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Abstrakt 

Název práce: Analýza tréninkové jednotky u přípravkových hráčů fotbalu s ohledem na od-

lišnou výkonnostní úroveň. 

Cíl práce: Zjistit zastoupení didaktických forem a druhů tréninkových procesů u kategorií 

starších přípravek ve fotbale s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň klubu (profesionální 

vs. amatérský). 

Metody řešení: Pro analýzu byla použita metoda nepřímého pozorování, kdy jsme pomocí 

videokamery natáčeli dvě tréninkové jednotky v průběhu týdne u každého týmu. (AC Sparta 

Praha, SK Slávia Praha, FK Motorlet a SK Aritma). Záznamy tréninků byly následně hodno-

ceny. 

Výsledky práce: Komparace profesionálních klubů a amatérských měla nejvýznamnější roz-

díl v herních cvičení, jenž bylo u AC Sparty a SK Slávie 38,3 % oproti 22,8 % FK Motorletu 

a SK Aritmy. Naopak amatérský kluby využívali více průpravnou hru (39,7 %) oproti 22 % 

AC Sparty a SK Slávie. V sociálně-interakčních formách nebyl žádný významný rozdíl, ako-

rát profesionální kluby více využívají skupinovou formu, zejména z důvodu vyššího počtu 

trenérů na tréninkové jednotce. Významnějšího rozdílu jsme si mohli také všimnout u trénin-

kového procesu, kdy profesionální kluby využívají více kondiční trénink než amatérské (28 % 

ku 10 %). Ze všech dosažených výsledků jsme nenašli signifikantní rozdíly mezi profesionál-

ními a amatérskými kluby. 

Klíčová slova: Fotbal, starší přípravka, didaktické formy, tréninkový proces, tréninková jed-

notka, profesionální klub, amatérský klub. 

  



Abstract 

Title of the thesis: Analysis of the training unit for football older prepare players with a 

different level of performance. 

Objective of the thesis: Identify the representation of didactic forms and types of trai-

ning processes in the older football product categories, taking into account the different per-

formance level of the club (professional vs. amateur). 

Solving methods: Solution Methods: An indirect observation method was used to ana-

lyze when we used two camcorders to shoot two training units per week for each team. (AC 

Sparta Prague, SK Slavia Praha, FK Motorlet and SK Aritma). The training records were sub-

sequently evaluated. 

Results: Comparison of professional clubs and amateurs had the most significant diffe-

rence in game exercises, which was 38.3% for AC Sparta and SK Slavia vs. 22.8% for FK 

Motorlet and SK Aritma. On the other hand, amateur clubs used more training play (39.7%) 

compared to 22% AC Sparta and SK Slavia. There was no significant difference in socio-

interactive forms, just as professional clubs make more use of group form, especially because 

of the higher number of trainers per training unit. A more significant difference was also seen 

in the training process where professional clubs use more fitness training than amateur (28% 

to 10%). Of all the results we have not found significant differences between professional and 

amateur clubs. 

Key words: Football, older preparation, didactic forms, training process, training unit,  

professional club,  amateur club.  
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Úvod 

Aktivita hráčů přípravkových kategorií a všeobecně aktivní a ztrátový čas v tréninkové 

jednotce je velmi důležité měřítko pro trenéry, aby měli zpětnou vazbu, kolik čistého času 

vlastně v tréninkové jednotce hráči trénují. V diplomové práci se zabývám délkou a počtem 

tréninkových cvičení, jak už metodicko-organizačních, sociálně-interakčních forem, tak dru-

hem tréninkového procesu. Všechny tyto aspekty byly sledovány u starších přípravek U 11 

(AC Sparta Praha, SK Slávie Praha, SK Aritma, FK Motorlet) v jejich sportovních areálech.  

Jedna z hlavních věcí, která mě bude zajímat je počet a čas cvičení, ať v metodicko-

organizačních formách (pohybové hry, průpravné cvičení 1. a 2. typu, herní cvičení 1. a 2. 

typu a průpravné hry), sociálně interakčních formách (hromadná, skupinová, individuální). 

Poslední předmětem sledování, jsou druhy tréninkového procesu, jestli se jedná o nácvik, her-

ní trénink, či kondiční trénink. Jak zní z publikací, u tréninku přípravek by z větší části měl 

převládat zejména herní trénink, což znamená různé herní cvičení a průpravné hry. Všechny 

týmy jsou z Prahy a hrají stejnou výkonnostní soutěž, tudíž předpokládám, že odlišnost tré-

ninků by neměla být zas tak velká u profesionálních klubů oproti amatérským klubům.  

Jelikož ze svých fotbalových zkušeností vím, že v tréninku bývají prostoje pomalu delší, 

než většina tréninku, chtěl jsem přesně vědět, jak je to u přípravek profesionálních klubů 

oproti týmům z amatérských klubů („profesionálních klubů – myšleno u AC Sparty Praha a 

SK Slávia Praha, totéž u amatérských klubů – myšleno u FK Motorlet Praha a SK Aritma 

Praha)“. V současném fotbalovém prostředí je na můj vkus málo mladých trenérů, u kterých 

je vidět mnohem větší aktivita a spád tréninku. Mladí trenéři využívají nové metody a kon-

cepce tréninku, předchází stereotypu. Lépe je mít kratší intenzivní trénink, kde jsou hráči 

v neustálém zatížení, než trénink protahovat různým povídáním a různými přechody z cvičení 

na jiné cvičení a dlouhému vysvětlování o daném cvičení.  

V práci mě bude zajímat hlavně počet a čas cvičení, pomocí kterých budu porovnávat 

jednotlivé týmy z hlediska profesionality tréninkové jednotky. Nejdříve jsem porovnával 

týmy z profesionálních klubů a následně z amatérských klubů, poté jsem ze všech výsledků 

udělal pro větší přehled grafy, kde jsou všechna MOF, SIF a DTP vyjádřeny v procentuální 

hodnotě. Týmy, které jsem si se spoluřešitelem vybral, jsou z Prahy, dobře dostupné AC Spar-

ta Praha (areál Strahov), SK Slávie Praha (areál Eden), SK Motorlet (areál FK Motorlet), SK 

Aritma (areál SK Aritma). Pomocí nepřímého pozorování jsme natáčeli dva tréninky u každé-

ho klubu. Tréninky byli náhodně vybrány v průběhu týdne.  
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Potřebná data k analýze jsem získal ze zpětného přehrávání videa, které jsem přenesl 

z kamery do počítače. Výsledky, které jsem zjistil, jsem přenášel do záznamového archu a 

následně do počítačové programu microsoft word a excell,v kterých jsem následně utvořil 

přehlednější tabulky a grafy. Aby byli výsledky zcela správné, musel jsem v některých situa-

cích i zpětně přehrát záznam části tréninku. Z těchto výsledků jsem věděl čas a počet každého 

cvičení, jak již zmíněné metodicko-organizační formy, sociálně-interakční formy, tak druhy 

tréninkového procesu.  

Očekávám větší kvalitu a pestrost v tréninkové jednotce u profesionálních klubů, které 

mají v České lize ohromnou tradici a jsou známé i svým kvalitním zázemím pro mládežnický 

fotbal. Myslím, že na Spartě a Slávii bude více herních cvičení, průpravných cvičení a trénin-

ková jednotka bude mít daleko větší spád. Hráči budou mít více dotyků s míčem a budou 

v neustálém herním zápřahu, což hráčům dopomáhá v jejich růstu pohybových dovedností a 

schopností, které budou v budoucnu potřebovat. 
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1. Teoretická část 

1.1 Sportovní trénink 

Perič a kol. (2012) říká o sportovním tréninku, že je proces adaptace, neboli přizpůso-

bení se. Adaptace znamená schopnost, jak reagovat na podněty z vnějšího prostředí. Každý 

podnět vyvolává několik reakcí, které mění stálost vnitřního prostředí, tzv. homeostázu. Hlav-

ní podstatou tréninku je dlouhodobé opakované působení vlivů z vnějšího prostředí, přičemž 

začne organismus méně reagovat na podněty a tudíž dochází k postupné změně organizmu. 

Opakováním pohybových činností (běh, jízda na kole, házení atd.) umožňujeme lepší reakci 

organismu na zatížení. 

Předpokladem kvalitního sportovního výkonu není jen fyzická vyspělost, ale důležitá je 

i oblast psychosociální interakce. Chápeme tím souhrn psychických a sociálních faktorů ve 

sportu. Velmi důležitou oblastí při dlouhodobé promyšlené přípravě ve sportovním tréninku je 

pedagogická výchova, která zasahuje do mnoha oblastí sportu, zejména v souvislosti 

s tělesnou a duševní výchovou. (Buzek a kol. 2007) Choutka a Dovalil, (1991) sdělují, že 

sportovní trénink zajišťuje sportovcům růst výkonnosti v dlouhodobém časovém období, lze 

jej chápat jako proces rozvoje výkonnosti družstva či jedince. Hlavní podstatou plně efektiv-

ního sportovního tréninku jsou teoretické podklady, které se musí v průběhu tréninku neustále 

zdokonalovat kvůli modernizujícím se podmínkám, ve kterých sportovci činnost provozují. 

Jak zaznělo i u Buzka a kol.(2007) jde o výchovně vzdělávací proces, ve kterém dochází 

k poznávání, osvojování si vědomostí a dovedností a rozvoji schopností. Při plnění těchto 

činností dochází k rozvoji osobnosti sportovce. (Choutka a Dovalil, (1991) 

Votík (2005) popisuje sportovní trénink ve fotbale jako dlouhodobý proces, který trvá 

od počátku sportovní přípravy k dosažení maximální výkonnosti několik let. Věkové období 

umožňující vrcholové činnosti se v každém sportu výrazně liší, ve fotbale se týká věku okolo 

22 – 28 let. 

Perič (2010) definuje sportovní trénink takto „trénink je složitý a účelně organizovaný 

proces rozvíjení specializované výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo 

disciplíně“. 

Sportování dětí je velmi důležitou činností, měla by to být zábava vykonávaná přiroze-

nou formou, spousta cvičení by měla být zaměřená na pohybové hry, kde děti můžou rozvíjet 

pohybové schopnosti i dovednosti, ale i spolupráci s ostatníma atd. Během různých her se dítě 
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učí dodržovat určitá omezení (pravidla), která mu dávají najevo, že jinak přijde nějaká forma 

potrestání. Perič a kol. (2012) popisuje, že sportování dětí není jen cesta ke zvyšování výkon-

nosti, ale je to dlouhodobá a často velmi složitá výchovná činnost, kde hrají hlavní roli trenéři, 

vedoucí a rodiče. Choutka a Dovalil (1991) popisují sportování dětí a mládeže jako první eta-

pu sportovního tréninku (sportovní příprava), která má nezanedbatelný význam při pokládání 

základů budoucího rozvoje sportovní výkonnosti. Důležitým krokem je vytvoření kladného 

vztahu dětí k pohybu a zařazení jej do celoživotních aktivit. 

Choutka a Dovalil (1991) říká, že je nezbytné, aby trenér měl takové znalosti, přičemž 

zvolí vhodný obsah a strukturu tréninku. Při dodržení těchto kritérií se u dětí rozvíjí výkon-

nost přirozenou metodou a připravuje solidní základy do budoucího tréninku. 

Úkoly sportovní výchovy popisuje Buzek a kol. (2007) takto: 

 Osvojení potřebných vědomostí, o sportu, sportovním životě (pravidla, taktika, 

technika aj.) 

 Osvojení motorických dovedností (přihrávka, střelba, klička atd.) 

 Rozvoj fyzické zdatnosti a pohybových schopností (rychlost, síla, koordinace, 

vytrvalost, pohyblivost) 

 Utváření potřebných návyků – motorické (vedení míče, účelná přihrávka do vol-

ného prostoru a režimové (životospráva, hygiena, regenerace) 

 Rozvoj specifických schopností (odhad rychlosti, periferní vidění, rychlé rozho-

dování aj.) 

 Regulace postojů (trenér, spoluhráči, soupeř, přístup k tréninku apod.) 

 Ovlivňování interpersonálních vztahů (spolupráce, soudržnost mezi členy, anga-

žovanost pro jiné cíle aj.) 

 Vlastnost osobnosti – snaha pozitivně ovlivnit (důslednost, výkonová motivace, 

koncentrace, emoce atd.) 

 Vzdělávací zaměření a výchovné zaměření 
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1.1.1 Motorické učení  

Obecně lze říci, že učením se rozumí aktivní a tvořivý proces, který rozšiřuje vrozený 

genetický program a rozšiřuje možnosti jedince. Hlavním smyslem je přizpůsobování se no-

vým situacím. Učení je schopnost, kterou musíme neustále rozvíjet, jinak ustrne. Je nejúčin-

nější prostředek pro rozvoj osobnosti, který musíme rozvíjet od dětství a měli bychom ho udr-

žovat až po období v pozdějším věku. 

Dvořáková (2007) popisuje motorické učení jako specifický typ učení, který je spojeno 

s pohybovými dovednostmi. „Motorické učení je každé učení, v němž dominuje pohybová 

aktivita a jehož cílem je dosažení určitého výkonu v pohybové oblasti“ (Průcha, Mareš, Walte-

rová, 2009). 

Motorické učení je základním procesem učení se novým pohybovým dovednostem. 

Zejména se jedná o nácvik a zdokonalování jednotlivých pohybových vzorců. Motorické uče-

ní se uplatňuje nejen v tělesné výchově a sportu, ale při osvojování všech pohybových činnos-

tí. Proces motorického učení můžeme realizovat různými způsoby, které nazýváme druhy 

motorického učení. Hošek a Rychtecký (1975) rozdělil motorické učení na přímé a nepřímé, 

z toho nepřímé motorické učení vychází ze spontánnosti, naopak přímé učení je záměrné a 

uvědomělé, spadá mezi ně učení imitační, instrukční, zpětnovazební, problémové a ideomoto-

rické. Vilímová (2009) dělila druhý motorického učení na napodobování, asociační sdružová-

ní, podmiňování, učení pojmů, programové učení, řešení problémů. 

Druhy motorického učení popisuje ve své publikaci Choutka, Brklová a Votík, (1999) 

takto: 

1. Imitační – většinou využíváno při osvojení jednoduchého pohybu. Imitačního cviče-

ní při složitější pohybové struktuře můžeme využívat, pokud mají jedinci určitou zá-

sobu zkušeností. Tento typ MU nacházíme především u začátečníků, kdy jedinci 

opakují po názorné ukázce pohybovou strukturu, kterou se snaží zdokonalit postup-

ným opakováním. 

2. Instrukční – dle formy mluvené informace získáváme představu o prováděné činnos-

ti. Na základě mnoha kritérii můžeme provádět výklad, např. vyspělost cvičenců, 

věk dítěte, složitost pohybové dovednosti. Instrukční forma učení bývá velmi využí-

vaná. Můžeme při ní využít i formu ukázek, čímž zvyšujeme kvalitu učení. Je důle-

žité, aby vyučující osoba dbala na opravu chyb. Instrukční cvičení vede k hlubšímu 
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pochopení, a proto vedeme pro nácvik složitější pohybové struktury a zejména vyu-

žíváme analyticko-syntetickou metodu. 

3. Zpětnovazební – metoda založená na využívání tzv. „pokusu a omylu“, kdy zpětnou 

vazbu obdrží jedinec až po provedení pohybové činnosti. Pomocí zpětné vazby 

urychlujeme a zkvalitňujeme proces učení. Zhodnocení výsledků pokusů a možnosti 

korekce může jedinec prostřednictvím vnějších a vnitřních informací. Zpětnovazeb-

ní informace se mohou získat i z videozáznamu. 

4. Problémové – hlavní podstatou je hledání nejoptimálnějšího řešení daného úkolu, a 

proto se řadí k nejnáročnějším druhům učení. Problémové učení klade velký důraz 

na připravenost a zkušenosti, abychom mohli najít nejvhodnější řešení pro správné 

provedení. PU může rozdělit na jednotlivé fáze:  

 navození situace,  

 stanovený hypotézy,  

 výběr optimálního řešení,  

 ověření v praxi  

5. Ideomotorické – vytváření představy pohybové činnosti, která vede k aktivaci pohy-

bových struktur drážděním mechanizmu neurofyziologické struktury v centrálním 

nervovém systému. Dochází ke zlepšení pohybových struktur, aniž musíme provést 

aktivní pohyb. IU je velmi složité, klade vysoké nároky na abstraktní myšlení cvi-

čence a jeho soustředěnost. Ideomotorické učení zasahuje do ostatních druhů učení a 

zdokonaluje jejich účinnost. 

Jednotlivé druhy motorického učení se vyznačují specifickými znaky, které společně 

tvoří jeden vzájemně na sebe navazující celek. Všechny druhy MU se navzájem doplňují. 

(Choutka, Brklová, Votík, 1999) 

Dovalil a kol., (2002) říká, že motorické učení vychází ze znalostí řízení a regulace lid-

ského pohybu a jeho koordinace. Důležité jsou také poznatky z psychologie a fyziologie. Cí-

lem MU je prostřednictvím racionálních postupů vytvářet, zpevňovat a stabilizovat konkrétní 

struktury řídicích a regulačních mechanismů pohybového jednání sportovce. 

Motorické učení lze rozdělit do čtyř po sobě následujících fází, podle kterých se dá ná-

sledně rozdělit tréninkový proces do věkových a výkonnostních skupin (Bedřich, 2006). 
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Fáze motorického učení podle Bedřicha (2006): 

Tabulka 1. Fáze motorického učení  

Fáze Znaky Úroveň 

dovednosti 

Název Proces 

v CNS 

Mentální  

Aktivita 

 

1. 

počáteční 

seznámení, 

instrukce, 

motivace 

 

nízká 

 

generalizace 

 

iradiace 

 

vysoká 

 

2. 

zpevnění, 

zpětná aferen-

tace, 

koordinace 

 

střední 

 

diferenciace 

 

koncentrace 

 

střední 

 

3. 

zdokonalování, 

retence, 

koordinace 

 

vysoká 

 

automatizace 

 

stabilizace 

 

nízká 

 

4. 

transfer, 

integrace, 

anticipace, 

výkon 

 

sportovní 

mistrovství 

 

tvořivá 

koordinace 

 

tvořivá 

asociace 

 

vysoká 

 

1. Fáze – generalizace 

Počáteční fáze motorického učení, kdy se cvičenec seznamuje s pohybovou strukturou a 

snaží se utvořit představu o pohybové činnosti. Informace o pohybu mají kinetický, vizuální a 

auditivní charakter. Na základě těchto informací se vytváří motivace, která doprovází žáka 

k prvním pokusům o provedení úkolu. Většinou bývá prvotní provedení pohybu poměrně ne-

uspořádané a z hlediska zapojení svalů velmi neekonomické, protože během pohybu je zapo-

jováno spousta nepotřebných svalových skupin. Hlavním úkolem generalizace je odstranit 
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nadbytečné pohybové činnosti postupným pravidelným opakováním a zpětným podáváním 

informací týkající se chyb. Osvojení pohybové činnosti probíhá hlavně vcelku. (Bedřich, 

2006) 

2. Fáze – diferenciace 

Ve fázi diferenciace navazujeme na činnosti z první fáze, kdy hlavní snahou je zdokona-

lit pohyb a zpevnit průběh provedení činnosti pomocí vysokého počtu opakování základní 

struktury pohybu. Zásadní roli v druhé fázi hraje pedagog (učitel, trenér, instruktor), který na 

základě chyb cvičenců opravuje žáky a poskytuje jim zpětnou vazbu, čímž cvičenci přetváří 

původní představu o pohybové činnosti, a tím pádem dochází u cvičenců k procesu rozlišová-

ní správného provedení. Pohyb bývá pro žáky více detailnější, než tomu bylo  v předchozí 

fázi. Pro dosažení maximálního efektu využíváme lehce pozměněné podmínky, ve kterých 

cvičenec provádí jednotlivé pokusy. (Choutka, Brklová a Votík, 1999) 

3. Fáze – automatizace  

Třetí fáze bývá označována jako automatizace. V tomto stádiu dokáže cvičenec prová-

dět činnost velmi přesně a s minimálním počtem chyb. Dochází k dokonalému zpevnění po-

hybového stereotypu. Dokonalé prováděné činnosti dosahujeme četným opakováním v pro-

měnlivých podmínkách a nejrůznějších obměnách. Dokážeme se soustředit nejen na pohyb, 

ale i jiné cíle (soupeř). Pohyby sportovce jsou v této fázi velmi přesné, plynulé, koordinované 

a rytmické (Bedřich, 2006). Automatizace se vyznačuje vysokým množstvím opakování uče-

ného pohybu. (Choutka, Brklová a Votík, 1999) 

4. Fáze – tvořivá koordinace  

Závěrečná fáze se vyznačuje svojí kreativností. Pohybové dovednosti jsou charakteris-

tické vysokou úrovní. Lze je velmi snadno kombinovat s jinýma již naučenýma dovednostmi 

nebo je možnost vytvářet nové pohybové struktury, které přesně odpovídají záměrům pohy-

bového jednání. Zde se často mluví o pojmech plastičnost neboli variabilita dovednostních 

struktur a také o schopnosti rychle a efektivně usměrňovat řízení těchto struktur. Můžeme se 

zde setkat s velikými nároky na psychické procesy, jako jsou například zkušenosti, koncentra-

ce, vůle, schopnosti a osobní vlastnosti atd. Pohybové dovednosti bývají velmi odolné, mají 

dlouhodobou trvanlivost a poměrně snadno se dají obnovit (Choutka, Brklová a Votík, 1999). 
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1.1.2 Pohybové schopnosti a dovednosti 

Dle Buzka a kol. (2007) jsou schopnosti obecné předpoklady, které umožňují člověku 

naučit se různé činnosti a vykonávat je. Schopnost nám umožňuje úspěšně řešit úkoly různého 

charakteru, je také základem pro výkonnosti v řadě motorických úkonů (Blahuš, Měkota, 

1983). Burton a Miller (1998) popisují motorické schopnosti jako obecné rysy, vlastnosti či 

kapacity, které jsou předpokladem pro výkonnost při pohybových dovednostech. Schmidt 

(1991) definuje schopnost jako trvalý genetický rys (vlastnost), který podkládá, či podporuje 

různé druhy motorických kognitivních aktivit. Uvádí, že prostřednictvím schopností se vy-

světlují všechny odlišnosti mezi lidmi ve smyslu výkonnosti. Buzek a kol. (2007) říkají, že 

pro činnosti, ať jsou duševní nebo fyzické, máme svoje osobní předpoklady, které jsou dány 

zejména vrozenými dispozicemi. Ve sportovní činnosti je můžeme nazývat sportovním talen-

tem. Podobně zmiňuje Ericsson et al. (1993) přirozenou schopnost, která je taktéž do velké 

míry geneticky předurčena. Perič a Dovalil (2010) hovoří o tom, že úroveň pohybových 

schopností je poměrně stabilní, ale dosáhnout jejich změny vyžaduje značné dlouhodobé tré-

ninkové úsilí. Dovalil (2002) rozděluje pohybové schopnosti na rychlostní, silové, vytrvalost-

ní a koordinační. Všechny pohybové schopnosti se vzájemně prolínají, například pohyblivost, 

vytrvalosti, obratnost se nevyvinou bez svalové síly, která samé podléhá těmto schopnostem 

(Jarkovská, 2005). 

Tabulka 2. Poměrné zastoupení pohybových schopností při jejich rozvoji 

Věk Podíl pohybových schopností v (%) 

 Koordinačních Rychlostních silových vytrvalostních 

6 let 35 30 20 15 

8 let 30 30 20 20 

10 let 25 30 20 25 

Votík a Zabalák (2011) 

Pohybové dovednosti jsou učením získané předpoklady, jak rychle a účelně provádět 

daný pohyb nebo určitou pohybovou činnost (Perič, 2012). Vývoj motorických dovedností je 

celoživotní proces, který má úzkou souvislost s okolním prostředím (Adolf et al., 2010). Po-

hybovou dovednost popisuje Belej (2001) jako způsobilost vykonávat pohybovou činnost 
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správně, úsporně a vhodným způsobem ať za stálých či proměnlivých podmínek. Schnabel 

(1993) říká, že pohybová dovednost je zautomatizovaný motorická činnost vytvořená na zá-

kladně motorických schopností, cvičebních a učebních postupů. Schmidt (2010) chápe pohy-

bovou činnost jako způsobilost vyprodukovat určitý celek s malým vynaložením energie a 

času, ale s precizností provedení. Kvalita pohybu je primární determinant úspěchu. Dovednost 

popisuje Měkota a Cuberek (2007) jako forma praxe. Je realizována sportovní technikou. Zá-

kladem pohybové dovednosti je prolínání motorických, kognitivních a senzorických procesů. 

Úspěšné řešení pohybového úkolu závisí přicházejících z vlastního těla a vnějšího prostředí, 

až potom se může cvičenec rozhodnout, co a jak bude dělat.  

 

1.2 Podstata sportovní přípravy dětí 

Podle Navary (1986) se jedná o nejúčinnější formu tělesné výchovy mládeže. Sportovní 

přípravu chápeme jako pedagogický proces respektující všechny zákonitosti při výchově dětí. 

Perič (2012) říká o sportovní přípravě, že jejím hlavním rysem je přípravný charakter, ve kte-

rém se tvoří základní dovednosti (činnosti) pro vrcholový výkon.  

Jedna z nejdůležitějších forem motorického učení a kultivace jedince po pohybové 

stránce představuje tělesná výchova, která má svůj obsah v tematickém plánu již od první 

třídy na základních školách. Jedná se hlavní zdroj pohybové kultury týkající se zdraví, spor-

tovního vyžití, rekreace atd. Během tělesné výchovy žáci mohou zdokonalovat pohybové 

schopnosti a dovednosti. Učí se pohybové dovednosti využít v různých pohybových a míčo-

vých hrách, seznamují se sociální rolí ve skupině, kdy mohou žáci různě spolupracovat (ko-

munikace, tvořivost, rozhodovaní a spoustu dalších činností, které jim dopomáhají ve spor-

tovní přípravě). (Fajfer, 2005) 

Dle Dovalila (2002) a Periče (2012), by trenéři měli respektovat věkové zákonitosti svě-

řenců, které jsou dány vývojovými zákonitostmi. Každý trenér by se měl vyznat v tom, co je 

přiměřené pro daný věk, jaké činnosti mohou dítě rozvinout či naopak poškodit. Z tohoto dů-

vodu je velmi důležité znát a volit správné formy a metody výuky. Pokud trenér nemá dosta-

tečný přehled o těchto principech, může to vést k poškození organismu. Nelze přehlížet ani 

otázky, kdy s tréninkem začít a jak mají vypadat první kroky mladých sportovců. 

U dětí by měl být trénink zaměřený především na to, kolik zvládnou dovedností a v jaké 

kvalitě je zvládnou, jak jsou šikovné a neposlední řadě i to, jak je sportování baví a těší. Děti 

si potřebují především hrát, bavit se. Trénink by se měl zaměřovat nejen na oblast rozvoje 
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pohybových schopností a dovedností, ale zejména na prožitek dětí, radost z pohybu, atmosfé-

ru kamarádství a společenských dobrodružství (Perič, 2012). 

 

1.2.1 Cíle sportovní přípravy dětí 

Někdo má za cíl ve sportovní přípravě dosáhnout co nejrychleji nejlepšího výkonu 

v soutěži, další naopak se snaží přirozeně trénovat děti, aby jejich výkon se zlepšoval rovno-

měrně. Ve skutečnosti by trenér měl požadovat od dětí radost ze hry, pozitivní prožitek, po-

stupný rozvoj dítěte, ne však ranou specializací, ale postupným všestranným tréninkem. 

V literatuře se názvy jednotlivých etap sportovní přípravy trošku liší, ale obsah zů-

stává vcelku shodný. Podle Dovalila (2002) lze rozdělit sportovní přípravu takto: 

 Etapa sportovní před-přípravy (všestrannost) 

 Etapa základního tréninku (všestrannost spojená úzce s konkrétním sportem) 

 Etapa specializovaného tréninku (specializace na konkrétní sportovní odvět-

ví) 

 Etapa vrcholového tréninku (specializace a rozvoj výkonnosti na maximální 

úroveň) 

Perič (2008) udává 3 základní priority trenéra dětí: 

1. Nepoškodit děti 

Zejména z hlediska fyzického a psychického. Pod fyzickým poškozením se můžeme 

představit přetrénovaní, které vede k různým úrazům nebo vadnému držení těla a další jako je 

porucha zdraví způsobená nadměrným zatěžováním. Psychické poškození není na první po-

hled zcela viditelné, o to horší ve skutečnosti je. Může se jednat o stavy úzkosti, frustrace, 

různých depresí. K dalším problémům můžeme zařadit poruchy stravovacího režimu, požitím 

výživových doplňků a dalších farmakologických prostředků. 

2. Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě 

Jelikož na vrcholovou úroveň se dostane jen pár jedinců, cílem sportovní přípravy je u 

dětí vytvořit pozitivní vztah ke sportu a pohybové aktivitě. V postupném věku dopomáhá tě-

lesná aktivita předcházet různým civilizačním chorobám. 

3. Vytvořit základy pro pozdější trénink 
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V dětském věku bychom se měli zaměřit hlavně na rozvoj kvality pohybu. Z hledis-

ka centrální nervové soustavy je již dítě schopno velmi dobře koordinovat vlastní pohyby, 

avšak pomaleji. Z tohoto důvodu by měl být rozvoj pozvolný, všestranný a jednotlivé do-

vednosti by měli být mnohokrát opakovány. 

 

1.2.2 Zlatý věk motoriky učení ve fotbale 

Fajfer (2005) říká, že věk zlatého věku učení fotbalu (6-12 let) je mimořádně vhodný 

pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností. Z mého hlediska je tento věk vhodný víceméně 

pro rozvoj všech pohybových schopností a zejména dovedností (techniky). 

Podle Buzka a Procházky (1999) by největší část tréninkového obsahu v tomto věkovém 

období měl tvořit nácvik a v něm zdokonalování herních dovedností jednotlivce v upravených 

herních formách, průpravných hrách zaměřených na správnost herního jednání jednotlivců a 

jejich participaci na týmovém herním výkonu.  

Hlavní zaměření se týká cíleného rozvoje koordinačních schopností, rychlostních a vý-

bušné síly. Podíl mezi herním a kondičním tréninkem by měl být přibližně 80% herního ku 

20% kondičního tréninku. Další rozvoj motorických schopností by měl být založen na pohy-

bových hrách společně s průpravnými hrami ve fotbalu (Fajfer, 2005). 

 

1.3 Ontogeneze 

Siegelman et. al., (2009) sděluje, že ontogeneze je soubor všech systematických změn, 

které nastávají u jedince od početí do jeho smrti. Ve svém obsahu zahrnuje stádia růstu, vývo-

je a zrání, které je možné sledovat i u ostatních živočišných druhů (Bogin, 2005). Haywood et 

al., (2014) popisuje ontogenezi jako kontinuální proces charakterizovaný se změnou funkční 

kapacity, která je v průběhu vývoje jedince více či méně patrná. Ontogeneze spolu nese různé 

postupné změny, které nelze zvrátit. 

Ontogeneze se úzce pojí s pohybem a oba se navzájem ovlivňují (Dylevský, 1997). Po-

kud chceme dosáhnout pozitivního a harmonického ovlivnění vývoje a růstu je nutné volit 

takový pohyb, který je přiměřený každému vývojovému stádiu. Tato vzájemná ovlivnitelnost 

se může projevit pozitivně či negativně a odborně ji nazýváme maladaptací. (Kučera a kol. 

2011).   
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Dvořáková (2000) popisuje vývoj z hlediska motoriky. „Vývoj pohybu postupuje od 

hlavy dolů a od centra k jeho periferii, tedy od hrubé motoriky k jemné.“ Vývoj probíhá ne-

rovnoměrně. Vhodná období pro vývoj nazýváme senzitivním, ten bychom měli, co nejvíce 

využít. 

1.3.1 Členění lidského věku 

Periodizace lidského věku závisí na tom, které znaky jsou k danému účelu podstatné, a 

proto se různí autoři liší v detailech členění. 

Riegerová a kol., (2006) rozděluje lidský věk takto: 

1) První dětství 0-7 let 

 Novorozenec: 0-28 dní (od přestřižení pupečníku až po zahojení pupeční jizvy) 

 Kojenec: 2. – 12. měsíců (do prořezání prvního zubu) 

 Batole: 1. – 3. rok (růst mléčného chrupu, ovládnutí chůze, motorický vývoj) 

 Předškolní věk: 4. – 6. rok (první vytáhlost) 

2) Druhé dětství 7-14(15) let 

 Mladší školní věk: 6. – 11. rok (růst trvalého chrupu, první známky sekundár-

ních pohlavních znaků) 

 Starší školní věk: 11 – 15 let (dospívání, puberta) 

3) Dospělost 

 Dorostenecký věk: 15 – 18 let (adolescence) 

 Plná dospělost: 18 – 30 let (zakládání rodiny, vrchol výkonnosti) 

 Zralost: 30 – 45 let (psychické zrání, počátek stárnutí) 

 Střední věk: 45 – 60 let (vrchol psychické výkonnosti, počátek stárnutí) 

 Stárnutí: 60 – 75 let (involuční změny) 

 Stáří: 75 – 90 let (psychické i fyzické stařecké změny) 

 Kmetský věk: nad 90 let 

Buzek a kol. (2007) říká, že morfologické, fyziologické, psychické i sociální změny 

spolu úzce souvisí, k nimž dochází během vývoje, avšak neprobíhají stejnoměrně. 
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Celý lidský věk se dělí podle Buzka a kol. (2007) na tři základní období: 

 

 Integrační  

Dětství – období předškolní 0-6 let, mladší školní věk 6-11let 

Dorostové – starší školní věk 11-15 (puberta), adolescence 15-20 let 

 Kulminační 

1. Období – mladší dospělost – 20 – 30 let 

2. Období – střední dospělost – 30 – 45 let 

3. Období – Úplná dospělost – 45 – 60 let 

 Involuční – stáří 

 

1.3.2 Mladší školní věk (6 – 11 let) 

Můžeme také nazývat období před dospíváním a lze jej rozdělit na dva stupně – šest až 

osm let a osm až jedenáct. Toto období má veliký vliv na změny v pohybové aktivitě, které 

jsou spojeny s nástupem do školy (Čelikovský, 1990). Podle Periče a kol. (2012) dochází 

v průběhu mladšího školního věku k intenzivním biologicko-psycho-sociálním změnám. 

Z tohoto důvodu bývá mladší školní věk rozdělen na období dětství a prepubescence. Dítě se 

soustřeďuje spíše na jednotlivosti, souvislosti mu unikají, a proto se v tomto věku využívá 

metoda učení vcelku. Velmi důležitá je krátkodobá soustředěnost na určitou činnost, trvá při-

bližně 4 – 5 minut, poté nastává útlum a roztěkanost. Podle Buzka a kol. (2007) je silný sklon 

k hravosti, děti nacházejí své uplatnění v pohybových hrách, v nich projevují výraznou ten-

denci k soutěživosti. Ke konci období můžeme vidět značný rozdíl ve sklonech k činnosti 

mezi chlapci a děvčaty. Dívky provádí zejména činnosti spojené s citem a ladností pohybu, 

chlapci spíše hrají konstruktivní hry. 

 Než dítě nastoupí do školy, má rozvrh dne zcela volný, s nástupem do školy začíná re-

žim spojený s povinnostmi spojenými s výukou (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). 

V období prepubescence nejsou značné rozdíly mezi pohlavími v oblasti motoriky, 

s postupem času se rozdíly zvětšují (Čelikovský, 1990). Fyziologický vývoj je rovnoměrnější 

než v období předškolního věku, avšak u některých dětí bývá odlišný. V oblasti tělesného 

vývoje je typický přírůstek tělesné váhy, dochází k rovnoměrnému růstu do výšky. Toto ob-

dobí nazývá Sýkora (1985) druhé plnosti.  Kolem osmého roku života u chlapců klesá nárůst 

tukové tkáně, oproti dívkám, kde má stále zvyšující se tendenci (Riegerová a kol. 2006). Dále 

dochází k rozvoji svalové hmoty v oblasti horních končetin, ale oblast zádových svalů je vy-

vinuta slabě (Sýkora, 1985). Zejména ze začátku děti nemají dostatečně vyvinuté dýchací 
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svalstvo, a tudíž nejsou schopny hlubokého dýchání, a proto při nedostatku kyslíku, často 

dochází k zvyšování frekvence dýchání (Vilímová, 2002). 

Na začátku tohoto období je značná plasticita nervového systému. Díky tomuto procesu 

jsou příznivé podmínky pro rozvoj koordinačních a rychlostních schopností (Perič, 2012). 

Závěr tohoto období bývá často označován jako zlatý věk motoriky, jelikož dochází 

k rychlému nárůstu osvojování nových pohybů. Děti jsou schopny činnost opakovat po krátké 

ukázce, k tomu nám slouží využít učení nápodobou (imitačního cvičení). V tomto věku jsou 

schopni děti provádět i koordinačně náročnější cvičení. Při nedostatečném opakování jsou 

rychle zapomenuty (Perič, 2012).  

Jedním z rysů dětské motoriky bývá neúspornost pohybu, zvláště v počátku tohoto ob-

dobí můžeme vidět u dětí zvláštní živost a neposedlost, každá činnost je prováděna s množ-

stvím dalších přídavných pohybu (tzv. pohybový luxus). (Perič, 2012) 

Z výchovného hlediska je vhodné vést děti tak, aby od spontánně provozovaných čin-

ností sportovního charakteru přecházely k systematičtější pohybové průpravě. Důležité je 

osvojit si základní hygienické a režimové návyky, rozvíjet způsob soužití a pochopit nezbyt-

nost dodržování mravních norem (Buzek a kol. 2007). 

Z hlediska trenérského přístupu musí pohyb působit dětem radost, tudíž není třeba je 

k němu nutit. Děti soutěží rády a s vervou. Trenér i rodiče hodnotí činnost dítěte pozitivně, 

aby nezpůsobovala dětem stres. Jak již bylo dříve zmíněno, schopnost se soustředit v mladším 

školním věku není na dostatečné úrovni, a proto musí být trenérská činnost pestrá a často ob-

měňovaná. Dospělí jsou pro děti přirozenou autoritou, a tudíž by trenér měl působit na ně jako 

vlastní příklad. Potřebné je neustále rozvíjet koncentraci, posilovat vůli, formovat vlastnosti 

osobnosti, kolektivní cítění apod. (Perič, 2012). 

1.3.3 Starší školní věk 

Buzek a kol. (2007) označuje období staršího školního věku jako přechod od dětství 

k dospělosti. V organismu dochází k výrazným biologickým a psychickým změnám. Velmi 

nerovnoměrné období, provázenou řadou obtíží, které můžou být způsobeny činností endo-

krinních žláz a rozdílností v produkci jejich hormonů. Toto období můžeme rozdělit na bouř-

livé, které se týká prepubescence (11-13 let) a po ní následuje poněkud klidnější fáze puberty 

končící kolem patnáctého roku dítěte (Perič, 2012), (Buzek a kol. 2007). Machová a kol. 

(1994) uvádí, že věkové období kolem 11 až 13 let můžeme vnímat u chlapců jako prepu-



 

16 

bescentní, kdežto u dívek už jako pubescentní. Kasa (2000) uvádí, že průběh vývoje je často 

ovlivněn vnějšími podmínkami, kam spadají životní a přírodní podmínky nebo vlastní postoje 

k pohybové aktivitě. 

Ve starším školním věku se čím dál více prohlubují výkonnostní rozdíly související se 

všemi pohybovými schopnostmi z hlediska pohlaví. Rychlostní schopnosti se velmi rychle 

vyvíjí, i aerobní vytrvalost se v tomto období progresivně vyvíjí. Dynamická a explozivní síla 

je u chlapců větší než u dívek, tak je na tom i rychlost a vytrvalost, kterou začínají mít chlapci 

v průběhu staršího školního věku lepší. Důležitý je pro žáky všeobecný rozvoj pohybových 

dovedností a přiměřené zatěžování. Měli bychom podporovat veškerou spontánní pohybovou 

činnost a veškerý rozvoj všech možných motorických schopností. Nesmíme zapomínat z fyzi-

ologického hlediska na přísun živin, které jsou v tomto věku velmi důležité, hlavně tuky, cuk-

ry a velmi ojediněle bílkoviny. (Rychtecký, Fialová, 2004), (Perič, 2012) 

Během vývoje tělesné výšky je možné konstatovat stále rychlejší růst. Hmotnost stále 

také nabývá avšak oproti výšce je méně zřetelná. Po 13. roce mohou působit růstové změny 

negativně, tím pádem kvalita pohybu u dítěte klesá. Dochází k nerovnoměrnému růstu, 

zejména končetiny rostou rychleji než trup a růst do výšky je intenzivnější než do šířky. Pře-

devším v pubescenci (13-15 let) dochází k vzniku poruch hybného ústrojí, a proto je důležitý 

klást nároky na formování správného držení těla. Na konci období mají chlapci z pravidla 

vyšší hmotnost i výšku než děvčata. (Rychtecký, Fialová, 2004), (Perič, 2012) 

Ve vývoji psychiky je puberta jedna z klíčových období vývoji psychiky, kde hormo-

nální aktivita ovlivňuje emotivní stavy a projevy jak k sobě samým, tak ke svému okolí, ale i 

k druhému pohlaví. Po stránce rozumové se dětem rozšiřují obzory, objevuje se logické a abs-

traktní chápání, rozvíjí se paměť. Zvyšuje se také kvalita myšlení a zlepšuje se soustředěnost, 

která vydrží delší dobu. Zvyšuje se rychlost učení a snižuje se počet potřebných opakování. 

(Perič, 2012), (Rychtecký, Fialová, 2004) 

Jedna z charakteristických činností v tomto věkovém období je osamostatňování. Klesá 

přirozená autorita k dospělým, ve škole k učitelům. Pubescenti bývají často velmi kritičtí, 

usilují o nezávislost, vše se projevuje zejména v neposlušném až drzém chování. Velmi se 

projevuje citová sféra, děti jsou vnímavější a citlivější, vyhledávají hluboké emoce. Současně 

však uzavírají přátelství a utvářejí si vztahy k opačnému pohlaví. (Rychtecký, Fialová, 2004), 

(Perič, 2012) 
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Podle Rychtecký a Fialové (2004) se dostávají do popředí sporty, které se dají provádět 

o svém volném čase. 

Z trenérského přístupu je důležité projevit značné vědomosti a zkušenosti. Přístup k dě-

tem by měl být taktní a diskrétní. Trenér by měl působit jako starší zkušenější přítel, velmi 

otevřený a chápající. Jelikož děti mají velikou potřebu napodobovat dospělé, je velmi důleži-

té, aby šel trenér příkladem. (Perič, 2012) 

Dle Periče (2012) dochází v této fázi staršího školního věku k přechodu od sportu jako 

hry k určité činnosti, která se stává povinností, především tehdy chce-li dosáhnout talentovaný 

jedinec výrazných úspěchů. Trenér by měl upevňovat zájem o sport, ale na druhou stranu by 

neměl své svěřence utvrzovat v tom, že kromě sportu neexistuje nic jiného. Je vhodné, když 

trenér podporuje svěřence i v ostatních činnostech v oblasti (kultury, společenských aktivit a 

především dění dětí ve škole). Měl by se také zajímat o denní režim a vést je k lepšímu využí-

vání času. 

 

1.4 Charakteristika a cíl u starších přípravek – U 10 a U 11 

Starší přípravky představují vrchol dětské přípravné pyramidy. Věková kategorie star-

ších přípravek se řadí do etapy základního tréninku. Charakteristickým cílem u této etapy je 

postupný růst speciální výkonnosti, uskutečňovaný na základě všestranné přípravy. K obec-

ným úkolům této etapy patří: 

 Osvojování základů sportovní techniky 

 Rozvoj základních pohybových schopností 

 Rozvoj osobnosti sportovce a trvalého vztahu k tréninku 

 Osvojení se základních vědomostí o zvoleném sportu 

 Odpovídající podíl všestrannosti, kompenzující vliv specializace 

 Požadavek na pestrost tréninkového procesu 

 Rozvíjet základy psychologického působení (motivace) 

(Dovalil, 2002) 

Podle Uhliga, Uhliga (1995) je ve středu všeho působení v této věkové kategorii nácvik, 

osvojení si techniky všech fotbalových základních technik jako je vedení míče, kontrola míče, 

střelba, finty apod. a jejich využití v soutěžním zápase. Hlavním cílem je dosáhnout maximál-
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ní úrovně individuální techniky. Nesmíme také opomínat pohybové schopnosti, které mají být 

také cíleně zlepšovány. 

Předpokladem rozvoje základních technických dovedností je v první řadě všestranný 

nácvik, zdokonalování koordinačních schopností a dovedností. Dalším důležitým úkolem je 

osvojení si základních taktických dovedností. Zmiňuje ve svých publikacích také Dovalil 

(2002), Sygush a Boers (2001), Fajfer (2005). 

Fajfer (2005) popisuje tyto cíle ve starší přípravce: 

 Výchovné a zdravotní (čistota, hygiena, otužování, správné držení těla) 

 Učit se skupinovému chování (Nechat si pomoc, pomáhat druhým, respektovat 

druhé) 

 Utvářet psychické vlastnosti (soutěživost, ctižádostivost, překonávání překážek) 

 Rozvíjet spolupráci mezi spoluhráči, soupeře chápat jako herního partnera 

 Respektovat klíčové období v nácviku a zdokonalování dovedností (HČJ útočné 

a obranné) 

 Zaměřený cílený nácvik a zdokonalování herních dovedností 

 Osvojení základních taktického přemýšlení 

 Stimulace koordinačních schopností, spojovat s dovednostmi 

 Všestranný pohybový rozvoj, rozvíjet úroveň aerobní kapacity, výbušnou sílu 

dolních končetin 

 Doplňkové činnosti v tréninku a volném čase 

 Nácvik základních standardních situací 

 Začít s cíleným tréninkem brankaře (vystřídat hráče) 

Ve sportovní přípravě starších přípravek se věnuje pozornost hlavně na technicko-

taktickou oblast. Roční tréninkový plán rozděluje Sygush, Boers (2001) u 9. letých a 10. le-

tých do čtyř fází a každá obsahuje specifický cíle, obsah a metody pro výcvik dané věkové 

kategorie.  

Kategorie 9. letých:  

 Fáze 1 – dribling, vedení a jištění míče, klamání tělem 

 Fáze 2 – technika přihrávek a střelby z pohybu, technika přihrávky a kopu vnitř-

ním nártem (placírka), vnějším a přímým. 

 Fáze 3 – příjem (stehno, hruď) a vedení míče, uvedení do hry hlavou 
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 Fáze 4 – taktika skupin, útočná fáze (uvolňování a narážečka), obranná fáze (na-

rušování a krytí) 

Kategorie 10. letých: 

 Fáze 1 – dribling, vedení míče v tempu, 1:1, triky, tlak v driblingu 

 Fáze 2 – technika přihrávek a střelby, opakování a prohlubování známých tech-

nik, vnější nárt, volej a halfvolej 

 Fáze 3 – příjem a vedení míče, útok pod tlakem soupeře, obrana – tlak při příjmu 

(napadání) 

 Fáze 4 – taktika skupin, v útoku uvolňování a nabíhání, v obraně krytí míče a 

napadání 

(Sygush a Boers, 2001) 

 

1.4.1 Obsah sportovní přípravy ve starší přípravce 

Obsahově volně navazuje na trénink mladších přípravek, výrazně se neliší. Objevuje se 

více opakování míčových dovedností v delších 15-20 minutových úsecích. V rámci tohoto 

času se cvičení obměňují a rozvíjejí (Plachý a Procházka, 2014).  

Fajfer (2005) popisuje obsah sportovní přípravy ve starší přípravce takto: 

o Pokračovat ve zdokonalování zvládnutých dovedností v obměnách (vnímání 

více podnětu při řešení herní situace) 

o Zdokonalovat herní činnosti jednotlivce – přihrávky, dribling, obcházení sou-

peře, výběr místa s klamavými pohyby, uvolnění, nabíhání, souboje o míč, 

střelba apod. 

o Jednoduché herní kombinace (založené na přihrávce a výměně místa) 

o Průpravné hry (2:2,3:3 atd. a s přečíslením (3:3 + žolík) atd. 

o Základy nácviku řešení individuálního taktického jednání v rámci jednotlivých 

postů 

o Střídání hráčů na různých postech 

o Nácvik řešení základních standardních situací 

o Začátek systematického tréninku brankáře 

o Stimulace koordinačních schopností a kondice 

o Doplňkové sporty 
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Podle Plachého a Procházky (2014) by trénink měl obsahovat především: 

 Cvičení a hry na individuální činnost s míčem – buďto má míč každý hráč, nebo mají 

hráči míč ve dvojici – 25% 

 Silově-rychlostně-obratnostní cvičení a pohybové hry (stimulují všeobecný i fotbalový 

rozvoj, část kompenzační aktivity k fotbalu, rozvoj běžecké techniky) – 20% 

 Fotbalové hry a herní cvičení, zejména 1:1, 2:2, 3:1 apod., fotbal dvojic až šestic, po-

ziční hry – 50% 

 Strečink a kompenzační cvičení po tréninku – 5% 

Graf 1. Obsah tréninku ve starší přípravce 

 

 

1.5 Druhy tréninkového procesu ve fotbale 

Dle Dovalila (2002) je důležité v rámci tréninkového procesu dodržovat několik zá-

kladních principů a metod pro jeho maximální efektivitu. Ve své publikaci zařazuje princip 

všestrannosti, kde zvyšujeme funkční kapacitu všech orgánů, a tedy i těch, které se ve fotbale 

tolik nezatěžují, ale jsou pro omezení jednostranného zatěžování velmi důležité. Proto do této 

skupiny řadíme kompenzační cvičení (posilování, uvolňování a protahování svalů). Dalším 

důležitým principem je systematičnost, který zaručuje, že tréninkový proces probíhá dlouho-

době, nepřerušovaně a systematicky a dochází zde k adaptačním odpovědím organismu hráče. 

Dále navazujeme postupným zvyšováním zátěže, aby nedošlo ke stagnaci rozvoje organismu, 

1. čtvrt. 

25% 

2. čtvrt. 

20% 

3. čtvrt. 

50% 

4. čtvrt. 

5% 
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proto je důležité záměrně a optimálně zátěž zvyšovat. Posledním principem v tréninkovém 

procesu je cykličnost, jehož prioritním úkolem je střídat zatížení a zotavování.  

Fajfer (2005) dělí tréninkovou činnost podle určitých kritérií na herní trénink a nácvik a 

na kondiční trénink. Votík (2005) na rozdíl od Fajfera sděluje, že do tréninkového procesu 

ještě patří regenerace a psychologická příprava. Každý trenér vychází ze svých záměrů, které 

vycházejí z pozorování během tréninku či zápasu. S přihlédnutím k individuálním zvláštnos-

tem zařazuje trenér jednotlivé druhy tréninku do týdenního cyklu a tréninkové jednotky. Dě-

lení je závislé podle způsobu využití specifických a nespecifických prostředků a na cílený 

rozvoj energetických systémů. (Fajfer, 2005) 

Podle Fajfera (2005) herní trénink, nácvik a kondiční trénink jsou procesy, které jsou 

navzájem nezastupitelné, jediné v čem se můžou lišit, jsou úkoly, obsah, formy a metody. Vše 

se promítá do oblasti řízení a organizace tréninkového procesu, což vyžaduje: 

 Podle věku a výkonnosti musíme rozlišovat proporce objemu mezi kondičním a 

herním tréninkem a nácvikem 

 V nácviku s pomocí diagnostiky pozorování určit didaktické cíle a jim odpoví-

dající didaktické formy, metody apod. 

 Nutnost znát modely zatížení v jednotlivých metodicko-organizačních formách 

v různých typech tréninkových jednotek, stejně jako v tréninkových cyklech 

 Sledovat intenzitu zatížení jak v herním, tak i v kondičním tréninku 

 Sledovat odezvu organismu na různorodou zátěž (regenerační procesy, zaměření 

tréninku, výběr zátěže) 
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Tabulka 3. Druhy tréninkového procesu 

Druhy tréninkového procesu 

Název Obsah Stimulace bio-

energetických 

systémů 

Využití spe-

cifických 

prostředků 

Využití 

nespec. 

prostřed-

ků 

Herní trénink -komplexní psychofyziolo-

gický adaptační proces 

-nácvik a zdokonalování 

herních dovedností 

-úzké sepjetí s energetickými 

systémy 

 

ATP-CP (do 20s) 

LA (do 2-3 min.) 

LA-02 (do 8-10 

min.) 

02 (10 min. a více) 

 

V plném 

rozsahu 

Téměř 

žádné 

Nácvik -osvojování dovedností růz-

ného druhu 

-vytváření podmínek pro 

motorické učení 

-Nedílnou součástí jsou ko-

ordinační schopnosti 

-Nácvik je otevřený proces 

Bez speciálního 

zaměření na bio-

energetické zabez-

pečení – 02 

V plném 

rozsahu 

Téměř 

žádné 

Kondiční trénink -psychofyziologický adap-

tační proces vytvářející ne-

specifickou základnu herní-

ho výkonu 

-působíme nespecifickými 

prostředky a činnostmi 

Stimulace bioener-

getických systémů, 

stimulace pohybo-

vých schopností 

Téměř žádné V plném 

rozsahu 

(Fajfer, 2005) 

Podle Bisanze a Gerische (1992) je třeba „tréninkové postupy zaměřit na hráče, na je-

jich komplexní chování a ne jednostranně na biologické procesy.“ Cílem tréninku je vytváření 

osobnosti hráče. 

Jedna z nejvýznamnějších kritérií profesionálního trenéra je nalézt racionální formu or-

ganizace zatěžování a realizovat jí v konkrétním čase. Fajfer (2005) doporučuje tyto cílové 

oblasti: motorické dovednosti, taktika, motivace, emoce, sociální chování, kondice. 

1.5.1 Herní výkon 

Choutka, Dovalil (1991) „popisují sportovní výkon jako aktuální projev specializova-

ných schopností sportovce v uvědomělé činnosti zaměřené na řešení pohybového úkolu, který 

je vymezen pravidly daného sportovního odvětví, resp. disciplíny.“ 

Důležitý pojem je herní výkonnost, kterou chápeme jako schopnost sportovce podávat 

daný sportovní výkon opakovaně v delším časovém úseku na poměrně stabilní úrovni. 

Sportovní výkon je výsledkem projevu výkonnostního rozvoje sportovce, a proto jsou 

v něm obsaženy: 
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 vrozené dispozice, které mají povahu vloh, nadání či talentu, 

 vlivy přírodního a sociálního prostředí, které podmiňují vývoj jedince a jeho 

vrozených dispozic, 

 vliv tréninkového procesu, který představuje dlouhodobé a cílevědomé působení 

tréninkového a soutěžního zatížení rozčleněného do příslušných etap. 

Bedřich (2006) popisuje sportovní výkon jako jeden ze základních pojmů sportu a spor-

tovního tréninku, realizuje se ve specifických pohybových činnostech, které charakterizuje 

precizní koordinace provedení, jejímž základem je komplexní ucelený projev řady tělesných a 

psychických funkcí člověka podpořený výkonovou motivací. 

Podle Kollatha (2006) herní výkon podmiňují tyto faktory: 

 technika, 

 taktika, 

 kondice, 

 psychika. 

Ve fotbale rozlišujeme dva druhy herního výkonu:  

 individuální herní výkon (IHV), 

 týmový herní výkon (THV). 

 

1.5.2 Charakteristika individuálního herního výkonu 

Podle Votíka (2003) IHV tvoří základ týmového herního výkonu a jeho zkvalitnění se 

projeví změnou kvality v THV. Zlepšení IHV můžeme dosáhnout v tréninkovém procesu, při 

kterém bude klást důraz na zlepšení herních dovedností. Herní dovednosti (zpracovat míč, 

vystřelit, obejít soupeře atd.) jsou učením získané dispozice k účelnému jednání ve hře. 

Při posuzování individuálního herního výkonu sledujeme: 

 jak se hráč pohybuje po hřišti vzhledem ke své roli, 

 součinnost, jak spolupracuje, co sleduje (jen míč nebo i spoluhráče a protihráče), 

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

 zda a jak dovede přihrát, prostor kam směřují přihrávky, 

 zda a jak dostane míče pod kontrolu, 

 jak dovede vést míče zastavit se s míčem, obejít protihráče, 
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 odkud a jakým způsobem dovede vystřelit, 

 co hráč udělá, když ztratí míč, 

 specifické, originální způsoby řešení herních situací, 

 rozhodnost, odvahu, důraz v osobních soubojích, 

 úspěšnost řešení situací 1:1, 

 psychickou odolnost, 

 schopnost předvídat, číst hru, 

 schopnost orientace v čase a prostoru, 

 rychlost reakce na změny herní situace atd. 

Buzek a kol. (2007) popisují IHV jako projev určitého stupně způsobilosti k účasti 

v utkání, daný určitým souborem předpokladů, determinován určitým souborem faktorů, které 

jsou určitým způsobem uspořádány v určitých vztazích. 

To znamená, že herní dovednost je postavena na komplexu výkonových předpokladů, 

určujících determinantů, pomocí nic reaguje hráč na požadavky a proměnlivý děj utkání. 

Mezi určující předpoklady, které umožňují hráči rozvíjet IHV i rozvíjet způsobilost po-

dílet se na THV patří determinanty biomechanické, psychické a bioenergetické. 

 

1.5.3 Analýza IHV v tréninku (zápase) 

Podle (Fajfera, 2005) existuje velké množství diagnostických metod (technik, postupů). 

Získávání údajů můžeme rozlišovat podle základního charakteristického znaku: pozorování, 

pozorování doplněné záznamem, posuzování, testování, experiment, dotazovací techniky, 

dotazník, anamnézu, ústní zkoušku a jiné. Podle výsledků těchto šetření získáme údaje, podle 

kterých hodnotíme. Jsou vyjadřovány jednak kvalitativně, jednak kvantitativně. Charakteris-

tickým rysem moderního přístupu je snaha o využití kvantifikace (postupy založené na měře-

ní). 

IHV a THV můžeme hodnotit na základě získaných údajů: pomocí přímého pozorování 

a posuzování v tréninku (zápase), z osobního pozorování tréninku, z technického záznamu o 

tréninku a z videozáznamu. (Dobrý, Velenský E., 1980).  

Pro běžnou diagnózu výkonu družstva a jednotlivců se používá přímé pozorování a po-

suzování. Pomocí pozorování zjišťujeme zejména kvalitu provedení systému hry družstva, 
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dále kvalitu herních kombinací a herních činností jednotlivce, a na základě posuzování mů-

žeme sestavit pořadí jednotlivců podle jejich celkové výkonnosti (Dobrý, Velenský E., 1980). 

 

1.5.4 Charakteristika týmového herního výkonu 

Dle (Buzka a kol., 2007) tým představuje jedinečnou sociální skupinu, vytvořenou pro 

střetávání s odlišnými, ale zároveň podobnými skupinami v zápase. Dá se charakterizovat 

zejména společnými cíli, které jsou spojené s činností skupiny, určitým stupněm vzájemné 

znalosti a tím vytvoření sítě interpersonálních vztahů, dále existencí společných norem a hod-

not regulujících chování hráčů uvnitř týmu a vytvoření systémových pozic a rolí, umožňující 

organizaci i dynamiku chování týmu. 

 Votík (2005) popisuje  THV tak, že je podmíněn individuálními herními výkony všech 

členů týmu. THV má sociálně-psychologický rozměr, kdy finální výkon je závislý na dyna-

mice vztahů, sociální soudržnosti, úrovni komunikace a motivaci hráčů. Další určující faktor 

THV je míra spolupráce a kvalita součinnosti hráčů při realizaci herních činností. 

Při posuzování týmového herního výkonu družstva sledujeme: 

 v jakém rozestavení družstvo hraje, 

 jaké systémy hry uplatňuje v útočné, obranné fázi hry, 

 řešení standardních situací, signály atd., 

 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 a jak ohrozí branku soupeře. 

Na úrovni profesionálního fotbalu bychom měli věnovat stejně času oběma druhům 

herního výkonu. U amatérů se klade více důraz na týmový herní výkon. 
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1.6 Herní činnost jednotlivce 

Votík, Zalabák (2011) popisují herní činnost jednotlivce jako nacvičené komplexy po-

hybových úkolů. Každá herní činnost jednotlivce má svou technickou i taktickou stránku 

a kvalita je ovlivněna úrovní kondiční a psychické připravenosti. Technická stránka je podmí-

něna biomechanickými zákonitostmi a je vnějším projevem hráče. Taktická stránka je omeze-

na kvalitou technické stránky a psychických procesů. 

Podle Votíka (2003) herní činností jednotlivce jsou nacvičené komplexy pohybových 

úkolů. Každá HČJ má technickou a taktickou stránku a jejich kvalita je mimo jiné ovlivněna 

kondiční a psychickou připraveností. Technická stránka je vnějším projevem fotbalisty, pod-

míněným biomechanickými zákonitostmi. 

HČJ dělíme na útočné a obranné. 

Mezi útočné patří:  

 hra bez míče (výběr místa), 

 přihrávání, 

 zpracování míče, 

 vedení míče, 

 obcházení soupeře, 

 střelba. 

Mezi obranné patří:  

 obsazování hráče s míčem, 

 obsazování hráče bez míče, 

 obsazování prostoru, 

 odebírání míče.  
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1.6.1 Útočné herní činnosti jednotlivce 

Večeřa (1995) popisuje herní činnosti jednotlivce jako uvědomělý, racionálně nacvičený 

komplex pohybových úkonů, kterými fotbalista řeší herní situaci. Technickou stránkou HČJ 

rozumí vnější projev fotbalisty, pohybovou zručnost, racionální způsob provedení daného 

počtu herních činností spojených do určitého komplexu a realizovaných v závislosti na tech-

nické vyspělosti fotbalisty, na kvalitě soupeře a na podmínkách, za kterých probíhá herní situ-

ace. Pod taktickou stránkou chápe myšlenkové řešení a výběr nejoptimálnějšího způsobu ře-

šení herní situace ve vztahu k podmínkám a průběhu hry. 

 hra bez míče, 

Hra bez míče je charakteristická neustálým pohybem hráče po hřišti v útočné fázi hry. 

Tato herní činnost umožňuje co nejlepší a nejúčelnější individuální nebo skupinové řešení 

herních úkolů. Hru bez míče ovlivňuje vzdálenost hráče od míče, vzdálenost od vlastní nebo 

soupeřovy branky, postavení vzhledem ke spoluhráčům a hráčům soupeře a nevyhnutelnost 

účasti na dané akci. 

Hra bez míče vyžaduje: 

 vysokou úroveň kondiční připravenosti, 

 schopnost rychlé a přesné orientace v prostoru a čase, 

 správné zhodnocení herních situací, 

 předvídání vývoje herních situací, 

 dokonalé porozumění a součinnost se spoluhráči, 

 vysokou úroveň volní aktivity, 

 uplatnění klamavých pohybů. 

Výběr prostoru musí být veden jak do šířky, tak do hloubky hřiště. Je kombinací růz-

ných lokomočních pohybů (chůze, klus, cval, běh, sprint, změna směru a rychlosti, zastavení, 

start apod.). Výběr místa má tři základní formy, mezi které patří uvolňování, nabíhání a únik. 

Uvolňování – snaha odpoutat se od osobně bránícího hráče s cílem získat výhodné po-

stavení pro pokračování akce. Je spojeno s klamavými pohyby, neočekávaným rychlým star-

tem, změnou směru nebo rychlosti pohybu. 

Nabíhání – jedná se o přímočarý pohyb různých intenzit do volného prostoru s cílem 

získat výhodné postavení.  
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Únik – obvykle navazuje na uvolnění nebo nabíhání, je to přímočarý pohyb směřující 

k soupeřově brance spojený s bezprostředním ohrožením branky. 

 přihrávání, 

Schopnost přihrát míč z prvního doteku ve správný moment na určité místo považuje 

Wein (2004) jako velmi důležitou útočnou hrozbu pro soupeře, obzvláště pak v limitujícím 

prostředí a čase. Hra na jeden dotek vytváří prostory, často překvapí soupeře a může vést k 

vytvoření příležitosti a k následnému zakončení. Přihrávka by měla být používaná častěji než 

vedení míče a to z důvodu šetření energie. Říká, že přihrávka je duší fotbalu. Přihrávající hráč 

by měl být schopen přihrát míč přesně tam, kam si příjemce přihrávky žádá. Dobrá přihrávka 

je charakterizována: přesností směru, precizností načasování, rychlostí a ukrytím směru a nut-

ností (občas hráči přihrávají bez jediného důvodu). 

Podle Choutky (1970) se na přihrávce podílejí dva hráči současně, a to hráč přihrávající 

a hráč, který přihrávku přijímá. Větší odpovědnost za přihrávku má vždy přihrávající hráč, 

neboť na základě ocenění situace vybírá vhodný způsob řešení i odpovídající způsob přihráv-

ky a přihrávku realizuje. 

Dle Votíka (2005) je přihrávka charakteristická záměrným usměrněním míče nohou, 

hlavou nebo jinou částí těla spoluhráči tak, aby mohl pokračovat v akci. Kvalita přihrávek je 

podmínkou vzájemné spolupráce hráčů, při které musí hráč kvalitně míč zpracovat či převzat 

do stoje nebo pohybu a dále může hráč přihrát spoluhráči. Hlavní odpovědnost za kvalitu pro-

vedení celé akce má hráč, který provádí přihrávku spoluhráči. Současný fotbal je rychlejší 

a rychlejší, a proto bere větší nároky na včasnost, přesnost, výšku a optimální rychlost při-

hrávky. Přihrávky můžeme dělit na aktivní a pasivní, z čehož aktivní jsou přihrávky, které 

směřují směrem k brance soupeře, jedná se zejména o průnikové přihrávky, finální a pasivní 

přihrávky které směřují směrem k vlastní brance, tudíž směrem dozadu.  

 zpracování míče, 

Zpracování míče je jedno z nejdůležitějších IHČ, protože hráč se zpracováním zmocňu-

je míče a dostává ho pod kontrolu. Čím rychleji hráč zpracuje míč, tím více času má další 

provedení akce. Je to činnost náročná na kvalitu a rychlost vnímání a rozhodování. Velmi 

důležité je, aby hráč věděl už před zpracováním míče o následujícím způsobu řešení herní 

situace. V současném fotbalu se vyžaduje zejména o zpracování míče v pohybu pod tlakem 

soupeře a často se jedná o usměrnění míče prvním dotykem do předpokládaného směru pohy-

bu. Je více způsobů jak zpracovat míč, záleží na tom, jestli míče se pohybuje po zemi nebo 
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zpracováváme míč ze vzduchu, podle toho můžeme zpracovávat míč jak nohou (vnější, vnitř-

ní nárt), tak hlavou hrudníkem, stehnem. Zpracování míče je závislé přítomností soupeře či 

nepřítomností soupeře z hlediska časového tlaku a z toho důvodu může hráč převzít míč do 

pohybu nebo do stoje. 

 vedení míče, 

Psotta a kol. (2006) říkají, že souhrnná doba činnosti hráče s míčem v průběhu utkání 

představuje pouze 1 – 3 minuty. Z časového hlediska je dominantní herní činnost vedení míče 

včetně obcházení soupeře. 

Štuller (1977) popisuje vedení míče jako jednu z velmi důležitých útočných činností, 

která je účelná, když je prováděna správně, ve správný moment. V zápase je vedení míče vět-

šinou spojeno s dalšími činnostmi (zpracování míče, střelba a přihrávání). Proto je kvalita 

vedení míče důležitá pro další zmíněné útočné herní činnosti jednotlivce. Vedení míče je vel-

mi spjato s herní činností obcházení soupeře. Nejlepší hráči zakládají obcházení soupeře na 

momentu překvapení a rychlosti provedení kličky. 

Je charakteristické plynulým nebo přerušovaným pohybem hráče s míčem zvoleným 

směrem, přičemž má míč neustále pod kontrolou. Rozlišujeme vedení míče přímým směrem 

a se změnou směru. Je úzká spojitost vedení míče s obcházením soupeře. Náhlou změnou 

směru, rychlosti nebo směru i rychlosti při vedení míče dochází v současném fotbalu velice 

často k obejití protihráče. Při vedení míče je velmi důležitý kvalitní krytí míče, před hráčem 

soupeře. Míč můžeme vést vnitřní stranou nohy, vnější stranou nohy a přímým nártem. 

 obcházení soupeře, 

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

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

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

týmového řešení dané herní situace. Obcházení soupeře se využívá nejvíce při přechodu do 

útoku a zakončování, kdy je obcházení nejúčinnější ale zároveň nejobtížnější.  

Je jednou z limitujících herních činností v útočné fázi hry. Úspěšnost řešení útočných 

soubojů je jeden z rozhodujících faktorů, jestli bude útočící hráč efektivní při vedení míče 

a zakončení. Obejitím rozumíme překonání protihráče buď v bočném, čelném postavení nebo 

zády k soupeři s následným rychlým otočením. Významně se uplatňuje schopnost využít kla-

mavých pohybů v rychlosti pohybu. Čím větší rychlost hráč má, tím větší pravděpodobnost je, 

že hráč bude úspěšný v této HČJ. 
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Bangsbo a Peitersen (2004) říkají, že hlavním účelem pro obejití soupeře nemusí být 

prosadit se jeden na jednoho, ale může být také obcházení účelně použito pro získání soupe-

řovi pozornosti a tím vytvoření volného prostoru pro spoluhráče v týmu. 

 střelba, 

Zakončení útoku střelbou patří mezi nejobtížnější herní činnosti jednotlivce, neboť hráč 

střílí zpravidla v situacích, kdy je soupeřem nejvíce bráněn. Střelba je vyvrcholením útočné 

fáze a rozhoduje o výsledku utkání. 

Střelbu ovlivňují zejména tyto faktory: 

 četnost, 

 způsob provedení, 

 prostor, 

 úspěšnost a účinnost 

 útočné systémy 

 hráčská funkce 

 prostředí, 

Základním pravidlem efektivního nácviku je, že střelbu je nutné nacvičovat v herních 

situacích, ve kterých dochází v utkání. (Bokša a Mendlík, 1989) 

Je nejdůležitější faktor, který rozhoduje nejen úspěšnost hráče v utkání, ale zejména 

rozhoduje celé utkání. Při střelbě je nedůležitější dostat míč do branky soupeře v rámci pravi-

del fotbalu. Technická stránka střelby má být co nejvíce zautomatizována, stabilizována, ale 

na druhé straně současně velice přizpůsobivá, proměnlivá a pružná s ohledem na specifika 

každé herní situace. Důležité je taktické myšlení, které se projevuje schopností rychle vnímat, 

zpracovávat informace, které jsou rozhodující pro správně řešení herní situace.  

Vlastní střelba je podmíněna dispozičními a situačními faktory: 

 dispoziční – předvídání soupeře, schopnost orientace v čase a prostoru, ale i psy-

chické vlastnosti jako odvahu, odolnost, rozhodnost atd. 

 situační – střelbu ovlivňují klimatické podmínky, kvalita soupeřových hráčů, 

průběh soutěže či utkání, způsob rozhodování atd. 

Účinnost střelby závisí na dokonalém zvládání techniky střelby a to pokud možno všemi 

hráči týmu. Hlavní dělení střelby je na způsob provedení nohou nebo hlavou. Je důležité vě-

novat této HČJ spoustu času v tréninkových jednotkách. (Votík, 2005) 
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1.6.2 Obranné herní činnosti jednotlivce 

Hlavním cílem obranných činností jednotlivce je odebrat soupeři míč a nedovolit mu 

rozvinout jeho útočnou akci a znemožnit ohrozit branku. Obranná činnost je povinností kaž-

dého hráče. 

 obsazování hráče s míčem, 

Velmi důležitá obranná činnost, kdy hráč s míčem musí být velmi těsně dostoupen, pro-

tože je přímým a bezprostředním ohrožením pro bránicí mužstvo. Míra těsnosti závisí na kon-

krétních podmínkách herní situace. Bránicí hráč musí být aktivní a neustále se staví na spojni-

ci mezi protihráče s míčem a středem vlastní branky s cílem donutit soupeře ke zpomalení 

pohybu a vytlačit ho do strany hřiště. 

Základní požadavky jsou: 

 zabránit soupeři projít obranou, 

 zabránit přihrávce (aktivní – směrem k brance), 

 zabránit střelbě 

 připravit situaci pro odebírání míče. 

Z hlediska postavení jsou dva způsoby bránění a to v čelném postavení, kdy má bránicí 

hráč soupeře před sebou a v bočném postavení, kdy bránicí hráč běží mezi vlastní brankou a 

soupeřem. 

Tyto základní způsoby obsazování se ve hře vyskytují ve vzájemné kombinaci, bránící 

hráč musí nejen volit optimální postavení, ale musí být schopen rychlé práce dolních konče-

tin, vyvarovat se při pohybu stranou jejich překřížení a očima sledovat především míč, ne 

nohy soupeře. 

 obsazování hráče bez míče, 

Význam této obranné herní činnosti narůstá při ztrátě míče, čili v přechodu z útočné do 

obranné fáze. Povinností každého hráče je obsadit v souladu se zvolenou týmovou taktikou 

odpovídajícím způsobem určeného soupeře, většinou hráče, ke kterému byl v okamžiku ztráty 

míče nejblíže. Protihráči by měli být správným způsobem obsazováni na části nebo celém 

hřišti nepřetržitě. Cílem této obranné herní činnosti je zabránit nebo alespoň znesnadnit obsa-

zovanému hráči účinně spolupracovat se spoluhráčem s míčem a připravit výhodnou situaci 

pro odebírání míče a případně míč následně odebrat. 
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 obsazování prostoru, 

Je jedním ze základů obranné hry týmu, které je vhodné do té doby, dokud soupeř není 

v přímém ohrožení branky. Obsazování prostoru vyžaduje od bránícího hráče schopnost před-

vídat vývoj herní situace a intuici pro řešení herní situace. Hráč musí vyhodnotit, kdy je 

vhodné ukončit obsazování prostoru a přejít na osobní bránění. Bránicí hráč musí být aktivní, 

aby donutil útočícího hráče k chybě. K zdokonalování této obranné činnosti dochází ziskem 

herních zkušeností v utkání.  

 odebírání míče, 

Je finální obrannou činností jednotlivce. „Cílem obranné činnosti je získat kontrolu nad 

míčem. Základním předpokladem pro odebírání míče je odpovídající řešení předcházejících 

nebo současně probíhajících obranných činností – obsazování prostoru, obsazování hráče bez 

míče a především obsazování hráče s míčem.“ Ne vždy je optimální situace k odebrání míče, 

proto se musí obránce snažit aktivní hrou dostat soupeře do situace, která mu usnadní odebrá-

ní míče. Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného odebírání míče je znalost soupeře, 

vědět co soupeř udělá („číst hru soupeře“), anticipovat jeho činnost usnadní získání míče pod 

kontrolu a zahájení rychlého přechodu z obranné fáze do útočné. Současný fotbal se zaměřuje 

na zdokonalování konstruktivního odebírání míčů a to i v situacích s větší složitostí a v pod-

mínkách nedostatku času a prostoru. 

Míč lze odebrat v těchto momentech: 

 dříve než se ho zmocní soupeř – nejúčelnější a také nejčastější způsob řešení, 

důležitý je správný výběr místa, předvídání a odhad správného okamžiku jeho 

realizace. 

 odebírání míče v průběhu jeho zpracování – důležitá je včasnost zákroku a jeho 

energičnost s uplatněním povolené hry tělem. 

 odebírání míče po jeho zpracování – důležité je načasovat vhodný moment 

k odebrání míče, vlastní aktivitou donutit soupeře ke změně záměru či k chybě. 

(Votík, 2005) 
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1.7 Didaktické formy, metody a styly v tréninkovém procesu 

Obecně je didaktika teorie vzdělávání zabývající se formy, postupy a cíli vyučování. 

Didaktika je součástí pedagogiky a je nezbytnou součástí každého tréninkového procesu. Faj-

fer (2005) sděluje, že při výuce fotbalu mládeže vychází nácvik ze zásad motorického učení, 

avšak pro trénink ve fotbale je velmi důležité využívat didaktické formy, metody a styly, které 

musí znát každý trenér precizně, jelikož u každé věkové kategorie se výrazně liší. 

1.7.1 Didaktické formy 

Fajfer (2005) a Votík (2001) označují didaktické formy, jako způsoby uspořádání vněj-

ších podmínek umožňující efektivnější řízení tréninkového procesu se zaměřením na určitý 

cíl. Kostka a kol. (1986) zmiňuje ve své publikaci, že pomocí použití a změn lze urychlit pro-

ces učení a dále napomáhá ke zvyšování výkonnosti cvičenců. Vhodná práce s didaktickými 

formami a metodami by měla navodit podmínky, které se podobají podmínkám v zápase.  

Z důvodů funkcí a možností dělí Fajfer (2005), Dobrý a Semiginovský (1988) didaktic-

ké formy do tří skupin: 

 Metodicko-organizační formy 

 Sociálně-interakční formy 

 Organizační formy 

Metodicko-organizační formy 

„Jsou určeny vnějšími herně situačními podmínkami a obsahem tvořeným herními čin-

nostmi“ (Fajfer, 2005). Dobrý (1988) uvádí důležitost hráčova pochopení zjednodušené čin-

nosti z utkání a postupný přenos redukovaného úkolu do tréninkového cvičení a jeho pozdější 

využití ve skutečných podmínkách zápasu. Pro hráče velmi důležité z hlediska motivace. Při 

nácviku herních činností jednotlivce, herních kombinací, herních systému a standardních situ-

ací se uplatňují především tyto MOF: 

 Pohybové hry (v literatuře bývají označovány zřídka v MOF) 

Hra, která má určitá pravidla a jako při každé hře musí být stanovený nějaký obsah a cíl. 

Mazal (2007) vystihl hru pohybovou hru takto: „pohybovou hru chápeme jako záměrnou, 

uvědoměle organizovanou pohybovou aktivitu dvou a více lidí, v prostoru a čase, s předem 

dobrovolně dohodnutými a bezpodmínečně dodržovanými pravidly.“ Provádí se za nějakým 

účelem a má uzavřený děj. Bývá charakterizována prožitkem, napětím, změny nálad (většinou 
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pozitivních - radostí, veselím), vysokou motivací k činnosti, uplatněním pohybových doved-

ností, soutěživostí. 

Pohybové hry můžeme třídit podle různých hledisek: místa, obsahu, náčiní, fyziologické 

zátěže, ročního období, věku, jinak dále mohou být označovány jako honičky, běhy, kreativní 

a kooperativní hry atd. Rubáš (1997) dělí pohybové hry z hlediska kondiční stránky na: 

 Pohybové hry rychlostního charakteru 

 Pohybové hry vytrvalostního charakteru 

 Pohybové hry rozvíjející silové schopnosti 

 Pohybové hry rozvíjející obratnostní schopnosti 

 

 Průpravná cvičení 1. typu a 2. typu  

Průpravné cvičení je charakteristické nepřítomností soupeře a předem jasně určenými, 

relevantně neměnnými vnějšími situačně herními podmínkami. Mají přesnou organizaci a řád. 

PC 1. typu – hráči provádějí herní činnosti v relativně neměnném prostředí. Hráči vyko-

návají zadaný pohybový úkol bez rušivých zásahů. Trenér požaduje od hráčů přesné a kvalitní 

provedení. (Psotta, Velenský, 2009) 

PC 2. typu – hráči provádí herní činnost za jisté, i když omezené míry náhodně proměn-

livosti situačních podmínek (Psotta, Velenský, 2009). Na hráče působí během zadaného úkolu 

více podnětů, tudíž trenér musí očekávat sníženou kvalitu provedení (Velenský, 1994). 

 Herní cvičení 1. typu a 2. typu 

Odlišnost oproti průpravnému cvičení je v tom, že do herního cvičení vstupuje soupeř. 

Herní cvičení umožňuje osvojování taktického řešení herních situací a provedení příslušných 

herních činností při překonávání soupeře v útočné či obranné fázi (Psotta, Velenský, 2009). 

HC 1. typu – charakteristické přítomností soupeře, předem jsou určené situačně herní 

podmínky i průběh řešení herní situace, soupeřova činnost je vždy omezena. (Fajfer, 2005), 

(Dobrý, 1988) 

HC 2. typu – charakterizovaná přítomností soupeře, náhodně proměnlivé, avšak limito-

vané situačně herní podmínky, které jsou omezeny buď časem, nebo jsou limitovány prosto-

rem. (Fajfer, 2005), (Dobrý, 1988) 
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 Průpravná hry 

Charakterizovány přítomností soupeře, situační neočekávaností a hlavně souvislým her-

ním dějem, v kterém si střídá jak útočná, tak obraná fáze a dále dochází k časově neočekáva-

ným rolím jednotlivých hráčů. Během hry lze měnit pravidla, abychom dosáhli požadovaného 

zatížení nebo zaměření (Dobrý a Semiginovský, 1988). Velenský (2005) uvádí možné úpravy 

pravidel průpravné hry podle požadavku herní praxe, avšak doporučuje zachování základních 

pravidel, aby byla zachována podstata hry. 

Výběr metodicko-organizačních forem je závislý na výkonnosti hráčů, věkové kategorii, 

stavu družstva ročním období a na cílech, kterých chceme dosáhnout. Pro trenéra je velmi 

důležité znát tuto problematiku výborně, aby se nedopouštěl chyb, zejména špatných postupů 

v průběhu tréninku (Fajfer, 2005). 

Tabulka 4. Zastoupení metodicko-organizačních forem v tréninku (6-14 let) 

Věk Průpravná cvičení Herní cvičení Průpravné hry 

6 – 8 15 % 5 % 80 % 

8 – 10 20 % 10 % 70 % 

10 – 12 20 % 30 % 50 % 

12 – 14 25 % 25 % 50 % 

   Votík a Zabalák (2011) 

 

Velenský (1994), Fajfer (2005), Dobrý (1988)  

Sociálně-interakční formy 

Podle Fajfera (2005), Dobrého a Semiginovského (1988) je určujícím hlediskem v soci-

álně –interakčních formách vztah mezi trenérem a hráči a mezi hráči samotnými, jako nositeli 

činností v tréninkovém procesu. Na základě různé úrovně didaktické interakce se SIF dělí na: 

 Hromadné 

Celé družstvo provádí stejnou činnost, která je řízená trenérem. Tato činnost je zároveň 

pod jeho přímou kontrolou. Prováděná činnost žáků může být vykonávána na hlasitý projev 
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trenéra, píšťalku, tlesknutí apod. Na začátku trenér zadá činnost hráčů v daném cvičení, poté 

pozoruje a zároveň opravuje chyby. Tato forma bývá vykonávána ve velkém množství hráčů, 

a tudíž je velmi náročná na organizaci a zejména u dětí je problém v udržení pozornosti. 

Hromadná forma je někdy nezbytná a nelze se bez ní obejít, avšak nesmí být převládající. 

(Fajfer, 2005), (Dobrý a Semiginovský, 1988) Dobrý a Semiginovský (1988) ještě říká, že SIF 

„zatlačuje do pozadí mnohé obsahové aspekty a zejména bioenergetická hlediska. Trenér má 

také malou možnost postihnout individuálně projev hráče.“  

 Skupinové 

Hráči provádí činnost ve skupinách, a proto je komunikace meze trenérem a touto sku-

pinou bohatší na emocionální podněty. Trenér nemusí mluvit tak nahlas, jako v hromadné 

formě, má více příležitostí k pochvale, k vysvětlování detailů a ke koncentraci na ně. Ve sku-

pinové formě je bezproblémová manipulace se zatížením v bioenergetickém smyslu a snižují 

se nároky na organizaci činnosti hráčů. Skupinové formy lze dělit podle hráčského složení na 

formy různorodé, stejnorodé, nediferencované, diferencované, bez spolupráce a se spoluprácí. 

(Fajfer, 2005), (Dobrý a Semiginovský, 1988) 

 Individuální 

Je charakteristická v individuálním přístupu trenéra k žákovi. U každého hráče je odliš-

né tempo vývoje a objevují se u něj individuální fyzické a psychické zvláštnosti. Každý hráč 

by měl mít v týmu roli, kde udržuje své specifické kvality. Dále se individuální forma využívá 

po jakémkoliv delším přerušení tréninku, zejména kvůli zranění (Fajfer, 2005). Trenér by měl 

přicházet za hráčem s různými podněty a úkoly, které by měli směřovat k jeho aktivnímu, 

samostatnému a tvořivému myšlení v průběhu tréninkové jednotky a následně i v utkání 

(Dobrý a Semiginovský, 1988). 

Každá z těchto forem umožňuje různý přístup trenéra v interakci s hráčem. 

Organizační formy 

Podle Fajfera (2005) je určujícím faktorem pro zařazení do této skupiny vnější podmín-

ky. Jedná se o organizační rámec vymezený časově, místně a obsahově. Patří sem: 

a) Tréninková jednotka 

Je hlavní organizační forma. Prostřednictvím hybného aparátu se uplatňují žádoucí 

adaptační podněty. Tréninková jednotka se dělí na úvodní (seznámení s TJ), průpravnou (při-

pravení organismu na zatížení), hlavní (průpravná a herní cvičení, hra) a závěrečnou část (po-
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silování, protažení – uklidnění organismu). Trenér musí brát v potaz čas každého cvičení a 

intenzitu v metodicko-organizačních formách a podle nich pak může zařazovat tyto činnosti 

do odpovídající části tréninkové jednotky. 

b) Tréninkový cyklus 

Tréninkovým cyklem označujeme uzavřený tréninkový celek, v něm se řeší jeden, čí ví-

ce úkolů rozvoje a kultivace herního výkonu jedince či družstva, které spolu zpravidla úzce 

souvisejí (Choutka, Dovalil 1991). V průběhu tréninkového cyklu bychom neměli zapome-

nout na regenerační procedury, dodržování životosprávy a hygieny. Z hlediska času rozlišu-

jeme mikrocyklus ( do 1 týdne), mezocyklus (1-4 týdny), makrocyklus (víceměsíční, roční, 

víceroční). Tréninkový cyklus se upravuje zejména z hlediska mistrovských utkání. 

c) Tréninkové období 

Spojuje několik tréninkových cyklů. Většinou bývá tréninkové období vymezeno tré-

ninkovými cíly, kalendářem utkání, popřípadě reprezentačními povinnostmi. Souhrnem tré-

ninkového období nám vzniká nejvyšší plánovací jednotka nazývaná tréninkový rok. Trénin-

kový rok se z pravidla dělí na období přípravné, hlavní a přechodné. (Dobrý a Semiginovský 

1988) 

d) Tréninkové utkání 

Mělo by být podobné soutěžnímu utkání, občas nazývané všestranná imitace soutěžního 

utkání. Občas se může v něm objevit nižší motivace než v soutěžním utkání, proto je důležité 

občas vstupovat s přesně formulovanými požadavky na výkon a výsledek. (Dobrý a Semigi-

novský 1988) 

e) Soutěžní utkání 

Vyvrcholení každého mikrocyklu v průběhu sezony. Výkon v zápase ovlivňuje průběh 

tréninkového procesu. Důležité já správně naladit formu hráčů na soutěžní utkání, tudíž nesmí 

být unaveni, důležité je aby byli pozitivně naladěni a po kondiční stránce dobře připraveni. 

 

1.7.2 Didaktické metody 

Podle Dobrého a Semiginovského (1988) rozumíme didaktickou metodou účelný a 

promyšlený pohyb, pomocí kterého můžeme úspěšně vyřešit daný úkol a dosáhnout takto vy-

tyčeného cíle. O metodickém konání mluvíme tehdy, když trenér provádí cvičení určitým 
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promyšleným způsobem a zároveň si uvědomuje, o jaký způsob činnosti se jedná (Fajfer, 

2005). Dobrý a Semiginovský (1988) rozdělují didaktické metody do tří kategorií podle krité-

rií: 

a) Struktura herních činností související se vztahem celku a části 

Metody základní: 

o Vcelku – umožňuje trenérovi stanovit počáteční diagnózu, pomocí ní 

můžeme určit obtížná a kritická místa činností. 

o Po částech – předem se skládají vedle sebe stanovené části. Při častém 

používání této metody klademe přílišný důraz na techniku. 

o Progresivního spojování částí v celek – vytváří se dvě části, které spojí-

me a vytvoříme nový celek. Potom nacvičujeme třetí část, ta se spojí s 

předchozí nižším celkem a vytvoří se celek nový. 

Kombinace základních metod: 

o Od celku k částem 

o Od celku k částem a k celku 

o Od částí k celku a částem 

b) Metody koncentrace a distribuce herních činností 

o Koncentrace – zhuštění určité činnosti do jednoho bloku. 

o Distribuce – rozložení činností do menších bloků, mezi něž se zařazuje 

jiná činnost. 

Kombinací koncentrace a distribuce mohou vzniknout další modely vyjadřující různý 

stupeň hustoty v opakování činnosti. (Fajfer, 2005) 

c) Metody manipulace se zatížením v bioenergetickém smyslu 

o S převažujícím alaktátovým krytím (8 – 10 s) 

o S převažujícím laktátovým krytím (45 – 120 s) 

o S převažujícím oxidativním krytím (déle trvající činnost – průpravná hra) 

(Fajfer, 2005) 

Vilímová (2002) dále uvádí tyto metody: se stálými parametry, s proměnlivými parame-

try, bez přídavného odporu, s přídavným odporem, souvisle, přerušovaně, stálou intenzitou, 

proměnlivou intenzitou. 
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K uplatňování správných metod v tréninku se váže pojem metodika. Rozumí se tím 

konkrétní výběr, okruh prostředku, metod a forem, které jsou nejvhodnější věkovým a indivi-

duálním zvláštnostem hráčů při tréninku (Dovalil, 1992). 

1.7.3 Didaktické styly 

Týká se vzájemných vztahů činnosti trenéra i hráče. Představují nepřetržitý proces roz-

hodování. Úspěšnost činnosti trenéra v tréninkovém procesu závisí na tom, jak dokáže své 

svěřence řídit a jak je schopen se rozhodovat, motivovat a ovlivňovat hráče i sebe samého a 

kontrolovat, zda efekty tréninkové jednotky tomu odpovídají. Všechny tyto vazby se vzájem-

ně prolínají. Na trenérovi záleží, jaký poměr rozhodování v tréninkové jednotce přenese na 

hráče. Záleží, jaký didaktický styl trenér zvolí. Každý didaktický styl má za úkol stanovit ur-

čitý cíl týkající se obsahu, ale i chování hráčů v tréninkové jednotce. Častým obměňováním 

stylů předcházíme ke stereotypu. (Buzek a kol. 2007) 

„Klíčem k efektivnímu tréninku (vyučování) je trenérovo rozhodování probíhající podle 

určitého návodu a v daných mezích. Rozhodování trenéra, případně i hráčů a činnosti trenéra 

a hráčů představuju tzv. proměnné didaktického stylu.“ Didaktický styl můžeme chápat ve 

třech rovinách: 

- Model určitého uspořádání těchto proměnných (role trenéra a hráčů) 

- Trenérem zvolený styl rozpracovaný v konspektu dané tréninkové jednotky do ná-

zornější podoby vzhledem k cíli, učivu, konkrétním hráčům a podmínkám 

- Styl v dané tréninkové jednotce realizovaný 

„Každý styl odráží jinou podstatu vztahu mezi trenérem a hráči.“ (Buzek a kol., 2007) 
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Fajfer (2005) popisuje didaktické styly uplatňované ve sportu tyto: 

Tabulka 5. Didaktické styly a činnost rozhodování 

Didaktický styl Rozhodování o průběhu činnosti žáků 

Příkazový Trenér 

Praktický Trenér 

Reciproční Trenér 

Se sebehodnocením Trenér 

S nabídkou Hráč 

S řízeným objevováním Hráč 

Se samostatným objevováním Hráč 

 

Všechny didaktické styly se vzájemně doplňují a jejich přiměřené a variabilní využívání 

je východiskem pro odstranění nežádoucích vyučovacích stereotypů (Psotta, Velenský, 2009). 

Příkazový – podstatou je přímý vztah mezi trenérovým podnětem a žákovou odpovědí. 

Trenér rozhoduje o činnostech, co se bude vykonávat. Určuje sociálně emocionální klima 

v tréninkové jednotce. Od žáka se očekává, že se podřídí pokynům trenéra, které trenér určuje 

a kontroluje (Fajfer, 2005). Příkazový styl se projevuje v dobré formální kázni. Slouží přede-

vším při prvotním seznámením s učivem nebo v nových didaktických situacích a je vhodný 

zejména při rozcvičení (Psotta, Velenský, 2009). 

Praktický – hlavní rozdíl oproti předchozím příkazovému stylu je v tom, že část roz-

hodnutí, které běžně vykonává trenér, se přenáší na hráče. Hráči mají volnější ruku, můžou se 

rozhodovat o provedení úkolu, kdy začnou, jak dané cvičení provedou, v jakém tempu atd. 

Měla by probíhat častá komunikace mezi hráči a trenérem ohledně obsahu tréninkové jednot-

ky a korekce chyb (zpětná vazba). Trenér na začátku vždy vysvětlí podstatu cvičení a průběh, 

poté dohlíží, aby žáci dodržovali pokyny, které jim byly sděleny. Hráči na vlastní iniciativu 

vykonávají danou činnost. Praktický styl podněcuje u hráčů samostatné rozhodování a jejich 

sebeprosazení (Buzek a kol., 2007). 
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Reciproční – didaktická situace je řešena podobně. Významná změna oproti předcho-

zímu stylu se týká nejen žáků, ale i činnosti učitele. Žáci jsou rozděleni do skupin nebo cvičí 

po dvojicích, z toho jeden žák cvičí, druhý pozoruje, hodnotí, opravuje a pomáhá (Psotta, Ve-

lenský, 2009). Učitel v tomto didaktickým stylu pracuje s žákem, který pozoruje a komentuje 

výroky a činnosti sledujícího žáka. Žák se učí vnímat pohybovou kvalitu i odhalovat pohybo-

vé nepřesnosti spolužáků (Fajfer, 2005). Rozšiřuje se aktivní úloha žáka v didaktickém proce-

su. Vstupují do role učitele a vnímají výuku z opačného úhlu pohledu. (Psotta a Velenský, 

2009) 

Se sebehodnocením – po ukončení zadaného úkolu by si měl žák uvědomit, co udělal 

špatně a co naopak dobře. Měl by mít možnost přemýšlet nad svým konáním a konzultovat o 

svém výkonu s učitelem. Žák se také učí korigovat svůj výkon tak, aby poznal, kdy může pře-

jít na další úkoly (Fajfer, 2005). Žákovo sebehodnocení pomáhá učiteli rozpoznat osobnost 

dítěte a napomáhá vést děti k k sebekrtice a poznání svých nedostatků (Psotta a Velenský, 

2009). 

S nabídkou – Buzek a kol. (2007) popisuje specifickou roli trenéra v tomto stylu 

v přípravě úkolu s různou obtížností, s různým taktickým řešením a ve stanovení kritérií 

správného provádění. Na hráčích je důležité rozpoznat obtížnost úkolu, přijmout pro sebe 

optimální variantu a realizovat ji. Buďto trenér nebo sám hráč posoudí, jestli se mu to daří. 

Jestli se hráčům daří, mohou volit obtížnější postupy, v opačném případě je vhodné zvolit 

lehčí variantu úkolu. 

S řízeným objevováním – v tomto stylu je nutné si určit obsah a sled kroků, skládají-

cích se z otázek, které následně vedou hráče k finálnímu řešení (Buzek a kol. 2007).  Při pro-

mýšlení otázek musí trenér či učitel předvídat žákovu odpověď. Pro případ, že by odpovědi 

žáků byly neočekávané nebo nepřesné musí mít trenér (učitel) připravený další doplňující 

otázky (Psotta, Velenský, 2009). Tento styl rozvíjí žákovi myšlenkové pochody a motivuje 

žáky k hledání správného řešení. Užití didaktického stylu s řízeným objevováním ovlivňuje i 

úroveň slovního vyjadřování se žáků, obohacuje jejich slovní zásobu o specifickou tělový-

chovnou terminologii (Fajfer, 2005). 

Se samostatným objevováním – je založen na řešení problémů, kdy od žáka se očeká-

vá, že najde odpověď zcela sám, na rozdíl od předchozího stylu, který umožňoval žáka na 

otázky učitele odpovědět. Jelikož je možné při pohybových činnostech řešit danou situací více 

řešeními, je možnost hledat tu různé alternativy, z kterých lze vybrat tu nejvhodnější. Při ově-

řování tohoto stylu bylo rozpoznáno, že méně nadaní žáci si s řešením problémových úkolů 
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nevěděli rady, a spíše napodobovali nadanější nebo aktivnější spolužáky. (Psotta, Velenský, 

2009)  
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2 Cíl a hypotézy 

2.1 Cíl práce 

Zjistit zastoupení didaktických forem a druhů tréninkových procesů u kategorií starších 

přípravek ve fotbale s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň klubu (profesionální vs. ama-

térský). 

2.2 Hypotézy 

H1  Předpokládáme významně vyšší počet herních cvičení (MOF) u profesionálních 

klubů než u týmů amatérských. 

H2   U hráčů Sparty a Slávie počítáme s vyšším časem cvičení ve skupinových formách 

než u hráčů Aritmy a Motorletu. 

H3   Předpokládáme vyšší čas hromadných cvičení v tréninkové jednotce u amatérských 

klubů než u profesionálních. 

H4     Předpokládáme vyšší čas kondičního tréninku u profesionálních klubů oproti 

amatérským.  

H5 Předpokládáme celkově vyšší čas herních cvičení u AC Sparty Praha než u SK 

Slávie Praha. 

 

Pozn. Významnost naměřených hodnot jsme si stanovili při rozdílu 20 %. 
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3 Metodologie výzkumu 

3.1 Design výzkumu 

Práce byla vedena jako empiricko-teoretický výzkum deskriptivního charakteru. Jako 

vědecká metoda byla použita metoda nepřímého pozorování pomocí videozáznamu. 

 

3.2 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor zahrnoval hráče starších přípravek AC Sparty Praha a SK Slávia 

Praha (profesionálních klubů) a FK Motorletu Praha a SK Aritmy Praha (amatérských klubů). 

Všechny týmy se střetávají ve stejné soutěžní kategorii. Vybrané výkonnostní úrovně by měly 

odrážet možné rozdíly profesionálního přístupu k mládeži a amatérského přístupu. Ve vý-

zkumném souboru bylo natáčeno 8 tréninkových jednotek (u každého týmu dvě tréninkové 

jednotky). V tréninkové jednotce byla natáčena všechna cvičení, která byla následně použita 

pro praktickou část. Ve výzkumném souboru byli od každého klubu dvě tréninkové jednotky.  

Výzkum byl odsouhlasený etickou komisí UK FTVS a rodiče hráčů dali informovaný 

souhlas k natáčení tréninkové jednotky. 

 

3.3 Metody a způsob sběru dat 

Metoda nepřímého pozorování pomocí videokamery byla použita pro záznam sledo-

vých jevů. Celkem bylo shlédnuto a analyzováno 8 tréninkových jednotek. Videozáznamy 

byly natočeny v areálech týmů starších přípravek. Po celou dobu byl snímán průběh celého 

tréninku, všech cvičení. Byl vždy snímán jeden sledovaný hráč a průběh celého cvičení, který 

prováděl. Všechny informace, které jsme natočili, nám zajistili minimalizaci ztráty dat, které 

jsou uváděny jako jeden z negativních stránek pozorování pomocí videozáznamu. Při zpětném 

přehrávání videozáznamu byly sledované jevy zaznamenávány do předem připraveného archu 

a následně tříděny a sumarizovány v excelovém programu v PC.  
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Mezi sledované jevy se v této studii řadí vybrané didaktické formy a druhy tréninko-

vého procesu: 

Zjišťované základní charakteristiky: 

 Počet a čas metodicko-organizačních (PC 1,2, HC 1,2, Průpravná hra) 

 Počet a čas sociálně-interakčních cvičení (hromadná, skupinová, individuální) 

 Počet a čas druhů tréninkového procesu (nácvik, herní trénink, kondiční trénink) 

Zjištění počtu a času metodicko-organizačních forem cvičení v tréninkové jednotce 

(vyjádřeno procenty):  

MOF 

 Pohybové hry (PH) 

 Průpravné cvičení (PC – 1. a 2. typu) 

 Herní cvičení (HC – 1. a 2. typu) 

 Průpravné hry (PH) 

Zjištění počtu a času sociálně-interakčních forem cvičení v tréninkové jednotce (vyjá-

dřeno procenty): 

 SIF 

 Hromadná forma (HF) 

 Skupinová forma (SF) 

 Individuální forma (IF) 

Zjištění počtu a času druhu tréninkového procesu (vyjádřeno procenty): 

 Nácvik 

 Herní trénink (HT) 

 Kondiční trénink (KT) 

 

Vysvětlivky: 

Profesionální kluby – AC Sparta Praha, SK Slávia Praha 

Amatérské kluby – SK Motorlet Praha, SK Aritma Praha 
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3.4 Statické zpracování dat 

Procentuální podíl a aritmetický průměr byly použity, jako základní statistické charakte-

ristiky. Zjištěné výsledky jsou ve výsledkové části práce interpretovány formou tabelární a 

grafickou.  

Pozn. Významnost naměřených hodnot jsme si stanovili při rozdílu 20 %. 
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4 Praktická část 

Jak již bylo zmíněno, v praktické části se zabývám časem, počtem a procentuální statis-

tikou cvičení, které vyjádřím v grafech každého týmů zvlášť, poté udělám komparaci profesi-

onálních klubů mezi sebou a amatérských klubů mezi sebou a nakonec udělám finální kompa-

raci profesionálních klubů oproti amatérským. V tréninkové jednotce rozebírám metodicko-

organizační, sociálně interakční formy a druhy tréninkového procesu. Zejména mě zajímá 

porovnání mezi profesionálními kluby oproti neprofesionálním klubům u starších přípravek. 

Kluby, které jsem si vybral, jsou z Prahy a hrají spolu stejnou výkonnostní soutěž. V Praze je 

veliký výběr, jak profesionálních klubů, tak amatérských s velkou tradicí v Českém fotbale, 

tudíž vybrat si dva nejznámější kluby v Praze byla jasná volba, a proto by v nich měla být i 

největší hráčská i trenérská kvalita. Týmy jsem natáčel v jejich sportovních areálech.  

 

4.1 Celková analýza metodicko-organizačních forem (MOF),  

sociálně-interakčních forem (SIF) a druhy tréninkového 

procesu (DTP) – AC Sparta Praha  

Kvalitativní analýza tréninku 

V prvním tréninku se zaměřili trenéři spíše na různé pohybové hry a kondiční stránku, 

kde převládalo silově – kondiční zaměření. V úvodní fázi trenéři hráče motivovali pohybo-

vými hry, jakou jsou mrazík, baba. Poté se pozornost zaměřovala na kondiční stránku, kde 

hráči prováděli různá cvičení na rychlé nohy, koordinaci, odrazovou sílu. V hlavní fázi pře-

vládali činnosti 1:1 s přepínáním do obranné fáze. Nakonec si hráči zahráli průpravnou hru 6 

+ brankář. 

V druhém tréninku byla více využita možnost tří trenérů, tudíž hráči byli rozděleni do 

skupin, kde nacvičovali různé herní dovednosti s míčem. Následně hráli v omezeném prostoru 

poziční hry 2:2. Na tuto činnost navázali podobnou hrou, akorát 4:2. 

4.1.1 Výsledky 1. tréninku  

V prvním tréninku AC Sparty Praha převládaly zejména pohybové hry (43,8 %), které 

byly následně doprovázeny činností 1:1, tudíž herní činností 2. typu jak můžeme vidět 

v tabulce 6. Ve většině tréninku převládala hromadná forma viz. tabulka 7. V druhu tréninko-

vého procesu si můžeme všimnout převládání herního tréninku (56,2 %) viz. tabulka 8. Pro 
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větší přehled prvního tréninku AC Sparty Praha je možnost, shlédnutí grafu 2, 3, 4, kde mů-

žeme vidět MOF, SIF a DTP vyjádřeny v procentech. 

Tabulka 6. MOF v 1. tréninkové jednotce – AC Sparta Praha 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 5 27,45 43,8 % 

PC 1. typu 

PC 2. Typu 

0 

0 

0 0 % 

HC 1. typu 

HC 2. Typu 

0 

2 

19,15 30,6 % 

Průpravná hra 1 16 25,6 % 

 

Graf 2. Porovnání MOF v 1. tréninkové jednotce - AC Sparta Praha 

 

 

Tabulka 7. SIF v 1. tréninkové jednotce – AC Sparta Praha 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 7 62,10 68,7 % 

Skupinová 4 28,30 31,3 % 

Individuální 0 0 0 % 
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Graf 3. Porovnání SIF v 1. tréninkové jednotce - AC Sparta Praha 

 

 

Tabulka 8. DTP v 1. tréninkové jednotce – AC Sparta Praha 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 0 0 0 % 

Herní trénink 3 35,15 56,2 % 

Kondiční trénink 3 27,40 43,8 % 

 

Graf 4. Porovnání DTP v 1. tréninkové jednotce - AC Sparta Praha 
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4.1.2 Výsledky 2. Tréninku 

Velký rozdílem v druhém tréninku Sparty jsou pohybové hry, kde můžeme vidět v ta-

bulce 9., že nebyla provedena ani jedna pohybová hra. Dále zde můžeme vidět, že činnost 

byla zaměřena spíše na průpravné a herní cvičení. Oproti prvnímu tréninku musíme brát větší 

zřetel i na tabulku 10., kde je vidět, že trénink byl začleněný víceméně skupinovou formou. 

Jak je vidět v tabulce 11. trénink byl zaměřen nejvíc na nácvik herních činností (52,2 %). Pro 

lepší orientaci se můžeme podívat do grafu 5,6,7. 

Tabulka 9. MOF v 2. tréninkové jednotce – AC Sparta Praha 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 0 0 0 % 

PC 1. typu 

PC 2. Typu 

4 

1 

43,30 58,7 % 

HC 1. typu 

HC 2. Typu 

0 

2 

30,50 41,3 % 

Průpravná hra 0 0 0 % 

 

Graf 5. Porovnání MOF v 2. tréninkové jednotce - AC Sparta Praha 
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Tabulka 10. SIF v 2. tréninkové jednotce – AC Sparta Praha 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 2 19,20 23 % 

Skupinová 6 64,20 77 % 

Individuální 0 0 0 % 

 

Graf 6. Porovnání SIF v 2. tréninkové jednotce - AC Sparta Praha 

 

 

Tabulka 11. DTP v 2. tréninkové jednotce – AC Sparta Praha 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 5 43,30 52,2 % 

Herní trénink 2 30,50 36,7 % 

Kondiční trénink 1 9,20 11,1 % 
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Graf 7. Porovnání DTP v 2. tréninkové jednotce - AC Sparta Praha 

 

 

4.1.3 Průměrné výsledky 2. tréninkových jednotek 

V MOF na Spartě z dvou tréninků nejvíce probíhala herní cvičení (36,6 %) a průpravná 

cvičení (31,7 %). Pro lepší orientaci je možno nahlédnout do tabulky 12. Tréninky probíhali 

hromadnou a skupinovou formou viz. tabulka 13. V druhu tréninkového procesu nejvíce pro-

bíhal herní trénink (46, 1 %) – tabulka 14. 

Tabulka 12. Průměrné výsledky  MOF 2. TJ – AC Sparta Praha 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 5 27,45 20,1 % 

PC 1. typu 

PC 2. Typu 

4 

1 

43,30 31,7 % 

HC 1. typu 

HC 2. Typu 

0 

4 

50,05 36,6 % 

Průpravná hra 1 16 11,7 % 
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Graf 8. Porovnání MOF ve 2. tréninkových jednotkách - AC Sparta Praha 

 

 

Tabulka 13. Průměrné výsledky  SIF 2. TJ – AC Sparta Praha 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 9 81,30 46,8 % 

Skupinová 10 92,50 53,2 % 

Individuální 0 0 0 % 

 

Graf 9. Porovnání SIF ve 2. tréninkových jednotkách - AC Sparta Praha 
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Tabulka 14. Průměrné výsledky DTP 2. TJ – AC Sparta Praha 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 5 43,30 29,6 % 

Herní trénink 5 66,05 45,1 % 

Kondiční trénink 4 37 25,3 % 

 

Graf 10. Porovnání DTP ve 2. tréninkových jednotkách - AC Sparta Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,6% 

45,1% 

25,3% 

Druhy tréninkového procesu 

Nácvik 

Herní trénink 

Kondiční trénink 



 

55 

4.2 Celková analýza MOF, SIF a DTP – SK Slávia Praha 

Kvalitativní analýza tréninku 

První trénink na Slávii měl z poloviny kondiční charakter a z druhé poloviny se věnoval 

průpravné hře 3:3 na menším prostoru s narážeči. Na začátku se hráči rozcvičili pomocí atle-

tické abecedy, při které si házely míč (5 m od sebe). Poté se hráči protáhli a následně přešli na 

kondiční stránku tréninku. Hráči prováděli nabíhané rovinky na půlku hřiště (2x), starty při-

bližně na 15 m (7x), 30 metrové běhy s dvěma překážky (7x), 4 překážky – poskoky bokem, 

čelem, otočky z o 360 stupňů přes překážky (10x), 5 poskoků po pravé a levé noze po 10 met-

rovém rozběhu (8x). Ve druhé fázi tréninku přešli na průpravnou hru 3:3 s narážeči, kde bylo 

hřiště rozděleno na tři území, pouze ve středním území byli hráči, v obranném území pouze 

brankáři. Branka platila pouze ze středního území. Hráči si mohli pomoct s narážečem na kra-

ji hřiště, ale měli pouze jeden dotek. 

Trénink měl poměrně slušné tempo a kvalita hráčů k tomu velmi přispěla. Jediné co 

bych provedl jinak, byla návaznost v kondiční stránce cvičení. 

Na začátku druhého tréninku hráči prováděli s asistentem různá cvičení zaměřená na 

vedení míče, zpracování, kličky, při které si rozvíjeli herní dovednosti s míčem. Poté byli roz-

děleni na dvě skupiny, kde hráli herní cvičení. Jedno cvičení probíhalo v omezeném prostoru, 

kde byli tři týmy po třech, a z toho jedna trojice musela chytit míč, ostatních dva týmy si na-

hrávali mezi sebou. Týmy se střídali při chytání míče po 45 s. Druhé herní cvičení probíhalo 

formou 1:1, kdy obránce nahrál útočníkovi a ten se snažil zakončit akci gólem (měl na výběr 

dvě branky, kde stáli brankaři), při ztrátě míče mohl obránce útočit do malé branky obránce. 

Na konci tréninku přišla kondiční trenérka, která s hráči pomocí rolerů prováděla různá cviče-

ní na uvolnění svalů. 

4.2.1 Výsledky 1. tréninku  

V prvním tréninku můžeme vidět v tabulce 15., že v MOF hráči prováděli pouze prů-

pravnou hru. Celý trénink byl prováděn hromadnou formou z poloviny zaměřený na kondiční 

trénink z druhé poloviny na herní trénink. (tabulka 16, 17) Pro lepší orientaci lze nahlédnout 

do grafu 10,11,12. 
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Tabulka 15. MOF v 1. tréninkové jednotce – SK Slávia Praha 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 0 0 0 % 

PC 1. typu 

PC 2. Typu 

0 

0 

0 

0 

0 % 

HC 1. typu 

HC 2. Typu 

0 

0 

0 

0 

0 % 

Průpravná hra 1 29,00 100 % 

 

Graf 11. Porovnání MOF v 1. tréninkové jednotce – SK Slávia Praha 

 

 

Tabulka 16. SIF v 1. tréninkové jednotce – SK Slávia Praha 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 7 63,25 100 % 

Skupinová 0 0 0 % 

Individuální 0 0 0 % 
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Graf 12. Porovnání SIF v 1. tréninkové jednotce – SK Slávia Praha 

 

 

Tabulka 17. DTP v 1. tréninkové jednotce – SK Slávia Praha 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 0 0 0 % 

Herní trénink 1 29,00 47,3 % 

Kondiční trénink 6 32,32 52,7 % 

 

Graf 13. Porovnání DTP v 1. tréninkové jednotce – SK Slávia Praha 
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4.2.2 Výsledky 2. tréninku  

 V druhém tréninku byla v MOF prováděno z větší části herní cvičení druhého typu, kdy 

hráči v jedné skupině hráli 1:1 se zakončením na brankáře a v druhé skupině prováděli cvičení 

6:3 v ohraničeném prostoru. V úvodu byla cvičení zaměřena hromadnou formou, poté spíš 

skupinovou. (tabulka 18,19,20) 

Tabulka 18. MOF v 2. tréninkové jednotce – SK Slávia Praha 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 0 0 0 % 

PC 1. typu 

PC 2. typu 

1 

1 

10,15 26,5 % 

HC 1. typu 

HC 2. typu 

0 

2 

28,10 73,5 % 

Průpravná hra 0 0 0% 

 

Graf 14. Porovnání MOF v 2. tréninkové jednotce – SK Slávia Praha 

 

 

Tabulka 19. SIF v 2. tréninkové jednotce – SK Slávia Praha 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 3 14,05 33,3 % 

Skupinová 2 28,10 66,7 % 

Individuální 0 0 0 % 
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Graf 15. Porovnání SIF v 2. tréninkové jednotce – SK Slávia Praha 

 

 

Tabulka 20. DTP v 2. tréninkové jednotce – SK Slávia Praha 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 2 10,15 26,5 % 

Herní trénink 2 28,10 73,5 % 

Kondiční trénink 0 0 0 % 

 

Graf 16. Porovnání DTP v 2. tréninkové jednotce – SK Slávia Praha 
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4.2.3 Průměrné výsledky 2. tréninkových jednotek 

Tabulka 21. ukazuje, že během sledovaných dvou tréninků nebyla využitá žádná pohy-

bová hra. Nejvíce v metodicko-organizační formě převládalo herní cvičení a průpravná hra. 

Většina cvičení byla prováděna hromadnou formou, nejvíc z nich kondiční trénink, který jsme 

mohli sledovat v prvním tréninku. (tabulka 23)  

Tabulka 21. Průměrné výsledky  MOF 2. TJ – SK Slávia Praha 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 0 0 0% 

PC 1. typu 

PC 2. typu 

1 

1 

10,15 15,1 % 

HC 1. typu 

HC 2. typu 

0 

2 

28,10 41,8 % 

Průpravná hra 1 29,00 43,1 % 

 

Graf 17. Porovnání MOF ve 2. tréninkových jednotkách – SK Slávia Praha 

 

 

Tabulka 22. Průměrné výsledky  SIF 2. TJ – SK Slávia Praha 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 10 77,30 73,3 % 

Skupinová 2 28,10 26,7 % 

Individuální 0 0 0 % 
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Graf 18. Porovnání SIF ve 2. tréninkových jednotkách – SK Slávia Praha 

 

 

Tabulka 23. Průměrné výsledky DTP 2. TJ – SK Slávia Praha 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 2 10,15 10,2 % 

Herní trénink 3 57,10 57,3 % 

Kondiční trénink 6 32,32 32,5 % 

 

Graf 19. Porovnání DTP ve 2. tréninkových jednotkách – SK Slávia Praha 
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4.3 Celková analýza MOF, SIF a DTP – FK Motorlet Praha 

Kvalitativní analýza tréninku 

Tréninky na motorletu byli velmi odlišné zejména v kvalitě a průběhu procesu oproti 

ostatním sledovaným týmům. Intenzita tréninku nebyla tak velká jako u ostatních sledova-

ných. Oba tréninky byli velmi podobné, jak v druhu tréninkových cvičení, tak v intenzitě a 

kvalitě cvičení. I kvalita hráčů nebyla na vysoké úrovni, možná i proto cvičení byla poměrně 

snadná. Trenéři nepraktikovali žádné herní cvičení, což je v této věkové kategorii poměrně 

důležité, a proto si myslím, že tréninky na Motorletu, neodpovídali kvalitou, která by se měla 

v této věkové kategorii a výkonnostní úrovni vidět. 

4.3.1 Výsledky 1. tréninku 

Většina prvního tréninku byla zaměřena na průpravnou hru viz. tabulka 24, kde ze 

všech metodicko-organizačních forem obsahovala 66,5 % času z celé tréninkové jednotky. I 

z tohoto důvodu v SIF můžeme vidět zejména hromadnou činnost a v druhu tréninkového 

procesu převládání herního tréninku. (tabulka 25,26)  

Tabulka 24. MOF v 1. tréninkové jednotce – FK Motorlet Praha 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 0 0 0 % 

PC 1. typu 

PC 2. typu 

0 

2 

17,40 33,5 % 

HC 1. typu 

HC 2. typu 

0 

0 

0 0 % 

Průpravná hra 3 34,49 66,5 % 
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Graf 20. Porovnání MOF v 1. tréninkové jednotce – FK Motorlet Praha 

 

 

Tabulka 25. SIF v 1. tréninkové jednotce – FK Motorlet Praha 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 5 42,49 71 % 

Skupinová 2 17,40 29 % 

Individuální 0 0 0 % 

 

Graf 21. Porovnání SIF v 1. tréninkové jednotce – FK Motorlet Praha 
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Tabulka 26. DTP v 1. tréninkové jednotce – FK Motorlet Praha 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 3 21,55 38,5 % 

Herní trénink 3 34,49 61,5 % 

Kondiční trénink 0 0 0 % 

 

Graf 22. Porovnání DTP v 1. tréninkové jednotce – FK Motorlet Praha 

 

 

4.3.2 Výsledky 2. tréninku  

Druhý trénink na Motorletu byl obdobný tomu prvnímu, tudíž není nutné více rozebírat. 

Pro lepší orientaci můžeme shlédnout grafy 22,23,24. 

Tabulka 27. MOF v 2. tréninkové jednotce – FK Motorlet Praha 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 0 0 0 % 

PC 1. typu 

PC 2. typu 

2 

3 

24,05 46,3 % 

HC 1. typu 

HC 2. typu 

0 

0 

0 0 % 

Průpravná hra 1 27,45 53,7 % 
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Graf 23. Porovnání MOF v 2. tréninkové jednotce – FK Motorlet Praha 

 

 

Tabulka 28. SIF v 2. tréninkové jednotce – FK Motorlet Praha 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 6 48,45 84 % 

Skupinová 2 9,30 16 % 

Individuální 0 0 0 % 

 

Graf 24. Porovnání SIF v 2. tréninkové jednotce – FK Motorlet Praha 
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Tabulka 29. DTP v 2. tréninkové jednotce – FK Motorlet Praha 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 6 25,50 48,2 % 

Herní trénink 1 27,45 51,2 % 

Kondiční trénink 0 0 0 % 

 

Graf 25. Porovnání DTP v 2. tréninkové jednotce – FK Motorlet Praha 

 

 

4.3.3 Průměrné výsledky 2. tréninkových jednotek 

Na můj poměr je veliký chyba nevidět u této věkové kategorie žádné herní cvičení a 

zaměřit většinu tréninku pouze na průpravnou hru, která měla 60,1 % času z celého tréninku. 

Dalším parametrem, který jsme vůbec neshlédli v tréninku je kondiční proces, který byl u 

ostatních klubů vidět. Pro větší přehled můžeme zabrousit do tabulek 30, 31, 32  a grafů 25, 

26 a 27. 

Tabulka 30. Průměrné výsledky  MOF 2. TJ – FK Motorlet Praha 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 0 0 0 % 

PC 1. typu 

PC 2. typu 

2 

5 

41,45 39,9 % 

HC 1. typu 

HC 2. typu 

0 

0 

0 0 % 

Průpravná hra 4 62,34 60,1 % 
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Graf 26. Porovnání MOF ve 2. tréninkových jednotkách – FK Motorlet Praha 

 

 

Tabulka 31. Průměrné výsledky  SIF 2. TJ – FK Motorlet Praha 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 11 91,34 77,1 % 

Skupinová 4 27,10 22,9 % 

Individuální 0 0 0 % 

 

Graf 27. Porovnání SIF ve 2. tréninkových jednotkách – FK Motorlet Praha 
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Tabulka 32. Průměrné výsledky DTP 2. TJ – FK Motorlet Praha 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 9 47,45 43,2 % 

Herní trénink 4 62,34 56,8 % 

Kondiční trénink 0 0 0 % 

 

Graf 28. Porovnání DTP ve 2. tréninkových jednotkách – FK Motorlet Praha 
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4.4 Celková analýza MOF, SIF a DTP – SK Aritma Praha 

Kvalitativní analýza tréninku 

První trénink na Aritmě byl v úvodní části veden hromadnou formou, kdy hráči prová-

děli různé vedení míče v menším prostoru. Hráči se navzájem prolínali a ještě museli provádět 

klamavé pohyby, u tyčí, které byli v tomto prostoru zapíchnuté. Trenéři pro rozvoj reakčních 

smyslů využili pohybovou hru (molekuly), kdy se hráči na pokyn měli spojit k sobě. Poté hrá-

li babu, kdy se hráči drželi ve trojicích za ruce a ve zmenšeném prostoru, střídali se v chytání. 

Dalším cvičením, ještě v úvodní fázi bylo bago, kdy hráči hráli po hřišti 3 na 1, po určité době 

i 3 na 2. V hlavní fázi tréninku, byli hráči rozděleni do dvou skupin, jedna skupina prováděla 

nácvik (průpravné cvičení), kdy po uvolnění se a následné narážečce probíhala střelba a druhá 

skupina měla kondiční trénink. Po ukončení si hráči zahráli opět bago 3 na 1. Poté se skupiny 

vyměnily. V druhé fázi hlavního tréninku se skupiny opět otočili, první skupina prováděla 

herní cvičení a druhá skupina opět kondiční cvičení, následně se vyměnili. Nakonec probíhala 

průpravná hra 4:4 na menším prostoru. V závěrečné fázi se hráči protáhli s trenérem, který se 

soustřeďoval na kondiční stránku tréninku, a poté si hráči zkusili ještě na pobavení dribling. 

Druhý trénink měl na starosti pouze jeden trenér, proto byl trénink veden hromadnou 

formou. Počasí bylo tropické, tudíž trenér často posílal své svěřence se napít. Rozběhání bylo 

podobnou formou jako v předchozím tréninku (vedení míče – pohybové hry). Zpočátku hlavní 

části tréninku bylo jednoduché průpravné cvičení a poté byl trénink zaměřen zejména na herní 

cvičení (1:1) po osobních soubojích. Nakonec si mužstvo zahrálo chvilku průpravnou hru 6:6. 

 

4.4.1 Výsledky 1. tréninku  

První sledovaný trénink na Aritmě byl z mého hlediska nejkvalitnější, i tabulky 33,34 a 

35 tomu vypovídají. Mohli jsme vidět zde pestrou činnost MOF, skupinovou i hromadnou 

formu a v tréninku byla vidět jak kondiční stránka, tak herní stránka. V grafech 28, 29, a 30 

máme celý trénink vyjádřený v procentech. 
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Tabulka 33. MOF v 1. tréninkové jednotce – SK Aritma Praha 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 2 6,15 12,4 % 

PC 1. typu 

PC 2. typu 

0 

2 

10,15 20,4 % 

HC 1. typu 

HC 2. typu 

0 

5 

20,09 40,3 % 

Průpravná hra 1 13,40 27 % 

               

Graf 29. Porovnání MOF v 1. tréninkové jednotce – SK Aritma Praha 

   

 

Tabulka 34. SIF v 1. tréninkové jednotce – SK Aritma Praha 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 5 20,35 24 % 

Skupinová 6 64,45 76 % 

Individuální 0 0 0 % 
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Graf 30. Porovnání SIF v 1. tréninkové jednotce – SK Aritma Praha 

 

 

Tabulka 35. DTP v 1. tréninkové jednotce – SK Aritma Praha 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 2 10,15 13,8 % 

Herní trénink 7 41,30 56 % 

Kondiční trénink 2 22,30 30,2 % 

 

Graf 31. Porovnání DTP v 1. tréninkové jednotce – SK Aritma Praha 
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4.4.2 Výsledky 2. tréninku 

I  přes to, že v druhém tréninku byl trenér sám, připravil si kvalitní a intenzivní trénink, 

kde převládala široká škála cvičení zaměřená zejména herní formou viz. tabulka 36. 

Tabulka 36. MOF v 2. tréninkové jednotce – SK Aritma Praha 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 3 12,30 23,4 % 

PC 1. typu 

PC 2. typu 

0 

1 

7,15 13,6 % 

HC 1. typu 

HC 2. typu 

2 

3 

27,05 51,5 % 

Průpravná hra 1 6 11,4 % 

 

Graf 32. Porovnání MOF v 2. tréninkové jednotce – SK Aritma Praha 

 

 

Tabulka 37. SIF v 2. tréninkové jednotce – SK Aritma Praha 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 10 53,15 100 % 

Skupinová 0 0 0 % 

Individuální 0 0 0 % 
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Graf 33. Porovnání SIF v 2. tréninkové jednotce – SK Aritma Praha 

 

 

Tabulka 38. DTP v 2. tréninkové jednotce – SK Aritma Praha 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 1 7,15 17,8 % 

Herní trénink 6 33,05 82,2 % 

Kondiční trénink 0 0 0 

 

Graf 34. Porovnání DTP v 2. tréninkové jednotce – SK Aritma Praha 
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4.4.3 Průměrné výsledky 2. tréninkových jednotek 

Během dvou tréninku jsme mohli vidět širokou škálu MOF. Tak jak zmiňuje Plachý a 

Procházka (2014), že by mělo být v tréninku starších přípravek 50 % herních cvičení, tak to 

v tréninku Aritmy poměrně odpovídalo, jak můžeme vidět v tabulce 39 i následném grafu 35. 

V obou trénincích jsme mohli vidět kvalitní cvičení zaměřené jak na nácviky, herní a kondiční 

stránku viz. tabulka 39,40,41.   

Tabulka 39. Průměrné výsledky  MOF 2. TJ – SK Aritma Praha 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 5 18,45 18 % 

PC 1. typu 

PC 2. typu 

0 

3 

17,30 16,9 % 

HC 1. typu 

HC 2. typu 

2 

8 

47,14 46% 

Průpravná hra 2 19,40 19% 

 

Graf 35. Porovnání MOF ve 2. tréninkových jednotkách – SK Aritma Praha 

 

 

Tabulka 40. Průměrné výsledky  SIF 2. TJ – SK Aritma Praha 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 15 73,50 53,3 % 

Skupinová 6 64,45 46,7 % 

Individuální 0 0 0 % 
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Graf 36. Porovnání SIF ve 2. tréninkových jednotkách – SK Aritma Praha 

 

 

Tabulka 41. Průměrné výsledky DTP 2. TJ – SK Aritma Praha 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 3 17,30 15,2 % 

Herní trénink 13 74,35 65,2 % 

Kondiční trénink 2 22,30 19,6 % 

 

Graf 37. Porovnání DTP ve 2. tréninkových jednotkách – SK Aritma Praha 
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4.5 Porovnání profesionálních a amatérských klubů u starších 

přípravek 

Z osmi sledovaných tréninků musím říct, že se mi nejvíce líbil průběh v tréninku SK 

Aritmy Praha, zejména z hlediska pestrosti cvičení. Myslím si, že kdyby na druhém tréninku 

nebyl hlavní trenér sám, byla by kvalita tréninkového procesu ještě lepší, ale i tak si trenér 

s tréninkovou jednotkou výborně poradil. Z hlediska průběhu a kvality procesu trénování jed-

noznačně největší parametry splňuje AC Sparta Praha, která má na Strahově neuvěřitelné 

podmínky pro mládež, jak ve formě herních ploch, tak v počtu trenérů, kde jsme mohli vidět, 

že na každý tým jsou přiděleni tři trenéři. Tréninky na SK Slávia Praha splnili taky veškeré 

kritéria, mohli jsme zde vidět jak herní cvičení, kondiční trénink, akorát mi přišla, že občas 

nebyla zvolena vhodná didaktická forma. Jednoznačně nejslabší tréninkové jednotky byli vi-

děny na FK Motorletu, kde tréninky byli totožné, založené zejména na průpravné hře, kde 

hráči hráli v dlouhém intervalu hru bez žádných obměn. 

 

4.5.1 Tréninkové jednotky AC Sparty Praha a SK Slávia Praha 

(profesionální kluby) 

V profesionálních klubech můžeme vidět, že byly využity všechny MOF, tak druhy tré-

ninkového procesu v poměrně velikém časovém zastoupení. Nejvíc jsme mohli vidět HC 2. 

typu, které je u starších přípravek nezbytných, tudíž tréninky splnili očekávání. Pro vyhodno-

cení výsledků se můžeme podívat do tabulek 42, 43, 44 a do grafů 38, 39, 40. 

Tabulka 42. Průměrné výsledky  MOF 4. TJ – profesionální kluby 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 5 27,45 13,5 % 

PC 1. typu 

PC 2. typu 

5 

2 

53,45 26,2 % 

HC 1. typu 

HC 2. typu 

0 

6 

78,15 38,3 % 

Průpravná hra 2 45 22 % 
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Graf 38. Porovnání MOF ve 4. tréninkových jednotkách – profesionální kluby 

 

 

Tabulka 43. Průměrné výsledky  SIF 4. TJ – profesionální kluby 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 19 159 56,8 % 

Skupinová 12 121 43,2 % 

Individuální 0 0 0 % 

 

Graf 39. Porovnání SIF ve 4. tréninkových jednotkách – profesionální kluby 
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Tabulka 44. Průměrné výsledky DTP 4. TJ – profesionální kluby 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 7 53,45 21,7 % 

Herní trénink 8 123,15 50,1 % 

Kondiční trénink 10 69,32 28,2 % 

 

Graf 40. Porovnání DTP ve 4. tréninkových jednotkách – profesionální kluby 
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4.5.2 Tréninkové jednotky SK Aritmy Praha a SK Motorletu Praha 

(Amatérské kluby) 

U amatérských týmů hlavní čas strávený v tréninku byl zaměřen průpravnou hrou (39,7 

%), která byla soustředěna hromadnou formou viz. tabulky 45, 46. 

Tabulka 45. Průměrné výsledky  MOF 4. TJ – Amatérské kluby 

MOF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Pohybové hry 5 18,45 8,9 % 

PC 1. typu 

PC 2. typu 

2 

8 

59,15 28,6 % 

HC 1. typu 

HC 2. typu 

2 

8 

47,14 22,8 % 

Průpravná hra 6 82,14 39,7 % 

 

Graf 41. Porovnání MOF ve 4. tréninkových jednotkách – amatérské kluby 

 

 

Tabulka 46. Průměrné výsledky  SIF 4. TJ – Amatérské kluby 

SIF Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Hromadná 26 165,24 64,3 % 

Skupinová 10 91,55 35,7 % 

Individuální 0 0 0 % 
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Graf 42. Porovnání SIF ve 4. tréninkových jednotkách – amatérské kluby 

 

Tabulka 47. Průměrné výsledky DTP 4. TJ – Amatérské kluby 

Druhy tréninkového 

procesu 

Počet cvičení Celkový čas 

(minuty) 

Procento z celé tréninkové jednotky % 

(čas) 

Nácvik 12 65,15 29 % 

Herní trénink 17 137,09 61,1 % 

Kondiční trénink 2 22,30 9,9 % 

 

Graf 43. Porovnání DTP ve 4. tréninkových jednotkách – amatérské kluby 
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4.5.3 Komparace profesionálních a amatérských klubů 

Porovnání starších přípravek profesionálních a amatérských klubů můžeme přehledně 

vidět v tabulkách 48, 49, 50 a grafech 44, 45, 46. Nejvíc vypovídající hodnota ze všech měře-

ných věci je dle mého názoru herní cvičení, kde můžeme vidět u profesionálních klubů 38,3 

% a u amatérských klubů 22,8 %, i přes větší počet herních cvičení u amatérských týmů je 

větší procento u profesionálních klubů viz. tabulka 48. 

Tabulka 48. Komparace profesionálních a amatérských klubů - MOF 

MOF Počet cvičení 

(profesionální 

kluby) 

Počet cvičení 

(amatérské 

kluby) 

Celkový čas 

v minutách 

(profesio-

nální kluby) 

Celkový 

čas 

v minutách 

(amatérské 

kluby) 

Procento z celé 

tréninkové 

jednotky 

(profesionální 

kluby) 

Procento z celé 

tréninkové jed-

notky  

(amatérské 

kluby)   

Pohybové 

hry 

5 5 28 19 13,5 % 8,9 % 

PC 1. typu 

PC 2. typu 

5 

2 

2 

8 

54 59 26,2 % 28,6 % 

HC 1. typu 

HC 2. typu 

0 

6 

2 

8 

78 47 38,3 % 22,8 % 

Průpravná 

hra 

2 6 45 82 22 % 39,7 % 
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Graf 44. Porovnání profesionálních a amatérských klubů - MOF 

 

 

Tabulka 48. Komparace profesionálních a amatérských klubů - SIF 

SIF Počet cvičení 

(profesionální 

kluby) 

Počet cvičení 

(amatérské 

kluby) 

Celkový čas 

v minutách 

(profesio-

nální kluby) 

Celkový čas 

v minutách 

(amatérské 

kluby) 

Procento 

z celé trénin-

kové jednotky 

(profesionální 

kluby) 

Procento 

z celé trénin-

kové jednotky  

(amatérské 

kluby)   

Hromadná 19 26 159 165 56,8 % 64,3 % 

Skupinová 12 10 121 92 43,2 % 35,7 % 

Individuální 0 0 0 0 0 % 0 % 
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Graf 45. Porovnání profesionálních a amatérských klubů - SIF 

 

 

Tabulka 49. Komparace profesionálních a amatérských klubů - DTP 

DTP Počet cvičení 

(profesionální 

kluby) 

Počet cvičení 

(amatérské 

kluby) 

Celkový čas 

v minutách 

(profesio-

nální kluby) 

Celkový čas 

v minutách 

(amatérské 

kluby) 

Procento 

z celé trénin-

kové jednotky 

(profesionální 

kluby) 

Procento 

z celé trénin-

kové jednotky  

(amatérské 

kluby)   

Nácvik 7 12 54 65 21,7 % 29 % 

Herní 

trénink 

8 17 123 137 50,1 % 61,1 % 

Kondiční 

trénink 

10 2 70 22 28,2 % 9,9 % 
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Graf 46. Porovnání profesionálních a amatérských klubů - DTP 
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5 Diskuze 

  

V diplomové práci jsem se zaměřil na analýzu tréninkové jednotky u starších přípravek 

profesionálních a amatérských klubů. Formou nepřímého pozorování pomocí videozáznamu 

jsem analyzoval u každého ze 4 sledovaných klubů dva tréninky, kde jsem se soustředil na 

metodicko-organizační formy, sociálně-interakční formy a druhy tréninkového procesu. U 

všeho budeme sledovat čas a počet cvičení. Pro rozbor jsem si vybral starší přípravky z Prahy 

z profesionálních klubů (AC Sparta Praha, SK Slávia Praha) a amatérských klubů (FK Motor-

let Praha, SK Aritma Praha). Všechny týmy hrají stejnou výkonnostní soutěž. Z profesionál-

ních klubů má Sparta a Slávie jedno z nejlepších fotbalových zázemí v republice, a proto jsem 

si vybral tyto dva týmy a Motorlet a Aritma jsou pravidelný účastnici divizní soutěže (Muži) a 

v Praze mají taky své jméno.  

Z osmi sledovaných tréninků jsem mohl vidět spoustu odlišností, jak v přístupu trenéra, 

přístupu hráčů, obsahu tréninkové jednotky, délce tréninkové jednotky a spousty dalších 

aspektů. Velký rozdíl v profesionálních klubech byl zejména v počtu trenérů, kde jsme mohli 

u AC Sparty Praha vidět obě tréninkové jednotky jednoho hlavního trenéra a dva asistenty, 

plus na první trénink přišel i kondiční trenér. U Slávie tomu bylo podobně, kdy první trénink 

byl hlavní trenér a jeden asistent, plus kondiční trenér. U SK Aritmy Praha byl první trénink 

hlavní trenér a asistent, který se staral spíše o kondiční stránku a druhý trénink měl na starosti 

pouze hlavní trenér. FK Motorlet Praha trénovali obě tréninkové jednotky dva trenéři, jeden 

hlavní a asistent.    

V tréninkových jednotkách jsem mohl sledovat všechny metodiko-organizační formy, u 

sociálně-interakčních forem jsem v žádném případně neviděl individuální přístup, jinak u pro-

fesionálních klubů, kde můžeme vidět více trenérů, zejména u Sparty převládala skupinová 

forma tréninku. V druzích tréninkového procesu jsem se setkal s nácvikem, zejména při prů-

pravných cvičení, dále s herním tréninkem, kde u profesionálních klubů převládali spíše delší 

herní cvičení, u amatérských převládala spíše forma průpravný hry. S kondiční stránkou jsme 

se setkali u obou profesionálních klubů a u SK Aritmy Praha, kde hráči prováděli různé starty, 

rychlé nohy, odrazy atd. Jediné, kde jsme se s kondičním tréninkem nesetkali, bylo u FK Mo-

torlet Praha. 

V porovnání profesionálních klubů AC Sparty Praha a SK Slávie Praha vyšlo, že trénin-

ky na Spartě byli mnohem delší, tudíž byl i větší počet metodicko-organizačních cvičení. Tre-
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néři Sparty využívali na začátku prvního tréninku pohybové hry, které hráče velmi motivovali 

v dalším působení. Ve Slávii jsme se nesetkali ani s jednou pohybovou hrou. Významní rozdíl 

jsme viděli v průpravných cvičeních, kdy Sparta využívala tuto MOF v 31 % a Slávie 15,1 %. 

Další významný rozdíl byl v průpravné hře, kde Slavie praktikovala tuto MOF 43,1 % a Spar-

ta 11,7 %. Jelikož na Spartě byli minimálně tři trenéři, hodně cvičení byli ve skupinové formě, 

kdy každý trenér měl svojí skupinu. Ve Slávii jsme se taky setkali se skupinovou formou, 

akorát v menším čase. Z procentuální hodnoty celkového času tréninku jsme viděli významný 

rozdíl v nácviku, kdy Sparta měla 29,6 % a Slávie 10,2%. Jinak herní trénink byl procentuálně 

vyšší u Slávie, taktéž i kondiční trénink měl vyšší procento z celkového času tréninku, ale 

jelikož Sparta měla delší tréninky, tak časově jsou tyto komponenty podobné, spíše Sparta 

prováděla delší dobu cvičení. 

V porovnání amatérských klubů FK Motorletu Praha a SK Aritmy Praha byl nejvý-

znamnější rozdíl v pohybových hrách, kdy Aritma praktikovala tuto činnost 18 % natož Mo-

torlet vůbec. Totéž můžeme vidět u herních cvičení, kdy na Aritmě tato forma byla prováděna 

ze 47 % a u Motorletu opět vůbec. Motorlet měl největší zastoupení oproti Aritmě 

v průpravném cvičení (40 %) a v průpravný hře, kterou využívali z 60 %. Na Aritmě bylo 

zastoupení sociálně-interakční formy podobné, jak u hromadné formy, tak u skupinové se 

blížilo 50 %. Na Motorletu preferovali zejména hromadnou formu využívanou 77 %. 

V druzích tréninkového procesu probíhal u Motorletu nejvíce herní trénink (62%), zejména 

kvůli dlouhým průpravným hrám a nácvik využívaný 47 %. Aritma v tréninkovém procesu 

využívala herní trénink (65%), podobně jak Motorlet, ale spíše kvůli herním cvičením. Zbytek 

tréninkového procesu probíhal v nácviku a kondiční struktuře. 

Komparace profesionálních klubů a amatérských měla nejvýznamnější rozdíl v herních 

cvičení, jenž bylo u Sparty a Slávie 38,3 % oproti 22,8 Motorletu a Aritmy. Naopak amatér-

ský kluby využívali více průpravnou hru (39,7 %) oproti 22 % Sparty a Slávie. V sociálně-

interakčních formách nebyl žádný významný rozdíl, akorát profesionální kluby více využívají 

skupinovou formu. Významného rozdílu jsme si mohli všimnout u tréninkového procesu, kdy 

profesionální kluby využívají více kondiční trénink než amatérské (28 % ku 10 %). 

Z dosažených výsledků můžeme vidět, že rozdíly u starších přípravek u profesionálních 

klubů oproti amatérským nejsou zdaleka tak velké, jak bych očekával. Jediné, kde kvalita byla 

opravdu nižší, bylo u FK Motorletu, jinak tréninkové jednotky odpovídali mým představám.  
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V práci jsme si určili pět hypotéz, u kterých jsem předpokládal, že by mohli vyjít podle 

mých představ. 

Hypotéza 1 - Předpokládáme významně vyšší čas herních cvičení (MOF) u profesio-

nálních klubů než u týmů amatérských. 

Tato hypotéza se nám potvrdila, tak jak jsem si představoval, protože celkový čas her-

ních cvičení u profesionálních klubů byl 78 minut, což bylo u celkového času profesionálních 

klubů 38,3 % z celkového času 4 tréninkových jednotek. U hráčů Motorletu a Aritmy jsme 

mohli vidět větší počet herních cvičení, ale v menším časovém intervalu, tudíž měli pouze 

22,8 % (47 minut) z celkového času 4 tréninků amatérských klubů. (hypotéza 1 potvrzena) 

 

Hypotéza 2 - U hráčů Sparty a Slávie počítáme s vyšším počtem cvičení ve skupino-

vých formách než u hráčů Aritmy a Motorletu. 

Hráči Sparty a Slávie prováděli v sociálně-interakční formě 12 skupinových cvičení 

(121 minut – 43,2 %), což bylo více než u hráčů Aritmy a Motorletu, kde jsem mohl shléd-

nout 10 skupinových cvičení (92 minut – 35,7 %) z celkového času tréninkových jednotek 

profesionálních a amatérských klubů. Tato hypotéza vyšla také podle mých představ jak 

v počtu, tak i v procentech celkového času. (hypotéza 2 potvrzena) 

 

Hypotéza 3 - Předpokládáme vyšší čas hromadných cvičení v tréninkové jednotce u 

amatérských klubů než u profesionálních. 

I u této hypotézy vyšli výsledky podle mých představ, i když to bylo velmi těsné. U 

amatérských klubů můžeme vidět v tabulce 46., že hromadná forma byla více využita, než u 

profesionálních klubů. Celkový čas hromadné formy u amatérských klubů je 165 minut (64,3 

% - 26 cvičení) oproti 159 minutám (56,8 % - 19 cvičení) profesionálním.  

(hypotéza 3 potvrzena) 

 

Hypotéza 4 - Předpokládáme vyšší čas kondičního tréninku u profesionálních klubů 

oproti amatérským.  

Tuto hypotézu jsem předpokládal na základě většího finančního zázemí, kdy profesio-

nální kluby si mohou více dovolit i kondiční trenéry, jak jsme mohli vidět u Sparty a Slávie. U 
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profesionálních klubů byl celkový čas kondičního tréninku 69 minut (28,2 % - 10 cvičení) 

oproti 22 minutám (9,9 % - 2 cvičení) amatérským klubům. U amatérských klubů jsme kon-

diční stránku viděli pouze u SK Aritmy Praha. (Hypotéza 4 potvrzena) 

 

Hypotéza 5 - Předpokládáme celkově vyšší čas herních cvičení u AC Sparty Praha než 

u SK Slávie Praha. 

Jediná hypotéza, kde jsem porovnával týmy z profesionálních klubů mezi sebou. Jelikož 

AC Sparta Praha má jedno z nejlepších sportovních zázemí v republice, možná vůbec to nej-

lepší, počítal jsem, že bude ve většině činností v tréninkové jednotce nejlepší. SK Slávie Pra-

ha se snaží v poslední době hodně zlepšit přístup k mládeži, možná i kvůli novému investoro-

vi, který přispěl i ke kvalitě dospělého fotbalu ve Slávii. I poslední hypotéza vyšla podle před-

stav, zejména z toho důvodu, že Sparta měla jednoznačně delší tréninkové jednotky, tak moh-

la zapojit více času do všech MOF, a proto to bylo znát u herního cvičení, kdy prováděla tuto 

činnost 50 minut (4 cvičení – 36,6 %), u Slávie vyšlo procento dokonce vyšší z celkového 

času tréninku, ale jelikož byl trénink kratší, tak i herní cvičení bylo menší dobu a to 28 minut 

(2 cvičení – 41,8 %). (Hypotéza potvrzena) 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat tréninkovou jednotku v přípravkové kategorii u 

profesionálních klubů (AC Sparty Praha, SK Slávia Praha) a amatérských klubů (FK Motorlet 

Praha, SK Aritma Praha). Hlavním důvodem výběru těchto týmů bylo, že jsou z Prahy a mají 

kvalitní zázemí jak v mužské kategorii, tak mají kvalitní mládež. Mezi sledované jevy patří 

metodicko-organizační formy, sociálně-interakční formy a druhy tréninkového procesu. Hod-

notil jsem počet a celkový čas cvičení, který jsem upravil v tabulkových formách a následně i 

grafu. 

Důležitým zřetelem pro trenéry je aktivita hráčů v tréninku, proto je důležité znát různé 

formy, metody a styly, které je nutné obměňovat, aby trénink splnil požadavky sportovního 

tréninku. Zpětná vazba pro trenéry je velmi důležitá, aby mohli v případě malé aktivity měnit 

tréninkové formy a procesy. 

Mohl jsem vidět 8 tréninkových jednotek, jak u profesionálních klubů, tak u amatér-

ských. Musím říct, že taková odlišnost v tréninkové jednotce není, až na to, že ve Spartě a 

Slávii je možnost pro více trenérů. V obou případech mě velmi zaujal tréninkový proces 

Aritmy, přičemž druhý trénink měl na starosti pouze hlavní trenér, i tak se toho hlavní trenér 

chopil velmi dobře, využil veškerá možná metodicko-organizační formy. Od začátku tréninku 

hráči prováděli různé nácviky ve vedení míče s klamavými pohyby, plus do toho hrajli pohy-

bové hry, které žáky motivovali v další části tréninkové jednotky. Trenér preferoval i spoustu 

herních cvičení. V prvním tréninku měl ještě asistenta, který se postaral spíše o kondiční 

stránku. Trénink Aritmy byl pro mě velkým překvapením, a musím říct, že se vyrovnal profe-

sionálním klubům. Sledované tréninky Slávie byly zaměřeny na herní formy a kondiční strán-

ku. Z toho vyplynul první trénink, kde polovina byla kondiční trénink a druhá polovina prů-

pravná hra. Druhý trénink trenéři spíše zaměřili na herní cvičení, kdy převládali souboje 1:1. 

Jednoznačně nejdelší tréninky měla AC Sparta Praha, a proto využili také nejvíce času pro 

všechny metodicko organizační formy, tak sociálně interakční, kromě individualní, která ne-

byla vidět v žádném případě z osmi tréninků. V prvním tréninku byli dokonce čtyři trenéři, 

když počítám, že v průběhu tréninku přišel i kondiční trenér. Jinak u týmu byl jeden hlavní 

trenér a dva asistenti, který v prvním tréninku nebyli moc využiti. Naopak v druhém tréninku 

byli trenéři v zápřahu od začátku až do konce, jelikož využívali skupinovou formu. Každý 

trenér měl svou skupinu, kde zdokonaloval herní dovednosti hráčů zejména v herním cvičení. 

Největší zklamání ze všech tréninků bylo na FK Motorletu Praha, kde tréninky nebyli moc 
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připravené a byli založené pouze na průpravném cvičení, tudíž hráči nebyli moc aktivní, a 

nedostali se tolik na míč. Nakonec hráli dlouhou průpravnou hru, která neměla žádné obměny. 

Na můj vkus to bylo pro hráče moc stereotypní.  

Z hlediska profesionality a připravenosti jednoznačně nejlepší trénink byl na Spartě, do-

pomáhají k tomu tréninkové plochy i více trenérů než u ostatních družstev. Jinak bych zejmé-

na u Aritmy ocenil přístup k této věkové kategorii, která odpovídala všem didaktickým for-

mám. Mohl jsem sledovat různé didaktické postupy trenérů, a musím říct, že kvalita tréninku 

až na Motorlet velmi pozitivně překvapila. 

Na závěr bych chtěl říct, že je třeba začlenit více mladých trenérů do tréninků, tak jak 

jsem to mohl vidět u Sparty, kde byli dva velmi mladí trenéři, který často opravovali hráče, 

aby cvičení prováděli bez chyb. Byli velmi aktivní, často praktikovali i názornou ukázku, kte-

rá v této věkové kategorii hráčům více dopomůže než slovní pokyny. Trenéři různě motivova-

li hráče, snažili se je neustále chválit, což hráče posouvalo k lepší práci v tréninku. Trenér by 

měl volit a střídat takové didaktické metody, formy a styly, které jsou pro jeho věkovou kate-

gorii vhodné, a proto je důležité znát tyto didaktické aspekty velmi dobře, jinak by se mohlo 

stát, že tréninky bude poměrně stereotypní. Například jak zmiňuje Plachý a Procházka (2014), 

že by měli být herní cvičení v tréninku starších přípravek kolem 50 %. Zbytek tréninku by 

měl převládat průpravným cvičením, plus kondičním tréninkem.  

Z mých výsledků vyplývá, že by trenéři měli více využívat herních cvičení (1:1, 2:1 

atd.), jelikož u profesionálních klubů bylo herní cvičení necelých 39 % a u amatérských klubů 

pouze 22,8 %, tudíž podle literatury jsou moje sledované výsledky nedostačující pro věkovou 

kategorii starších žáků. 
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