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Abstrakt 

 

Název:  Efekty makrocyklu na taktickou výkonnost hráčů fotbalu ve věkové 

kategorii U15. 

 

Cíle:  Sledování a hodnocení pokroku taktické výkonnosti při utkáních ve 

zvolené kategorii v jednom makrocyklu. 

 

 

Metody:    Sledování, analýza záznamu, statistické zpracování. 

 

 

 

  

      

Výsledky:   Pokrok v rámci dosažitelných možností. 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: Fotbal, taktická výkonnost, dovednost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

Title:  Effects of macrocycle on the tactical performance of football players in 

the age category U15. 

 

 

 

Objectives:  Monitoring and evaluation of the progress of tactical performance in the 

games played in the selected category in one macrocycle. 

 

 

 

 

Methods:    Monitoring, analysis, recording, statistical processing. 

 

 

 

  

      

Results:    Progress in the context of the achievable options. 
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1 Úvod 

Fotbal, jakožto nejpopulárnější sport na světě, který je součástí mého každodenního 

života, jsem si zvolil i jako téma mé diplomové práce. 

Tato hra je bezesporu světovým fenoménem. Po celém světě můžeme vidět tisíce lidí, 

mužů i žen, hrát hru na obdélníkovém hřišti, snažících se dostat míč mezi brankové tyče. Téměř 

každý den se můžeme prostřednictvím médií či internetu dozvědět nové zprávy či informace ze 

světa fotbalu. Každý týden můžeme sledovat přenosy evropských soutěží, dokonce i o 

Vánočních svátcích, kdy je u nás v České republice zimní přestávka a fotbalové trávníky zejí 

prázdnotou. Jedno mají ale všichni milovníci této hry společné, ať už jde o hráče z nejnižší 

amatérské soutěže nebo o profesionála, museli projít určitými základy, aby se aspoň trochu 

naučili kopat do kulaté věci, kterou nazýváme míč. V této práci se zaměřujeme na hlubší 

poznání taktických dovedností v utkání, které s těmito základy úzce souvisí. 

Cílem práce je sledování a hodnocení pokroku taktické výkonnosti při utkáních ve 

zvolené kategorii v jednom makrocyklu. V první části práce se věnujeme teoretickým 

poznatkům dané problematiky, v domácí i zahraniční literatuře. 

Druhá část práce se se věnuje samotnému zpracovávání a hodnocení naměřených dat. 

Zaměřil jsem se na porovnání jednotlivých zkoumaných kritérií mezi jednotlivými utkáními, 

které po sobě následovali s určitým časovým odstupem. Pro lepší přehlednost jsem použil i 

grafické znázornění u každého sledovaného kritéria. U naměřených dat jsem také počítal 

statistickou významnost a poté jsem se pokoušel hodnotit také jejich praktickou významnost 

pro tento sport. 

Nenašel jsem materiály, které by se do důsledku věnovaly této problematice, proto jsem 

se při hodnocení praktické významnosti spoléhal na svůj obecný pohled a zkušenosti 

z fotbalového prostředí. Pokud by se v budoucnu našel další student, který by si vybral 

zkoumání stejné problematiky v mládežnickém fotbale, považuji za přínosné, že bude moci své 

dosažené výsledky porovnat s mými. Zejména na krajské úrovni, kde se momentálně fotbal ve 

Strakonicích pohybuje. Jinak bych práci směřoval do rukou začínajících trenérů, kteří si ze 

zkoumaných kritérií mohou vyvodit závěry pro své účely a věnovat se více opomíjeným věcem 

v tréninku. A zároveň bych jim rád popřál, aby vydrželi, protože dle mého názoru procházíme 

dobou, kdy je sport pro mladé v ústraní.  

 

 



 

12 

 

 

2 Teoretická východiska práce 

 V této části se věnujeme odborné teorii a teoretickým poznatkům taktické přípravy a 

jejím částem, jako jsou například schopnosti a dovednosti hráče (střelba, přihrávka), soutěžní 

situace, koncentrace pozornosti a další. 

2.1 Výklad osobnosti sportovce 

Osobnost sportovce si vykládáme jako celek duševních vlastností a psychických 

procesů, stavů, které jsou relativně stabilní a typickým způsobem se projevují v každé 

sportovní činnosti (Jansa, Dovalil et al., 2009).   

  Osobnost sportovce je brána jako „produkt“, který se neustále vyvíjí a je ve vztahu 

člověka s prostředím, jako dynamický systém, který je potřebný k zajištění životní existence v 

rámci daných podmínek. Koncentruje se na psychiku osobnosti jako na všestranný celek, ale i 

jako celek odlišený jednotlivými komponentami. Struktura a dynamika osobnostních 

vlastností, rysů a procesů je založena zejména na vnitřní biologické podstatě člověka a z jisté 

části i na vrozených individuálních dispozicích (vlohách). Osobnost se však utváří i díky 

vnějším vlivům – prostředí a společenská výchova.  Tito činitelé májí největší podíl na tvorbě 

a hlavně na vývoji osobnosti sportovce. Působí současně a společně formují strukturu 

osobnostního profilu sportovce a jsou mezi nimi značné individuální odlišnosti. Tyto 

odlišnosti jsou tak specifické, že každý sportovec představuje osobnost zcela ojedinělou a 

nenapodobitelnou. Každý sportovec se projevuje konkrétními vlastnostmi a osobnost je pojem 

jednotící právě tyto vlastnosti. Osobnost se ve sportovní činnosti neustále rozvíjí a současně 

svým vlivem modifikuje kariéru sportovce. Temperament vystihuje dispoziční vlastnosti 

projevující se vzrušivostí, impulzivností, silou, ale i tempem psychických procesů. Určuje 

hloubku a délku emociálních reakcí. Psychologie sportu začleňuje temperament do oblasti 

dynamiky osobnosti, která se formuje tělesnou adaptací na fyzickou zátěž (Jansa, Dovalil et 

al., 2009). 

Dobrý sportovec je schopen hloubku a délku svých emocionálních reakcí regulovat a 

nevnášet tak do svého výkonu přehnané emoce, které by jeho výkon zpravidla ovlivnily 

v negativním slova smyslu.  
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2.2 Typologie schopností  

Další z nezbytných vlastností každého sportovce jsou jeho schopnosti. Tyto schopnosti 

sportovce také vycházejí z biologického základu člověka. Velký odrazový můstek u této 

vlastnosti jsou vrozené dispozice nebo také jinak řečeno vlohy. Jedná se o vrozené 

individuální zvláštnosti jedince, které mohou za výhodných podmínek pozitivním vlivem 

prostředí a výchovy podporovat rozvoj těchto individuálních schopností. Schopnosti 

sportovce chápeme jako celek psychických, ale i tělesných předpokladů, možností člověka, 

které jsou důležité k úspěšnému vykonávání pohybových nebo sportovních aktivit 

(Tomešová, 2007). 

U schopností z hlediska vývoje rozeznáváme tyto čtyři typy schopností. 

Senzorické schopnosti: Tento typ schopností znamená smyslovou senzibilitu, například 

rozlišovací čivost, vnímání časoprostoru, jde o specifické pocity, např. vody, sněhu míče, také 

jde o zvýšenou koncentraci a pozornost. Tyto schopnosti se dají rozvíjet již v nízkém věku u 

dětí. Opakovaným procvičováním zkvalitňujeme funkci analyzátorů jak ve vztahu k vnitřnímu 

prostředí – například analýza informací ze svalů do šlach, tak k zevnímu prostředí – například 

odhad vzdálenosti. Tím zlepšujeme a zkvalitňujeme zpětnovazební kontrolu pohybu, kdy na 

základě informací z receptorů kontrolujeme průběh a polohy pohybu (Krištofič, 2006).  

Senzomotorické schopnosti: Tyto schopnosti jsou schopnostmi silovými, rychlostními, 

vytrvalostními a koordinačními. Silová schopnost je soubor schopností překonávat, udržovat 

nebo brzdit konkrétní odpor pouze činností svalů. Rychlostní schopnost je komplex 

pohybových schopností provádět krátkodobou pohybovou aktivitu co nejrychleji, maximální 

intenzitou. Vytrvalostní schopnost je celek pohybových schopností provádět činnost 

požadovanou intenzitou co nejdéle, odolávat únavě. Koordinační schopnost je komplex 

pohybových schopností lehce a efektivně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobit je měnícím 

se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost, dobře a rychle si osvojit nové pohyby 

(Dovalil, 1992).  

Intelektuální schopnost: Tato schopnost je kvalita, která dovolí hráči rychle rozlišovat herní 

situace a adaptovat se na ně pod proměnlivým tlakem atmosféry soutěžního utkání.   

Estetické schopnosti: Nebo také interpretace či tvořivost. V každém sportu jde o různé 

schopnosti, které se vzájemně prolínají a kombinují pro konkrétní sportovní činnost. 
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Především jde o specifické schopnosti, které jsou předpokladem pro sportovní výkon v daném 

sportovním odvětví. Schopnosti a dovednosti jsou úzce spjaty. Schopnosti jsou vrozené a 

dovednosti jsou učením a opakováním získané dispozice, které jsou nutné pro správné a 

rychlé provádění činnosti (Jansa, Dovalil et al., 2009).  

Sociální schopnosti: Především jde o vnímání druhé osoby, jako základní předpoklad 

vzájemné interakce mezi jednotlivými členy týmu. Podstatou sportovních her samozřejmě 

tvoří skupinové činnosti. Vždy jde o určitý druh soutěže, ale i spolupráce. Uvědomění si 

těchto souvislostí u sportovce je nezbytné. Zvládání pozoruhodných emocionálních prožitků, 

které sportovní činnosti přinášejí, se netýkají jen jedince, odrážejí se v nich i vztahy sportovce 

k členům skupiny, vztah k širšímu sportovnímu prostředí (funkcionáři, diváci, veřejnost), ale i 

naopak. Z tohoto pohledu je vhodné působení na rozvoj: tolerance k druhým, diskrétnosti, 

korektnosti, ochoty vést skupinu, ale také se podřídit společným cílům – spravedlnosti, 

objektivnosti, velkorysosti (Buzek et al., 2007). 

2.3 Individuální a týmový herní výkon  

Samotný herní výkon Choutka et al. (1981) charakterizuje jako: vědomé řešení 

konkrétního úkolu (přesně daného pravidly) a pohybovou činností se snahou po nejvyšším 

možném efektu. Řešené úkoly se od sebe velmi odlišují, takže charakter výkonu v 

jednotlivých odvětvích sportu je velmi různorodý.  

 

Obrázek č. 1. Složky herního výkonu (Kollath, 2006)  

   

Jestliže chceme hodnotit herní výkon ve fotbale, je nutné definovat si tento pojem pro 

potřeby hodnocení. Teorie sportovních her rozlišuje dva pojmy – individuální herní výkon 

(IHV), vztahující se k jednotlivci a týmový herní výkon (THV), vztahující se k týmu (Dobrý, 

1988).  
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Hráč na hřišti je součástí útočných nebo obranných akcí (útočí nebo brání). Není-li do 

tohoto základního děje zapojen, je mimo herní kontext a na hřiště vlastně nepatří (Borbély et 

al., 2001).   

 

; 

 

Obrázek č. 2. Faktory herního výkonu (Grosser, 1994)  

Individuální herní výkon  

 Sportovní hra, realizována v utkání dvou družstev, se jeví navenek jako specifická 

pohybová aktivita. Skládá se z několika pohybových aktů, které se odlišují vnější formou, 

intenzitou a objemem (doba trvání, frekvence). Každý pohybový akt je zaměřen na řešení 

konkrétního herního úkolu a chápeme jej jako herní činnost jednotlivce (Dobrý, Semiginovský, 

1988). 

IHV je projevem určitého stupně způsobilosti k účasti v utkání, daný konkrétním 

souborem předpokladů. Je determinován souborem výkonových faktorů, které jsou určitým 

způsobem uspořádány v určitých vztazích. Ve výsledku se jedná o to, že se projevují určitou 

úrovní výkonu. Znamená to, že tato herní dovednost (úroveň způsobilosti účastnit se utkání) je 

postavena na komplexu výkonových předpokladů, určujících složek (determinant) – pomocí 

nich pak reaguje hráč na změny herních situací a proměnlivý děj utkání. Zásahy do těchto 

výkonových předpokladů uskutečňujeme ve dvou základních činnostech a to: 

- v tréninkovém procesu – činnostními podněty, které vyvolávají změny v jednotlivých 

determinantách i v komplexní herní dovednosti (některé předpoklady jsou více, některé  
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méně trénovatelné – např. psychické komponenty a stavy jsou v tréninku hůře ovlivnitelné než 

v samotném utkání. 

- v utkání – zasahujeme do výkonových předpokladů specifickými adaptačními podněty 

s působením deformačních faktorů, ovlivňujícími psychickou odolnost hráče, např. ve spojitosti 

s prostředím, diváckou kulisou, důležitostí utkání a dalšími vnějšími podmínkami, jako je např. 

stav hřiště, aktuální počasí apod.). Pro didaktické účely tréninkového procesu je nutno chápat 

individuální herní výkon jako určitý komplexní projev všech faktorů, s diferencovaně 

vzájemným působením, kde zároveň funguje: 

- významný podíl jednotlivých faktorů na úspěšnosti výkonu v utkání 

- určitá zastupitelnost, vzájemný kompenzace jednotlivých faktorů (při respektování 

individuálních zvláštností) 

- míra jejich ovlivnitelnosti v různých etapách přípravy hráče (senzitivní období) 

Mezi další určující předpoklady a proměnné, které umožňují hráči rozvíjet individuální herní 

výkon i rozvíjet způsobilost podílet se na týmovém herním výkonu patří determinanty 

biomechanické (pohyb, stabilita, manipulace), psychické (vnímání, pozornost, předvídání, 

myšlení, emoce) a bioenergetické, jako například strava a doplňování tekutin. (Buzek et al., 

2007). 

 

Týmový herní výkon  

Týmový herní výkon je založen na individuálních herních výkonech, které podléhají 

vzájemné regulační kohezi. Jednotlivci ovlivňují hru družstva a družstvo působí na jednotlivce, 

kteří poté ovlivňují svoje jednání a projev v utkání. Herní činnosti jednotlivce, jimiž se hráči 

podílejí na týmovém výkonu, mají současně kooperační a kompetiční charakter. Kooperační 

charakter se věnuje společné činnosti mužstva ve snaze dosáhnout co nejlepšího výsledku. 

Kompetiční se věnuje odolání pokusům soupeře dosáhnout co nejlepšího výsledku (Dobrý, 

Semiginovský, 1988) 

Podle Dovalila (2002) je herní výkon hráče v kolektivních sportovních hrách popisován 

jako vývojový stupeň způsobilosti hráče podílet se na hře družstva. Participace je realizována 

souhrnem herních činností jednotlivce. Je nutné si uvědomit, že výkon hráče je podmíněn 

existencí komplexní adaptační struktury, kterou tvoří vedle somatických a osobnostních 

charakteristik, také dovednostní potenciál - motorické dovednosti a zdatnostní potenciál - 

pohybové schopnosti. Týmový herní výkon nebo také výkon družstva v utkání chápeme jako 

„výkon sociální skupiny zvláštního druhu, založený na individuálních výkonech hráčů, 

podléhajících vzájemnému regulačnímu působení, jež se projevuje tím, že hráči ovlivňují svoje 
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jednání i chování skupiny jako celku.“ K rozhodujícím parametrům výkonu družstva, 

ovlivňujícím sportovní úspešnost, patří koheze, participace a autorita. Jednotlivci ovlivňují hru 

družstva a družstvo působí na jednotlivce, kteří následně ovlivňují své jednání (Choutka et al, 

1981). 

THV je podmíněn individuálním herním výkonem všech členů mužstva, ale není jejích 

pouhým souhrnem. Jednotlivé IHV se navzájem doplňují, kompenzují a podléhají také 

vzájemnému regulačnímu působení. THV má sociálně- psychologický rozměr (fotbalové 

mužstvo je sociální skupina), neboť finální výkon je závislý na dynamice vztahů, sociální 

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

spolupráce a kvalita 22 součinnosti hráčů při realizaci herních činností. Prostor pro herní 

činnosti každého hráče v rámci THV je určen společným cílem: vítězstvím, případně co 

nejlepším výsledkem. To v praxi znamená bránit soupeři v dosažení cíle a současně 

prosazovat svůj cíl, tedy nejen předvídat a eliminovat činnost soupeře, ale také časoprostorově 

sladit svojí vlastní činnost s činností spoluhráčů a být schopen se co nejvíce podílet na 

dosažení skupinového cíle (vítězství v utkání) a také se mu podřídit. Obecně je cílem 

tréninkového procesu zaměřeného na rozvoj THV zdokonalování struktury družstva ve 

smyslu optimalizace roli všech hráčů, organizace jejích činnosti i jejích vztahů (Votík, 2003). 

Při posuzování týmového herního výkonu sledují Zalabák, Votík (2003): 

- jak hráči využívají celou hrací plochu 

- plynulost hry 

- jak dlouho družstvo udrží míč pod svou kontrolou, kde a jak ztratí míč 

- zda se všichni hráči podílejí na útoku, stejně zda všichni brání 

- jak se hráči chovají, jednají, když družstvo ztratí míč, když získá míč 

- zda ohrozí branku soupeře 

2.4 Trénink dětí a mládeže 

 V této části sledujeme problematiku trénování dětí a mládeže obecným měřítkem. 

Sportovní trénink dětí a mládeže je součástí dlouhodobého procesu sportovní přípravy. 

Sportovní trénink začátečníků je především učebním procesem. Dosažení vrcholné sportovní 
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výkonnosti trvá obvykle více jak 10–12 let a odráží specifika jednotlivých sportů. Sportovní 

trénink dětí a mládeže se realizuje jako součást etap: 

- Sportovní předpřípravy (seznamování se sportem). 

- Základního tréninku (cca 10–13 let). 

- Specializovaného tréninku (cca 13–17 let). 

Zásadní je stanovit adekvátní cíle a úkoly (např. zdůvodněná posloupnost v osvojování 

pohybových dovedností a schopností vzhledem k citlivým obdobím rozvoje pohybových 

schopností a volba vhodných prostředků k jejich splnění) tréninku. Specifickým 

cílem tréninku dětí a mládeže je vytvoření předpokladů pro efektivní trénink a dosahování 

relativně maximálních výkonů v dalších etapách. Proto trénink odráží nejen požadavky 

sportovního výkonu, ale i specifika somatického, fyziologického a psychosociálního 

vývoje. Základním východiskem pro tvorbu systému a struktury sportovního 

tréninku (struktura se od dospělých odlišuje i tím, že členění tréninkového roku vychází 

především z členění roku školního) je znalost vývojové dynamiky. Většina mladých 

sportovců nedosahuje v tomto období maxima svého potenciálu díky biologickému vývoji, 

neboť tréninkové a výkonnostní možnosti jsou determinovány rychlostí růstu skeletu, nervové 

soustavy a vnitřních orgánů. 

Mezi základní východiska tréninku patří perspektivnost, všestrannost a 

respektování probíhajícího vývoje. Z hlediska obsahu a zaměření tréninku v jednotlivých 

věkových kategoriích je podstatné, že kvalitní příprava mladých sportovců vyžaduje zvolit 

optimální poměr všestranné a speciální přípravy a složek sportovního tréninku. Optimální 

poměr všestranné a speciální přípravy a s tím související zaměření na vybudování širšího 

pohybového základu kontrastuje s tzv. „ranou specializací“, díky které se sport mládeže stává 

více vážným, méně hravým a je často spojován s řadou negativ. Naopak je zřejmé, že 

zvyšování specifického zatížení patří mezi klíčové předpoklady růstu sportovní výkonnosti 

(Lehnert, Novosad & Neuls, 2012). 

  Zvyšování sportovní výkonnosti a vytváření předpokladů k dosahování relativně 

maximální výkonnosti musí v tomto období respektovat řadu specifických zákonitostí. Je 

třeba si uvědomit, že od tréninku dospělých se sportovní trénink dětí liší především tím, že 

mladí sportovci se připravují v období biologického vývoje charakteristického intenzivním 

růstem, nesynchronním vývojem orgánů a jejich funkcí, psychickým a pohybovým 

vývojem. V tréninku byste tedy měli zohledňovat specifika dětského organismu, především 

růst, psychický, emocionální, sociální a fyzický vývoj, což má konsekvence především v 

respektování, postupného zvyšování velikosti tréninkového a soutěžního zatížení a jeho 
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specifičnosti. V opačném případě se výrazně zvyšuje riziko poškození podpůrně-pohybového 

aparátu i riziko přetrénování. Z hlediska fyzického rozvoje je důležité přizpůsobit 

tréninkové zatížení růstovým trendům, vývoji kostry a specifikům odpovědí na tréninkové 

podněty. Z hlediska psychického rozvoje vycházejte u nejmladších kategorií z toho, co 

potřebují a co je baví (to lze ovlivnit) a nezapomeňte na vysokou unavitelnost CNS. U 

starších žákovských kategorií, zejména v období puberty, a dorosteneckých kategorií jednejte 

uvážlivě. Je třeba zdůraznit, že v důsledku proměnlivosti tělesného, kognitivního a emočního 

vývoje není kalendářní (chronologický) věk vhodným kritériem při plánování sportovní 

přípravy mladých sportovců mezi 10. až 16. rokem (Bukač, 2005). 

  Pubertální růstová perioda začíná u chlapců v průměru ve 12 letech, kdy nastává tzv. 

růstový „spurt“ (peak height velocity). Vzhledem k tomu, že u dívek začíná růstový spurt o 

dva roky dříve, jsou dívky v období mezi 11 a 13 lety v průměru vyšší než stejně staří chlapci. 

V tréninku dětí je proto třeba rovněž usilovat o minimalizaci uplatňování nevědeckých 

přístupů k tréninku a přebírání tréninkových programů úspěšných dospělých sportovců. Je 

logické, že takové programy se míjí účinkem a mohou být příčinou přetrénování a zranění. V 

souvislosti s uvedenými poznatky je vhodné upozornit na problematiku individualizace. Ta je 

obsažena v jedné ze specifických zásad (principů) sportovního tréninku a týká se nejen 

tréninku dospělých sportovců, jak bývá v praxi často chápáno, ale i tréninku mládeže (Bukač, 

2005). 

2.4.1 Hlavní rozdíly tréninku mládeže od dospělých 

Trénink dětí se liší od tréninku dospělých zejména v tom, že se musí přizpůsobit 

dětskému věku, abychom tréninkem neudělali více škod než užitku. Poškození může mít 

podobu fyzickou (například skolióza páteře, únavové zlomeniny) nebo podobu psychickou 

(dlouhodobé stavy frustrace mohou vést až k depresivním onemocněním). Trénink dětí tak 

nevychází z filozofie tréninku dospělých, kterou je znalost zatížení, ale má úplně jiná 

východiska, spočívající především v nácviku a rozvoji pohybových dovedností a schopností. 

Zatímco v tréninku u dospělých je důležité, kolikrát po sobě sportovec poběží daný úsek, u 

dětí by měl být trénink zaměřen na to, kolik dovedností a v jaké kvalitě zvládnou, jak jsou 

šikovné a v neposlední řadě také to, jak je sportování baví a těší. Děti si potřebují především 

hrát a bavit se, čím jsou menší, tím více. V období mladšího školního věku (6-11let) působí 

dětem pohyb radost a není třeba je k němu nutit. Děti velmi rády soutěží, proto by měl 

v tréninku převládat herní princip, tzn. radostný charakter veškeré činnosti. Porážky nesmí být 
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podnětem k výraznému negativnímu hodnocení. Schopnost soustředit se není zcela vyvinuta, 

proto musí být činnost pestrá a často obměňovaná. Někteří trenéři mají tendence v tréninku 

mládeže kopírovat, „miniaturizovat“ trénink dospělých a dostatečně si neuvědomují, že 

neodpovídající zatěžování vede k nežádoucím reakcím dětského organizmu v oblasti 

anatomicko-fyziologické i psychické. Družstva mládežnických kategorií i dospělých usilují o 

rozvoj herní výkonnosti a hrají utkání na vítězství. Ale základní rozdíl spočívá v cílech a 

úkolech jejich tréninku. Hlavním cílem tréninku dospělých je úspěch v soutěži, získávání 

bodů, dosahování co nejlepšího umístění v tabulce. Hlavním úkolem tréninku dospělých je 

příprava na soutěž. Obsah tréninku je podstatně ovlivňován tréninkovými cykly (mikro – 

mezo – makro), aktuální výkonnostní mužstva a požadavky nejbližších důležitých utkání. 

Tyto faktory by měly v tréninku mládeže stát v pozadí. Hlavním cílem tréninku mládeže je 

prostřednictvím oblíbené sportovní činnosti mobilizovat přirozené schopnosti mladého hráče 

k co nejdokonalejšímu osvojení všech složek herní způsobilosti a současně přispívat 

specifickými vlivy sportovního prostředí k formování různých stránek jeho osobnosti – 

pohybové, citové, mravní, rozumové, estetické atd. Hlavním úkolem tréninku mládeže je 

hráče sportovní hře učit a naučit. Efektivní motorické (pohybové) učení je podmiňováno 

splněním určitých předpokladů, především dostatkem vhodných pohybových, rozumových a 

citových podnětů, které respektují jak věkové zvláštnosti mládeže, tak zákonitosti 

motorického učení. K tomu, aby tyto podněty přinesly očekávaný efekt, jsou nezbytně nutné 

určité materiální podmínky (tréninkové prostory, pomůcky) a organizační (čas pro 

systematickou a trpělivou práci). 

Vlastní obsah tréninku je určován především velkým množstvím dovedností, kterým 

se mají hráči v jednotlivých kategoriích postupně naučit. K nácviku a procvičení každého 

okruhu dovedností je vždy zapotřebí většího počtu tréninkových jednotek a není vhodné 

měnit obsah tréninku každý týden podle aktuálního herního výkonu v sobotním nebo 

nedělním utkání. Za hlavní tréninkovou charakteristiku u družstev dětí považujeme 

skutečnost, že jde v první řadě o proces učební (vzdělávací) a výchovný a až v druhé řadě o 

proces zdatnostní. Jde tedy především o vytvoření nových pohybových programů (funkčních 

spojení) v rámci nervosvalové soustavy, a to jak programů specifických pro fotbal, tak 

programů použitelných všeobecněji i v jiných pohybových činnostech. Tréninku dětí 

dominuje nácvik a zdokonalování herních, popřípadě i obecně pohybových dovedností. 

V žákovských kategoriích jde zejména o dovednosti individuální. Takové zaměření obsahu 

tréninku vyplývá hlavně z faktu, že zvláště mladší školní věk je obdobím nejpříznivějším pro 

motorické učení a pro rozvoj určitých pohybových schopností (je to tzv. senzitivní období). 
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Kondičně zaměřené zatížení se v tréninku mládeže samozřejmě také uplatňuje, ale v podstatně 

menší míře než v tréninku dospělých. 

Za další důležitou charakteristiku tréninku pokládáme perspektivnost. V tréninku 

dospělých můžeme pokračovat za preferovaný kratší časový horizont. Rozhodující je „teď“, 

toto utkání, tato sezóna. V tréninku dětí nemůže chybět zaměřenost na přítomnost, je však 

doplněna, lépe řečeno zastíněna, zaměřením do budoucna. Jedním ze stěžejních a také 

nejobtížnějších úkolů trenéra dětí je optimální sladění obou časových horizontů při tréninkové 

činnosti i vedení mužstva v utkání. V praxi naráží trenér žáků na potíže s hodnocením své 

práce, neboť její konečné výsledky – na rozdíl od tréninku dospělých – jsou pro funkcionáře a 

veřejnost viditelné až s mnohaletým odstupem. 

Perspektivnost prolíná veškerou činností trenéra dětí na tréninku i v utkání, činnost 

výchovnou nevyjímaje. Smyslem výchovného působení na žáka či dorostence není 

„vypěstovat“ z něho na slovo poslušného a příkladně vzorného „beránka“. Na druhé straně je 

však třeba mít na paměti, že má-li být hráč v žákovském, dorosteneckém i dospělém věku 

platným členem svého družstva, má-li se stát osobností, která dokáže usměrnit své schopnosti 

ve prospěch celku a která se dokáže na utkání i trénink zodpovědně připravit, pak nelze 

ponechat jeho mravnímu a názorovému vývoji volný průběh. Důslednost, bez ohledu na ztrátu 

dvou či více bodů v tabulce, je proto nezbytná, jestliže předchozí prevence v podobě 

přesvědčování a kladného motivování selhala. 

Trenér by měl vědět, že povaha výchovných problémů, těch závažných i těch každodenních, 

se mění s věkem hráče, že jde o problémy biologicky i sociálně podmíněné. Jen v tomto 

biologicky i sociálně vymezeném rámci je také možné jejich úspěšné řešení. Mnohým z nich 

lze včas předejít úzkou spoluprací s rodiči, třebaže to pro trenéra znamená obětovat trenérské 

práci čas navíc. 

Další významná tréninková charakteristika je podmíněna rozdíly mezi dětským a 

dospělým organismem a spočívá ve schopnosti adaptace na zatížení pohybující se na samé 

hranici fyziologických možností organizmu. Zatímco u dospělých je v určitých obdobích 

ročního tréninkového cyklu žádoucí maximalizace zatížení, která zakládá nový, individuálně 

maximální stav trénovanosti, tak u mládeže důsledně dbáme na přiměřenost zatížení 

vzhledem k věkovým zvláštnostem rostoucího organizmu, zejména co do intenzity a 

zdravotních rizik zvoleného zatížení. 

Preferování rozvoje individuálního herního výkonu (IHV) před týmovým u 

mládežnických kategorií vyplývá z nutnosti dosažení vysoké úrovně IHV všech hráčů.    

Rozhodující kvalitativní změny IHV může přinést jen trénink v době vývoje organizmu hráčů, 
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tedy v dětství a dospívání. Za nejvhodnější období je považován věk přibližně od 6 do 12 let. 

Na spodní hranici tohoto období je dítě již po duševní stránce zralé pro cílenou, záměrnou 

tréninkovou činnost a na horní hranici ještě není příliš pod vlivem pubertálních změn. Rozvoj 

týmového herního výkonu (THV) je cílem nezastupitelným, přesto však vedlejším. Úlohou 

mládežnického a zvláště pak žákovského trenéra není najít nejlepší sestavu a nechat ji hrát co 

nejvíce utkání, ale pečovat o co nejkvalitnější růst IHV, a to zejména talentovaných hráčů. 

Jedním z konkrétních příkladů může být i požadavek střídat po určité době hráče ve více 

herních funkcích (postech), aby dosáhli individuálně maximálního stupně univerzálnosti. 

Odlišná preference obou druhů herního výkonu u mládeže a dospělých nachází své vyjádření 

mimo jiné také v odlišnosti významu utkání. Pro mládežnického trenéra představuje utkání 

nenahraditelnou formu kontroly stupně osvojenosti individuálních herních dovedností. 

Současně slouží jako motivační činitel a dále jako nezastupitelný prostředek rozvoje nejen 

týmového, ale právě i individuálního herního výkonu (Fajfer, 2005) 

2.4.2 Etapy tréninku mládeže 

Sportovní vývoj dětí, respektive hráčů se celkem logicky v různých sportech odlišuje. 

Jinak probíhá ve fotbale, jinak třeba v hokeji nebo gymnastice. Přesto existují pro všechna 

sportovní odvětví určité obecně platné zásady, které nám umožňují rozdělit dlouhodobý 

sportovní proces nebo chcete-li vývoj sportovce na několik etap, s přesně vymezenými úkoly, 

zaměřením obsahu a dle toho uplatňovanými zásadami tréninku  

V teorii sportovního tréninku se tyto etapy dle Votíka (2005) nazývají: 

(A) etapa základního tréninku 

(B) etapa specializovaného tréninku 

(C) etapa vrcholového (maximálního) tréninku  

 

Etapa základního tréninku  

 Prvořadým úkolem je celkový harmonický rozvoj osobnosti, upevnění  

zdraví, podporování přirozeného tělesného a psychického vývoje. Výkon není hlavním 

záměrem, k němuž se soustřeďuje veškeré tréninkové úsilí, je to perspektivní cíl. Momentálně 

dosahovaný výkon nelze považovat za jediné kritérium správnosti tréninku, musíme 

posuzovat celkový stupeň rozvoje v mnohem širším záběru (držení těla, úroveň obratnosti, 

pohyblivosti, vytrvalosti atd.) 

 Vytvořit návyk na pravidelný trénink, vypěstovat a posilovat k němu trvale kladný 
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vztah, tréninkovými nároky zvyšovat celkovou odolnost, rozvíjet kladné morální a volní 

vlastnosti. V souhrnu zatížení musí mít dostatečný podíl všestrannost, jen tak lze z hlediska 

potřeby rovnoměrného vývoje kompenzovat vliv specializace, tomu odpovídá velmi široký 

výběr tréninkových prostředků i střídání prostředí, kde se trénuje. Důraz se klade zvláště na 

obratnost. 

 Tréninková jednotka je co nejpestřejší, jinak se děti na trénink netěší, ztrácejí zájem. 

Trénink ve specializaci orientovat hlavně na osvojování techniky, jejich správné počáteční 

ovládnutí. Na první místo nestavíme vysoký výkon, který je výsledkem také kondiční, 

taktické a psychické připravenosti. Osvojit si základní vědomosti o sportu, tj. především o 

pravidlech, výstroji a jejím udržování, hygieně, a pokud je to třeba, jednoduché základy 

taktiky. Tato etapa má v dlouhodobém sportovním vývoji mimořádnou důležitost, závisí totiž 

na ní možnosti tréninku v pozdějších letech. Chybí-li potřebný pohybový základ, perspektiva 

dalšího výkonnostního růstu se oslabuje. Zmíněná etapa by proto neměla být kratší než 2 - 3 

roky, její zkrácení se rozhodně nevyplácí. Chce se zkrátka trpělivost a zase trpělivost. 

 

Etapa specializovaného tréninku  

 Výkon dosud zůstává jakoby v pozadí, klade se jako perspektivní cíl. Z toho plyne, že 

i soutěžení se nadále chápe jako prostředek zvyšování výkonnosti, úspěch v soutěži nemusí 

mít rozhodující význam. Pokračuje výraznější orientace na specializovaný trénink. 

Všestrannost z tréninku zcela nezmizí. Dále vzrůstá zatížení jak co do objemu, tak i v 

intenzitě - toto zvýšení připadá hlavně na speciální tréninkové prostředky. 

 Upevňuje se technika i ve složitějších a náročnějších podmínkách. Postupně se zvyšuje 

důraz na kondiční oblast (rychlostní, vytrvalostní, silové a další schopnosti). Ve větší míře se 

začíná věnovat pozornost taktické přípravě, jak vědomostem, tak i taktickému jednání. 

Posiluje se vztah ke sportu jako činnosti, která je s to přinášet uspokojení, avšak není již 

nezávaznou dětskou hrou, pozvolna by měl nastoupit odpovědnější postoj k tréninkovým 

povinnostem - má-li být sportování úspěšné, vyžaduje potřebné soustředění a plné úsilí. 

Nezbytná je důsledná výchovná práce. 

 I v této etapě, která se časově týká části žákovského, ale hlavně dorosteneckého věku, 

platí do jisté míry některé zásady z etapy základního tréninku. Naváže-li specializovaný 

trénink na předchozí všeobecný základ, mělo by se to projevit zřejmým výkonnostním 

vzestupem.  Etapa trvá 2 - 4 roky. Jsou-li talent nebo možnost trénovat omezeny, pokračuje až 

do ukončení sportovní kariéry. V tomto případě má zvláštní význam uvědomit si, že i bez 

vrcholové výkonnosti má sport smysl a předčasný odchod je zbytečný. V opačné situaci - u 



 

24 

 

talentovaných jedinců, kteří mají odpovídající motivaci a jsou ochotni podstoupit náročný 

trénink - se počítá s následnou přípravou, která odpovídá etapě vrcholového tréninku. 

 

 

Etapa vrcholového (maximálního) tréninku 

 Cílem je dosáhnout co nejvyšší výkonnosti. Vysoký výkon vyžaduje trénovat v 

enormních dávkách, zatížení postupně dosahuje nejvyšších možných hranic v objemu i v 

intenzitě. Využívají se převážně speciální tréninkové prostředky, ani tady však všestrannost 

zcela nezmizí, plní důležitou zdravotní a kompenzační funkci. Kondice se rozvíjí nebo 

udržuje podle požadavků specializace. 

 Dosáhnout nejvyššího stupně technického mistrovství znamená vysoce stabilizovat 

příslušné dovednosti a pružně je uplatňovat v nejrůznějších variantách, podmínkách a 

situacích. Náročnou taktickou přípravou a rozšiřováním soutěžních zkušeností dosáhnout 

vysoké úrovně taktického mistrovství. Trénink v nejvyšší dosažitelné míře přizpůsobit 

individuálním zvláštnostem jednotlivých hráčů. Etapa se v plném rozsahu týká jen těch 

sportovců, kteří v průběhu minulých let prokázali a rozvinuli patřičný talent. Tato etapa 

završuje dlouhodobou sportovní činnost, znamená v nejširším smyslu trénink co do náročnosti 

takový, jako nikdy předtím. Týká se prakticky už dospělých a vybraných talentovaných 

jedinců, tedy věkového období, kdy tělesná a mentální vyspělost umožňuje stupňovat zatížení 

až do individuálně nejzazších hranic. V této souvislosti je třeba připomenout, že maxima 

trénovanosti se nedosahuje (až na výjimky) dříve než po 19-20. roce (Votík, 2005) 

2.5 Věkové zákonitosti vývoje období staršího školního věku 

 Toto období řadíme mezi 11 až 15 rok jedince, nazývá se také pubertálním obdobím. 

Tento věk bývá označován jako přechod od dětství k počínající dospělosti. V organismu 

dochází k významným biologickým změnám, odrážejícím se i v psychickém vývoji. Projevují 

se příznaky pohlavního dospívání – diferencují se rozdíly mezi děvčaty a chlapci. Období je 

to poměrně dost nerovnoměrné, provázeno je řadou obtíží a strastí. Obvykle se ještě dělí na 

prepubertu (11-13) a pubertu v pravém slova smyslu (13-15), do které přesně spadají naše 

výzkumné subjekty. Pomalejší přírůstek váhy vzhledem k rychlejším přírůstkům výškovým 

způsobuje zvláště v pubertě vysokou pohybovou nekoordinovanost, jinými slovy také 

neohrabanost. Děti v tomto období bývají často unavené. Teprve po 13. roku života dochází 
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k určitému vyvažování tělesných proporcí, stabilizují se i funkce některých vnitřních orgánů 

(plíce, srdce). Tím se také zvyšuje jejích tělesná výkonnost. Postupně se vytvářejí prvotní a 

druhotné pohlavní znaky – s předstihem u dívek. Okolo 15 roku se stabilizuje vývoj centrální 

nervové soustavy. Zvýšená tělesná výkonnost se projevuje v zesíleném zájmu o sportovní 

aktivity. Mnozí zvládají i specializované sportovní dovednosti, jimiž se před ostatními rádi 

předvádějí. Zejména chlapci občas přecení své skutečné možnosti, což může vést i k úrazům. 

Ve sféře sociální a emocionální se u nich výrazně projevuje snaha napodobovat dospělé 

mimikou, gestikulací, oblékáním a v některých případech bohužel i zlozvyky (kouření, 

požívání alkoholu, drogy). Zároveň jsou však vůči projevům některých dospělých autorit 

velmi kritičtí – kritika je rezolutní a nesmlouvavá. Určitou nejistotu v chování v přímém styku 

s dospělými často kompenzují nápadnou gestikulací – vzdorným pohazováním hlavy nebo 

úšklebky. Odborně se toto chování dá označit jako projev negativismu vůči autoritám. Roste 

význam party, kamarádské vztahy procházejí občasnými kritickými fázemi, zejména u dívek. 

V citové oblasti je pubescence nejsložitějším obdobím. Citový život je nadměrný a zároveň 

neproporcionální k velikosti skutečných podnětů. Rozvíjející se erotičnost se projevuje ve 

zvyšovaném zájmu o druhé pohlaví, začínají také více dbát o svůj zevnějšek (zejména 

fotbalisté). Uvědomované sebepojetí je reakcí na srovnávání se s okolím. Charakteristické 

jsou pro ně i prudké přechody v chování a změny nálad (bezdůvodný stud nebo urážlivost). 

Nepříznivá bývá i reakce na trest, zvláště je-li udělován před skupinou vrstevníků. Velice 

nepříjemně snášejí dospívající citový chlad, zaujatost, přehnanou přísnost i drobné 

nespravedlnosti a bezpráví. V oblasti morálních citů dospívají někteří jedinci již 

k vytříbenému etickému usuzování. To samé se týká i posuzování krásy přírodní a umělecké. 

Rozšiřují se jejich zájmy. Mentální pokroky souvisí s dále se zdokonalující percepcí, jsou 

schopni řešit i velmi složité úkoly nejenom konkrétního, ale již i abstraktního charakteru. 

Vzrůstá preciznost myšlení, zvýrazňuje se podíl logické paměti na úkor paměti mechanické. 

Při sportovních činnostech žáků tohoto věku se zaměřujeme na rozvoj všech funkcí 

organismu při středním zatížení, v konci období (15 rok) je možno zatěžování dále zvyšovat. 

Sportovní zaměření je důležité nejenom zdravotně, pomáhá totiž řešit i výchovné problémy 

v širším měřítku. Výchovné metody přizpůsobujeme faktu, že objekt výchovy v 15 letech není 

již dítětem, ale všestranně dospívajícím člověkem. Proto i všechny výchovné zásahy by měli 

být vedeny přiměřeně, spravedlivě a diskrétně. Větší přestupky řešíme až po odeznění 

citového zaujetí, které často bývá překážkou objektivního posouzení situace. Nejčastějšími 

chybami výchovných pracovníků v tomto věku bývají nevšímavost, malé porozumění, 
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nepřiměřená tvrdost výchovných sankcí, veřejné vytýkání chyb a podobně (Buzek et al., 

2007). 

2.6 Taktická příprava  

  Tento typ přípravy je složkou sportovního tréninku, který pojednává o způsobu vedení 

sportovního boje. Zaměřuje se na jeho možnosti a výklady. Je založený na různorodé 

proměnlivosti sportovního boje a z toho vyplývající nutnost, co nejrychleji vybírat optimální 

řešení, tedy co nejlépe se rozhodnout v dané chvíli a vybrané řešení správně realizovat (Jansa, 

Dovalil et al., 2009).  

Taktikou se rozumí: Způsob řešení širších a dílčích úkolů, realizovaných v souladu s 

pravidly konkrétního sportu. Samotný způsob spočívá ve výběru optimálních řešení úkolů 

vyskytujících se ve sportovním utkání. Výběr pohybové odpovědi (řešení situace) však velmi 

úzce souvisí s technickými dovednostmi (Dovalil et al., 2012). 

  V zahraniční literatuře se domnívají, že do konečného rozhodnutí o volbě pohybové 

odpovědi v herní situaci významně vstupuje také dovednostní složka (úroveň technické 

vyspělosti hráče) například se hráč rozhodl pro zpětnou přihrávku spoluhráči, protože v danou 

chvíli se mu jeví toto řešení nejen jako nejvhodnější, ale mnohdy také reflektuje i dovednostní 

vyspělost tohoto hráče (Fontana, Mazzardo, Mokgothu, Furtado & Gallagher, 2009). 

 Podle Dovalila et al. (2012) to znamená, že správné taktické počínání je podmíněno 

správným technickým provedením konkrétní situace. 

Soutěžení jako takové je charakterizováno větším či menší stupněm proměnlivosti 

boje a to v každé výkonnostní úrovni. Z toho plyne nutnost sledovat situaci, její změny a 

vývoj, rozhodovat se co nejrychleji, vybírat optimální řešení a realizovat ho a to často ve 

velmi krátkém čase. Úspěšné řešení komplikované herní situace se tak stává důležitou 

podmínkou kvalitního sportovního výkonu. Taktické aspekty daného sportovního odvětví jsou 

více či méně limitujícím faktorem sportovního výkonu. (Například u skoku do dálky mnohem 

méně než ve sportovních hrách). Každopádně jednoznačné je, že samotné rozhodování může 

být také intuitivní, ale sportovci se na taktické požadavky výkonu musejí připravovat i v 

tréninku. Z tohoto důvodu se taktická příprava chápe jako proces osvojování a zdokonalování 

schopností, vědomostí, dovedností a postupů, které umožní sportovci rozhodovat se v co 

nejvíce případech pro správné a optimální řešení (Dovalil et al., 2012). 
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Rozhodování patří mezi konkrétní množinu vyšších kognitivních funkcí, neboli funkcí 

exekutivních, zajišťujících samostatné a efektivní jednání a zákonitě tak postihuje veškeré 

chování. Slouží k tomu, aby byl člověk schopen plánovat běžné každodenní činnosti, 

rozhodovat se, adaptovat se na své fyzické a sociální prostředí (Preiss et al., 1998).  

Rozhodování je definováno jako volba pohybové odpovědi (řešení situace) při řešení 

herní činnosti. Úspěšnost taktického rozhodnutí je spojována s herní inteligencí, kterou 

chápeme jako celkovou analýzu herních situací na základě logického respektive operativního 

myšlení. K herní inteligenci se ještě vrátíme v jedné z dalších podkapitol. S počtem herních 

úkolů, které se mnohdy mohou vyskytnout současně, se mění i množství potenciálních řešení, 

respektive pohybových odpovědí v herních situacích. V situaci, kdy má hráč v držení míč, 

vykonává manipulační činnost s míčem a neustále probíhá rozhodování o volbě pohybové 

odpovědi, například zda v danou chvíli přihraje spoluhráči či vystřelí na bránu, nebo jestli je 

vhodnější s míčem driblovat, případně jaký způsob obcházení zvolit a podobně. Dokonce i 

hráči, kteří nemají v držení míč, se rozhodují o volbě svého pohybu a realizují různé 

dovednosti v rámci lokomočních činností bez míče, jako jsou například obsazování prostoru, 

obsazování hráče s míčem či bez míče (Abernethy, Wood & Parks, 1999).  

Výběr vhodného řešení probíhá ve spojení sportovních technických dovedností se 

složitými psychickými procesy. Tato nezbytnost vede k nutnosti vydělovat oblast, která se 

někdy označuje jako taktické dovednosti. Jejich obsah je velmi složitý a jeho osvětlování se 

děje pomocí hypotetických konstrukcí obecných schémat. Je však užitečné na jejich základě 

hledat a při osvojování těchto dovedností uplatňovat dané metody, postupy a prostředky. 

V různých sportech má pojem taktika různý význam. Podle významu taktiky na daný sport 

bychom mohli sporty rozdělit do 3 skupin dle toho, jaký má taktika vliv na jejich průběh:  

sporty s minimálním vlivem taktiky – atletické sprinty, plavecké sprinty  

sporty, v nichž hraje taktika svoji roli – skok vysoký, dlouhé běhy, vzpírání  

sporty, které taktika ovlivňuje maximálně – úpolové sporty a sportovní hry  

Podstatu taktických dovedností tvoří procesy myšlení. Takovéto myšlení je závislé na 

souborech vědomostí, které má sportovec k dispozici a i na intelektu sportovce a to jak 

intelektu obecném tak na specifickém intelektu, tedy takovém intelektu, který je úzce spjat s 

daným typem sportovního odvětví. 

Do oblasti nezbytných poznatků podle Dovalila et al. (2012) patří:   

- znalost pravidel  

- poznatky o předmětu soutěžení  

- základní postupy a principy taktického boje  
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- poznatky o přednostech a slabinách soupeře (hlavně ve sportovních hrách a úpolových 

sportech).  

- intelektuální schopnosti, do kterých také zařazujeme:  

-ovládání vlastního chování  

-orientaci ve složitých situacích.  

- schopnosti vyššího řádu: 

- reflexe, hodnocení, zpětná vazba (sebe i ostatních)  

- aplikace zkušeností  

- schopnost kombinovat a tvořit  

-anticipace - předvídání 

Zmíněné předpoklady umožňují taktické rozhodování, které je označováno za nejméně 

prozkoumanou a nejsložitější oblast sportovního tréninku. Přesto se však samozřejmě dají 

formulovat a využít některé poznatky, které lze využít v praxi. Představy o taktickém myšlení 

dělí jak jeho obsah, tak jeho proces na vnímání a výběr optimálního řešení úkolu.  

Ve své podstatě je toto dělení velmi jednoduché, ale výstižné. I když pokud se máme 

do problému rozhodování dostat hlouběji, musíme tyto fáze podrobněji rozdělit na dílčí 

kroky, po nichž lidský rozum postupuje při řešení konkrétní herní situace.  

2.6.1 Fáze taktického rozhodování  

Možné nedostatky v oblasti taktiky, které se dají vypozorovat také na nejvyšších 

sportovních úrovních, jsou jen důkazem toho, že v tréninku není taktice věnována pozornost, 

jakou by si zasloužila. Tyto nedostatky popřípadě lze vysvětlit nedostatkem sportovně-

vědeckého zkoumání struktury taktické výkonnosti a především metodiky tréninku taktiky, 

kterou ve sportovním tréninku nazýváme taktickou přípravou (Hohmann, Lames & Letzelter, 

2010). Taktika je realizována skrze taktické rozhodování v soutěžním utkání řešením 

konfliktních situací. Což může být vlastně jakákoliv situace ve sportovním boji.  

Každá takováto situace, při níž se rozhodujeme, má tyto fáze:  

-vnímání a analýza  

-vznik situace  

-rozpoznání situace  

-rozbor situace  

-myšlenkové řešení  

-návrh řešení  
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-výběr řešení  

-pohybové řešení  

-provedení řešení  

-zpětná vazba 

(Dovalil et al., 2012) 

  Fáze rozhodování jsou optimalizovány k tomu, aby co nejvíce pomáhali při taktickém 

rozhodování. Samotné rozhodnutí je centralizovaným problémem daného okamžiku a provádí 

se vždy mezi minimálně dvěma variantami. Od velkého množství volby řešení situace, které 

jsou nejvíce patrné při sportovních hrách až do extrémních situací opačného rázu, kdy se 

může rozhodování zúžit na úmysl provést či neprovést daný pohyb (Hohmann, Lames & 

Letzelter, 2010) 

 

Název práce Popis dějů 

Vznik situace Pro správnou reakci musí nejprve konfliktní situace nastat. 

Často se stane, že sportovec reaguje na situaci, která nenastala. Potom 

reaguje špatně nebo se zpožděním (předčasná reakce na penaltu ve 

fotbalu, tečování míče) 

Rozpoznání 

situace 

Sportovec se ocitá v situaci, kterou může určitým způsobem řešit, ale z 

některých příčin ji nezaregistruje (například příliš velké zaujetí, 

nedostatek času, malé zkušenosti – například družstvo při přesilové hře v 

ledním hokeji dostane branku poté, kdy protihráč při návratu z trestné 

lavice dostává přihrávku přes celé hřiště a jede sám na branku soupeře). 

Rozbor situace Sportovec situaci analyzuje a subjektivně si stanovuje výsledek, jakého 

chce dosáhnout – takzvaný cílový bod 

Návrh řešení Snahou sportovce je najít či vytvořit co největší množství řešení, kterými 

je možné dosáhnout „cílového bodu“. Tato řešení mohou být i zdánlivě 

nesmyslná. 

Výběr řešení Sportovec vybírá na základě svých předpokladů subjektivně 

nejvhodnější variantu pro dosažení daného „cílového bodu“. 

Provedení řešení Na základě výběru řešení a pohybových možností sportovce se provádí 

pohybové řešení dané varianty. 

Zpětná vazba Probíhá po každé fázi, ale nejvíce se uplatňuje v okamžiku ukončení 

daného řešení. Porovnává se reálný stav s „cílovým bodem“. 

Tabulka č. 1 – fáze řešení konfliktních situací (Dovalil et al., 2012)  

U sportovní praxe se setkáváme s problémem reakcí, které přesahují možnosti vědomé 

akce. Konkrétně se mluví například o reakci na pokutový kop fotbalisty. Za určitých okolností 

je sportovec schopen zareagovat v opravdu krátkém čase. Podstatou těchto reakcí je vytvoření 
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takzvaných paměťových bloků v modelu produktivního vnímání, které vznikají na základě 

předchozích zkušeností se situacemi, které byly obdobné nebo totožné. Tyto paměťové bloky 

umožňují správně realizovat některou z naučených reakcí a korektně řešit úkol bez toho, aby 

člověk procházel všemi uvedenými fázemi taktického jednání. Fáze, které je možno v tomto 

případě vynechat jsou: fáze rozboru, návrhu řešení a výběru řešení. To znamená, že sportovec 

po fázi rozpoznání situace reaguje rovnou fází provedení řešení, což celý rozhodovací proces 

velice zkracuje a má to naprosto zásadní vliv na zrychlení reakce a řešení konkrétní situace, 

které již dotyčný zná a má je nacvičené. Druhou možností těchto „nadhraničních“ reakcí je 

předvídání dalších dějů. Například dle pohybu těla, trupu a nohy je schopen fotbalový brankář 

poznat, kam bude fotbalista zahrávat pokutový kop a reagovat tedy s potřebným předstihem. 

Právě proto je pro kvalitu výsledku takovéto konfliktní situace nutné co nejdéle skrývat to, co 

hráč plánuje provést tak, aby soupeři minimalizoval možnost anticipace jeho plánů. Samotná 

anticipace je výrazně ovlivněna mnoha proměnnými, za všechno jsou to například znalosti a 

zkušenosti sportovce, závodní inteligence, reakční čas a periferní vidění, a mnohé další 

(Dovalil et al., 2012). 

2.6.2 Situace v soutěži a jejich dílčí části 

Trénink kterékoliv dovednosti je směřován k tomu, aby byl efektivní a použitelný 

právě v soutěži či závodě. Soutěžní situace je každá situace, která nastane v průběhu 

soutěžního utkání. Z pohledu sportovce má každá situace určité stránky, které ovlivňují její 

průběh. Tyto situace se navzájem prolínají a ovlivňují. Ve většině případů se jedná o jevy, 

které nelze ovlivnit (popřípadě jen minimálně). S těmito situacemi se pak musí sportovec co 

nejlépe vypořádat. Mezi tyto jevy patří:  

-podmínky pro daný výkon  

-nástroje  

-strategický pán  

-kooperující partneři  

  

Podmínky - jsou to podmínky, za kterých soutěž probíhá, mohou výrazně promlouvat do 

způsobu řešení konkrétní situace. Často se stávají i východiskem pro řešení. Rozlišujeme dva 

základní typy podmínek, jsou jimi podmínky stálé a proměnlivé (Dovalil et al., 2012).  

Stálé podmínky - jak již říká jejich název, jedná se o takové podmínky, které se během 

soutěže nemění. Řadíme sem například:  
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- hřiště, sportoviště (rozměry, podklad) 

- zařízení (velikost branky, její umístění) 

- grafické značení (umístění čar, jejich význam) 

Význam těchto podmínek je v tom, že se dají využít ve svůj prospěch, lze kalkulovat s 

jejich existencí a variovat při rozhodování (například vniknutí do pokutového území).  

Proměnlivé podmínky – jsou podmínky, které mění svojí podstatu během soutěže, mohou být 

například:  

- čas na danou činnost  

- společný předmět (jiný odskok míče)  

- přírodní podmínky (vítr, teplo, déšť)  

- rozhodčí a diváci 

Nástroje – k nástrojům, které se používají ve sportovním boji, patří nářadí či náčiní 

(například u míčových her – fotbalový, házenkářský nebo basketbalový míč). Pro možnost 

posouzení vlivu nástrojů na výkon je třeba brát v potaz:   

- dokonalé poznání jejich možností (jaké jsou možnosti a variabilita využití)  

- poznání možnosti využití (jak lze nástroj nejlépe využít v souladu s pravidly).  

V případě ne zcela dokonalých nástrojů existuje ještě možnost zlepšení parametrů 

daného nástroje. Dříve byla tato možnost jen v rukou designérů, návrhářů, techniků a 

výrobců, dnes se ovšem čím dál více spolupracuje na tomto trendu se samotnými sportovci 

(Dovalil et al., 2012).  

Strategický plán - strategický plán může naprosto zásadně ovlivnit rozhodování v dané 

situaci.  

Navíc ve sportech s dlouhou dobou trvání se může strategie během soutěže či utkání měnit 

(například vedení fotbalového týmu v 86. minutě a následně vyrovnání soupeřem). 

Kooperující partneři a soupeři – jsou například spoluhráči. Jsou to lidé, kteří se podílejí na 

výkonu konkrétního týmu. Podílejí se na výkonu stejně jako každý další člověk v týmu a to 

především znalostí strategického plánu, předvídáním další činnosti a rozložením sil během 

soutěžního utkání. 

2.6.3 Rozhodování v soutěžních situacích  

Soutěžní situace jsou konkrétní části sportovního boje, které přináší aktuální úkol. 

Struktura tohoto úkolu je většinou velmi složitá na rozhodování. Na samotné rozhodnutí 

působí mnoho deformačních faktorů (únava, přítomnost soupeře). Z toho plyne potřeba 
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trénovat a učit se řešení daných situací dopředu a minimalizovat tak vznik a vliv 

deformačních faktorů (Dovalil et al., 2012).  

Během utkání musejí sportovci zpracovávat více či méně druhů různých informací, 

například: soupeřovu polohu, rozestavění hráčů soupeřova týmu, časový limit, aktuální skóre 

a mnoho dalších (Rulance-Pâques, Fruchart, Dru, Mullet, 2005). 

V závislosti na těchto informacích, odborné vyspělosti a zkušenostech sportovce 

následně probíhá výběr optimálního řešení, tedy rozhodnutí (Rink et al., 1996).  

Protože většina rozhodnutí je přijímána ve stresových situacích a pod časovým tlakem, 

může se kvalita těchto rozhodnutí snížit. Takovéto rozhodování hraje velkou roli. Rychlé a 

správné plánování řešení herní situace ulehčuje situaci, ještě před samotným řešením této 

situace (Rulance-Pâques, Fruchart, Dru, Mullet, 2005). 

2.6.3.1 Řešení soutěžních situací  

Základní rámec toho, jak budeme řešit soutěžní situace, nám stanovuje zvolený 

strategický plán. Použití těchto nacvičených situací ovlivňuje to, do jaké míry jsou z tréninku 

osvojené a do jaké míry jsou určité pro danou situaci a jak jsou vhodné. Z tohoto úhlu 

pohledu můžeme rozeznávat tři základní způsoby řešení soutěžních situací: 

algoritmizace: Sportovec vybírá řešení z několika naučených a připravených možností. Jsou 

založeny na tom, že v určitý moment nastává možnost řešení dané situace určitým způsobem. 

Dochází tak k výběru z několika předem připravených variant. V podstatě se jedná o postup: 

když A tak B. Označuje se jako střední míra neurčitosti. Dalším typem jsou vzorce: Každý ví, 

co má v konkrétní situaci dělat. Postup řešení je striktně daný (přímý volný kop). Je třeba tyto 

vzorce předem důkladně trénovat. Míra neurčitosti je minimální.  

improvizace: Řešení se nachází až v konkrétní situaci, předem není určen postup řešení. 

Velmi důležitou roli zde hraje kreativita (tvořivost) sportovce. Míra neurčitosti je vysoká. 

Jak již bývá ve sportu zvykem, všechny tyto tři varianty se navzájem kombinují a doplňují. 

Samotná kreativita neboli tvořivost se zpravidla vyznačuje tím, že jejím výsledkem je něco 

nového. Za úplný základ tvořivosti jsou považovány psychické procesy – konvergentní a 

divergentní myšlení.  

Konvergentní myšlení = nalézání jediného řešení, které je v prvcích problému obsaženo. Jde 

o vyhledávání jednoho řešení z řady podnětů. 

Divergentní myšlení = objevování nových řešení problémů, charakterizuje ho vytváření více 

odpovědí z jediného podnětu (Dovalil et al., 2012).  
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 2.7 Taktické dovednosti  

  V mnoha sportech (kolektivních i individuálních) byl často zkoumán odraz 

specifických znalostí daného sportu na sportovním výkonu. Odbornost byla do značné míry 

vysvětlena převahou percepčních a kognitivních procesů souvisejícími s konkrétními 

sportovními znalostmi, které měli sportovci k dispozici (Rulance-Pâques, Fruchart, Dru, 

Mullet, 2005). 

 Helsen & Starkes (1999) zkoumali relativní důležitost při rozhodování fotbalistů. 

Rozhodování bylo závislé na těchto procesech: 

- oblasti vizuálního vnímání a na centrální nervové soustavě (například na periferním vidění a  

reakční době),  

- oblasti pozorování specifických dovedností (přesnost a rychlost rozhodování a počet 

obrazových představ při řešení herní situace).  

Zjistilo se, že jediné významné ukazatele sportovního výkonu byly oblasti pozorování 

specifických dovedností (Starkes et al., 1994).  

2.7.1 Zásady tréninku dovedností  

Koncepce genetického učení navrhuje, aby se ty nejjednodušší taktické dovednosti 

učili přímo ve hře a zároveň, aby bylo možné používat jednoduché techniky při eventuálním 

zjednodušením herní situace (Dovalil et al., 2012).  

Zdá se, že zkušenější hráči na rozdíl od začátečníků používají méně rychlých očních 

pohybů, ale dokážou z jednotlivých bodů fixace využít více informačních podnětů vhodných 

pro rozhodnutí a řešení pohybové odpovědi. 

Taktické dovednosti jsou propojeny s technickou úrovní hráče, pokud není sportovec 

schopen nějakou dovednost udělat technicky správně, je nemožné ji dobře takticky využít.  

Pro každou soutěžní situaci existuje určité specifické řešení, které je vhodné se naučit 

a používat. Například zahrání pokutového kopu tak, aby brankář míč nedokázal chytit. Před 

vlastním nácvikem je nutné provést teoretickou přípravu, která vysvětlí cíl a podstatu dané 

dovednosti. Upozornit na slabiny a silné stránky taktiky a situace, při kterých se může 

dovednost měnit (Dovalil et al., 2012).  

Před nácvikem je možno navrhnout řešení situace a případně nechat sportovce jej 

prodiskutovat s trenérem a někdy i upravit. Pokud chceme dovednost využít naplno, musí 

sami hráči věřit v její důležitost a správnost, proto se nabízí prodiskutování dané taktiky. Učit 

se zpočátku bez tlaku, po zvládnutí dílčích prvků přidávat na odporu a teprve po dokonalém 
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osvojení, učit variantu soutěžního utkání (pod tlakem).  Skupinové dovednosti nacvičovat 

analyticky, až po zvládnutí učíme celku. Raději zvládnout řešení menšího počtu situací, ale co 

nejkvalitněji. Pro dokonalé zvládnutí taktické dovednosti je vhodné ji nacvičovat v závěrečné 

fázi pod tlakem a přizpůsobovat podmínky soutěžnímu utkání. Jinými slovy modelovat situaci 

dle očekávaných podmínek soutěže (Dovalil et al., 2009).  

  Vyvinutá koncepce herně – motorické vícedimenzionální míčové školy, pří níž není 

trénink taktiky jednostranně spojován s konkrétními technickými dovednostmi nebo situacemi 

vyžadujícími jen specifické jednání. Spíše se doporučuje takový trénink, který je rovnoměrně 

vázaný na dovednosti, situace a soutěže (Roth, 2000). 

2.7.2 Nacvičování taktických dovedností  

Nácvik taktických dovedností probíhá u sportovců ve většině případů už od 

žákovských kategorií. I u nejmenších dětí lze do tréninku zařadit určitou formou trénink 

taktiky. V podstatě se jedná o znalost pravidel. Nepovažuje se za nutné jejich dokonalé 

osvojení, ale spíše poznávání a zapamatování základních informací, které umožní absolvování 

soutěže či závodu. Poté se učí základní principy, jako je v atletice nepředbíhat v zatáčkách či 

ve sportovních hrách nepřihrávat před brankou. Avšak období hlavního rozvoje taktických 

dovedností je z hlediska dlouhodobé koncepce tréninku řazeno do etapy speciálního a 

vrcholového tréninku (Perič, 2012).  

Pokud se již sportovec dostane do té správné etapy sportovního tréninku, které je 

vhodná pro trénink taktických dovedností je třeba si uvědomit, že nácvik taktických 

dovedností je dlouhodobý a komplikovaný proces. Cílem nácviku dovedností je osvojit si 

jednání, které se v soutěži často vyskytuje. Nacvičuje se řešení typických opakujících se 

konfliktních situací a to jak jednotlivcem, tak skupinou či celým týmem. Nácvik nám 

dovoluje urychlit proces rozhodování (Dovalil et al., 2009). 

2.7.3 Tréninkové metody taktických dovedností 

Hlasy o tom, že anticipační řízení jednání podporují zkušenosti z tréninkové  

praxe, svědčí o tom, že takticky přiměřené jednání v určitých situacích může být osvojeno 

zcela nevědomky a bez předchozího plánování, pomocí takzvaného incidentního učení. Pro 

účinnost tohoto osvojování mluví také takzvaná hypotéza pouličních her, a to především s 

ohledem na sportovní hry (Schmidt, 1991). 
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Tato hypotéza je také nazývána model incidentního učení (Roth, 2000).  

Tento model hovoří o tom, že kreativně, technicky, koordinačně a individuálně 

takticky vysoce připravené hráče produkuje také velký objem neřízené volné činnosti, která je 

ovšem v dnešní době možná jen za určitých společensko-kulturních podmínek (plážová, 

pouliční nebo „plácková“ kultura, kdy si děti hrajou za domem). Naproti tomu, u 

komplexních taktických situací se vychází toho, že přiměřené úrovně rozhodování dosáhne 

hráč jen pomocí cíleného a systematicky plánovaného tréninku (Roth & Raab, 1999). 

K samotnému učení a osvojování techniky dochází dvojím způsobem. Na jedné straně 

se zkušenosti shromažďují v průběhu tréninku neustále incidentně (= časově nahodile a 

obsahově náhodně). A na druhé straně jsou v tréninku taktické poznatky zprostředkovávány 

záměrně, cíleně, plánovaně a systematicky. U vědomého učení se vydělili dvě tréninkové 

metody:  

učení implicitní – nepřímo pomocí častých opakování herních situací nebo cvičení 

učení explicitní – přímo pomocí instrukcí 

Explicitní tréninková metoda usiluje o záměrné a vědomé učení taktických pravidel, 

když tak pro jednoduché až komplexní herní situace a staví na kognitivně akceptovaném, 

deduktivním zprostředkovacím procesu mezi trenérem a sportovcem. 

Implicitní tréninková metoda využívá percepčně akceptované učení preferencí jednání ve hře 

volné nebo tréninkové metodiky modifikované (Hohmann, Lames & Letzelter, 2010).  

Na rozdíl od motorického výzkumu poukazují provedené studie osvojování 

kompetencí taktického jednání na to, že v případě herních situací s malou komplexností 

implicitní učební strategie a při vyšší komplexnosti explicitní učební strategie vedou k vyšší 

efektivitě řešení hlavní důvod v tom, že u málo komplexních herních situací je jednodušší 

přístup k informacím vhodným pro rozhodování, které je možno dobře pochopit i implicitně. 

V kontrastu s tím jsou herní situace komplexní, které tyto informace vyžadují získat spíše 

explicitní cestou, zejména instrukcemi. (Raab, 2003). 

2.8 Vliv zkušeností u taktických dovedností 

  Z taktických znalostí vyplývají také další požadavky na psychické procesy sportovce. 

Mezi nimi zaujímá významnou pozici paměť. Ta umožňuje uchovávat a uspořádávat osvojené 

vědomosti a znalosti a posléze je transformovat na zkušenosti. Rozsah a kvalita paměti mají 
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podstatný vliv na účinnost taktického jednání. Schopnost rozhodovat se, je do značné míry 

závislá právě na nich (Dovalil et al., 2012).  

Jeden faktor odpovědný za sportovní výkon může být více či méně stupeň integrace 

zkušenosti v daném sportu do procesu rozhodování (Lerda et al., 1996).  

  Mnoho studií v kognitivní psychologii, které zkoumaly podstatu odborných znalostí 

problému v šachu, matematice či fyzice dospěli k závěru, že nadřazenost zkušených vůči 

méně zkušeným byla z velké části dána jejich specifickými znalosti daného sportovního 

odvětví (zkušenostmi) a vlastností umět tyto znalosti využít (Ericsson a Charness, 1994 & 

Ericsson a Lehmann, 1996).  

Studie kognitivních faktorů, zahrnutých do strategie plánování ukázali, že zkušený 

hráč tenisu hrál nejen více variant úderů, ale také účelnější výměny než mladí hráči. 

(McPherson, 2000). 

Zkušení hráči plánovali výměny na základě svých specifických tenisových zkušeností, 

zatímco začátečníci postrádali tyto kognitivní struktury plánování (Vom Höfe, 1995).  

2.9 Koncentrace pozornosti  

Koncentrace pozornosti je takový stav mysli, ve kterém není rozdíl mezi tím, na co 

myslíme a tím, co zrovna děláme. Ve vztahu na sportovní výkon je zapotřebí dodržovat 

základní principy koncentrace. Koncentrace vyžaduje mentální úsilí a přípravu. U zkušených 

sportovců se většinou dá pozorovat skvělé zvládnutí koncentrace pozornosti. Tito sportovci 

dokáží pozornost rozdělit na několik dílčích úseků, ale vědomě se dokážou v jednom 

okamžiku soustředit pouze na jednu myšlenku. Sportovec se umí zaměřit a soustředit na 

určitou akci, která je specifická v dané situaci a věnuje jí svou pozornost. Sportovcovu 

pozornost dokáží narušit irelevantní nebo nekontrolovatelné podněty (například diváci, 

soupeř, únava) a pak dochází ke ztrátě koncentrace u sportovce. Koncentraci nelze nikdy 

ztratit jen je zaměřena jinam, na podnět, který nesouvisí s prováděnou činností. Při provádění 

sportovního výkonu lze vyčlenit dva druhy rušivých elementů. Vnější rušivý podnět je 

například zvuk z publika, nečekané chování soupeře, různé překážky na trati k dosažení 

výkonu nebo prostá změna počasí. Vnitřní rušivý podněty mají většinou psychologický 

charakter, jde většinou o obavy, myšlenky a pocity sportovce, například obavy o to, co se 

stane v budoucnosti („co když nedám gól“), lítost nebo zlost nad tím co se už stalo, strach z 
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názoru ostatních, pocit nudy či únavy, ale i předčasná radost z blížícího se vítězství 

(Tomešová, 2007).  

Koncentraci je možné zlepšit a nacvičit k dokonalému zvládnutí níže uvedenými 

dvěma způsoby. 

 2.10 Modelovaný trénink  

Modelovaný trénink je proces postupného přizpůsobení se podnětům (situační vlivy), 

které svými psychogenními účinky zpětně působí na činnost sportovce, pokouší se přiblížit 

psychologicky tréninkový proces atmosféře vlastní soutěže. Sportovec se učí efektivně 

koncentrovat pomocí osvojování reálných zátěžových situací a rušivých podnětů, které k nim 

patří, v tréninku. Vymýšlí postupy zvládání těchto situací. Tímto procesem se snaží o snížení 

pravděpodobné ztráty koncentrace pozornosti v důsledku vyrušení jedním z rušivých podnětů 

(Jansa, Dovalil et al., 2009).  

2.11 Rituály  

Rituály jsou v psychologické přípravě zaměřené hlavně na výrazné zlepšení 

schopnosti sportovce se koncentrovat a soustředit na soutěžní činnosti. Rituály jsou jakési 

rutinní postupy a přípravné akce, které napomáhají sportovci se lépe koncentrovat před 

prováděním sportovního výkonu. Časté jsou rituály před soutěží (co sportovec dělá večer 

nebo ráno před soutěží či v šatně), přímo před začátkem sportovního výkonu (pohyby, 

myšlenky, talismany), po chybě se sportovec snaží zbavit myšlenky na provedenou chybu a 

znovu koncentrovat pozornost na prováděnou činnost (Jansa, Dovalil et al., 2009). 

Získávání odborných znalostí v oblasti sportovních her závisí do značné míry na 

schopnosti dělat správné rozhodnutí, které zvyšuje nevyzpytatelnost. V tomto ohledu proces 

rozhodování ovlivňuje také pozornost, očekávání a paměť (Afonso, 2012).  

  Rozhodnutí a rozhodování musí být provedeno i při neúplné informaci o situaci. 

Teoreticky by výkon ve sportu, zvláště ve sportovních hrách, měl prospěch z použití 

předvídání o strategii soupeře zvláště ve velmi rychlých situacích. Předvídání těchto strategií 

je možné, když hráč rozpozná adekvátní relevantní ukazatele, které poskytují hráči informace 

o situaci. Nicméně předvídání vede k mnoha úspěchům ale i k mnoha neúspěchům při řešení 

soutěžní situace v utkání. 
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  Ve studii provedené s fotbalovými brankáři, kteří měli možnost pomocí videozáznamu 

pozorovat strategii hráčů kopající pokutové kopy a poté měli tito brankáři možnost těmto 

konkrétním hráčům penaltový rozstřel chytit. Výsledek byl, že úspěšnější brankáři byli ti, co 

nepředvídali směr, ale počkali si na pohyb míče. Z tohoto důvodu byla očekávání a 

předvídavost špatná volba u této sportovní dovednosti (Savelsbergh et al., 2005) 

2.12 Herní inteligence  

Je to kvalita, která dovolí hráči rychle rozlišovat konkrétní herní situace a jednat v nich 

pod tlakem atmosféry utkání. Herní inteligence se stává důležitým hlediskem při hodnocení 

výkonnostní úrovně a vyspělosti každého hráče.  

  Vysoké úrovně individuálního fotbalového výkonu je možné dosáhnout, jen když se 

trvale využívá herní inteligence. Hráč, který je tělesně a technicky na vysoké úrovni nemůže 

být považován za hotového hráče fotbalu, když mu chybí racionální myšlení při řešení 

problémů při samotné hře. Naproti tomu ani hráč, který mentálně dokáže řešit tyto situace na 

výbornou, ale není schopen je přenést do praxe, která by prospěla jeho týmu.  

  

Bohužel, rozvíjet herní inteligenci je pro velké množství trenérů nadlidský úkol. Nejsou žádné 

prameny ani literatura na toto téma a jen několik trenérů je připraveno změnit svůj trenérský 

styl, proto je důležité, aby trenér přestal rozhodovat za hráče a nechal je myslet samostatně. 

Hráči by si tak vytvořili vlastní možnosti řešení situace a ne jak tomu bylo doteď, kdy trenér 

trénink co trénink, zápas co zápas jim dával příkazy a instrukce, jak mají konkrétní situace 

řešit. Rozvinout herní inteligenci každého fotbalisty znamená naučit ho:  

- jak vnímat vývoj utkání a rozumět dění na hřišti, předpokladem splnění tohoto úkolu je 

nezbytná určitá úroveň percepce, znalostí a zkušeností  

- jak využívat minulých zkušeností při konfrontaci s jakoukoli herní situací a nutností zvolit 

vhodné řešení.  

- jak rychle realizovat zvolené řešení na odpovídající úrovni dovednosti. Jak se projevuje 

fotbalistova inteligence na hřišti?  

- obvykle vybere v kratším čase to nejlepší řešení.  

- jeho pozornost se nesnižuje ani po vyřešení situace.  
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- nikdy nepropadne nadměrnému spěchu. Pociťuje bezpečí a sebedůvěru, když se mu něco 

mimořádného povede kdekoli na hřišti. Kontroluje zrakem celý prostor kolem sebe a plně 

využívá jak omezeného, tak otevřeného prostoru.  

- vyniká, protože se dokáže adaptovat na stále se měnící situace v utkání, na rozhodčího, 

spoluhráče, soupeře, hřiště a počasí.  

- ví, co udělá s míčem ještě dříve, než jej zpracováním dostane pod kontrolu  

- ví, kdy a kam přihrát nebo kdy je lepší si nechat míč pod kontrolou 

- využívá svou tvořivost ve prospěch spoluhráčů a mužstva 

- ví, jak se uplatnit v utkání, zvláště když je bez míče. Stále je k dispozici svým spoluhráčům, 

snaží se nabízet a tak nabízí možná řešení mnoha situací vznikajících v průběhu utkání 

(Dobrý, 2005) 

2.13 Únava  

  Únava se dá z fyziologického hlediska charakterizovat jako komplex dějů, při kterém 

nastává snížená odpověď různých tkání buď na podněty stejné intenzity, či nutností použití 

vyšší intenzity podnětu pro získávání pohybových odpovědí stejných. V oblasti zátěžové 

fyziologie se únava projeví jako pokles fyzického výkonu (Havlíčková et al., 2008).  

Při pohybovém zatížení (výkon) dochází ke zvýšeným nárokům na metabolické krytí 

svalové činnosti a v jeho důsledku pak k poruchám nebo selhávání metabolických funkcí a 

nervosvalového systému, ovlivňujících kognitivní funkce a pohybové provedení činnosti. 

Dochází k narušování homeostázy způsobené snížením regulační efektivity organismu 

(Meeusen, 2002).  

Tělesná únava ve fotbale je spojena s postupující dobou trvání utkání a negativně 

postihuje především způsobilost hráče produkovat krátkodobou vysoce intenzivní pohybovou 

činnost anaerobního typu (rychlostní schopnost), než schopnost realizovat činnost aerobního 

typu (konstantnější běh). Hráči jsou schopni ke konci utkání vykonávat spíše činnost v nižších 

intenzitách, anebo vyvinout velmi krátké svalové úsilí (výskok, krátký sprint). Výrazně však 

klesá schopnost realizovat opakovaně vysoce intenzivní pohybovou činnost s krátkými 

intervaly odpočinku v druhé části utkání (Bangsbo, Nørregaard, & Thorsøe, 1991).  

Dostavení fyziologické únavy závisí dle Bartůňkové et al., (2013) na mnoha okolnostech:  

- charakter práce – dynamická zátěž nevyvolá únavu tak rychle jako zátěž statická. Po zátěži 

anaerobní nastává únava dříve než po zátěži aerobní.  
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- trénovanost jedince – schopnost adaptace na fyzické zatížení značně oddaluje nástup únavy.  

- aktuální stav jedince – fyzický či psychická dysbalance přispívá k dřívějšímu nástupu únavy.  

- vliv prostředí – neobvyklé klimatické podmínky jako razantní změna teploty, vlhkosti a také 

například zakouřenost, hlučnost a podobně mohou urychlit nástup únavy.  

- vliv biorytmů – narušení biorytmu, desynchronizace, ovlivní jak fyzikou a tak i psychickou 

výkonnost. Jednou z nejčastějších příčin bývá časový posun. Desynchronizace biorytmu však 

nastává i u soutěží či závodů v pozdních večerních či nočních hodinách.  

2.13.1 Zotavování organismu 

Zotavení, jinak řečeno také regenerace je biologický proces obnovy přechodného 

poklesu funkčních schopností organismu. Termínu regenerace se často také využívá ve 

smyslu urychlení zotavných procesů (Havlíčková et al., 2008).  

Schopnost zotavení po náhlé, krátkodobé a vysoce intenzivní činnosti je spojována jak 

s aktuální (krátkodobou, dočasnou) tělesnou únavou, tak také s takzvanou kumulativní únavou 

(nahromaděná v průběhu utkání), která se projevuje redukcí celkové lokomoční činnosti 

prostřednictvím kumulace krevního laktátu po opakované vysoce intenzivní činnosti, což se 

projevuje nižší překonanou vzdáleností ve druhé polovině utkání ve srovnání s první 

polovinou (Bangsbo, Nørregaard, & Thorsøe, 1991; Verheijen, 1998).  

  Zotavení může probíhat bez fyzického zapojení zotavovaného, jedná se o pasivní 

odpočinek. Nejčastěji se v tomto případě jedná o spánek. Dalším odpočinkem může být 

masáž, slunění, koupele, působení tepla a jiných fyzikálních prostředků a tak dále.  

Pokud se k zotavování používá i aktivní přístup zotavovaného, jedná se o aktivní odpočinek. 

Fyziologická podstata spočívá v tom, že se udrží průtok krve v předtím zatížených oblastech 

na vyšších hodnotách než klidových (například vyklusání). To umožní rychlejší odstranění 

zátěžových metabolitů a tím i únavy z jednotlivých segmentů (Havlíčková et al., 2008).  

2.14 Předpokládaná připravenost hráčů v kategorii U15 

 V tomto období se u hráčů završuje trénink v žákovském věku, etapa základního a 

částečně specializovaného tréninku. Někdy bývá tato období označováno jako etapa lidského 

zrání. Dochází k výrazným změnám v somatickém a psychickém vývoji (puberta). S tímto 

stavem může docházet k některým negativním jevům, které jsou většinou známé. Z hlediska 
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motorického učení je to pokles koordinačních (i techniky) již dříve osvojených dovedností. 

Tento stav nelze chápat jako nějaké krizové období, ale jako určitou specifickou součást 

vývoje každého mladého jedince. Trpělivý přístup k osobnosti sportovce ze strany trenéra, 

systematický, odborně vedený trénink může tyto nedostatky z velké části nahradit. Někdy se 

tento věk nazývá také druhým zlatým věkem učení fotbalu. Tímto obdobím si projde každý 

mladý sportovec a trenér ho může pozitivním ovlivňováním a směrováním odradit od 

negativních vlivů (Fajfer, 2005). 

2.14.1 Cíle sportovní přípravy ve starších žácích – kategorie U15 (13 až 15 let) 

- koordinace náročných tréninkových úkolů se způsobem života, podpora hráčů v jejich 

osobním a sportovním životě na základě jejich současného stavu (jednotlivci mají odlišné 

problémy  

- soustavné rozvíjení samostatnosti, tvořivosti, zodpovědnosti, učení hráče samostatně řešit 

sportovní a životní problémy (odmazání orodování rodičů) 

- vytvoření u hráčů vědomí spoluzodpovědnosti za svůj fotbalový vývoj (kooperace) 

- vytvoření stabilní výkonnostní připravenosti s cílem k pravidelné tréninkové docházce 

(vztah k fotbalu) 

-vhodné využití dovedností v pohybových řetězcích v kombinacích v útočné a obranné herní 

fázi 

- rozvíjení a stabilizace dynamické techniky (cvičení prováděné v rychlosti) 

- naučené dovednosti a taktické jednání využívat v utkání na jednotlivých konkrétních 

hráčských postech 

- pracování na tréninku ve skupinách i individuálně podle předností a nedostatků jednotlivce 

- naučené dovednosti a taktické jednání využívat při řešení standardních situací 

 - upevňování získané zkušenosti zejména taktického charakteru, získané předešlou 

tréninkovou a herní činností 

- spojování náročných taktických jednání: hra na postech – speciální činnost jednotlivce, 

situační výběr místa, skupinová taktika v obraně a útoku 

- zvládnutí herního výkonu ve více funkcích (vyjma brankáře) 

- zvládnutí požadavků týmového herního výkonu v nejběžnějších variantách 

- podpora talentovaných fotbalistů, jejichž individuální schopnosti a taktické jednání směřují 

k využití v kolektivní hře družstva 

- cíleným tréninkem minimalizovat pokles herní výkonnosti naučených dovedností 
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- osvojení koordinačních schopností, spojování pohybových úkolů, přizpůsobení pohybového 

jednání tvořivě v různých pásmech hřiště (obranné, střední, útočné) 

- motivace ke zlepšení a stabilizaci kondičních schopností 

- individuální technicko – taktické výkonnostní možnosti přizpůsobit ke zlepšení rychlostních 

a silových schopností, rychlostní schopnost využívat v rychlosti provedení herních činností 

jednotlivce, skupin i celého družstva 

- rozvoj silových schopností větších svalových skupin, intenzivní rozvoj výbušné síly dolních 

končetin, důraz na protahovací cvičení (po tréninku) pro odstraňování svalových dysbalancí 

(zpevňovací cviky) 

- důraz na aktivaci organismu a kloubního aparátu před tréninkem 

- rozvoj aerobní kapacity, rozvoj odolnosti po předchozí náročné pohybové činnosti 

- regenerace pohybového systému po náročné pohybové činnosti 

2.14.2 Umění a znalosti hráče kategorie U15 

 Následující body by měl hráč této kategorie s ohledem na výchovu a předchozí 

zkušenosti ovládat a znát. 

- zkoordinování náročných tréninkových úkolů se způsobem života 

- zvládání určité míry samostatnosti (viz předchozí kapitola) 

- bezpečné ovládání základní techniky (přihrávky, střelba, obsazování) za časového a 

prostorového tlaku, řešení herních situací samostatně, tvořivě, za pomoci spoluhráčů, 

jednotlivé části spojovat v celek 

- uplatnění osvojených dovedností v jednotlivých hráčských rolích 

- zvládnutí technických možností určujících taktiku – nalezení řešení – taktika, způsob 

provedení řešení – technika – rozvoj opakováním (drilem) 

- umění hrát ve hře 7:7 a 11:11 

- nalezení postu, který danému hráči nejlépe vyhovuje 

- zdokonalování kondiční připravenosti v součinnosti s technikou a taktikou, využití kondiční 

připravenosti tak, aby po celý zápas byl hráč schopen odolávat únavě po zatížení 

- umění sestavení plán domácí denní gymnastiky zaměřený na uvolňovací a protahovací 

cvičení (strečink). (Fajfer, 2005). 
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3 Cíle a úkoly práce, hypotézy 

 

3.1 Cíl práce 

Cílem naší práce je sledování a hodnocení změn v taktické výkonnosti hráčů při 

utkáních ve zvolené kategorii v jednom makrocyklu. 

3.2 Úkoly práce 

 1. teoretické zpracování problematiky zahraniční a domácí literatury 

 2. stanovení cíle a hypotéz 

 3. výběr výzkumného souboru 

 4. sběr dat 

 5. zpracování a vyhodnocení dat 

 6. diskuse ke zjištěným výsledkům 

 7. závěr 

3.3 Hypotézy 

 Jednotlivé hypotézy a kritéria jsme zvolili s ohledem na prostudování dvou 

souhrnných zpráv z evropských šampionátů dospělých a družstev do 21 let od firmy InStat, 

která se detailně zabývá statistickými údaji z utkání špičkových mužstev. Dále s ohledem na 

fakt, že v tomto věku již u hráčů probíhá rozlišení jednotlivých herních kombinací (středem 

hřiště, akce přes křídelní prostory, atd.) 

 

H1: Předpokládáme, že hráči dosáhnou v jarních utkáních zvýšení četnosti úspěšných 

přihrávek. 

 

H2: Předpokládáme, že hráči dosáhnou v jarních utkáních zvýšení četnosti střelby po rychlém 

protiútoku a postupném útoku. 

 

H3: Přepokládáme, že hráči dosáhnou v jarních utkání snížení četnosti nevynucených chyb, 

tedy ztrát míče (týká se nepřesných přihrávek). 
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4 Metodika práce 

4.1 Popis sledovaného výzkumného souboru 

 Jako náš výzkumný soubor jsme vybrali družstvo starších žáků „B“ klubu FK Junior 

Strakonice. Jedná se o soutěž: 1. A. třída starších žáků. Občanské sdružení FK Junior 

Strakonice, o. s., vzniklo registrací u ministerstva vnitra dne 3. 5. 2011. Završila se tak snaha 

rodičů a veřejnosti, kteří byli dlouhodobě nespokojeni s tím, jak fotbal ve Strakonicích 

funguje. Jednalo se o první krok na cestě k odtržení mládeže od fotbalového klubu SK 

Strakonice 1908, s.r.o., který rok poté definitivně zanikl a jehož je autor odchovancem.  

V nás sledovaném družstvu jsou hráči narození v letech 2003 a 2002. Při analyzování 

natočených utkání jsme rozepisovali jednotlivé proměnné spojené s taktickou výkonností, 

vybrali jsme tato kritéria: 

Úspěšná přihrávka 

Neúspěšná přihrávka / ztráta míče 

Střelba na branku 

Střelba mimo branku 

Zakončení rychlého protiútoku 

Zakončení postupného útoku 

Situace řešená středem hřiště 

Situace řešená z křídelního prostoru 

 

Dále jsme ve spolupráci s trenérem sledovali v průběhu celé sezóny četnost 

tréninkových jednotek a zajímali se, jaké typy cvičení a her upřednostňují tamní trenéři 

v tréninku. 
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4.2 Použité metody 

Použili jsme metodu pozorování a zkoumání videozáznamu. Jednotlivé herní situace 

byly zastavovány a zaznamenávány podle zvolených kritérií. Tento postup byl proveden 

celkem u čtyř utkání. Dvě utkání v podzimní části a dvě utkání v jarní části sezóny 

2016/2017. Dále jsme u každého z kritérií u naměřených hodnot počítali statistickou 

významnost mezi hodnotami. Pro tuto věc jsme po poradě s panem PhDr. Martinem 

Musálkem, Ph.D. z Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově zvolili Párový T-

test. Ten slouží k porovnání středních hodnot mezi prvními a druhými prvky uspořádaných 

dvojic (jedna skupina, dvě měření). Pro lepší přehlednost a případné laické čtenáře této práce 

u prvního kritéria podrobné popsání jednotlivých kroků, u dalších kritérií jsou již jen 

výsledky. Do budoucího obdobného zpracovávání bychom doporučovali alespoň 

zdvojnásobení četnosti pozorování, což vede k zisku více dat. Při tomto zpracování a malém 

počtu dat pro výpočty musíme brát v potaz i náhodu u jednotlivých herních situací. V případě 

zájmu o detailní rozbor jednotlivých kroků výpočtu a detailnější seznámení s pojmy, 

doporučujeme navštívit adresu uvedenou pod tabulkou kritických hodnot níže. Rozhodnutí je 

vlastně o tzv. statistické významnosti rozdílu dvou nebo více výběrových souborů ve 

sledované náhodné veličině, případně rozdílu jednoho souboru od předem dané konstantní 

hodnoty. Velmi často se však při testování stává, že je zanedbána praktická interpretace 

dosaženého výsledku. Praktická využitelnost pozorovaných hodnot odpovídá naopak 

tzv. věcné (praktické, klinické, biologické) významnosti výsledku, která ale nemusí vždy 

odpovídat významnosti statistické. Vzhledem k tomu, že testování statistických hypotéz vždy 

provádíme kvůli možnosti zobecnění z náhodného výběru na celou populaci, je ověření 

interpretační hodnoty výsledku minimálně stejně významné jako vlastní výpočet testu. 

Statistická významnost totiž nutně nemusí znamenat existenci příčinného vztahu. Statistická 

významnost pouze indikuje, že pozorovaný rozdíl není ve smyslu stanovené hypotézy 

náhodný. Absolutní velikost efektu je při srovnání sledovaných skupin subjektů měřitelná 

například jako rozdíl výběrových průměrů. Pro stanovení, jaký dosažený efekt je ale zároveň i 

věcně podstatný, neexistuje žádné univerzální pravidlo, neboť vše závisí na konkrétní situaci, 

měřené veličině a cílech výzkumu. V jedné situaci může být za podstatný považován efekt, 

který v jiném kontextu podstatný není. Nastavení vždy musí provádět člověk znalý věci, který 

čerpá ze znalosti problému nebo z informací dostupných z literatury, v našem případě se může 

jednat o obojí (http://portal.matematickabiologie.cz).  

http://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=aplikovana-analyza-klinickych-a-biologickych-dat--analyza-a-management-dat-pro-zdravotnicke-obory--uvod-do-testovani-hypotez--poznamky-k-testovani-hypotez--statisticka-a-prakticka-vyznamnost
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4.3 Sběr dat  

 Jak je uvedeno výše. Navštívili jsme celkem čtyři mistrovská utkání v sezóně 

2016/2017. Uvedené zápasy byly snímány na videokameru. Utkání proběhla v těchto 

datumech: 

17. 9. 2016 se soupeřem Slavia České Budějovice v domácím prostředí 

24. 9. 2016 se soupeřem Dobrá Voda + Třeboň „B“ ve venkovním prostředí 

20. 5. 2017 se soupeřem Dobrá Voda + Třeboň „B“ v domácím prostředí 

3. 6. 2017 se soupeřem Týn nad Vltavou v domácím prostředí 

 Po utkání nám trenér předal podepsaný informovaný souhlas za celé mužstvo, ve 

kterém souhlasí s natáčením utkání a publikací dat. Posloužil nám pouze jeden list. Trenér 

rodiče hráčů informoval. 

4.4 Analýza dat 

 Vydali jsme se po domluvě na celkem čtyři utkání a natáčeli je na kameru. Samotné 

zpracování dat probíhalo nepřímým pozorováním u videa. Naměřená data byla zpracovávána 

do tabulek a poté procentuálně vyhodnocována. Pro lepší přehlednost a sledovanost pokroku 

jsme pak data utřídili do přehledných grafických znázornění. 

Následně došlo k porovnávání v různých kombinacích. V další části se zaměřujeme na 

statistickou významnost naměřených dat, po čemž jsou data slovy porovnávána s významnosti 

praktickou. V této pasáži dojdou největšímu pochopení lidé z prostředí fotbalu, kteří si mohou 

snadno představit počet jednotlivých situací v utkání a usoudit, o jak významné rozdíly se 

jedná. U jednotlivých kritérií jsme postupovali následovně. U úspěšných přihrávek, střel na 

branku a střel mimo branku není co řešit, zde se dala zaznamenávat četnost dobře. U ztrát 

míče jsme se snažili zaznamenávat pouze opravdu nepřesnou přihrávku, kdy měl hráč 

sledovaného týmu míč pod kontrolou a situaci řešil špatně. U zakončení rychlého protiútoku i 

postupného útoku jsme brali ohrožení střelou na i mimo branku. Situace řešená z křídelního 

prostoru byla taková, kdy se míč podařilo hráčům dostat do prostoru mezi boční stranu 

pokutového území a autovou boční čáru, odtud následoval centr či přihrávka před branku, kde 

došlo k bezprostřednímu ohrožení hostujícího brankáře. Obdobně i u situace řešená středem 

hřiště, ale v prostoru zhruba vodorovně s pokutovými územími. 
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Statistickou významnost jsme počítali následujícím způsobem: 

 

X1 = počet přihrávek v prvním podzimním utkání 

X2 = počet přihrávek v druhém podzimním utkání 

Y1 = počet přihrávek v prvním jarním utkání 

Y2 = počet přihrávek v druhém jarním utkání  

 

Nejprve vypočteme rozdíly párových hodnot u výběrového souboru a ze zjištěných rozdílů 

vypočítáme aritmetický průměr �̅� a směrodatnou odchylku s (resp. rozptyl s2). 

Průměr z rozdílu hodnot   

Y1 – X1  

Y2 – X2  

�̅�  = 
(Y1 – X1) + (Y2 – X2)

2
 

Rozptyl 

s2 = (Y1 –  X1) - �̅�  

       (Y2 – X2 ) - �̅� 

s2 = 
 (Y1 – X1)− �̅�+(Y2 – X2 ) − �̅�

2
 

Směrodatná odchylka 

 s = √𝑠2  

Testovací kritérium T   

𝑇 =  
�̅� 

s / √n
   

Pro vyhledání tabulkové kritické hodnoty je nutno stanovit počet stupňů 

volnosti výběrového souboru a zvolit hladinu významnosti.  

Vypočtenou statistiku t porovnáme s tabulkovou kritickou hodnotou t1-a/2(n) , kde v = n-

1 a a volíme 0,05. 

V našem případě v = 11 (počet hráčů) – 1 = 10 

T1 - -a/2 = 1 – 0,05 / 2 = 0,975 

Poslední krok při testování statistických hypotéz představuje formulace závěru 

testování neboli interpretace výsledku, které lze provést tímto způsobem: srovnáním 

vypočteného testovacího kritéria s kritickou hodnotou, která se určuje v závislosti na 

https://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn1/strednih.htm#aprumer
https://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn1/variabil.htm#SD
https://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn1/variabil.htm#rozptyl
https://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn2/odhady.htm#stupnev
https://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn2/odhady.htm#stupnev
https://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn3/hypotezy.htm#testkrit
https://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn3/hypotezy.htm#krithod
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zvolené hladině významnosti α. Jestliže hodnota vypočtené testovací statistiky překročí 

kritickou hodnotu, znamená to, že existuje evidence pro potvrzení statisticky významného 

rozdílu. V našem případě jsme tedy dohledali v tabulce kritických hodnot kritickou hodnotu 

pro vypočtené stupně volnosti. 

 

Je-li poté T větší než kritická tabulková hodnota T1, jde o statisticky významný rozdíl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn3/hypotezy.htm#hladinav
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5 Výsledky 

První utkání 

Sobota 17. 9. 2016 – 10:00 hod. 

Junior Strakonice vs. Slavia České Budějovice 3:1 

 

Tabulka č. 2 – statistika kritérií v prvním utkání 

Kritérium Výskyt v utkání (x) 

Úspěšná přihrávka 69x 

Neúspěšná přihrávka / ztráta míče 24x 

Střelba na branku 7x 

Střelba mimo branku 2x 

Zakončení rychlého protiútoku 1x 

Zakončení postupného útoku 1x 

Situace řešená středem hřiště 3x 

Situace řešená z křídelního prostoru 5x 

 

V nepříliš pohledném utkání nakonec zvítězili domácí hráči 3:1. V průběhu utkání 

měli přece jen častěji míč na kopačkách domácí, nicméně se jednalo spíše o optickou převahu. 

V utkání se i dle slov trenéra objevovalo zbytečné množství bezmyšlenkovitých odkopů a 

nevynucených chyb. Častokrát byly k vidění souboje o vysoké míče, které se různě odrážely 

od hráčů.  

První branka padla po pěkně vyřešené situaci ve středu hřiště, hráči si vyměnili krátké 

přihrávky a poté přišla kolmá přihrávka mezi obránce soupeře, domácí útočník se ocitl v jasné 

šanci za obranou a přízemní střelou podél brankáře skóroval. I druhá branka padla po situaci 

ve středu hřiště, domácí hráč se zmocnil míče a zkusil vystřelit, střela šla sice přímo na 

brankáře, který si s ní ale nedokázal poradit a prošla až do branky. Třetí branka měla asi 

nejhezčí parametry, po několika krátkých přihrávkách dostali domácí hráči po zemi míč do 
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křídelního prostoru, odtud záložník vyslal centr před branku, zde jej trefil za obráncem 

číhající útočník domácích a posunuje tak skóre do konečné podoby – 3:1. 

Jak můžeme vidět z tabulky, co se z domácí strany v utkání objevilo pouze jednou, a 

na čem se bude dle slov trenéra pracovat, je situace rychlého protiútoku a situace řešená 

středem hřiště. Po situaci, kdy brankář chytil např. míč směřující k brance z rohového kopu, 

většinou docházelo k dlouhému nákopu do souboje, či ukopnutí míče domácími hráči zbrkle 

do zámezí.  

Nejčastěji se vyskytující úspěšnou dovedností byli přihrávky, minimálně polovina 

z nich ale byla pouze na vlastní půlce, na útočné polovině docházelo k poměrně velkému 

množství nevynucených ztrát, způsobených nesprávným řešením situace. 

 

Druhé utkání 

Sobota 24. 9. 2016 – 9:30 hod. 

Dobrá Voda/Třeboň vs. Junior Strakonice 3:2p 

 

Tabulka č. 3 – statistika kritérií v druhém utkání 

Kritérium Výskyt v utkání (x) 

Úspěšná přihrávka 58x 

Neúspěšná přihrávka / ztráta míče 22x 

Střelba na branku 5x 

Střelba mimo branku 3x 

Zakončení rychlého protiútoku 1x 

Zakončení postupného útoku 1x 

Situace řešená středem hřiště 3x 

Situace řešená z křídelního prostoru 3x 

 

 I druhé natáčené utkání se neslo v podobném duchu, jako první. Hráči sledovaného 

celku si v konečném součtu odvezli z venkovního hřiště bod po remíze 2:2. Následovaly 

pokutové kopy, ve kterých byli šťastnější domácí. V průběhu utkání docházelo opět k řadě 
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nepřesností a nevynucených chyb. I tak se strakoničtí hráči dvakrát radovali ze vstřelené 

branky. První padla po jedné z mála situací, kdy hráči dokázali využít křídelní prostory, po 

centru se míč snesl na hlavu útočníka a putoval za záda brankáře. I druhá branka znamenala 

jeden z mála světlých momentů hostujících hráčů, po několika krátkých přihrávkách se záložník 

odhodlal ke střele zpoza vápna, která doplachtila až za záda brankáře. Trenér nebyl s výkonem 

spokojen, vyčítal hráčům přílišnou unáhlenost, málo využívané křídelní prostory, málo 

střeleckých pokusů. Cílem do dalších tréninkových jednotek bylo zlepšení těchto faktorů, lepší 

zapracování těchto herních situacích pomocí opakování v tréninku.  

 

Třetí utkání 

Sobota 20. 5. 2017 – 10:00 hod. 

Junior Strakonice vs. Dobrá Voda/Třeboň 4:6 

Tabulka č. 4 – statistika kritérií ve třetím utkání 

Kritérium Výskyt v utkání (x) 

Úspěšná přihrávka 99x 

Neúspěšná přihrávka / ztráta míče 17x 

Střelba na branku 11x 

Střelba mimo branku 1x 

Zakončení rychlého protiútoku 2x 

Zakončení postupného útoku 2x 

Situace řešená středem hřiště 2x 

Situace řešená z křídelního prostoru 6x 

 

 Mezi druhým a třetím natáčeným utkáním uběhlo necelých 8 měsíců. Po celou dobu 

jsme byli v kontaktu s trenéry, navštívili několik tréninkových jednotek, těšili jsme se na 

odraz tréninkové píle hráčů. Hned tento zápas naznačil, že se o pokrok jednat bude. Mladíci 

se silným soupeřem drželi krok celé utkání, v jehož závěru misky vah na svou stranu nakonec 

převážil soupeř. V pohledném utkání bylo několik pěkných kombinací, ubylo nevynucených 

ztrát. Ke zklamání trenéra ale došlo z domácí strany pouze k jednomu správnému řešení a 
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zakončení rychlého protiútoku, tedy situaci, která v tréninku zkoušena byla. Stejně tak u 

postupného útoku a kombinaci středem. Projev mužstva vypadal ale o mnoho ofenzivněji, než 

v podzimních utkáních. Viz statistika střel na branku. První branka padla po situaci, kdy si 

domácí záložník zpracoval míč na postranní hranici velkého pokutového území a pěknou 

střelou na zadní tyč přehodil bezmocného brankáře. Druhá branka padla po pěkné situaci 

přenesení hry do křídelního prostoru, odtud putoval centrovaný míč, který brankář pouze 

tečoval k domácímu hráči a ten už měl snadnou úlohu dopravit míč do odkryté branky. Třetí 

branka domácích hráčů byla ozdobou utkání, po kombinaci ve středu hřiště si na pěknou 

přihrávku mezi obránce naběhl útočník a křižnou přízemní střelou překonal brankáře. 

Poslední branka domácího týmu se opět povedla po centru z křídelního prostoru, po 

následném závaru v pokutovém území domácí hráč prostřelil hradbu těl. Domácí měli několik 

dalších slibných příležitostí, včetně nastřeleného břevna, víckrát se jim ale už skórovat 

nepodařilo. 

 

Čtvrté utkání 

Sobota 3. 6. 2017 – 10:00 hod. 

Junior Strakonice vs. Týn nad Vltavou 8:1 

Tabulka č. 5 – statistika kritérií ve čtvrtém utkání 

Kritérium Výskyt v utkání (x) 

Úspěšná přihrávka 140x 

Neúspěšná přihrávka / ztráta míče 14x 

Střelba na branku 18x 

Střelba mimo branku 6x 

Zakončení rychlého protiútoku 3x 

Zakončení postupného útoku 3x 

Situace řešená středem hřiště 11x 

Situace řešená z křídelního prostoru 6x 

 

Poslední námi natáčené utkání bylo demonstrací makrocyklového tréninkového drilu. 



 

53 

 

Tento duel sehráli sledovaní hráči se soupeřem, který se nacházel v tabulce o dvě pozice výš. 

I z hodnocení trenéra vyplívalo, že se hráčům konečně povedlo naplno demonstrovat to, co 

pilují v tréninku. Od začátku utkání se jednalo o výborný výkon domácích jedinců. I přes 

několik zbytečných ztrát míče bylo stále co sledovat. Pěkné kombinace ve středu hřiště, 

centry z křídelního prostoru, brankář hostí musel být neustále v permanenci. První gól vstřelili 

domácí po akci, kdy míč putoval přes střed hřiště do křídelního prostoru, odtud záložník 

poslal pěkný centr na svého spoluhráče, který rovnou z prvního doteku uklidil míč za záda 

brankáře. Druhá branka byla i k radosti trenéra po skvěle zahraném protiútoku, po úspěšném 

odvrácení rohového kopu soupeře se domácí hráči několika krátkými přihrávkami a následnou 

kolmou přihrávkou dostali za soupeřovu obranu a domácí útočník si v samostatném nájezdu 

věděl rady s hostujícím brankářem. Třetí a čtvrtá branka padla po obdobných situacích, kdy 

hostující hráči nedokázali odvrátit rohový kop směřující do vápna a tak domácí dvakrát 

dostali míč za záda brankáře. Pátá branka padla po situaci ve středu hřiště, kdy se domácí 

záložník po vyhraném souboji opřel do míče ze střední vzdálenosti, míč přeletěl brankáře a 

skončil v síti. I šestá branka měla hezké parametry. Po centru z křídelního prostoru se trefil 

domácí útočník hlavou. Sedmá branka jde na vrub hostujícími brankáři, ten neudržel ve svých 

rukavicích jeden z dalších centrů a domácí útočník už jen doklepával do odkryté branky. 

Poslední osmá branka padla poté, kdy si domácí hráči vyměnili několik krátkých přihrávek, 

poté vyslal útočník střelu z hranice vápna, na kterou hostující brankář nedosáhl. 

 

Tabulka č. 6 – porovnání mezi podzimními utkáními 

Kritérium Výskyt (x) první 

podzimní utkání 

Výskyt (x) druhé 

podzimní utkání 

Procentuální rozdíl 

p - pokles 

z - zlepšení 

Úspěšná přihrávka 69x 58x 16% p. 

Neúspěšná přihrávka 

/ ztráta míče 

24x 22x 8% z. 

Střelba na branku 7x 5x 29% p. 

Střelba mimo branku 2x 3x 50% z. 

Zakončení rychlého 

protiútoku 

1x 1x 0% 
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Zakončení 

postupného útoku 

1x 1x 0% 

Situace řešená 

středem hřiště 

3x 3x  0% 

Situace řešená 

z křídelního prostoru 

5x 3x 40% p. 

 

Jak lze vyčíst z tabulky, mezi utkáními k výraznějším rozdílům nedocházelo. Kladně 

lze hodnotit pouze mírný úbytek nevynucených ztrát míče a o jeden střelecký pokus více, což 

je ale ve fotbalovém utkání téměř zanedbatelné. Četnosti jednotlivých kritérií jsou podobné. 

Procentuální rozdíly jsou pouze orientační. 

Tabulka č. 7 – porovnání mezi jarními utkáními 

Kritérium Výskyt (x) první 

jarní utkání 

Výskyt (x) druhé 

jarní utkání 

Procentuální rozdíl 

p - pokles 

z - zlepšení 

Úspěšná přihrávka 99x 140x 41 % z. 

Neúspěšná přihrávka 

/ ztráta míče 

17x 14x 18 % z. 

Střelba na branku 11x 18x 67 % z. 

Střelba mimo branku 1x 6x 500 % z. 

Zakončení rychlého 

protiútoku 

2x 3x 50 % z. 

Zakončení 

postupného útoku 

2x 3x 50 % z. 

Situace řešená 

středem hřiště 

2x 11x 450 % z. 

Situace řešená 

z křídelního prostoru 

6x 6x 0 % 
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 Jarní utkání hodnotíme pozitivně. Došlo k nárůstu jednotlivých situací v utkáních a 

celkově se objevilo více pěkných fotbalových momentů. Mezi jednotlivými utkáními došlo ke 

zlepšení a ve většině kritérií i k procentuálnímu zlepšení. Vyjma situací řešených z křídelních 

prostorů, kde zůstala četnost v obou utkáních stejná. Oproti podzimním utkáním určitě 

„koukatelnější“. 

 

 

Tabulka č. 8 – porovnání mezi prvním a posledním utkáním 

Kritérium Výskyt (x) první 

podzimní utkání 

Výskyt (x) druhé 

jarní utkání 

Procentuální rozdíl 

p - pokles 

z - zlepšení 

Úspěšná přihrávka 69x 140x 103 % z. 

Neúspěšná přihrávka 

/ ztráta míče 

24x 14x 42 % z. 

Střelba na branku 7x 18x 157 % z. 

Střelba mimo branku 2x 6x 200 % z. 

Zakončení rychlého 

protiútoku 

1x 3x 200 % z. 

Zakončení 

postupného útoku 

1x 3x 200 % z. 

Situace řešená 

středem hřiště 

3x 11x 267 % z. 

Situace řešená 

z křídelního prostoru 

5x 6x 20 % z. 

 

  

 

V celkovém hodnocení mezi prvním a posledním natáčeným utkáním lze říci, že došlo 

k pokroku ve všech sledovaných kritériích. V našem hodnocení se z hlediska praktické 
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využitelnosti dosáhlo zlepšení, nicméně v mezích lokální úrovně. Nenašli jsme podobné 

studie pro srovnání s našimi naměřenými hodnotami. I tak jsme ale přesvědčeni, že v případě 

zkvalitnění celkové práce s mládeží mimo velká města, by se ostatní podobné týmy mohli za 

makrocyklus dostat minimálně na pětinásobek hodnot. V našich kritériích jde ve většině o 

zlepšení v dvojnásobném měřítku, více o tomto tématu najdeme v diskusi. 

5.1 Grafické znázornění jednotlivých kritérií 

 U každého ze zvolených kritérií jsme pro lepší přehlednost vytvořili grafická 

znázornění jednotlivých četností. Každé grafické znázornění je doplněno hodnocením 

v podobě krátkého komentáře. 

 

Graf 1: Počet úspěšných přihrávek v jednotlivých utkáních 

 

 

 Jak lze z grafu vyčíst, oproti podzimním utkáním došlo v těch jarních k většímu počtu 

úspěšných přihrávek mezi námi sledovanými hráči, to hodnotíme jako kladné zlepšení. Hráči 

tuto dovednost pilují téměř v každém fotbalovém tréninku. Nejvhodnější metodou v tréninku 

volíme herní cvičení II. typu, které je charakterizováno přítomností soupeře a hráči se tak 

přibližují zápasovým podmínkám, kdy jsou nuceni řešit situaci pod tlakem, což vyžaduje větší 

koncentraci na správné řešení. Námi sledovaní hráči se těmto cvičením v tréninkách věnovali 

často, což se projevilo v nejmarkantnějším pokroku mezi jednotlivými kritérii. Po úspěšném 
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zapracování v tréninkových jednotkách již byli v jarních utkáních schopni více úspěšných 

přihrávek na soupeřově polovině, což jsme v podzimních utkáních postrádali. Zde docházelo 

spíše k přihrávání směrem dozadu v důsledku nedostatku zkušeností s nátlakovými situacemi. 

Graf 2: Počet neúspěšných přihrávek a ztrát míče mezi jednotlivými utkáními 

 

 

 Počet chybných přihrávek a nevynucených chyb se v průběhu ročníku mezi utkáními 

snížil, což opět hodnotíme kladně. 

 

Graf 3: Počet střel na branku mezi jednotlivými utkáními 
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 Jak můžeme vidět, došlo k nárůstu v počtu střel na branku, zejména v posledním 

zápase, což hodnotíme kladně. 

Graf 4: Počet střel mimo branku mezi jednotlivými utkáními 

 

 Počet střeleckých pokusů, které si ale nenašly cestu mezi tři tyče, také vzrostl. Vyjma 

třetího natáčeného utkání (první jarní), kde ale byli hráči se svými střelami efektivnější, 

protože vstřelili více branek než v předchozích dvou snímaných utkáních. 

 

Graf 5: Počet zakončených akcí rychlého protiútoku 
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 Počet akcí rychlého protiútoku zakončený střelou na branku nebo brankou samotnou, 

vzrostl. Hodnotíme tedy opět kladně. 

Graf 6: Počet zakončených akcí postupným útokem 

 

 Akcí zakončených po postupném útoku se objevilo v jarních utkáních více, hodnotíme 

tedy kladně. 

 

Graf 7: Počet akcí řešených středem hřiště 
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 Počet akcí řešených středem hřiště v jarních utkáních vzrostl, vyjma třetího utkání 

(první jarní), kde se hra odehrávala spíše po stranách. Nicméně i v ostatních utkáních podle 

trenéra se kombinační hra ve středu hřiště objevovala více než v podzimních kláních. 

Hodnotíme tedy kladně. 

 

Graf 8:  Počet akcí řešených přes křídelní prostory 

 

 

Při akcích přes křídelní prostory došlo k mírnému zlepšení. V požadavcích trenéra 

bylo větší využití těchto prostorů, protože střed hřiště lze vždy snadněji zahustit než strany. I 

tak ale v konečném měřítku můžeme toto mírné zlepšení hodnotit kladně. 

 

V další části se věnujeme statistickým výpočtům jednotlivých hodnot naměřených 

v podzimních a jarních utkáních. Pro lepší přehlednost a uspořádanost výpočtů začíná tato 

kapitola až od další strany. 
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5.2 Výpočty statistické významnosti 

Počet úspěšných přihrávek – výpočet 

X1 = 69   - počet přihrávek v prvním podzimním utkání 

X2 = 58   - počet přihrávek v druhém podzimním utkání 

Y1 = 99   - počet přihrávek v prvním jarním utkání 

Y2 = 140 – počet přihrávek v druhém jarním utkání  

 

Průměr z rozdílu hodnot   

Y1 – X1 = 99 – 69 = 30 

Y2 – X2 = 140 – 58 = 82 

�̅�  = 30 + 82 / 2 = 112 / 2 = 56 

Rozptyl 

s2 = 30 - �̅� = 30 – 56 = - 26 = (- 26)2 = 676 

82 - �̅� = 82 – 56 = -26 = (26) 2 = 676 

s2 = 676 + 676 / 2 = 1352 / 2 = 676 

Směrodatná odchylka 

 s = √𝑠2 = √676 = 26 

Testovací kritérium T   

𝑇 =  
�̅� 

s / √n
  = 

 56

26 / √11
 = 

 56

26 / 3,32
 = 

 56

7,83
 = 7,15 

Tabulka č. 9 – tabulka kritických hodnot 

 

Zdroj: (https://cit.vfu.cz/) 

Je-li T větší než kritická tabulková hodnota T1, jde o statisticky významný rozdíl. 

 

7,15 > 2.228  - je potvrzen statisticky významný rozdíl. 

https://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn3/ttest.htm
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Počet neúspěšných přihrávek / ztrát míče – výpočet 

X1 = 24  

X2 = 22    

Y1 = 17    

Y2 = 14  

 

Průměr z rozdílu hodnot   

Y1 – X1 = 17 – 24 = 7 

Y2 – X2 = 14 – 22 = 8 

�̅�  = 7 + 8 / 2 = 15 / 2 = 7,5 

 

Rozptyl 

7 - �̅� = 7 – 7,5 = - 0,5 = (- 0,5)2 = 0,25 

8 - �̅� = 8 – 7,5 = 0,5 = (0,5) 2 = 0,25 

s2 = 0,25 + 0,25 / 2 = 0,5 / 2 = 0,25 

 

Směrodatná odchylka 

 s = √𝑠2 = √0,25 = 0,5 

 

Testovací kritérium T   

𝑇 =  
�̅� 

s / √n
  = 

 7,5

0,5 / √11
 = 

 7,5

0,5 / 3,32
 = 

 7,5

0,15
 = 50 

 

50 > 2.228  - je potvrzen statisticky významný rozdíl. 
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Počet střel na branku – výpočet 

X1 = 7 

X2 = 5    

Y1 = 11   

Y2 = 18 

 

Průměr z rozdílu hodnot   

Y1 – X1 = 11 – 7 = 4 

Y2 – X2 = 18 – 5 = 13 

�̅�  = 4 + 13 / 2 = 17 / 2 = 8,5 

 

Rozptyl 

4 - �̅� = 4 – 8,5 = - 4,5 = (- 4,5)2 = 20,25 

13 - �̅� = 13 – 8,5 = 4,5 = (4,5) 2 = 20,25 

s2 = 20,25 + 20,25 / 2 = 40,5 / 2 = 20,25 

 

Směrodatná odchylka 

 s = √𝑠2 = √20,25 = 4,5 

 

Testovací kritérium T   

𝑇 =  
�̅� 

s / √n
  = 

 8,5

4,5 / √11
 = 

 8,5

4,5 / 3,32
 = 

 8,5

1,36
 = 6,25 

 

6,25 > 2.228  - je potvrzen statisticky významný rozdíl. 
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Počet střel mimo branku – výpočet 

X1 = 2 

X2 = 3    

Y1 = 1   

Y2 = 6 

 

Průměr z rozdílu hodnot   

Y1 – X1 = 1 – 2 = 1 

Y2 – X2 = 6 – 3 = 3 

�̅�  = 1 + 3 / 2 = 4 / 2 = 2 

 

Rozptyl 

1 - �̅� = 1 – 2 = - 1 = (- 1)2 = 1 

3 - �̅� = 3 – 2 = 1 = (1) 2 = 1 

s2 = 1 + 1 / 2 = 2 / 2 = 1 

 

Směrodatná odchylka 

 s = √𝑠2 = √1 = 1 

 

Testovací kritérium T   

𝑇 =  
�̅� 

s / √n
  = 

 2

1 / √11
 = 

 2

1 / 3,32
 = 

 2

0,30
 = 6,7 

 

6,7 > 2.228  - je potvrzen statisticky významný rozdíl. 
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Počet zakončení rychlého protiútoku – výpočet 

X1 = 1 

X2 = 1    

Y1 = 2   

Y2 = 3 

 

Průměr z rozdílu hodnot   

Y1 – X1 = 2 – 1 = 1 

Y2 – X2 = 3 – 1 = 2 

�̅�  = 1 + 2 / 2 = 3 / 2 = 1,5 

 

Rozptyl 

1 - �̅� = 1 – 1,5 = - 0,5 = (- 0,5)2 = 0,25 

2 - �̅� = 2 – 1,5 = 0,5 = (0,5) 2 = 0,25 

s2 = 0,25 + 0,25 / 2 = 0,5 / 2 = 0,25 

 

Směrodatná odchylka 

 s = √𝑠2 = √0,25 = 0,5 

 

Testovací kritérium T   

𝑇 =  
�̅� 

s / √n
  = 

 1,5

0,5 / √11
 = 

1,5

0,5 / 3,32
 = 

 1,5

0,15
 = 10 

 

10 > 2.228  - je potvrzen statisticky významný rozdíl. 
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Počet zakončení postupného útoku – výpočet 

X1 = 1 

X2 = 1    

Y1 = 2   

Y2 = 3 

 

Průměr z rozdílu hodnot   

Y1 – X1 = 2 – 1 = 1 

Y2 – X2 = 3 – 1 = 2 

�̅�  = 1 + 2 / 2 = 3 / 2 = 1,5 

 

Rozptyl 

1 - �̅� = 1 – 1,5 = - 0,5 = (- 0,5)2 = 0,25 

2 - �̅� = 2 – 1,5 = 0,5 = (0,5) 2 = 0,25 

s2 = 0,25 + 0,25 / 2 = 0,5 / 2 = 0,25 

 

Směrodatná odchylka 

 s = √𝑠2 = √0,25 = 0,5 

 

Testovací kritérium T   

𝑇 =  
�̅� 

s / √n
  = 

 1,5

0,5 / √11
 = 

1,5

0,5 / 3,32
 = 

 1,5

0,15
 = 10 

 

10 > 2.228  - je potvrzen statisticky významný rozdíl. 
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Počet situací řešených středem hřiště – výpočet 

X1 = 3 

X2 = 3    

Y1 = 2   

Y2 = 11 

 

Průměr z rozdílu hodnot   

Y1 – X1 = 2 – 3 = 1 

Y2 – X2 = 11 – 3 = 8 

�̅�  = 1 + 8 / 2 = 9 / 2 = 4,5 

 

Rozptyl 

1 - �̅� = 1 – 4,5 = - 3,5 = (- 3,5)2 = 12,25 

8 - �̅� = 8 – 1,5 = 6,5 = (6,5) 2 = 42,25 

s2 = 12,25 + 42,25 / 2 = 54,5 / 2 = 27,25 

 

Směrodatná odchylka 

 s = √𝑠2 = √27,25 = 5,22 

 

Testovací kritérium T   

𝑇 =  
�̅� 

s / √n
  = 

 4,5

5,22 / √11
 = 

4,5

5,22 / 3,32
 = 

 4,5

1,57
 = 2,87 

 

2,87 > 2.228  - je potvrzen statisticky významný rozdíl. 
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Počet situací řešených z křídelních prostorů - výpočet 

X1 = 5 

X2 = 3    

Y1 = 6   

Y2 = 6 

 

Průměr z rozdílu hodnot   

Y1 – X1 = 6 – 5 = 1 

Y2 – X2 = 6 – 3 = 3 

�̅�  = 1 + 3 / 2 = 4 / 2 = 2 

 

Rozptyl 

1 - �̅� = 1 – 2 = - 1= (- 1)2 = 1 

3 - �̅� = 3 – 2 = 1 = (1) 2 = 1 

s2 = 1+ 1/ 2 = 2 / 2 = 1 

 

Směrodatná odchylka 

 s = √𝑠2 = √1 = 1 

 

Testovací kritérium T   

𝑇 =  
�̅� 

s / √n
  = 

2

1 / √11
 = 

2

1 / 3,32
 = 

 2

0,30
 = 6,7 

 

6,7 > 2.228  - je potvrzen statisticky významný rozdíl. 

  

Z výpočtů je tedy patrné, že u všech kritérií – úspěšné přihrávky, neúspěšné přihrávky 

a ztráty míče, střelba na branku, střelba mimo branku, zakončení rychlého protiútoku, 

zakončení postupného útoku, dále situace řešené přes křídelní prostory a situace řešené 

středem hřiště došlo ke statisticky významnému rozdílu. V jarních utkáních s přihlédnutím na 

práci v tréninkových jednotkách v průběhu makrocyklu docházelo ve všech směrech 

k postupnému zvyšování těchto taktických dovedností. 
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6 Diskuse 

 V této části se postupujeme nejdříve odpovědím na námi zvolené hypotézy. Následuje 

komentář k současnému stavu problematiky doplněný o četnost tréninků sledovaného 

mužstva. 

Hypotéza H1: Předpokládáme, že hráči dosáhnou v jarních utkáních zvýšení četnosti 

úspěšných přihrávek. 

 V této herní dovednosti došlo jednoznačně ke zlepšení. V podzimních utkáních 

nastřádali hráči 69, respektive 58 úspěšných přihrávek. Oproti tomu v jarních bojích tuto 

statistiku vylepšili na 99, respektive 140 úspěšných přihrávek v utkání. Šlo tedy o úspěšný 

pokrok. 

 

Hypotéza H1 byla potvrzena 

 

Hypotéza H2: Předpokládáme, že hráči dosáhnou v jarních utkáních zvýšení četnosti střelby 

po rychlém protiútoku a postupném útoku. 

 U této hypotézy došlo také k potvrzení. Proti bilanci z podzimních utkání (1 a 1 

zakončení protiútoku i postupného útoku) je bilance z jarních utkání (2 a 3 úspěšné zakončené 

rychlé protiútoky i postupné útoky) mírným zlepšením. Nicméně byl očekáván větší nárůst 

četností v těchto kritériích. I tak ale lze hodnotit kladně, hromadná organizace postupného či 

rychlého protiútoku je v maximálně dvou trenérech na mužstvo velmi náročné. 

 

Hypotéza H2 byla potvrzena 

 

H3: Přepokládáme, že hráči dosáhnou v jarních utkání snížení četnosti nevynucených chyb, 

tedy ztrát míče. 

 V tomto kritériu došlo v každém dalším sledovaném utkání ke snižování 

nevynucených chyb a tedy i ztrát míče. Což je pozitivní, došlo k menšímu výskytu zbrklosti, 

tím tedy i k objevení většího sebevědomí v utkání u hráčů. V podzimních utkáních se objevila 

zkažená přihrávka 24, respektive 22x, v jarních utkáních to bylo 17, respektive 14x. Opět se 

nejedná o závratný rozdíl, každopádně čím méně zkažených míčů a chyb, tím menší hrozba 

inkasování branky. 
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Hypotéza H3 byla potvrzena 

 U všech hypotéz tedy došlo k potvrzení. Celkově tedy v rámci možností na této úrovni 

můžeme konstatovat, že hráči v námi zvolených taktických aspektech hry dosáhli zlepšení. 

Dalo by se také říci, zlepšení procentuálního, i statistického. Co se týče praktické 

významnosti, za daných podmínek to reálně na markantnější zlepšení nebylo. Tím se 

dostáváme asi k největšímu problému těchto mužstev z menších měst. Nejprve ještě 

přidáváme tréninkovou četnost mužstva starších žáků FK Junior Strakonice v sezóně 

2016/2017. 

 

Tabulka č. 10 - přehled tréninkových jednotek v makrocyklu 2016/2017 

Měsíc Počet TJ (x) 

Červenec 7x 

Srpen 21x 

Září 16x 

Říjen 13x 

Listopad 5x 

Prosinec 0x – zimní přestávka 

Leden 7x 

Únor 15x 

Březen 17x 

Duben 14x 

Květen 15x 

Celkem 130x 

 

 Celkem tedy sledovaní hráči absolvovali do natáčení posledního utkání 130 

tréninkových jednotek. Střídavě v rytmu pondělí, středa a pátek nebo pondělí, úterý, středa a 

pátek. V srpnu byl zakomponován i menší dvoufázový blok, který pro tyto děti, které jsou 

školou povinné, není problém absolvovat, ale trenéři na něj vybírají dovolenou. 

 Pravidelný týdenní cyklus byl v rytmu tréninkových jednotek pondělí, středa a pátek. 

To z důvodu, že někteří hráči absolvovali ještě utkání za druhý tým starších žáků, prezentující 

se v Krajském přeboru. Jednotlivé tréninkové jednotky potom měli zhruba tyto náplně: 

V pondělí šlo o pozápasový trénink, vyklusávání, statický strečink, posilování s vlastní vahou 

těla, jednoduché cviky na kontrolu a ovládání míče, krátká hra na závěr. Středeční tréninková 
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jednotka se zaměřovala na rychlostní prvky, vyšlapávání přenosného žebříku (rychlé nohy), 

koordinační prvky, aerobní cvičení s kombinačními prvky s míčem, střelba, hra. Nechyběla 

pestrost cvičení, aby se příliš neopakovaly stejné věci v tréninku. Páteční trénink se zejména 

v přípravě na jarní část sezony zaměřoval na nácvik taktických dovedností v zápasových 

situacích. Jako například postupný útok, protiútok, akce z křídelního prostoru. Tyto cvičení 

byly formou herního cvičení II. typu. Což tedy znamená, že hráči situaci nacvičovali proti 

aktivním obráncům. V útočení a bránění se hráči někdy i střídali. Základ vyplýval ale 

z útočení ofenzivních hráčů. Například šlo o cvičení, kdy pět útočících hráčů (střední 

záložník, dva krajní záložníci, dva útočníci) mělo za úkol dostat míč po sérii krátkých 

přihrávek do křídelního prostoru, odkud záložník centroval na nabíhající útočníky. To vše 

proti pěti obranným hráčům (střední defenzivní záložník, čtyři obránci). Sčítali se body za 

zakončení akce či naopak ubránění situace. Docházelo tak k nácviku herní situace řešené 

z křídelního prostoru a zároveň také ke zlepšování obranné činnosti (posouvání, komunikace). 

Touto formou se trenéři zaměřovali na nácvik taktických dovedností, stejných nebo 

obdobných, jako naše vybraná kritéria. Snažili se situaci co nejvíce přiblížit utkání, což se dle 

našeho názoru promítlo do odvetných jarních utkání. 

 

 Jak vyplývá z prvního odstavce, velkým problém tedy podle nás je, že u mužstva 

působí dva trenéři, kteří mají na starost celou kategorii starších žáků (dvě mužstva) a pokud 

jeden z nich z pracovních důvodů nemůže na trénink, vede obě mužstva jeden trenér. To je 

tristní. Trenéři v těchto týmech působí ve svém volném čase, popřípadě za přivýdělek, neživí 

se tím. Ve zlepšení věříme tehdy, pokud budou do sportu investovány peníze 

v širokospektrálním měřítku a i týmům z menších měst se odkryjí možnosti obdobné, nebo 

stejné jako mají mládežnické týmy v našich největších městech. Poté bude i pro trenéry 

lákavé působit v menších městech a zkoušet se vyrovnat větším a materiálnějším klubům, 

pokud za to budou řádně ohodnoceni. 

Ze své vlastní zkušenosti, kdy jsem se v rámci studia trénování věnoval, vím, jak je náročné, 

mít na tréninku dvacet hráčů a být na ně sám. Je to kontraproduktivní. Maximálně pět z nich 

si něco odnese, zbytek se neuhlídá a posléze je trénink ani nemusí bavit. Nejvhodnější 

sociálně - interakční formou je forma individuální. Popřípadě skupinová, kdy si trenéři 

mužstvo rozdělí na malé skupinky (např. pět hráčů na trenéra). To však při takovém 

omezeném množství trenérů nelze. Možná ani netušíme, kolik talentovaných hráčů v těchto 

menších klubech nerozvine svůj potenciál. Zasloužili by stejnou šanci, jako hráč, který začal 

trénovat např. ve Spartě Praha v nejlepších podmínkách. 
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Ačkoliv nám po aplikování T – testu na jednotlivá kritéria vyšel statisticky významný 

rozdíl. Z hlediska praktické využitelnosti ve fotbalovém prostředí se nejedná o extrémní 

pokrok. Berme ale ohled na to, co bylo zmíněno výše. Uvítali bychom větší četnost u kritérií 

rychlého protiútoku, postupného útoku a situací řešených středem, respektive z křídelních 

prostorů, k čemuž by vedlo rozšíření trenérských postů a zkvalitnění tréninkové práce. 

 

Jak již bylo napsáno, v jednotlivých tréninkových jednotkách se trenéři snažili volit 

taková cvičení, která co nejvíce připomínají zápasové zatížení. Tedy hlavně s přítomností 

soupeře, kdy se hráči střídají v útočení a bránění. To pomohlo nejvíce odbourat ostych na 

soupeřově polovině, nezbavovat se unáhleně míče, nebát se konfrontace jeden na jednoho. 

Tréninková morálka byla dobrá, žádný z hráčů se nedostal pod 70% účasti, spíše naopak. 

 

 Dle slov vedoucího práce, tuto problematiku zatím do důsledku nikdo neřešil, proto 

jsme neměli k dispozici nějaké výsledky pro porovnání, o jak moc velký pokrok se v případě 

námi sledovaného týmu jednalo. Usuzujeme, že šlo o pokrok mírný v rámci lokálních 

možností. V současné době je spíše vítězství, že tyto děti vůbec sportují, protože dle 

dostupných informací dochází k úbytku dětí ve všech sportech. To vede k zamyšlení, že 

problém spočívá v rodičích těchto dětí, kteří je ke sportu nevedou. 
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7 Závěr 

 Cílem práce bylo zjištění pokroku (efektu) v jednom makrocyklu hráčů fotbalu ve 

věkové kategorii U15. Pro tento účel jsem si vybral tým v určené kategorii ve fotbalovém 

klubu FK Junior Strakonice. Tento tým se nachází ve městě, odkud pocházím a žiji. 

  

Jednotlivé kroky k tomuto cíli probíhali tak, že jsem po domluvě docházel na tréninky, 

byl v kontaktu s trenéry a sledoval dění kolem týmu téměř po celý ročník. Jednotlivé utkání 

jsem natočil na kameru, a posléze analyzoval záznam. U jednotlivých kritérií jsem 

zaznamenával četnost. Dále jsem zpracoval data do tabulek, znázornil je graficky a počítal u 

nich statistickou významnost. Praktickou významnost jsem si dovolil hodnotit z pozice 

někoho, kdo na fotbal nedá dopustit a věnuje se mu. 

 

Dospěl jsem k závěru, že sledovaný tým dostál v makrocyklu pokroku. Tento pokrok 

mi nepřišel jako závratný, spíše by se to blížilo slovu standardní. V rámci svých možností 

udělali hráči pro své zlepšení maximum. Přál bych jim, aby měli v mládeži stejné podmínky a 

zázemí jako fotbalisté ve velkých městech a neztrácelo se tak spousta nerozvinutých talentů. 

Dobrou věcí by byly prostředky uvolněné na trenéry, kteří by tak za svou práci a čas 

věnovaný těmto chlapcům byli řádně ohodnoceni. 

 

Jak už jsem zmiňoval, v současné době se sport a tedy i fotbal potýká s nedostatkem 

mladých hráčů. Ty lepší ve svých ročnících si stáhnou větší týmy, s čímž nelze bojovat, 

pokud je to v silách rodiny, je potřeba dopřát mladému hráči sportovní růst, tak je to 

nastaveno, vždy budou týmy i v amatérských soutěžích, na nejvyšší úrovni všichni hrát 

nemohou. Problémem ale je, když se i týmy v divizích a krajích potýkají s nedostatkem hráčů, 

protože z dorostů nevychází pro tyto soutěže kvalitní hráči. Příkladem je i to, že v soutěži 

mnou zkoumaného mužstva jsou čtyři mužstva utvořené ze společenství dvou měst. Už to je 

strádání, protože jsem si jist, že tyto města jsou natolik zalidněná, aby dali dohromady svůj 

fotbalový žákovský nebo dorostenecký tým. Pokud se někdo v další práci bude zabývat touto 

problematikou, budu rád, když použije srovnání s mými výsledky a posune toto téma zase o 

kousek dál. 

 Závěrem bych chtěl apelovat na případné „čtenáře“ rodiče, aby vedli své děti 

ke sportu. Sport přináší velké množství zábavy, a pokud by v životě neměla místo zábava, byl 

by nudný.
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