 
 

 

 

Graf č. 13. Procentuální vyjádření tréninkových jednotek SK Aritma Praha 
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5.3 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ AMATÉRSKÝCH KLUBŮ (FK MOTORLET 

PRAHA, SK ARITMA PRAHA) 
 

V následující tabulce č. 11 vidíme celkové zhodnocení tréninkových jednotek 

amatérských klubů. Zajímavý je údaj celkového času TJ. Kdy amatérské kluby mají 

296minut, oproti tomu profesionální kluby mají 378minut, kde ale 235minut zaujmula 

pouze Sparta. Graf č. 14 ukazuje procentuální zastoupení aktivního a ztrátového času 

všech TJ amatérských klubů. Graf č. 15 vyjadřuje procentuálně TJ amatérských klubů. 

 

Tabulka č. 11. Celkové zhodnocení amatérských klubů (FK Motorlet Praha, SK Aritma 

Praha) 

Celkový čas tréninkových jednotek 296minut 

Celkový čas cvičení 209minut 

Aktivní čas hráče 125,5minut 

Ztrátový čas hráče 170,5minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkových 

jednotkách 

87minut 

 
 

Graf č. 14. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráčů v tréninkových 

jednotkách FK Motorlet Praha a SK Aritma Praha 
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Graf č. 15. Procentuální vyjádření tréninkových jednotek FK Motorlet Praha a SK 

Aritma Praha 
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5.4 SK SLAVIA PRAHA  

5.4.1 Tréninková jednotka SK Slavia Praha č. 1 

 

Na této tréninkové jednotce bylo přítomno 12 hráčů a tři trenéři. Hlavní, asistent 

a kondiční trenér. Trénink probíhal na umělé trávě, viz tabulka č. 12. Celková doba 

tréninku byla 83minut. Na závěr tréninku bylo 10 minutové protažení. Doba všech cvičení 

v tréninku byla 72minut. Hráčův aktivní čas byl 41minut. Ztrátový čas činil 42minut, viz 

tabulka č. 13. V grafu č. 16 vidíme procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času 

hráče v tj. Graf č. 17 ukazuje procentuální vyjádření TJ. 

 

Tabulka č. 12. Základní informace o tréninkové jednotce SK Slavia Praha č. 1 

Počet hráčů na tréninkové jednotce 12 

Počet trenérů na tréninkové jednotce 3 

povrch Umělá tráva 

 

Tabulka č. 13. Tréninková jednotka SK Slavia Praha č. 1 

Celkový čas tréninkové jednotky 83minut 

Celkový čas cvičení 72minut 

Aktivní čas hráče 41minut 

Ztrátový čas hráče 42minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkové jednotce 11minut 
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Graf č. 16. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče u tréninkové 

jednotky SK Slavia Praha č. 1 

 

 

Graf č. 17. Procentuální vyjádření tréninkové jednotky SK Slavia Praha č. 1 
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5.4.2 Tréninková jednotka SK Slavia Praha č. 2 

 

Tréninkovou jednotku absolvovalo 20 hráčů, které vedli dva trenéři, hlavní trenér 

a asistent trenéra. Trénink se konal na přírodní trávě, viz tabulka č. 14. Celkový čas 

tréninkové jednotky, bez závěrečného protažení, které trvalo 10 minut, byl 60minut. 

Všechna cvičení v této tréninkové jednotce trvala 42minut. Aktivní čas hráče byl 25minut 

a ztrátový čas hráče činil 35minut, viz tabulka č. 15. grafy č. 18 a 19 ukazují procentuální 

vyjádření aktivního a ztrátového času v tj. a procentuální vyjádření celé TJ. 

 

Tabulka č. 14. Základní informace o tréninkové jednotce SK Slavia Praha č. 2 

Počet hráčů na tréninkové jednotce 20 

Počet trenérů na tréninkové jednotce 2 

povrch Přírodní tráva 

 

Tabulka č. 15. Tréninková jednotka SK Slavia Praha č. 2 

Celkový čas tréninkové jednotky 60minut 

Celkový čas cvičení 42minut 

Aktivní čas hráče 25minut 

Ztrátový čas hráče 35minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkové jednotce 18minut 

Graf č. 18. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče u tréninkové 

jednotky SK Slavia Praha č. 2 
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Graf č. 19. Procentuální vyjádření tréninkové jednotky Sk Slavia Praha č. 2 

 

 

 

5.4.3 Celkové zhodnocení tréninkových jednotek SK Slavia Praha 

 

Tabulka č. 16, společně s grafy č. 20 a 21 vyjadřuje celkové zhodnocení dvou TJ 

SK Slavia Praha. Graf č. 20 ukazuje procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času 

hráče v dvou TJ a graf č. 21 ukazuje procentuální zhodnocení dvou TJ Slavie. 

 

Tabulka č. 16. Celkové zhodnocení tréninkových jednotek SK Slavia Praha 

Celkový čas tréninkových jednotek 143minut 

Celkový čas cvičení 114minut 

Aktivní čas hráče 66minut 

Ztrátový čas hráče 77minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkových 

jednotkách 

29minut 
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Graf č. 20. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče v tréninkových 

jednotkách SK Slavia Praha 

 

 
 

 

Graf č. 21. Procentuální vyjádření tréninkových jednotek SK Slavia Praha
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5.5 AC SPARTA PRAHA  

5.5.1 Tréninková jednotka AC Sparta Praha č. 1  

 

Na této tréninkové jednotce bylo 17 hráčů a celkem čtyři trenéři. Jeden hlavní, 

dva asistenti a jeden kondiční trenér. Viz tabulka č. 17. Většinu tréninkové jednotky vedli 

asistenti, hlavní trenér pozoroval a často opravoval a vysvětloval. Celkový čas tréninkové 

jednotky byl 115minut, cvičení trvala celkem 89minut, ztrátový čas celého tréninku byl 

tedy 26minut. Hráč byl aktivní 42minut a jeho ztrátový čas byl 73minut. Viz tabulka č. 

18. v grafu č. 22 je možno vidět procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče 

v TJ. Graf č. 23 procentuálně vyjadřuje tréninkovou jednotku. 

 

Tabulka č. 17. Základní informace o tréninkové jednotce AC Sparta Praha č. 1 

Počet hráčů na tréninkové jednotce 17 

Počet trenérů na tréninkové jednotce 4 

povrch Umělá tráva 

 

Tabulka č. 18. Tréninková jednotka AC Sparta Praha č. 1 

Celkový čas tréninkové jednotky 115minut 

Celkový čas cvičení 89minut 

Aktivní čas hráče 42minut 

Ztrátový čas hráče 73minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkové jednotce 26minut 
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Graf č. 22. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče u tréninkové 

jednotky AC Sparta Praha č. 1 

 
 

Graf č. 23. Procentuální vyjádření tréninkové jednotky AC Sparta Praha č. 1 
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5.5.2 Tréninková jednotka AC Sparta Praha č. 2 

 

Na druhé tréninkové jednotce AC Sparta Praha bylo 19 hráčů a tři trenéři, z toho 

dva asistenti a jeden hlavní trenér. Tréninková jednotka probíhala na travnaté ploše. Viz 

tabulka č. 19. Celkový čas tréninku byl přesně dvě hodiny, tudíž 120minut. Cvičení trvala 

celkem 83minut. Aktivní čas hráče v tréninkové jednotce byl 45minut. Jeho ztrátový čas 

byl 75minut a celkově byl ztrátový čas tréninkové jednotky 37minut. Viz tabulka č. 20. 

Graf č. 24 vyjadřuje procentuální zastoupení aktivního času hráče v tréninkové jednotce. 

Graf č. 25 vyjadřuje procentuální zastoupení celé TJ.  

 

Tabulka č. 19. Základní informace o tréninkové jednotce AC Sparta Praha č. 2 

Počet hráčů na tréninkové jednotce 19 

Počet trenérů na tréninkové jednotce 3 

povrch Přírodní tráva 

 

Tabulka č. 20. Tréninková jednotka AC Sparta Praha č. 2 

Celkový čas tréninkové jednotky 120minut 

Celkový čas cvičení 83minut 

Aktivní čas hráče 45minut 

Ztrátový čas hráče 75minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkové jednotce 37minut 
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Graf č. 24.  Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče u tréninkové 

jednotky AC Sparta Praha č. 2 

 

 

 

 

Graf č. 25. Procentuální vyjádření tréninkové jednotky AC Sparta Praha č. 2 
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5.5.3 Celkové zhodnocení tréninkových jednotek AC Sparta Praha 

 

V následující tabulce č. 21 vidíme celkové zhodnocení dvou TJ AC Sparta Praha. 

Zajímavý je údaj celkového času TJ jak jsem již zmiňoval. 235minut je oproti ostatním 

klubům výrazně vyšší. Graf č. 26 procentuálně vyjadřuje aktivní a ztrátový čas dvou TJ 

Sparty Praha. Graf č. 27 ukazuje procentuální vyjádření tréninkových jednotek AC Sparta 

Praha. 

 

Tabulka č. 21. Celkové zhodnocení tréninkových jednotek AC Sparta Praha 

Celkový čas tréninkových jednotek 235minut 

Celkový čas cvičení 172minut 

Aktivní čas hráče 87minut 

Ztrátový čas hráče 148minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkových 

jednotkách 

63minut 

 

Graf č. 26. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráče v tréninkových 

jednotkách AC Sparta Praha 
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Graf č. 27. Procentuální vyjádření tréninkových jednotek AC Sparta Praha 

 

 

 

 

 

5.6 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PROFESIONÁLNÍCH KLUBŮ (SK SLAVIA 

PRAHA, AC SPARTA PRAHA) 
 

Níže můžeme vidět tabulku č. 22, která ukazuje celkové zhodnocení 

profesionálních klubů. Taktéž graf č. 28 ukazuje procentuální vyjádření aktivního a 

ztrátového času hráčů v tréninkových jednotkách SK Slavia Praha a AC Sparta Praha. 

Graf č. 29 popisuje procentuální vyjádření tréninkových jednotek profesionálních klubů. 

 

Tabulka č. 22. Celkové zhodnocení profesionálních klubů (SK Slavia Praha, AC Sparta 

Praha) 

Celkový čas tréninkových jednotek 378minut 

Celkový čas cvičení 286minut 

Aktivní čas hráče 153minut 

Ztrátový čas hráče 225minut 

Celkový ztrátový čas v tréninkových 

jednotkách 

92minut 
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Graf č. 28. Procentuální vyjádření aktivního a ztrátového času hráčů v tréninkových 

jednotkách SK Slavia Praha a AC Sparta Praha 

 
 

 

Graf č. 29. Procentuální vyjádření tréninkových jednotek SK Slavia Praha a AC Sparta 

Praha 
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5.7 KOMPARACE PROFESIONÁLNÍCH KLUBŮ (SK SLAVIA PRAHA, AC 

SPARTA PRAHA) A AMATÉRSKÝCH KLUBŮ (FK MOTORLET PRAHA, 

SK ARITMA PRAHA) 
 

V následující tabulce č. 23 vidíme přehledně porovnání profesionálních a 

amatérských klubů. Zajímavý je údaj o celkovém ztrátovém čase, kdy profesionální kluby 

mají 92minut, amatérské kluby mají o 5minut nižší celkový ztrátový čas. Ovšem musíme 

brát v potaz celkovou minutáž tréninkových jednotek. Graf č. 30 ukazuje procentuální 

komparaci mezi profesionálními a amatérskými kluby.   

Tabulka č. 23. Komparace profesionálních klubů (SK Slavia Praha, AC Sparta Praha) a 

amatérských klubů (FK Motorlet Praha, SK Aritma Praha) 

Tréninková jednotka Profesionální kluby Amatérské kluby 

Celkový čas tréninkových 

jednotek 

378minut 296minut 

Celkový čas cvičení 286minut 209minut 

Aktivní čas hráče 153minut 125,5minut 

Ztrátový čas hráče 225minut 170,5minut 

Celkový ztrátový čas 

v tréninkových jednotkách 

92minut 87minut 

 

Graf č. 30. Komparace profesionálních klubů (AC Sparta Praha, SK Slavia Praha) a 

amatérských klubů (FK Motorlet Praha, SK Aritma Praha) 
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6. DISKUSE 
 

Do výzkumného souboru byla použita data z 8 sledovaných tréninkových jednotek. 

Celkem se jednalo o 4 kluby SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, FK Motorlet Praha, SK 

Aritma Praha (profesionální kluby, amatérské kluby). Každý klub byl navštíven na 

tréninkové jednotce dvakrát. Z každého klubu byl náhodně vybrán hráč, který byl během 

tréninku natáčen na videokameru a díky naměřeným datům mohla být provedena analýza 

a vypracována tato diplomová práce. Všechny výsledky byly zpracovány do tabulkové a 

grafické podoby. 

Práce se nejvíce zajímá ukazatelem aktivního času hráče v tréninkové jednotce, 

tedy čas, během kterého se sledovaný hráč aktivně zapojil do samotného cvičení. Mužík 

(1991) uvádí, že tréninková (cvičební) jednotka je efektivní, pokud aktivní čas vyplnil 

alespoň jednu třetinu (33,3%) tréninkové jednotky a naopak ten ztrátový čas nepřekročil 

hranici 20%. Viz kapitola 2.8. Ve všech osmi tréninkových jednotkách bylo dosaženo 

aktivního času hráče nad 33,3%. Konkrétně bylo ve dvou tréninkových jednotkách FK 

Motorlet Praha 46% aktivního času hráče. U SK Aritma Praha byl aktivní čas hráče dvou 

tréninkových jednotek 38%. U SK Slavia Praha byl aktivní čas hráče ve dvou 

tréninkových jednotkách 46%. A u AC Sparta Praha byl aktivní čas hráče ve dvou 

tréninkových jednotkách 37%. Zajímavý je údaj u FK Motorlet Praha, kterému vyšly 

nejlepší výsledky aktivního času hráče společně s klubem SK Slavia Praha shodně 46%. 

Avšak musím konstatovat skutečnost, že tréninkové jednotky Motorletu velmi zaostávaly 

kvalitou. Sledovaný hráč nasbíral % aktivního času v závěrech tréninků, kdy se hrála 

průpravná hra souvislého charakteru, kdy se hrálo ve velkém počtu hráčů na velkém 

prostoru (polovina hřiště) a hráči se tak do kontaktu s míčem, nebo různých herních 

situací dostávali jen sporadicky. Doba PH byla téměř 30minut. Kdežto u Slavie trvaly 

průpravné hry 5-8minut, na malém prostoru, k dispozici byli nahrávači a všichni zapojení 

hráči tak byli po celou dobu vtaženi do hry. Z pozorování těchto tréninků bylo vidět 

rozdílné nasazení i tempo průpravných her. U PH Motorletu tempo poměrně rychle 

„uvadalo“, hráči začali brzo chodit, někteří se do hry téměř nezapojili. Zkrátka je tato 

průpravná hra nebavila, což si lze vysvětlovat monotónností, velikostí hřiště a dobou, 

kterou průpravná hra trvala. Dalším zajímavým údajem bylo sledování celkového 

ztrátového času v tréninkových jednotkách. Pod 20% což je hranice efektivity tréninku 

viz Mužík (1991) se v jednotlivých tréninkových jednotkách dostala pouze SK Slavia 

Praha, která měla v jedné tj. celkový ztrátový čas 13%. Zbylé kluby se pohybovaly 
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v rozmezí od 23% - 35%. Po zprůměrování tréninkových jednotek byl celkový ztrátový 

čas následovně: FK Motorlet Praha 29%. SK Aritma Praha 30%. SK Slavia Praha 20%. 

AC Sparta Praha 27%. Tudíž v tomto ukazateli měla nejlepší výsledky SK Slavia Praha. 

Zajímavý byl výsledek 27% celkového ztrátového času u klubu AC Sparta Praha, jelikož 

na sledovaných tréninkových jednotkách byli přítomni vždy minimálně tři trenéři. Na 

jedné TJ k nim dokonce přibyl i kondiční trenér. Myslím si, že v takovém počtu trenérů 

by měl být trénink lépe zorganizovaný, aby nedocházelo k velkým prostojům. Oproti 

tréninkovým jednotkám SK Aritma Praha, kde byl celkový ztrátový čas 30%, není tak 

velký rozdíl, když si uvědomíme, že trénink vedl sám hlavní trenér a na jedné TJ měl 

k dispozici kondičního (asistenta) trenéra a trénink probíhal na třetině hrací plochy. Na 

druhou stranu musím konstatovat, že trenéři AC Sparta Praha v tréninkových jednotkách 

hodně zastavovali cvičení a snažili se vysvětlovat a opravovat chyby hráčů. Když bych 

měl srovnat korekci chyb, rady, zpětnou vazbu od trenérů k hráčům, tak byla Sparta 

v porovnání se všemi ostatními sledovanými kluby diametrálně odlišná. Trenéři byli 

v tomto směru hodně aktivní, což u ostatních klubů nebylo. Překvapivé to bylo zejména 

u Slavie. Trenér Aritmy se také snažil opravovat a komunikovat s hráči, avšak měl to 

složité v tom, že byl na TJ sám.  

Zajímavým úkazem byla doba jednotlivých tréninkových jednotek. Většina 

tréninkových jednotek z mé vlastní zkušenosti (hráč, trenér) trvá a trvala 90minut. 

Tréninkové jednotky FK Motorletu Praha trvaly 84minut a 78minut. SK Aritma Praha 

měla TJ 71minut a 63minut, SK Slavia Praha měla své TJ 83minut a 60minut. Ani jedna 

tréninková jednotka netrvala tedy 90minut (počítáno bez závěrečného protažení, které 

vždy neprováděli všechny kluby). Tým AC Sparta Praha vyčníval od ostatních týmů 

v délce svých tréninků. Jedna tréninková jednotka trvala 115minut a druhá byla ještě o 

5minut delší, tedy 120minut. Po druhé TJ, která trvala 120minut se šli ještě hráči 

protahovat, což se jeví jako extrémně dlouhý trénink pro 10 – 11 leté hráče.  

Dalším velmi zajímavým výsledkem bylo porovnání profesionálních klubů 

s kluby amatérskými. Po zprůměrování tréninkových jednotek profesionálních klubů (SK 

Slavia Praha, AC Sparta Praha) a amatérských klubů (FK Motorlet Praha, SK Aritma 

Praha) byly výsledky překvapením ve smyslu vyrovnanosti všech sledovaných jevů. 

Aktivní čas hráčů v TJ u profesionálních klubů byl 40%. U amatérských klubů to bylo 

42%, z tohoto pohledu byly tedy lepší tréninkové jednotky amatérských klubů. Naopak 

v celkovém ztrátovém čase tréninkové jednotky byly amatérské kluby horší. Tato hodnota 

byla 29% a u profesionálních klubů to bylo 24%. Což bych přisuzoval lepší organizaci tj. 
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u profesionálních klubů, většímu počtu trenérů na TJ, lepšímu zázemí a v neposlední řadě 

prostoru pro trénink. Sparta i Slavia měli k dispozici celé hřiště. Kdežto Aritma a Motorlet 

trénovali na polovině hřiště, respektive na třetině. Díky této možnosti měli trenéři Sparty 

a Slavie připravené celé tréninky před samotným zahájením TJ oproti trenérům Aritmy a 

Motorletu, kteří tréninky připravovali během TJ. 

Podobnou analýzu prováděl ve své diplomové práci Jirků (2016), který hodnotil 

využití času v tréninkových jednotkách u hráčů 3. tříd v ledním hokeji. Sledoval čtyři 

kluby, kterými byli Mountfield Hradec Králové, BK Mladá Boleslav, Bílí Tygři Liberec 

a HC Stadion Vrchlabí. Z každého klubu byl taktéž vybrán jeden hráč a ten byl sledován. 

Výsledky aktivního tréninkového času byly následující. Bílí Tygři Liberec 32,5%. HC 

Stadion Vrchlabí 36,7%. Mountfield Hradec Králové 56, %. BK Mladá Boleslav 58,8%.  

Pro práci byly stanoveny celkem 3 hypotézy. Tato část práce je zaměřena právě 

na ně a pomocí statistik, které byly naměřeny, se pokusí zjistit a vysvětlit, zda se tyto 

hypotézy potvrdily, nebo naopak vyvrátily. 

 

Předpokládáme procentuálně větší zastoupení aktivního času hráčů v tréninkové 

jednotce na profesionální výkonnostní úrovni oproti klubům amatérským 

 

Hypotéza nebyla nepotvrzena. 

Zde byly očekávány o mnoho lepší výsledky. Především u profesionálních klubů, hlavně 

díky zázemním možnostem, díky velikosti realizačních týmů a v neposlední řadě i díky 

získanému vzdělání. Neboť trenéři v klubech AC Sparta Praha a SK Slavia Praha jsou 

absolventi, nebo studenti UK FTVS. V profesionálních klubech měli hráči aktivní čas 

40%. V amatérských klubech byl tento čas 42%. Amatérské kluby v tomto ohledu 

nepatrně předčili kluby profesionální.  Dosažení tohoto výsledku u amatérských klubů 

bylo zapříčiněno tím, že ve velké části tréninku se hrála průpravná hra, jak je uvedeno 

výše v diskusi práce. 

 

 

Předpokládáme nevýznamné odlišení tréninkové jednotky mezi profesionálními kluby 

v hodnotách aktivního tréninkového času hráče. 

 

Hypotéza byla potvrzena. 

Jako významnou procentuální hodnotu jsme si stanovili 20%. Klub SK Slavia Praha měl 
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aktivní tréninkový čas hráče na hodnotě 46%. AC Sparta Praha 37%. Procentuální rozdíl 

v hodnotách aktivního tréninkového času hráče mezi profesionálními kluby byl 9%. 

Tento rozdíl byl pro nás nevýznamný. Z tohoto výsledku lze vyvodit fakt, že kluby na 

profesionální úrovni pracují s hráči velmi podobně.  

 

 

Předpokládáme větší procento ztrátového času tréninkových jednotek u amatérských 

klubů, než u klubů profesionálních. 

 

Hypotéza nebyla potvrzena. 

Očekávalo se, že amatérské kluby budou mít celkový ztrátový čas tréninkové jednotky 

významně větší, což se nepotvrdilo. Celkový ztrátový čas amatérských klubů byl 29%. U 

profesionálních klubů byl celkový ztrátový čas 24%. Jak je zmíněno výše, tento výsledek 

je přisuzován lepší organizaci TJ u profesionálních klubů, většímu počtu trenérů na TJ, 

lepšímu zázemí a v neposlední řadě většímu prostoru pro trénink. 
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7. ZÁVĚR 
 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit efektivitu tréninkového času u hráčů 

fotbalu v kategorii starší přípravky U11. Práce se zajímala především ukazatelem 

aktivního a ztrátového času hráčů ve cvičební jednotce. Následně naměřená data byla 

porovnávána napříč výkonnostními kategoriemi, z pohledu zázemí klubů, tedy mezi 

profesionálními a amatérskými kluby. Jednalo s o kluby AC Sparta, Praha, SK Slavia 

Praha jako zástupci profesionálních klubů. Mezi zástupci amatérských klubů byli FK 

Motorlet Praha a SK Aritma Praha. Záměrně byli vybrány všechny pražské kluby, kvůli 

dostupnosti na jejich tréninkové jednotky. Dalšími sledovanými jevy byly ztrátový čas 

hráčů v tréninkových jednotkách, celková doba cvičení v TJ a celkový ztrátový čas v TJ. 

Jednotlivé tréninkové jednotky byly natáčeny na vlastní videokameru, poté analyzovány 

a přepsány do počítače do přehledné tabulkové a grafické podoby, viz kapitola 5. Jednalo 

se tak o metodu nepřímého sledování. 

Některé samotné výsledky byly překvapivé. Například nebylo očekáváno, že 

v amatérských klubech budou mít sledovaní hráči větší procento aktivního tréninkového 

času, než hráči z profesionálních klubů. Naopak bylo očekáváno, větší procento 

celkového ztrátového času v TJ u amatérských klubů, což se také potvrdilo. Jak je 

zmíněno v kapitole 6. tento výsledek je logickým vyústěním, jelikož profesionální kluby 

disponují mnohem lepším vybavením, mají širší realizační tým již u přípravkových 

kategorií, mají možnost trénovat na celé hrací ploše, tudíž si trenéři mohou celé tréninky 

připravit předem. Ovšem všechny tyto zmíněné atributy jsou otázkou finanční stránky 

klubů. 

Tato analýza z mého pohledu přinesla zajímavé výsledky, například ztrátový čas TJ o 

kterém hovoří Mužík (1991) by neměl přesáhnout 20%, aby byla tréninková jednotka 

efektivní. Pouze jedna tréninková jednotka z osmi se dostala pod hranici 20%, konkrétně 

to byla tréninková jednotka SK Slavia Praha, která měla 13% celkového ztrátového času. 

Ani po zprůměrování tréninkových jednotek nebyly výsledy pozitivní. Jediná SK Slavia 

Praha se dostala po zprůměrování dvou TJ přesně na hranici 20%. 

Tato diplomová práce vznikala společně s prací kolegy Michaela Kučaby, který sledoval 

a hodnotil jiná data v tréninkových jednotkách. Myslím si, že do budoucna by toto téma 

mohlo být řešeno ještě více do hloubky. Mohl by být zkoumán aktivní čas hráčů 

v jednotlivých Metodicko- organizačních formách v tréninku, jako jsou pohybové hry, 

průpravné cvičení, herní cvičení a průpravné hry. Z naměřených výsledků by bylo dobré 
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se zaměřit v tréninkovém procesu hlavně na využití celé tréninkové jednotky, neboť 

ztrátový čas v tréninkových jednotkách byl nad hranicí efektivity. V mezičase, kdy trenéři 

připravují nové cvičení, mohou hráče poslat napít a následně přimět k individuální práci 

s míčem (žonglování, kličky, vedení míče atp.). Doufám, že tato práce by mohla sloužit 

jako návod pro vznik dalších prací se stejným, nebo podobným tématem. 
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