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ANOTACE 

V bakalářské práci se zabývám rozvojem pohybových schopností a fotbalových dovedností 

u dětí od 6 do 7 let v rámci fotbalového tréninku. Zkoumal jsem, do jaké míry se mohou 

projevit změny v trénovanosti dětí po dobu šesti měsíců pravidelného tréninku. Teoretická 

část je zaměřena na charakteristiku fotbalu, mladšího školního věku, na sportovní přípravu, 

pohybové schopnosti a dovednosti, motorické testování a tréninkový proces. Ve výzkumné 

části se věnuji metodám a postupům práce, charakteristice výzkumného vzorku, realizaci 

šesti operativních tréninkových plánů a interpretaci výsledků výzkumu.    

KLÍČOVÁ SLOVA 

fotbal, trénink, kategorie U7, pohybové schopnosti, fotbalové dovednosti 

ANNOTATION 

My bachelor thesis deals with the development of physical abilities and football skills at 

children from 6 to 7 years in football training. I examined at changes in children´s training 

for six months. The theoretical part is focused on the characteristics of football, younger 

school age, sports training, physical abilities and skills, motoric testing and training process. 

In the research part I deal with methods and work process, characteristics of research sample, 

implementation of six operational training plans and interpretations of research results.    
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá trénováním šestiletých a sedmiletých dětí ve fotbale a 

testováním výkonů dětí. Zkoumá, do jaké míry se mohou projevit změny v pohybových 

schopnostech a fotbalových dovednostech po splnění šesti operativních tréninkových plánů, 

které jsou vytvořeny po nastudování odborné literatury.  

Mojí motivací pro sepsání práce bylo trenérské působení u mladší přípravky kategorie U7. 

V posledních letech se sice výrazně zlepšila práce s nejmladšími adepty fotbalu 

v přípravkách, ale stále chybí dostatek odborné literatury, zabývající se trénováním dětí ve 

fotbalových přípravkách. Z mého trenérského pohledu je důležité neustále sledovat nové 

trendy v trénování přípravek, i pro tento účel slouží má bakalářská práce, která mapuje 

nejnovější doporučení pro obsah a strukturu tréninku u mladší přípravky a nabízí ověření 

vytvořených operativních tréninkových plánů.  

Práce je rozdělena do 9 kapitol, které na sebe vzájemně navazují. Ve druhé kapitole popisuji 

cíl a problém práce. Ve třetí kapitole charakterizuji fotbal, zmiňuji minifotbal a výčet 

pravidel, které by děti v této věkové kategorii měly znát. Dále charakterizuji sportovní 

přípravu dětí, mladší školní věk, pohybové schopnosti a fotbalové dovednosti, tréninkový 

proces ve fotbale a nakonec uvádím motorické testování.  Ve čtvrté kapitole uvádím tři 

hypotézy, které jsem si stanovil a pomoci nichž se snažím ukázat, že můj tréninkový plán, 

který se skládá z šesti operativních tréninkových plánů, má vliv na zlepšení pohybových 

schopností a fotbalových dovedností. V páté kapitole se zabývám výzkumem, popisuji 

výzkumný vzorek a testy, které používám pro srovnání pohybových schopností a 

fotbalových dovedností, dále uvádím realizaci šesti měsíčního tréninkového plánu a 

předkládám výsledky testování. Nakonec vedu diskuzi o stanovených hypotézách a 

rekapituluji celý průběh testování.     
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2 CÍL A PROBLÉM PRÁCE 

Cíle práce  

 Zpracovat návrh šesti operativních tréninkových plánů tzv. mezocyklů u dětí 

kategorie U7 ve fotbale, které vycházejí z nejnovější odborné literatury. 

 Navržený tréninkový plán realizovat v praxi. 

 Na základě této realizace porovnat pohybové schopnosti a fotbalové dovednosti 

hráčů před a po splnění šesti mezocyklů. 

Problémy práce 

 Lze sestavit šestiměsíční tréninkový plán ve fotbale u dětí kategorie U7, tak aby u 

hráčů došlo ke zlepšení pohybových schopností? 

 Projeví se vliv šesti mezocyklů na vedení míče u hráčů? 

 Jaký vliv bude mít šestiměsíční tréninkový plán u hráčů na přesnost přihrávky? 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Charakteristika fotbalu  

Fotbal je sportovní, týmová, branková hra a patří v naší republice k nejoblíbenějším 

sportovním hrám. Slouží jako vhodná forma aktivního odpočinku a zábavy. Současné pojetí 

hry je charakterizováno neustálým zvyšováním požadavků na intenzitu herní činnosti 

v utkání při současně se zvětšující složitosti. Hráč má na uskutečnění herních činností stále 

méně času i méně prostoru. Fotbal je náročnější i z psychického hlediska. Hráč musí 

pohotově reagovat na neustále se měnící situace, rychle se rozhodovat a tvůrčím způsobem 

řešit herní úkoly (Votík, Zalabák, 2011).  

Lze konstatovat, že všechny formy profesionálního, poloprofesionálního a amatérského 

soutěžního i nesoutěžního fotbalu podporují lásku ke sportu obecně, s tím, že fotbal ve svém 

celku tak může plnit významné nejen čistě sportovní, výchovné a zdravotní cíle, ale i 

ekonomické, kulturně – vzdělávací, společenské a mezinárodní funkce, včetně funkce 

prevence proti drogám, rasismu, kriminalitě a jiným negativním jevům v soudobém světě 

(Buzek, 2007).  

Podle Votíka (2001) fotbal klade velké nároky na procesy vnímání, tvůrčího myšlení, 

orientaci ve složitých situacích, na rozhodování. Řešení náročných situací je kromě rozvoje 

duševních schopností závislé i na šíři vědomostí a zkušeností. Úspěšnost taktického myšlení 

vyžaduje systematické zdokonalování procesů od výběrového vnímání a hodnocení herních 

situací až k volbě optimálního řešení a jeho realizaci v praxi. Z fyziologického hlediska 

klade fotbal velké nároky na nervosvalové a humorální (látkové) regulační systémy, jimiž je 

pohybová činnost hráče řízena. Rozmanitost a variabilita hry vyžaduje vysokou úroveň 

kontroly dějů pomocí CNS, což vede k rozvoji tvůrčího herního myšlení.  

V ČR je registrováno přes 700 000 fotbalistů, z toho téměř 280 000 žáků a dorostenců. 

Dospělou amatérskou základnu tvoří přes 426 000 hráčů a špičku 1700 profesionálních 

hráčů. Pro rozvoj žákovského a dorosteneckého fotbalu má velký význam spolupráce 

Fotbalové asociace České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve 

smyslu propojení školního a svazového fotbalu. Konkrétně se jedná o spolupráci v rámci 50 

Sportovních středisek mládeže na úrovni základních škol a 40 Sportovních center mládeže 
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spolupracujících se středními školami. Jejich činnost, dotována státem, určitě přispívá 

k dalšímu zkvalitňování práce s fotbalovými talenty (Votík, Zalabák, 2011).  

3.1.1 Minifotbal 

„Minifotbal je hra, ve které jsou pravidla a rozměry hřiště přizpůsobeny nejmenším a 

nejmladším fotbalistům.“ (Kvaček, 2002, s. 30) Většinou se hraje na hřišti s rozměry 19-30 

m. Branky jsou 2 m vysoké a 5 m dlouhé. Hrací doba je 2x20 minut s 10 minutovou 

přestávkou. Hraje se s míči velikosti 4. Na hrací ploše jsou čtyři hráči v poli a brankář. Trenér 

může hráče libovolně střídat i v nepřerušené hře. Při minifotbale neplatí pravidlo postavení 

mimo hru (Kvaček, 2002).  

3.1.2 Pravidla 

Podle Kvačka (2002) by měl trenér děti seznámit s těmito základními pravidly:  

Hra rukou 

Žádný hráč kromě brankáře ve vlastním pokutovém území nesmí hrát úmyslně rukou. 

Zahraje-li neúmyslně, ve hře se pokračuje. Úmyslné hraní rukou se trestá přímým volným 

kopem nebo pokutovým kopem.  

Zahájení hry 

Před zahájením utkání se mincí losuje o polovinu hrací plochy a o výkop. Mužstvo, které 

vyhraje los, může volit polovinu hřiště nebo výkop. Výkop se provádí ze středové značky.  

Míč ve hře a ze hry  

Míč je ze hry, přejde-li brankovou nebo pomezní čáru. V každou jinou dobu je míč ve hře. 

Přejde-li míč úplně postranní čáru, vhazuje jej na hrací plochu některý z hráčů mužstva, 

jehož hráč se nedotkl míče jako poslední a to libovolným směrem z místa, kde míč přešel 

postranní čáru. Branky je dosaženo, přejde-li míč úplně brankovou čáru mezi brankovými 

tyčemi a břevnem. Kop z rohu se provádí ze čtvrtkruhu u rohového praporku.  

Zakázaná hra a nesportovní chování 

Hru vůči soupeři tělem pravidla dovolují pouze v bezprostředním souboji o míč, hráč se 

přitom musí snažit sám zmocnit míče. Při nedodržení těchto podmínek se hráč dopouští 

přestupku. Nesportovní chování je projev nevhodného a neuctivého chování vůči rozhodčím, 



10 

 

soupeři i spoluhráči. Velmi přísně se trestají úmyslná ohrožení soupeře a to přímým volným 

kopem, napomenutím (žlutá karta) nebo vyloučením (červená karta).  

Volné kopy a pokutový kop 

Volné kopy se dělí na dvě skupiny. Přímý volný kop, ze kterého může být dosaženo přímo 

branky. Nepřímý volný kop, ze kterého může být dosaženo branky jen v případě, že se míče 

dotkne jiný hráč, než který zahrával nepřímý volný kop. Pokutový kop se provádí ze značky 

pokutového kopu. Při jeho provedení musí být všichni hráči kromě střílejícího hráče a 

brankáře mimo pokutové území.  

Kop od branky a z rohu  

Přejde-li míč zahraný soupeřem brankovou čáru, provádí se kop od branky, který provede 

hráč z brankového území. Přejde-li míč brankovou čáru a hraje-li s míčem naposled bránící 

hráč, provádí se kop z rohu. 

3.2 Sportovní příprava dětí  

„Sportovní příprava mládeže v kopané byla propracována v určitý ucelený systém, který 

sleduje návaznost tréninku v jednotlivých věkových kategoriích od útlého mládí až po vstup 

do družstev dospělých. Organizační a metodické zásady, vytyčené tímto systémem, určují 

úkoly sportovní přípravy, množství i náplň tréninku vzhledem k věkovým zvláštnostem 

mladých sportovců.“ (Navara, 1966, s. 15) 

Hlavním rysem je přípravný charakter. Trenér by si měl klást nejen otázky co a jak trénovat, 

ale také proč, jaký je smysl sportovní činnosti v dětském věku. Měl by se vyznat v tom, co 

je přiměřené danému věku, jaké činnosti mohou dítě rozvinout či naopak poškodit (Perič, 

2004). 

3.2.1 Rozdíly ve sportovní přípravě dětí a dospělých 

„Na rozdíl od dospělých, kde hlavním cílem je úspěch v soutěži, maximální zisk bodů a 

dosahování co nejlepšího umístění v tabulce, je u mládeže nejdůležitějším cílem učení a 

naučení se fotbalu, neboť soutěživost s touhou vyhrávat je v tomto věku naprosto přirozená.“ 

(Soukup, 2002, s. 15) 
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Někteří trenéři mají tendence v tréninku mládeže kopírovat trénink dospělých a dostatečně 

si neuvědomují, že neodpovídající zatížení vede k nežádoucím reakcím dětského organizmu 

v oblasti anatomicko-fyziologické i psychické (Votík. Zalabák, 2011).  

Děti nejsou „malí dospělí“ a není možné na ně pohlížet jako na zmenšenou kopii dospělého. 

Dítě se od dospělého odlišuje téměř ve všem, na co si vzpomeneme. Trénink dětí totiž 

nevychází z filozofie tréninku dospělých, kterou je znalost dávkování zatížení. Spočívá 

především v nácviku a rozvoji pohybových dovedností a schopností. U dětí by měl být 

trénink zaměřen na to, kolik dovedností a v jaké kvalitě zvládnou, jak jsou šikovné a 

v neposlední řadě také to, jak je sportování baví a těší (Perič, 2004).  

3.2.2 Cíle a úkoly sportovní přípravy dětí 

Hlavním cílem tréninku mládeže je prostřednictvím oblíbené sportovní činnosti mobilizovat 

přirozené schopnosti mladého hráče k co nejdokonalejšímu osvojení všech složek herní 

způsobilosti a současně přispívat specifickými vlivy sportovního prostředí k formování 

různých stránek jeho osobnosti – pohybové, citové, mravní, rozumové, estetické atd. 

Hlavním úkolem tréninku mládeže je hráče sportovní hře učit a naučit. Efektivní motorické 

učení je podmíněno splněním určitých předpokladů, především dostatkem vhodných 

pohybových, rozumových a citových podnětů, které respektují jak věkové zvláštnosti 

mládeže, tak zákonitosti motorického učení. K tomu, aby tyto podněty přinesly očekávaný 

efekt, jsou nezbytně nutné materiální a organizační podmínky (Votík, Zalabák 2011).  

Podle Periče (2004) je vhodné si stanovit tři základní priority trenéra dětí:  

1) Nepoškodit děti. 

2) Vytvořit u dětí vtah ke sportu jako k celoživotní aktivitě 

3) Vytvořit základy pro pozdější trénink  

3.2.3 Složky sportovního tréninku  

Struktura sportovního tréninku vyjadřuje ucelenou koncepci, v jejímž rámci se uskutečňuje 

tréninkový proces. Trénink se stává tvořivým procesem, v němž je základní linie určena 

obecnými zákonitostmi, ale její naplnění je závislé na vědomostech, schopnostech a 

zkušenostech trenéra. Rozsáhlé a různorodé úkoly sportovního tréninku se člení podle 

povahy do jednotlivých složek. Členění je pouze teoretické, neboť v praxi se působení 
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jednotlivých složek tréninku navzájem prolíná. Na řešení kteréhokoliv úkolu se téměř vždy 

podílejí všechny složky. Největší důraz se soustřeďuje vždy na složku, která je v daném 

okamžiku rozhodující a je předmětem zdokonalování (Choutka, Dovalil, 1991).  

Podle Choutky a Dovalila (1991) členíme rozhodující úkoly tréninku v jednotlivých 

složkách takto:  

Kondiční příprava 

Zdokonalování všestranného pohybového základu: rozšiřováním počtu osvojených 

pohybových dovedností a návyků; rozvojem pohybových schopností v nejrůznějších 

kvalitách jejich projevu. Rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti na bázi příslušných 

fyziologických funkčních systémů a odpovídajících psychických procesů.  

Technická příprava 

Rozvoj koordinačních schopnost, osvojování a zdokonalování sportovních dovedností a 

jejich stabilizace. 

Taktická příprava  

Osvojování taktických vědomostí, osvojování a zdokonalování variant řešení typických 

soutěžních situací. Rozvoj schopností výběru optimální varianty řešení soutěžní situace, 

rozvoj tvůrčích schopností a rozvoj taktického myšlení.   

Psychologická příprava  

Rozvoj výkonové motivace, regulace emočních procesů, vytváření vědomostního základu 

uvědomělého jednání a formování charakteru a sociální role sportovce.

3.3 Charakteristika mladšího školního věku 

Mladší školní věk je období ve srovnání s tím, co předcházelo i co bude následovat, poměrně 

klidné, nebouřlivé a také šťastné. Život dítěte samozřejmě není stojatá voda, ale nejsou to 

také peřeje. Spíše rychlý proud potoka, který je uměle silně regulován. Společnost posadí 

dítě do školní třídy, dá mu za úkol zabývat se objektivní, poměrně neosobní látkou a chrání 

je před různými rušivými vlivy. Využívá tím příležitosti, kterou ji nabídla příroda, protože i 

tělesný růst je sice rychlý, ale nikoli převratný. Převažuje kvantitativní růst a plynulé 

zdokonalování toho, co zde už bylo (Říčan, 2004).  
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Podle Šimíčkové-Čížkové (2010) zpravidla vymezujeme mladší školní věk časovým úsekem 

od 6 – 7 do 10 – 11 let, kdy se začínají objevovat první známky pohlavního dospívání. 

Vzhledem k tomu, že existují významné rozdíly mezi dětmi na začátku školní docházky a 

dětmi ve vyšších třídách 1. stupně ZŠ, hovoříme o dvou etapách v rámci mladšího školního 

věku; rozlišujeme raný školní věk (6 – 8 let) a střední školní věk (od 8 – 9 let do 11 – 12 let). 

Psychoanalýza označila toto období jako období latence, kdy je ukončena jedna etapa 

psychosexuálního vývoje a základní pudová energie je relativně v klidu až do počátku 

dospívání (Šimíčková-Čížková, 2010). 

3.3.1 Tělesný vývoj  

„Tělesný vývoj je v prvních letech charakterizován rovnoměrným růstem výšky a hmotnosti 

dětí (výška se zvyšuje pravidelně o 6 – 8 cm ročně). Spolu s tím dochází k plynulému rozvoji 

vnitřních orgánů, krevní oběh, plíce, a vitální kapacita se průběžně zvětšuje. Ustaluje se 

zakřivení páteře, osifikace kostí pokračuje rychlým tempem, přesto jsou kloubní spojení 

velmi měkké a pružná. Dochází ke změnám tvaru těla, mezi trupem a končetinami nastávají 

příznivější pákové poměry končetin, které tak vytvářejí pozitivní předpoklady pro vývoj 

různých pohybových forem.“ (Perič, 2004, s. 26)  

Mezi 6 a 11 lety se u chlapců růst zpomalí zhruba na 5 cm za rok. Přibývá podkožního tuku, 

tělesné tvary působí plněji, poměr hlavy k tělu se zmenšuje. Ačkoli ještě nedošlo k rozvoji 

sekundárních pohlavních znaků, dívčí a chlapecká postava se již mírně liší, dívky mají širší 

pánev, chlapci ramena a hrudník. Orgány nadále zvyšují svoji výkonnost, lepší se motorická 

koordinace. Pokračuje zpevňování kostry, růst svalové hmoty, zvyšuje se tělesná síla, 

postupuje výměna mléčné sady zubů. Prudší vývoj nervové soustavy přináší zvýšenou 

unavitelnost a kolísavou pozornost. Děti ve školním věku při dostatku pohybu a dobré stravě 

mívají většinou štíhlou, atletickou postavu. Díky zlepšené imunitě bývají zdravé (Thorová, 

2015). 

Langmeier a Krejčířová (1998) uvádějí, že se během celého období zlepšuje hrubá i jemná 

motorika. Pohyby jsou rychlejší, svalová síla je větší a zejména je nápadná zlepšené 

koordinace všech pohybů celého těla. S tím souvisí rostoucí zájem o pohybové hry a o 

sportovní výkony, které vyžadují obratnost, vytrvalost a sílu. Rozdíly mezi dětmi 

v pohybových dovednostech mohou být tedy podmíněny zčásti tím, jak je rodiče v tomto 
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směru povzbuzují, nebo naopak tlumí ze strachu, aby si nějak neublížily. Langmeier a 

Krejčířová (1998) také uvádějí, že opakované sociometrické studie ukázaly, že tělesná síla 

a obratnost hrají velkou roli v postavení dítěte ve skupině vrstevníků.  

Pohyby vykonávané velkými svaly jsou již obratné: děti krásně skáčou přes švihadlo, jezdí 

na kole, stále prudčeji a dovedněji házejí míčem a sněhovými koulemi. Házením je typický 

prvek bojových a loveckých her. Nově získané dovednosti a stoupající výkony působí 

školákům velkou radost, také proto, že si své pokroky dobře uvědomují. Výcviku 

v obratnosti věnují často stejné nebo i větší úsilí než teoretickým školním předmětům (Říčan, 

2004). 

Podle Periče (2004) schopnost učit se novým pohybům se formuje již na začátku tohoto 

období (kolem šesti let). Značná plasticita nervového systému (tj. předpoklady pro vytváření 

nových nervových struktur) a pohyblivost nervových procesů (schopnost rychle střídat 

podráždění a útlum nervových center) vytváří už v dětském věku příznivé podmínky pro 

rozvoj koordinačních a rychlostních schopností.  

Kromě řízených pohybových aktivit, při nichž se učí novým pohybovým dovednostem, by 

dítě mělo mít dostatek prostoru i k spontánním pohybovým činnostem. Toto období je 

považováno za zlatý věk motorického učení, první období tělesné zdatnosti a obratnosti 

(Thorová, 2015). 

3.3.2 Psychický vývoj 

Poznávací procesy jsou stále úzce spjaty s city. Vnímání se stává cílevědomým aktem, 

přestává mít ráz náhodnosti, stává se pochodem zaměřeným na poznávání podstaty vlastnosti 

předmětů a jevů, svět se školákovi rozšiřuje v prostoru i čase, objevuje nové vztahy a 

souvislosti. Schopnost představivosti dosahuje u mladšího školního věku vrcholu. Na 

počátku školní docházky převládá neúmyslná, mechanická paměť, bezprostředně spojená 

s vnímáním, ke spojování nových poznatků s předcházejícími potřebuje pomoc dospělého. 

Rozvoj pozornosti rozhoduje o kvalitě ostatních poznávacích procesů, a tím i o úspěšnosti 

či neúspěšnosti v oblasti učení (Šimíčková-Čížková, 2010).  

Rozvoj myšlení se projeví používáním takové strategie uvažování, která se řídí základními 

zákony logiky a respektuje vlastnosti poznávané reality, ať už v její aktuální podobě nebo 
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na úrovni zafixované zkušenosti. To znamená opuštění prelogického myšlení, ovládaného 

nejrůznějšími aktuálními pocity a potřebami, egocentrismem a fantazií (Vágnerová, 2005).  

Spolu s rozvojem myšlení se obohacuje i řeč dítěte. Psaní a čtení vyžaduje složitou souhru 

funkcí analyzátorů, sluchového, zrakového a kinestetického, jsou podmíněny kvalitou 

smyslového analýzy a syntézy souvisejícími se složitými neuropsychickými procesy. 

Rozdíly mezi pohlavími v oblasti řeči ve směru převahy děvčat nové studie nepotvrzují 

(Langmeier, Krejčířová, 1998).  

3.3.3 Sociální vývoj 

Podle Periče (2004) dítě přestává být středem pozornosti rodičů a dochází k přechodu od hry 

k vážné činnosti (učení a trénink). Dítě prožívá postupné období socializace, při kterém 

dochází k jeho začleňování do kolektivu a přizpůsobování se daným zákonitostem a 

pravidlům. Do vztahů se začínají promítat i formální autority, např. učitelé a trenéři, kteří 

mohou svým vlivem zastínit i rodiče. Dítě se ve škole či tréninkovém družstvu setkává se 

svými vrstevníky, vytváří si k nim určité meziosobní vztahy a buduje si své postavení.  

Období mladšího školáka je možno označit jako období extroverze, kolektivního života a 

vztahů. Sociální role žáka přináší nové společenské postavení, dítě rozšiřuje své sociální 

zkušenosti a odpoutává se od rodiny. Rodinné vztahy však zůstávají základem citové jistoty 

dítěte. Dítě navazuje nové vztahy s vrstevníky, učí se kooperaci i soutěžení. V počátcích 

školní docházky se zajímá více o sebe, později bere ohled na kolektiv třídy, rozvíjejí se 

kamarádské vztahy (Šimíčková-Čížková, 2010)

3.4 Pohybové schopnosti a dovednosti 

3.4.1 Pohybové schopnosti  

„Pohybovou schopností se rozumí dynamický komplex vybraných vlastností organismu 

člověka, integrovaných podle třídy pohybového úkolu a zajišťující jeho plnění.“ (Měkota, 

Novosad, 2005, s. 12) 

Při identifikaci jednotlivých pohybových schopností se vychází z dominujících 

charakteristik pohybové činnosti. V každé pohybové činnosti lze identifikovat projevy síly, 

vytrvalosti, rychlosti aj., jejich poměr se podle pohybových úkolů liší. Jde o projevy 
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schopností člověka, o nichž vypovídají určité charakteristiky pohybů. To, že se člověk 

projevuje jako silný, vytrvalý, rychlý apod., má příčinu uvnitř organismu, je to dáno vztahy, 

vznikajícími na základě složitých vazeb a součinnosti různých systémů v lidském těle. Tato 

integrace se realizuje na úrovni biomechanických dějů, fyziologických funkcí a psychických 

procesů. Pohybové schopnosti jsou relativně stálé v čase, jejich úroveň nekolísá ze dne na 

den, jejich změna vyžaduje dlouhodobé soustavné tréninkové působení (Perič, Dovalil, 

2010).   

Pohybové schopnosti představují vysokou míru předpokladů pro zdokonalování. Motoricky 

schopné dítě na sebe často upozorní právě svými neobvykle velkými či rychlými pokroky, 

jichž dosahuje ve srovnání se svými vrstevníky. Rozsah praxe, kterou vyžaduje zvládnutí 

určitého gymnastického tvaru či plaveckého způsobu, je individuálně velmi rozdílný, záleží 

na míře pohybového talentu (Měkota, Novosad, 2005).  

Podle Periče (2004) podstatu existence pohybových schopností si můžeme představit na 

příkladu – rychlost běhu na 50 m. Až na naprosté výjimky je každý člověk schopen 50 m 

uběhnout. Malé dítě i olympijský vítěz ve sprintu. Ale každý v jiném čase. A právě tento 

rozdíl ukazuje na různou úroveň rozvoje schopnosti.  

Perič a Dovalil (2010) rozlišují:  

 vytrvalostní schopnosti 

 silové schopnosti 

 rychlostní schopnosti 

 koordinační schopnosti 

 pohyblivost  
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Tabulka č. 1: Podíl pohybových schopností u dětí 

Věk 

Podíl pohybových schopností v % 

koordinačních rychlostních silových vytrvalostních 

6 let 35 30 20 15 

8 let 30 30 20 20 

Zdroj: Votík, 1997 

Vytrvalostní schopnosti 

„Vytrvalost je schopnost udržet požadovaný výkon pokud možno dlouhou dobu.“ (Měkota, 

Novosad, 2005, s. 143) Vytrvalostní schopnosti můžeme obecně chápat jako schopnost 

odolávat únavě. Jsou závislé především na úrovni rozvoje fyziologických funkcí, jako jsou 

okysličovací a transportní procesy ve svalech, rozvoj oběhově-dýchacího systému. Dále je 

ovlivňují i procesy psychické, především morálně-volní. Ve většině sportovních disciplín 

plní vytrvalostní schopnosti úlohu kondičního základu výkonu. Druhým úkolem vytrvalosti 

jsou vysoce rozvinuté zotavovací schopnosti, které se projevují v průběhu utkání (Perič, 

Dovalil, 2010). V celkovém denním obsahu pohybových činností tvoří u dětí vytrvalost 

průměrně 50 %, u dospělých 75 %, a to právě v důsledku kompenzačních aktivit i při sezení 

či dlouhodobém udržování polohy (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011).  

Silové schopnosti   

„Sílu člověka definujeme jako schopnost překonávat odpor vnějšího prostředí pomocí 

svalového úsilí.“ (Měkota, Novosad, 2005, s. 113) Ve většině sportovních disciplín se 

úroveň silových schopností významně podílí na struktuře sportovního výkonu. V některých 

sportech mají rozhodující význam. Jedná se o sportovní odvětví, v nichž se překonává velký 

odpor náčiní (vzpírání, vrhy a hody), odpor vlastního těla (gymnastika, skoky), aktivní odpor 

soupeře (úpoly) či odpor prostředí (veslování, lyžování, plavání, cyklistika). Stále více se 

uplatňuje ve sportovních hrách (Perič, Dovalil, 2010).  

Východiskem pro rozvoj silových schopností v období do 10 let je vývoj svalové hmoty a 

kostry, které jsou ještě nepřipravené pro cílenější rozvoj. Z hlediska tréninkových prostředků 

se doporučuje dávat přednost zejména rychlostním a obratnostním cvičení, které sama o sobě 

podporují nárůst síly, a jen okrajově a v malé míře doplňovat všestrannou přípravu 
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svalovými cviky. Zaměřujeme se přitom na velké svalové partie, kterými jsou svaly trupu 

(zádová i břišní oblast), svaly pletence ramenního a kyčelního. Mezi nejvhodnější prostředky 

patří přirozené posilování, kdy děti překonávají určité překážky a přitom musí vyvíjet 

přiměřené svalové úsilí. Mezi tyto prostředky patří: šplh, lezení, ručkování, visy, cvičení 

v přírodě, přetahování, přetlačování, úpolové hry (Perič, 2004).  

Rychlostní schopnosti  

„Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou schopnost činnost – do 20 

s – v daných podmínkách (konstantní dráha nebo čas bez odporu, nebo s malým odporem) 

co nejrychleji.“ (Měkota, Novosad, 2005, s. 129) 

Rychlostní schopnosti se podílejí na výsledném výkonu v mnoha sportovních disciplínách. 

Některé jsou na nich přímo závislé např. sprinty v atletice, dráhové cyklistice apod. Velký 

vliv mají ve většině sportovních her, kde se často odehrávají sprinterské souboje o míč mezi 

dvěma soupeři, význam mají i ve skokanských a vrhačských disciplínách a v úpolových 

sportech (Perič, Dovalil, 2010)  

Rozvoj rychlostních schopností patří v přípravě dětí do oblasti, která má velkou prioritu. 

Spolu s koordinačními schopnostmi má rychlost optimální předpoklady pro rozvoj právě 

v dětském věku. Především oblast nervosvalové koordinace by měla být stimulována co 

možná nejčastěji (Perič, 2004).  

Koordinační schopnosti  

„Koordinační schopnosti představují třídu motorických schopností, které jsou podmíněny 

především procesy řízení a regulace pohybové činnosti. Představují upevněné a 

generalizované kvality průběhu těchto procesů. Jsou výkonovými předpoklady pro činnosti 

charakterizované vysokými nároky na koordinaci.“ (Měkota, Novosad, 2005, s. 57)  

Podle Periče a Dovalila (2010) koordinaci charakterizují nároky na rychlost a přesnost 

pohybu, na přizpůsobení se vnějším podmínkám, na vytvoření nového pohybu. Jejím 

základem je činnost centrální nervové soustavy, která řídí a organizuje množství oblastí 

důležitých pro konkrétní pohyb. Mezi hlavní patří: činnost analyzátorů, činnost funkčních 

systémů, nervosvalová koordinace, psychologické procesy. 
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Pohyblivost  

„Pod termínem pohyblivost (nebo kloubní pohyblivost) chápeme ve sportu předpoklady pro 

rozsah pohybů v jednotlivých kloubech – schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním 

rozsahu. Někdy se také označuje termínem ohebnost.“ (Perič, Dovalil, 2010, s. 124) Každá 

sportovní disciplína využívá pohyblivost jiným způsobem. Jsou sporty, které závisí na 

maximálním kloubním rozsahu (gymnastika, skoky do vody), sporty, které vyžadují velký 

kloubní rozsah pouze v některých aspektech (karate – kloub kyčelní, plavání – kloub 

ramenní). Hlavní význam pohyblivosti spočívá v dostatečném rozsahu kloubní pohyblivosti 

a v preventivním významu. Příliš velká úroveň pohyblivosti, může přinášet negativní 

dopady (Perič, Dovalil, 2010).  

3.4.2 Pohybové dovednosti  

Pohybovou dovednost můžeme stručně definovat takto: „Motorickým učením a opakováním 

získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) k pohybové činnosti, k řešení pohybového 

úkolu a dosažení úspěšného výsledku.“ (Měkota, Cuberek, 2007, s. 9) 

Pohybové dovednosti nejsou vrozené, ale naučené. Pohybové dovednosti můžeme rozdělit 

do tří základních skupin: primární (základní pohyby člověka, jako je běh, chůze, skoky), 

pohybové dovednosti (pohyby, které nejsou součástí přirozeného vývoje člověka, ale 

nesouvisí s danou sportovní specializací, např. jízda na kole pro fotbalisty) a sportovní 

dovednosti (pohybové dovednosti, které přímo využíváme při sportovním výkonu v dané 

specializaci). Pohybové dovednosti lze v tréninkovém procesu klasifikovat podle určitých 

rysů: přesnosti pohybu, možnosti stanovit začátek a konec, stupně stálosti prostředí a 

komplexnosti (Perič, Dovalil, 2010).  

Dle Choutky a Dovalila (1991) osvojování sportovních dovedností je hlavním úkolem 

technické přípravy. Je to složitý proces, v němž se používá mnoho prostředků a metod, 

jejímž cílem je nacvičit, zdokonalit a stabilizovat provedení sportovních dovedností, 

především pak jejich technickou stránku. Zvláštnosti sportovních dovedností v jednotlivých 

sportovních odvětvích a disciplínách se promítají do prostředků a forem technické přípravy, 

a proto vyžadují vždy tvůrčí přístup. Přes značné rozdíly různých sportovních odvětví je 

společným základem technické přípravy motorické učení.  
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Podle Bedřicha (2006) motorické učení je osvojování pohybů, tzn. déle trvající změna 

v úrovni pohybových dovedností, která je měřitelná retencí (pamětním chováním) a získaná 

během časové periody. Je to dlouhodobý děj, který můžeme rozdělit do 4 fází: 

1. Generalizace – hráči se seznamují s pohybovou dovedností a prvními pokusy o její 

praktické provedení. Důležitá pro úspěch je jejich mentální aktivita podněcující procesy 

v CNS, což usnadňuje tvorbu motorického programu a transformuje se i ve vnějším 

provedení pohybu  

2. Diferenciace – vyznačuje se hledáním, nácvikem a opakováním. Hráč utváří dovednosti 

– pohyby zkouší a s pomocí trenéra odhaluje chyby. Hledá způsoby, jak pohyb nejlépe 

zvládnout. Představa o pohybu je již detailní, mechanizmem této fáze je zpevňování 

3. Automatizace – tato fáze je někdy označována jako výcvik. Hráč zdokonaluje získané 

dovednosti, pohyby se automatizují, tzn., že probíhají mimo kontrolu vědomí. Pohyby 

jsou přesné, koordinované, plynulé a rytmické, pozornost hráče může být orientována na 

jiné cíle.  

4. Tvořivost – proces konečného osvojení, ke kterému přistupuje kreativita. Osvojenou 

dovednost je možno uplatnit v různých podmínkách. Typické je tvořivé uplatnění 

osobnosti v individuální technice.  

Pohybové dovednosti ve fotbale jsou fotbalové dovednosti. Bedřich (2006) je definuje jako 

předpoklady hráče řešit správně a účelně úkoly vyplývající ze hry. Podle Votíka (2011) do 

fotbalových dovedností řadíme herní činnosti jednotlivce. Plachý a Procházka (2014) uvádí 

přehled herních činností jednotlivce, které bychom měli učit v mladší přípravce: vedení 

míče, kličkování, přihrávaní a střílení, přijímání a zpracování míče, chytání a házení míče, 

uvolňování a nabíhání pro přihrávku, správné bránění (učíme vnímat prostor).  

Jak dlouho procvičovat v tréninku jednu fotbalovou dovednost? Votík (2005) uvádí, že 

rozhodujícím kritériem je stupeň jejího osvojení. 

 

 

 

 



21 

 

Tabulka č. 2: Motorická schopnost a dovednost – komparace 

Vymezení  Schopnost Dovednost 

částečně geneticky podmíněný 

předpoklad potencionální dispozice 

k efektivnímu vykonávání činnosti a 

dosahování výkonu 

učením získaná pohotovost k pohybové 

činnosti (řešení pohybového úkolu)  

Rozlišení - týká se rozsahu kapacity 

- částečně vrozená  

- generalizována 

- relativně stabilní a trvalá  

- podkládá mnoho různých dovedností a 

činností  

- počet omezený  

- týká se využití kapacity 

- vytvořená praxe  

- úkolově specifická  

- snadněji modifikovatelná praxí  

- závislá na několika schopnostech  

- počet nevyčíslitelných  

 

Příklady schopnosti silové, rovnováhové…  dovednost smečovat, řídit auto 

Základní 

rozdělení  

kondiční – koordinační  otevřené – zavřené  

Proces rozvoje trénink (tělesná příprava)  nácvik, výcvik (technická příprava)  

Cizojazyčné 

ekvivalenty 

ability, Fähigkeit, sposobnsť, schopnosť Skill, Fertigkeit, umenie, zručnosť 

Zdroj: Měkota, Novosad, 2005

3.5 Tréninkový proces ve fotbale 

3.5.1 Druhy tréninkového procesu 

Podle Votíka a Zalabáka (2003) v současném moderním pojetí sportovního tréninku ve 

fotbale rozlišujeme pět druhů tréninkového procesu:  

 nácvik  

 herní trénink  

 kondiční trénink  

 regeneraci 

 psychologickou přípravu 
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Nácvik  

Nácvik je možno charakterizovat jako druh tréninkového procesu, ve kterém převládá 

zaměření na osvojení nových pohybových dovedností a kde se vytvářejí podmínky pro učení 

se těmto dovednostem – herním činnostem (např. střelbě, přihrávání apod.) Obsah 

tréninkového procesu nelze zredukovat jen na problematiku nácviku, neboť by nemohlo 

dojít k rozvoji herního výkonu v oblasti kondiční. Výrazně převládá zaměření na technickou 

stránku herních činností, někdy i taktickou (Votík, Zalabák, 2011).  

Herní trénink  

Jedná se o tréninkový proces, kdy rozvíjíme v nácviku naučené herní dovednosti a současně 

se zaměřujeme na rozvoj pohybových schopností (rychlostních, silových, vytrvalostních a 

koordinačních). V herním tréninku rozvíjíme technickou a taktickou stránku herních 

činností i kondiční složku. V současné době je stále více preferován herní trénink (průpravné 

hry) a podle věkové kategorie je doplňován nácvikem nebo kondičním tréninkem (Votík, 

Zalabák, 2003).  

Kondiční trénink 

Jak uvádějí Votík a Zalabák (2011) je to druh tréninkového procesu, ve kterém rozvíjíme 

pohybové schopnosti, a to na rozdíl od herního tréninku nespecifickými prostředky, tedy bez 

míče (běh v terénu či na dráze, skokanská cvičení, cvičení v posilovně apod.). 

Regenerace  

Řízená regenerace je nezbytná pro zvyšování sportovní výkonnosti. Je stejně důležitá jako 

zatěžování. Je nezastupitelnou součástí tréninkového procesu, nejedná se o proces léčebný, 

spadá do kompetence trenéra. Má za úkol vyrovnat a obnovit přechodný pokles funkčních 

schopností organismu. Nesmíme zapomínat ani na regeneraci psychickou (Votík, Zalabák, 

2003). Regenerace sportovce je normální biologický proces nastupující bezprostředně po 

skončení náročné pohybové činnosti. Nejjednodušším způsobem zotavení je klid, pasivní 

odpočinek. Zdravotní stav a dodržování zásad správného denního režimu jsou dalšími 

faktory, které příznivě ovlivňují zotavné pochody v organismu. (Votík, Zalabák, 2011)  

Podle Votíka a Zalabáka (2003) nejčastější příklady používaných prostředku regenerace sil 

jsou: 
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1) Regenerační pohybová aktivita (jiná sportovní aktivita, kompenzační a protahovací 

cvičení, cvičení ve vodě a plavání).  

2) Regenerace ve vodním prostředí a vodou, včetně saunování (sprchy, koupele, střiky).  

3) Regenerace masáží.  

Psychologická příprava 

Současný fotbal klade vysoké nároky na psychiku hráče. Psychické zatížení nevyplývá jen 

z náročné pohybové činnosti, ale také z hlediska vnímání, orientace ve složitých situacích, 

tvůrčího taktického myšlení, rychlého a správného rozhodování. Psychické připravenost a 

odolnost je v současném fotbale jedním z rozhodujících faktorů podmiňujících úspěšnost 

hráče i mužstva. Práce trenéra je velmi složitá, neboť trenér musí respektovat strukturu 

osobnosti (temperament, charakter, atd.) a psychické procesy hráče jako např. způsob 

myšlení a citového prožívání, motivační a volní procesy. Dále musí ve své práci zohledňovat 

sociálně - psychologickou oblast jako meziosobní vztahy mezi hráči a mezi hráči a trenérem, 

způsob a kvalitu komunikace (Votík, Zalabák, 2011). Cílem psychologické přípravy je 

vytváření optimálních psychických předpokladů sportovce pro úspěšnou realizaci 

sportovního výkonu. To má vést ke zkvalitnění a urychlení adaptace sportovce na podmínky 

sportovní činnosti. Úkoly lze charakterizovat jako stálou snahu o zdokonalení psychologické 

stránky tréninku i hledání nových, efektivnější principů, metod i prostředků k rozvíjení 

psychické odolnosti sportovce (Perič, Dovalil, 2010). 

3.5.2 Didaktické formy ve fotbale 

Úroveň tréninkového procesu je závislá na mnoha činitelích (kvalitě řídící činnosti trenéra, 

úrovni schopností a dovedností hráčů, materiálních podmínkách atd.). Výsledek 

tréninkového procesu je do značné míry závislý na osobnosti trenéra, na kvalitě jeho řídící 

činnosti (Votík, Zalabák, 2011).  

Podle Votíka (1997) při vedení tréninkového procesu používá trenér didaktické formy, které 

dělíme na:  

 organizační formy, 

 sociálně-interakční formy, 

 metodicko-organizační formy.  
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Organizační formy  

„Základní organizační formou je tréninková jednotka, kterou můžeme rozdělit na úvodní, 

průpravnou, hlavní a závěrečnou část.“ (Votík, Zalabák, 2011, s. 108) V kategorie U7 je 

vhodné plánovat 2-3 tréninkové jednotky týdně v klubu, ale děti by měly být v pohybu každý 

den. Tréninková jednotka by měla trvat 70 – 90 minut a obsahovat 5-8 typů cvičení a her. 

Typ činnosti je vhodné obměňovat zhruba po 10 až 15 minutách, pokud však děti činnost 

viditelně baví, můžeme ji nechat běžet i déle (Plachý, Procházka, 2014).  

 „V úvodu je obvyklé seznámit děti s tím, co je čeká, co se bude dít. Tyto informace by měly 

být příslibem zajímavého obsahu a cíle a měly by děti motivovat k činnosti.“ (Dvořáková, 

2012, s. 25). V úvodní části je zahrnuto seznámení s obsahem a cíli tréninkové jednotky, 

organizační záležitosti, hodnocení předcházejícího utkání či tréninku, psychická příprava, 

motivace (Votík, Zalabák 2011).  

V průpravné části připravujeme hybný a nervový systém hráče na tréninkové zatížení – 

rozcvičení spočívá v pohybové činnosti mírné intenzity (pomalý běh s obraty a poskoky bez 

rychlých švihových pohybů). Po zahřátí organizmu nejčastěji následuje protahovací cvičení 

(strečink), po strečinku následuje dynamická činnost s míčem připravující především vnitřní 

orgány na zatížení. Dynamickou část dokončíme zvýšením intenzity činnosti, tj. 

zapracováním organismu (příprava funkčních systémů na očekávanou intenzitu a objem 

zatížení v hlavní části) (Votík, Zalabák, 2003).  

Na začátek hlavní části (organismus je odpočatý) zařazujeme některé z těchto činností: 

koordinačně náročné činnosti, nácvik nových pohybových dovedností (techniky), rozvoj 

rychlostních pohybových schopností (starty, sprinty, rychlostně-koordinační cvičení), rozvoj 

explozivně silových pohybových schopností (tzv. výbušná síla, skoky). Dále mohou 

následovat tyto pohybové činnosti: ověřování, zdokonalování již dříve naučených 

pohybových dovedností, rozvoj krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé vytrvalostní 

schopnosti, rozvoj dynamických silově vytrvalostních pohybových schopností (Votík, 

Zalabák, 2011).  

„Do závěrečné části můžeme zařadit pohybové hry klidnějšího charakteru s nízkou 

intenzitou a pohybové činnosti nízké intenzity.“ (Volfová, Kolovská, 2008, s. 11) Závěrečná 
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část také obsahuje pohybovou činnost s relaxačními účinky (vyklusání), protahovací a 

kompenzační cvičení (Votík, Zalabák, 2011).  

Obsah tréninkové jednotky nelze strukturovat jen z hlediska fyziologických zákonitostí, 

neboť tréninkový proces musí respektovat požadavky na rozvoj technické, taktické a 

psychologické stránky individuálního i týmového herního výkonu (Votík, Zalabák, 2003). 

Efektivitu tréninku ovlivňuje správný výběr učiva, vytvoření stálých, vyrovnaných družstev, 

aktivní účast dětí, aplikace optimálních forem a metod, využití komplexního účinku fotbalu 

a materiální podmínky (Brúna, Bursová, Votík, Zalabák, 2007).  

Sociálně-interakční formy  

Rozlišujeme tyto formy organizace tréninků (Votík, 1997):  

 hromadnou,  

 skupinovou,  

 individuální.  

Hromadná forma je někdy nutná, ale neměla by převládat. Všichni hráči vykonávají stejnou 

činnost. Trenérovi neumožňuje diferencovat zatížení činnosti podle technické úrovně hráčů, 

podle specifika postů (Votík, 2005).  

Skupinová forma naprosto respektuje požadavky diferenciace činnosti z různých hledisek 

(kondičního, technického, taktického). Hráči jsou rozděleni do několika skupin. Je 

organizačně náročnější, ale zvyšuje efektivitu tréninkové jednotky (Votík, 2005). Na 

jednoho trenéra připadá skupina nejlépe do osmy dětí. Ve hrách a cvičení zaměřených na 

individuální činnosti není třeba děti rozdělovat dle činnosti, ale můžeme dětem určovat 

individuálně odlišné nároky na provedení. Ve hrách můžeme střídat rozdělování do 

vyspělejších skupin, nebo mixování vyspělejších a opožděnějších dětí. Při rozdělování 

dáváme možnost oběma skupinám učit se na svém stupni rozvoje, při mixování zase přichází 

přímá konfrontace a možnost soupeřit s aktuálně lepšími (Plachý, Procházka, 2014).  

Individuální formu lze aplikovat v rámci společné tréninkové jednotky nebo při 

individuálním tréninku. Slouží k odstraňování individuálních nedostatků, řešení 

specifických činností apod. (Votík, 2005).  
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Metodicko-organizační formy 

Metodicko-organizační formy tréninku jsou určovány obsahem a vnějšími situačně herními 

podmínkami. Rozlišujeme (Brůna, Bursová, Votík, Zalabák, 2007): 

 pohybové hry,  

 průpravná cvičení,  

 herní cvičení, 

 průpravné hry.  

Pohybové hry chápeme ve fotbalovém tréninku jako jednoduché pohybové činnosti, např. 

honičky, štafetové soutěže, soutěživé činnosti úpolového charakteru apod. Využíváme je 

především při nácviku pohybu dětí bez míče a klamavých pohybů, rozvoji pohybových 

schopností i rychlosti reakce a pro osvojování manipulace s míčem na základní úrovni 

(Votík, Zalabák, 2011).  

Průpravná cvičení jsou charakterizována nepřítomností soupeře a předem určenými, 

relativně neměnnými vnějšími situačně herními podmínkami. Průpravné cvičení používáme 

při nácviku a zdokonalování především technické stránky herních činností, umožňující hráči 

plně se soustředit a opakovat danou dovedností úlohu bez rušivých zásahů soupeře 

v podmínkách předem určených trenérem (Votík, Zalabák, 2011). Podle Votíka (1997) 

můžeme průpravná cvičení rozlišit na základě míry proměnlivosti vnějšího prostředí. 

Průpravné cvičení 1. typu je charakterizované nepřítomností soupeře a předem určenými, 

relativně neměnnými podmínkami. Často se provádí jako závod. Průpravné cvičení 2. typu 

je charakterizované také nepřítomností soupeře, ale podmínky jsou náhodně proměnlivé, 

avšak limitované.  

Herní cvičení jsou charakterizována přítomností soupeře a předem určenými herními 

podmínkami nebo náhodně proměnlivými herními podmínkami (Votík, Zalabák, 2011). 

Votík (1997) opět rozlišuje dva druhy. Je to herní cvičení 1. typu, které je charakterizované 

přítomností soupeře a předem určenými situačně herními podmínkami i průběhem řešení 

herní situace. Další druh je herní cvičení 2. typu, které je charakterizováno přítomností 

soupeře a náhodně proměnlivými, avšak limitovanými situačně herními podmínkami.  
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Průpravné hry jsou charakterizovány přítomností soupeře a souvislým herním dějem, 

umožňujícím zdokonalování herních dovedností v podmínkách totožných nebo velmi 

blízkých utkání (Votík, Zalabák 2011). Průpravné hry mají souvislý herní děj, což znamená, 

že hráči si pohybové úkoly stanovují sami na základě neustále se měnící herní situace. 

Konečným cílem není provedení nějakého pohybového úkolu, nýbrž vítězství nad soupeřem 

(Tůma, Tkadlec, 2010).

3.6 Motorické testování  

Podle Měkoty a Blahuše (1983) slovo test užíváme v češtině ve významu zkouška. Užitím 

odborného termínu vyjadřujeme, že se jedná o zkoušku vědecky podloženou, cílem je 

dosáhnout kvantitativního vyjádření výsledku. Testování tedy znamená:  

1. provedení zkoušky ve smyslu procedury 

2. přiřazování čísel, jež jsme nazvali měřením  

Motorické testy se vyznačují tím, že jejich obsahem je pohybová činnost, vymezená 

pohybovým úkolem testu a příslušnými pravidly. Testová situace je pak podnětnou situací, 

která vyvolává nebo navozuje určitý pohybový projev, motorické chování. Podle počtu 

současně testovaných osob rozeznáváme testy individuální a testy kolektivní. Názvy 

motorických testů se nejčastěji odvozují od pohybového obsahu nebo od jména autora. 

Obvyklými uživateli motorických testů jsou učitelé, trenéři, lékaři. Motorické testy jsou 

zdrojem důležitých informací potřebných pro řízení tělovýchovného procesu. Ve 

výkonnostním sportu jsou výsledky testů podkladem pro odhad budoucích výkonů ve 

zvolené disciplíně na základě testovaných výsledků (Měkota, Blahuš, 1983).  

Dle Neumana (2003) by měly motorické testy obsahovat tyto kritéria:  

 platnost testu, validitu – postihuje, jak dobře test měří to, co chceme měřit 

 spolehlivost, reliabilitu – vypovídá o přesnosti nebo možné velikosti chyb při měření  

 objektivitu, souhlasnost – stupeň shody testovaných výsledků, které získávají různí 

rozhodčí, časoměřiči a vedoucí testování  

Pro praxi je dobré uvažovat o ekonomice testování. Ta spočívá v organizačním i 

prostorovém uspořádání průběhu měření. Při měření je důležité si vybrat typ instrukce – 

ústní, názorné předvedení vedoucím, promítnutí videa. Měřená osoba by měla vědět, co se 
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od ní vyžaduje, co bude měřeno a proč se měření provádí (Neuman, 2003). Výsledek měření 

pohybových schopností lze použít nejen pro odhad současné výkonové kapacity probanda, 

ale i pro odhad do budoucnosti, pro predikci. (Měkota, Novosad, 2005).  

Jak uvádí Měkota a Cuberek (2007) u pohybových dovedností míčových her můžeme rozlišit 

pět typů testů:  

1. Testy zacílené na přesnost. Obvykle zahrnují házení, kopání, či odrážení na cíl (trestné 

hody nebo podání na cíl). 

2. Testy typu „stěna a míč“. Proband opakovaně hází (a chytá), odbíjí nebo odráží míč proti 

stěně ze stanovené vzdálenosti na čas. 

3. Testy lokomočního typu. Požaduje se překonat standardně vymezenou, často slalomovou 

dráhu při využití pohybových činností charakteristických pro daný pro daný sport.  

4. Hody, kopy, údery na vzdálenost nebo „sílu“. Indikátorem úrovně dovednosti je 

dosažená délka hodu, kopu, odpálení míče atd., nebo vzdálenost dopadu míče 

odraženého od stěny při prudkém hodu proti stěně.  

5. Kombinace. Test kombinuje více než jeden z výše uvedených typ
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4 HYPOTÉZY 

Stanovil jsem následující hypotézy: 

Hypotéza 1: Předpokládám zlepšení výsledků pohybových schopností o více než 5 % u 

hráčů při druhém testování.  

Hypotéza 2: Předpokládám zlepšení výsledků vedení míče o více než 1s u hráčů při druhém 

testování.  

Hypotéza 3: Předpokládám zlepšení výsledků přesnosti přihrávky o více než 10 % při 

druhém testování.
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5 VÝZKUMNÁ ČÁST 

Výzkumnou část tvoří experiment, který jsem provedl formou testování dětí mladší 

přípravky U7 Bohemians Praha 1905, a uskutečnění šesti operativních tréninkových plánů 

tzv. mezocyklů.  

5.1 Metody a postup práce  

5.1.1 Výzkumný problém  

Chci zjistit, jestli mnou navržený tréninkový plán skládající se z šesti mezocyklů je úspěšný, 

tj. zlepšení dětí v pohybových schopnostech a fotbalových dovednostech. Pohybové 

schopnosti a fotbalové dovednosti jsem otestoval dvěma testy.  

5.1.2 Výzkumný soubor  

Testování se zúčastnilo 20 chlapců ve věku 6 až 7 let mladší přípravky kategorie U7 

Bohemians Praha 1905, kteří splnili šest mezocyklů. Trénování a testování probíhalo pod 

vedením tří trenérů. Všech 20 chlapců se zúčastnilo prvního i druhého testování.  

5.1.3 Metoda sběru dat 

Vybral jsem si výzkumnou metodu experimentu, kterou jsem vykonal formou testování. 

První test vstupní byl proveden na začátku tréninkového plánu ve dvou tréninkových 

jednotkách na umělém travnatém hřišti, přičemž v první tréninkové jednotce se testovaly 

pohybové schopnosti a ve druhé tréninkové jednotce fotbalové dovednosti. Každý test byl 

hráčům vysvětlen a názorně předveden. Pro testování pohybových schopností bylo využito 

tří testů: člunkový běh 4x10 m, skok daleký, leh-sed opakovaně. Testy jsou součástí 

Unifittestu. Výsledky testů pohybových schopností jsem převedl pomocí vyhodnocovacích 

tabulek na body (Měkota, 2002). Popisy testů pohybových schopností vychází z publikace 

UNIFITTEST (6-60) (Měkota, 2002). Pro testování fotbalových dovedností jsem použil dva 

testy: trefování kužele a slalom s míčem. Testy vycházejí z odborné literatury a obsahu 

tréninkových jednotek (Měkota, Cuburek, 2007).  

Celkem děti prošly pěti testy: 

 Test 1 – Člunkový běh 4x10 m  

 Test 2 – Skok daleký  
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 Test 3 – Leh-sed opakovaně 

 Test 4 – Trefování kužele 

 Test 5 – Slalom s míčem   

Test 1 

Člunkový běh 4x10 m testoval běžecké rychlostní schopnosti, z části také koordinační 

schopnosti. Pro splnění testu jsem potřeboval dvě mety vysoké asi 20 cm ve vzdálenosti 10 

m od sebe, první meta byla umístěna na startovní čáře, pásmo na změření 10 metrové 

vzdálenosti, stopky. Testovaná osoba zaujala postavení těsně před startovní čárou, po 

povelech (Připravte se, Pozor, Vpřed) vybíhala k metě vzdálené 10 m, tuto metu oběhla a 

vrátila se k první metě a stejný postup ještě jednou opakovala. Hodnotil se celkový čas čtyř 

přeběhů v sekundách a zaznamenával se lepší čas ze dvou pokusů. Každé dítě si před testem 

proběhlo celou dráhu na zkoušku. Změřený čas jsem dle tabulky č. 3 převedl na body.  

Obrázek č. 1: Člunkový běh 4x10 m  

 

Zdroj: Měkota, 2002 

Tabulka č. 3: Test 1 – hodnocení 

Test 1 – Člunkový běh 4x10 m (s) 

Body 1 (výrazně 

podprůměrný) 

2 

(podprůměrný) 

3 

(průměrný) 

4 

(nadprůměrný) 

5 (výrazně 

nadprůměrný) 

Výkon 15,1 a více 15,0 – 14,2 14,1 - 13,0 12,9 – 12,1 12,0 a méně 

Zdroj: Měkota, 2002 
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Test 2  

Skok daleký z místa testoval dynamické, výbušně (explozivně) silové schopnosti dolních 

končetin. Výkony hráčů se měřily pásmem. Každé dítě ze stoje rozkročného těsně před 

odrazovou čárou (chodidla byla rovnoběžně, přibližně v šíři ramen) provedlo podřep a 

předklon, zapažilo a odrazem snožmo se současným švihem paží vpřed skočilo co nejdál. 

Nebylo povoleno poskočení před odrazem. Každý hráč měl tři pokusy. Změřený výkon jsem 

převedl podle tabulky č. 4 na body.  

Obrázek č. 2: Skok daleký  

 

Zdroj: Měkota, 2002 

Tabulka č. 4: Test 2 – hodnocení 

Test 2 – Skok daleký (m) 

Body 1 (výrazně 

podprůměrný) 

2 

(podprůměrný) 

3 

(průměrný) 

4 

(nadprůměrný) 

5 (výrazně 

nadprůměrný) 

Výkon 0,99 a méně 1,0 – 1,29 1,30 – 1,49 1,50 – 1,69 1,70 a více 

Zdroj: Měkota, 2002 

Test 3  

Leh-sed opakovaně testoval dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva a 

bedrokyčlostehenních flexorů. Dítě zaujmulo základní polohu lehu na zádech pokrčmo, paže 

skrčilo vzpažmo zevnitř, ruce si dalo v týl, sepnulo prsty, lokty se dotýkaly země. Nohy byly 

pokrčeny v kolenou v úhlu 90 stupňů, chodidla byla od sebe ve vzdálenosti 20 – 30 cm. Na 

povel trenéra provedlo dítě co nejrychleji opakovaně sed a leh s cílem dosáhnout maximální 
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počet cyklů za dobu 60 s., které hráčům měřil trenér stopkami. Výkony jsem převedl podle 

tabulky č. 5 na body.  

Obrázek č. 3: Leh-sed opakovaně 

 

Zdroj: Měkota, 2002 

Tabulka č. 5: Test 3 – hodnocení 

Test 3 – Leh-sed opakovaně (počet) 

Body 1 (výrazně 

podprůměrný) 

2 

(podprůměrný) 

3 

(průměrný) 

4 

(nadprůměrný) 

5 (výrazně 

nadprůměrný) 

Výkon 10 a méně 11 - 18 19 - 26 27 - 34 35 a více 

Zdroj: Měkota, 2002 

Test 4 

Test trefování kužele se zaměřuje na jednu z útočných herních činností jednotlivce – 

přihrávání. Každý hráč měl k dispozici fotbalový míč velikosti 4. Ve vzdálenosti 3 m od 

startovní čáry byl umístěn kužel. Dítě mělo míč na startovní čáře a snažilo se míčem 

zasáhnout kužel. Jako zásah se hodnotil jakýkoliv kontakt míče s kuželem. Každé dítě mělo 

k dispozici pět pokusů. Každý zásah se hodnotil 1 bodem.  
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Obrázek č. 4: Trefování kužele 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Test 5  

Slalom s míčem mezi kužely také posuzoval jednu z útočných herních činností jednotlivce 

– vedení míče. Každé dítě mělo k dispozici fotbalový míč velikosti 4. Na úseku dlouhém 8 

m bylo postaveno 7 kuželů, kdy první byl postaven 1 metr od startovní čáry a ostatní kužele 

1 metr od sebe, poslední kužel byl postaven 1 metr od cílové čáry. Kužele jsem umístil tak, 

aby tvořily vodorovnou přímku. Hráč měl za úkol na písknutí píšťalky vyběhnout s míčem 

u nohy a vést míč co nejrychleji od startovní čáry mezi kužely až po cílovou čáru. Trenér 

zastavil čas v okamžiku, kdy hráč s míčem protnul cílovou čáru. Každý měl k dispozici 2 

pokusy, počítal se ten lepší.  
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Obrázek č. 5:Slalom s míčem  

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

5.2 Realizace tréninkového plánu 

Šestiměsíční tréninkový plán byl uspořádán pomocí šesti operativních tréninkových plánů 

tzv. mezocyklů, které jsem sestavil podle teoretických poznatků uvedených v teoretické části 

práce.  

Obsah tréninků pro kategorii U7 byl sestaven podle nejnovější odborné literatury (Plachý, 

Procházka, 2014): 

1. 25 % zábavných cvičení a her na individuální činnost s míčem (vedení míče, 

přihrávka) 

2. 25 % zábavných silově-rychlostně-obratnostních cvičení a pohybových her 

(pohybové schopnosti)  

3. 50 % cvičení jeden proti jednomu, fotbal dvojic až pětic, pozičních (bagovky) a 

fotbalových her (fotbalové dovednosti) 

Většinou se v tréninku využívala osvědčená cvičení, u kterých se vědělo, že hráče budou 

bavit a plnit je s maximálním úsilím. Byla snaha podat výklad u každého cvičení 

srozumitelně a brát ohled na věk hráčů. U nových cvičení vždy proběhla názorná ukázka, 

jak má cvičení vypadat. Tréninkové jednotky byly rozděleny na úvodní, průpravnou, hlavní 

a závěrečnou část. Každá tréninková jednotka trvala 90 minut.  
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Ukázky tréninkových jednotek 

Tréninková jednotka č. 5 (mezocyklus v září) 

10. 9. 2015, čtvrtek, 18 dětí, délka tréninku: 90 minut, místo: Ďolíček (travnaté hřiště). 

Úvodní část  

 V úvodní části trenéři seznámili děti s tréninkovou jednotkou. 

 Čas: 2 minuty 

Průpravná část  

 Na mrazíka 

o Čas: 5 minut 

o Organizace: Hráči běhají ve vymezeném území. 3 hráči mají v ruce tenisák – 

„mrazíci“. Mrazící se snaží dotknout co nejvíce hráčů. Hráč, kterého se 

mrazík dotkne „zamrzne“ – rozkročí nohy. Hráči, kteří nejsou „zamrzlý“ se 

snaží „odmrznout“ zamrzlé hráče tím, že podlezou zamrzlého hráče mezi 

nohama. 

 Rozcvičení 

o Čas: 5 minut  

o Organizace: Rozcvičení probíhalo formou protahovacích cvičení.  

Hlavní část  

Trenéři rozdělili hráče na 3 skupiny po 6 dětí. U každého stanoviště byl 1 trenér. Po 10 

minutách proběhla výměna skupiny u stanoviště. V druhé polovině hlavní části každá 

skupina hrála fotbal 3:3.  

 Lavina 

o Čas: 10 minut 

o Organizace: Hráči byli rozděleni na dvě skupiny. Každá skupina si určila 

pořadí 1-3. Na písknutí trenéra čísla 1 vyběhla, oběhla kužel, který byl 

vzdálen asi 8 m, když se vrátila na startovní čáru, chytla hráče číslo 2 za ruku 

a běželi opět oběhnout kužel, při návratu chytli číslo 3. Když hráči oběhli 

kužel, začali se odpojovat, první se odpojilo číslo 1, po dalším oběhnutí číslo 



37 

 

2 a nakonec doběhla čísla 3. Za každé vítězství získala skupina 1 bod, hráči 

si po každé „lavině“ vyměnili čísla.  

 Přihrávaná  

o Čas: 10 minut  

o Organizace: Skupina vytvořila dvojice. Každý hráč ve dvojici měl před sebou 

branku ze dvou kuželů. Cílem hráče bylo nahrávku směřovat do branky. 

Druhý hráč ve dvojici balon zpracoval až za bránou, vyvedl míč mimo bránu 

z kuželů a snažil nahrávku směřovat do brány druhého hráče. Hráči soutěžili, 

kdo první z dvojice desetkrát trefí bránu. 

 Slalom a trefovaná 

o Čas: 10 minut 

o Organizace: Skupina 6 hráčů se rozdělila na dvě skupiny, První skupina se 

snažila trefovat balonem kužele ze vzdálenosti 5 m. Druhá skupina trénovala 

vedení míče. Hráči měli za úkol projít s míčem u nohy slalom složený ze čtyř 

kuželů. Po 5 minutách se skupiny vyměnily.  

o Fotbal 3:3  

o Čas: 40 minut 

o Organizace: 6 týmů po 3 hráčích. Hrací doba byla 8 minut, pak následovala 

pauza na pití a výměna soupeřů.   

Závěrečná část 

 Semafor 

o Čas: 5 minut 

o Organizace: Trenér měl v ruce 3 kužele (barvy: červená, oranžová, zelená). 

Hráči běhali kolem trenéra a mezi sebou. Když trenér zvedl nad hlavu kužel 

barvy červené, hráči museli zastavit, na barvu oranžovou hráči přešlapovali 

na místě a na zelenou mohli běhat.  

 Protažení 

o Čas: 3 minut 

o Organizace: Závěrečné protažení bylo zaměřeno na zklidnění organismu.  
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Tréninková jednotka č. 13 (mezocyklus v říjnu) 

5. 10. 2015, pondělí, 16 dětí, délka tréninku: 90 minut, místo: Lokáda (travnaté hřiště). 

Úvodní část  

 V úvodní části trenéři seznámili děti s tréninkovou jednotkou. 

 Čas: 2 minuty 

Průpravná část  

 Na sněhuláka 

o Čas: 5 minut 

o Organizace: Hráči běhali s míčem u nohy ve vymezeném území. Trenér pískl 

a zavolal číslo, např. tři. Hráči se snažili postavit sněhuláka pomocí tří míčů. 

Hráč, který nepostavil sněhuláka, udělal jeden dřep.    

 Rozcvičení 

o Čas: 5 minut  

o Organizace: Rozcvičení probíhalo formou protahovacích cvičení.  

Hlavní část  

Trenéři rozdělili hráče na 3 skupiny po 2x5 a 6 dětí. U každého stanoviště byl 1 trenér. Po 

10 minutách proběhla výměna skupiny u stanoviště. V druhé polovině hlavní části každá 

skupina hrála fotbal 2:2.  

 Vykopávaná 

o Čas: 10 minut 

o Organizace: Hráči běhali s míčem u nohy ve vymezeném území. Trenér, 

který neměl míč u nohy, se snažil odkopnout hráči míč. Hráč, kterému trenér 

míč odkopnul, se přidal k trenérovi a odkopával míč dalším hráčům. 

 Souboj 1:1 

o Čas: 10 minut  

o Organizace: Hráči byli rozděleni na dvě skupiny. Každá skupina si určila 

pořadí 1-(2)3. Na zavolání trenéra čísla běžela do hřiště a hráli fotbal jeden 

na jednoho. Hra končila brankou.  
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 Slalom a střelba 

o Čas: 10 minut 

o Organizace: Po slalomu s míčem následovala střelba.  

o Fotbal 2:2  

o Čas: 40 minut 

o Organizace: 8 týmů po 2 hráčích. Hrací doba byla 8 minut, pak následovala 

pauza na pití a výměna soupeřů.   

Závěrečná část 

 Molekuly 

o Čas: 5 minut 

o Organizace: Hráči běhali kolem trenéra a mezi sebou. Trenér zavolal číslo, 

např. čtyři. Hráči udělali skupinu po čtyřech a chytli se za ruce.  

 Protažení 

o Čas: 3 minut 

o Organizace: Závěrečné protažení bylo zaměřeno na zklidnění organismu.  

Tréninková jednotka č. 30 (mezocyklus v listopadu) 

13. 11. 2015, pátek, 24 dětí, délka tréninku: 90 minut, místo: Lokáda (nafukovačka – povrch 

halového typu). 

Úvodní část  

 V úvodní části trenéři seznámili děti s tréninkovou jednotkou. 

 Čas: 2 minuty 

Průpravná část  

 Rybičky 

o Čas: 5 minut 

o Organizace: Trenér (rybář) stojí naproti hráčům (rybičky) ve vymezeném 

území. Úkolem rybiček je přeběhnout na druhou stranu, aniž by je rybář chytl. 

Koho trenér (rybář) chytí, ten se přemění z rybičky na rybáře a chytá ostatní 

rybičky 
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 Rozcvičení 

o Čas: 5 minut  

o Organizace: Rozcvičení probíhalo formou protahovacích cvičení.  

Hlavní část  

Trenéři rozdělili hráče na 3 skupiny po 8 dětí. U každého stanoviště byl 1 trenér. Po 10 

minutách proběhla výměna skupiny u stanoviště. V druhé polovině hlavní části každá 

skupina hrála fotbal 4:4.  

 Bombardér 

o Čas: 10 minut 

o Organizace: Hráči běhali s míčem u nohy ve vymezeném území. Trenér, 

který měl míč v ruce, se snažil trefit hráči míč svým míčem. Hráč, kterému 

trenér míč trefil, se přidal k trenérovi. 

 Soutěž ve slalomu 

o Čas: 10 minut  

o Organizace: Hráči byli rozděleni na dvě skupiny. Každá skupina (4 hráči) 

měla naproti slalom z kuželů. Která skupina dřív dokončila slalom, vyhrála.   

 Střelba 

o Čas: 10 minut 

o Organizace: Hráči běhali s míčem ve vymezeném čtverci, každý hráč měl 

přidělené číslo. Trenér zavolal dvě čísla. První číslo, byl obránce, který 

vyběhl z čtverce bez míče, druhé číslo - útočník, jenž se snažil obejít obránce 

a dát gól.  

o Fotbal 4:4 

o Čas: 40 minut 

o Organizace: 6 týmů po 4 hráčích. Hrací doba byla 8 minut, pak následovala 

pauza na pití a výměna soupeřů.   

Závěrečná část 

 Honička ve dvojici 

o Čas: 5 minut 
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o Organizace: Hráči vytvořili dvojice, ve dvojici se drželi za ruce. Tři dvojice 

měly tenisák, snažily se chytit další dvojici. Když se hráč dotkl hráče ve 

dvojici, dvojice si vyměnila tenisák.  

 Protažení 

o Čas: 3 minut 

o Organizace: Závěrečné protažení bylo zaměřeno na zklidnění organismu.  

Tréninková jednotka č. 43 (mezocyklus v prosinci) 

14. 12. 2015, pondělí, 18 dětí, délka tréninku: 90 minut, místo: Ovčín (umělka). 

Úvodní část  

 V úvodní části trenéři seznámili děti s tréninkovou jednotkou. 

 Čas: 2 minuty 

Průpravná část  

 Čertovka 

o Čas: 5 minut 

o Organizace: Hráči běhají ve vymezeném území. 3 hráči mají za trenky 

zastrčený rozlišovák – „čerti“. Čerti se snaží dotknout co nejvíce hráčů. Hráč, 

kterého se čert dotkne, odchází z vymezeného území. 

 Rozcvičení 

o Čas: 5 minut  

o Organizace: Rozcvičení probíhalo formou protahovacích cvičení.  

Hlavní část  

Trenéři rozdělili hráče na 3 skupiny po 6 dětech. U každého stanoviště byl 1 trenér. Po 10 

minutách proběhla výměna skupiny u stanoviště. V druhé polovině hlavní části každá 

skupina hrála fotbal 3:3.  

 Souboj 1:1 

o Čas: 10 minut  

o Organizace: Hráči byli rozděleni na dvě skupiny. Každá skupina si určila 

pořadí 1 - 3. Na zavolání trenéra hráči s odpovídajícími čísly běželi do hřiště 
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a hráli fotbal jeden na jednoho. Místo branek měli jeden kužel. Hra skončila 

trefením kužele.  

 Nahrávka ve trojici 

o Čas: 10 minut  

o Organizace: Hráči byli rozděleni na dvě skupiny. 3 hráči si stoupli za sebe, 

prostřední hráč si nahrával s krajními hráči. Po třech minutách se prostřední 

hráč vyměnil.  

 Slalom a střelba 

o Čas: 10 minut 

o Organizace: Po slalomu s míčem následovala střelba.  

o Fotbal 3:3 

o Čas: 40 minut 

o Organizace: 6 týmů po 3 hráčích. Hrací doba byla 8 minut, pak následovala 

pauza na pití a výměna soupeřů.   

Závěrečná část 

 Na krále rozlišováků 

o Čas: 5 minut 

o Organizace: Hráči si zastrčili za trenky rozlišováky. Běhali ve vymezeném 

území. Jejich úkolem bylo sebrat co nejvíce rozlišováku. Hra skončila 

v momentě, kdy neměl rozlišovák zastrčený za trenky žádný hráč.  

 Protažení 

o Čas: 3 minut 

o Organizace: Závěrečné protažení bylo zaměřeno na zklidnění organismu.  

Tréninková jednotka č. 50 (mezocyklus v lednu) 

12. 1. 2016, úterý, 18 dětí, délka tréninku: 90 minut, místo: TJ Sokol Vršovice (tělocvična). 

Úvodní část  

 V úvodní části trenéři seznámili děti s tréninkovou jednotkou. 

 Čas: 2 minuty 

Průpravná část  
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 Zrcadlovka 

o Čas: 5 minut 

o Organizace: Trenér stál před hráči, kteří zrcadlově opakovali pohyby trenéra. 

 Rozcvičení 

o Čas: 5 minut  

o Organizace: Rozcvičení probíhalo formou protahovacích cvičení.  

Hlavní část  

Trenéři rozdělili hráče na 3 skupiny po 6 dětí. U každého stanoviště byl 1 trenér. Po 10 

minutách proběhla výměna skupiny u stanoviště. V druhé polovině hlavní části každá 

skupina hrála fotbal 3:3.  

 Ragbíčko 

o Čas: 10 minut  

o Organizace: Hráči byli rozděleni na dva týmy. Hrací doba 2x5 minut.  

 Velký míč 

o Čas: 10 minut  

o Organizace: Hráči byli rozděleni na dvě skupiny, ve vymezeném území se 

snažili svými balony (kopem, hodem) dostat velký míč za čáru druhého 

mužstva.  

 Slalom a střelba 

o Čas: 10 minut 

o Organizace: Po slalomu s míčem následovala střelba.  

o Fotbal 3:3 

o Čas: 40 minut 

o Organizace: 6 týmů po 3 hráčích. Hrací doba byla 8 minut, pak následovala 

pauza na pití a výměna soupeřů.   

Závěrečná část 

 Na obra 

o Čas: 5 minut 
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o Organizace: 3 hráči měli v ruce tenisák – „obři“. Obři si lehli doprostřed 

tělocvičny, ostatní hráči běhali kolem obrů. Na písknutí trenéra se obři 

probudili a snažili se chytit co nejvíce hráčů. Hráč, kterého se obr dotknul, si 

odešel sednout na lavičku.   

 Protažení 

o Čas: 3 minut 

o Organizace: Závěrečné protažení bylo zaměřeno na zklidnění organismu.  

V následujících tabulkách jsou zaznamenány jednotlivé mezocykly.  

Tabulka č. 6: Mezocyklus v září 

1. 9. 2015 ÚT 16:30 Ovčín (umělka) - trénink 

3. 9. 2015 ČT 16:30 Ovčín (umělka) - trénink 

5. 9. 2015 SO 11:15 Mistrovské utkání - Střešovice 

7. 9. 2015 PO 15:30 Lokáda - trénink 

8. 9. 2015 ÚT 16:30 Ďolíček - trénink 

10. 9. 2015 ČT 16:30 Ďolíček - trénink 

13. 9. 2015 NE 14:15  Mistrovské utkání - Zličín 

14. 9. 2015 PO 15:30 Lokáda - trénink 

15. 9. 2015 ÚT 16:30 Ďolíček - trénink 

17. 9. 2015 ČT 16:30 Ďolíček - trénink 

19. 9. 2015 SO 11:15 Mistrovské utkání - Hrdlořezy 

22. 9. 2015 ÚT 16:30 Ďolíček - trénink 

23. 9. 2015 ST 16:00 Mistrovské utkání - Kbely 

24. 9. 2015 ČT 16:30 Ďolíček - trénink 

26. 9. 2015 SO 11:00 Turnaj - Kbely 

29. 9. 2015 ÚT 16:30 Ďolíček - trénink 

Zdroj: Vlastní tvorba  

Tabulka č. 7: Mezocyklus v říjnu 

1. 10. 2015 ČT 16:30 Ďolíček- trénink 

3. 10. 2015 SO 11:00 Mistrovské utkání - Stodůlky 

5. 10. 2015 PO 15:30 Lokáda - trénink 

6. 10. 2015 ÚT 16:30 Ďolíček- trénink 

8. 10. 2015 ČT 16:30 Ďolíček- trénink 

10. 10. 2015 SO 7:30 Mistrovské utkání - Střešovice 
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12. 10. 2015 PO 15:30 Lokáda - trénink 

13. 10. 2015 ÚT 16:30 Ďolíček- trénink 

15. 10. 2015 ČT 16:30 Ďolíček- trénink 

17. 10. 2015 SO 11:00 Mistrovské utkání - Zličín 

19. 10. 2015 PO 15:30 Lokáda - trénink 

20. 10. 2015 ÚT 16:30 Ďolíček- trénink 

22. 10. 2015 ČT 16:30 Ďolíček- trénink 

24. 10. 2015 SO 11:00 Mistrovské utkání - Hrdlořezy 

26. 10. 2015 PO 15:30 Lokáda - trénink 

27. 10. 2015 ÚT 16:30 Ďolíček- trénink 

29. 10. 2015 ČT 16:30 Ďolíček- trénink 

31. 10. 2015 SO 11:00 Mistrovské utkání - Kbely 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Tabulka č. 8: Mezocyklus v listopadu 

2. 11. 2015 PO 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

3. 11. 2015 ÚT 16:30 Ďolíček - trénink 

5. 11. 2015 ČT 16:30 Ďolíček - trénink 

7. 11. 2015 SO 8:15 Mistrovské utkání - Stodůlky 

9. 11. 2015 PO 16:00 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

11. 11. 2015 ST 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

13. 11. 2015 PÁ 16:00 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

16. 11. 2015 PO 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

18. 11. 2015 ST 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

20. 11. 2015 PÁ 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

23. 11. 2015 PO 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

25. 11. 2015 ST 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

27. 11. 2015 PÁ 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

30. 11. 2015 PO 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Tabulka č. 9: Mezocyklus v prosinci 

2. 12. 2015 ST 15:30 Lokáda (nafukovačka - trénink 

4. 12. 2015 PÁ 15:30 Lokáda (nafukovačka) -trénink  

7. 12. 2015 PO 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

9. 12. 2015 ST 15:30 Lokáda (nafukovačka - trénink 

11. 12. 2015 PÁ 15:30 Sokol Vršovice - trénink 
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14. 12. 2015 PO 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

16. 12. 2015 ST 15:30 Sokol Vršovice - trénink 

18. 12. 2015 PÁ 15:30 Lokáda (nafukovačka - trénink 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Tabulka č. 10: Mezocyklus v lednu 

4. 1. 2016 PO 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

5. 1. 2016 ÚT 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

8. 1. 2016 PÁ 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

11. 1. 2016 PO 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

12. 1. 2016 ÚT 15:30 Sokol Vršovice - trénink 

15. 1. 2016 PÁ 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

18. 1. 2016 PO 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

19. 1. 2016 ÚT 15:30 Sokol Vršovice - trénink 

22. 1. 2016 PÁ 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

24. 1. 2016 NE 10:00 Turnaj – Háje Jižní Město 

25. 1. 2016 PO 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

26. 1. 2016.  ÚT 15:30 Sokol Vršovice - trénink 

29. 1. 2016 PÁ 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Tabulka č. 11: Mezocyklus v únoru 

1. 2. 2016 PO 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

2. 2. 2016 ÚT 15:30 Sokol Vršovice - trénink 

5. 2. 2016 PÁ 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

8. 2. 2016 PO 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

9. 2. 2016 ÚT 15:30 Sokol Vršovice - trénink 

12. 2. 2016 PÁ 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

15. 2. 2016 PO 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

16. 2. 2016 ÚT 15:30 Sokol Vršovice - trénink 

19. 2. 2016 PÁ 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

22. 2. 2016 PO 15:30 Lokáda (nafukovačka) - trénink 

23. 2. 2016 ÚT 15:30 Sokol Vršovice - trénink 

26. 2. 2016 PÁ 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

29. 2. 2016 PO 15:30 Ovčín (umělka) - trénink 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Ovčín 

Tréninky probíhaly ve sportovním areálu HAMR – Záběhlice. K dispozici nám byla 

nafukovací hala s umělým trávníkem.  

Lokáda 

Trénovali jsme v areálu Lokomotiva Vršovice (Lokáda). Za příznivého počasí jsme chodili 

na travnaté hřiště, za nepříznivého a v zimních měsících do nafukovací haly, kde byl povrch 

halového typu. Na travnatém hřišti se hrála domácí mistrovská utkání.  

Ďolíček 

Tréninky byly na hlavním stadionu Bohemians 1905. 

Sokol Vršovice 

Děti trénovaly v tělocvičně TJ Sokol ve Vršovicích.  

5.3 Výsledky měření 

V této kapitole se zabývám naměřenými výsledky a jejich analýzou. Vyhodnocení bylo 

provedeno matematicko – statistickou metodou.  

Test 1 – Člunkový běh 4x10 m  

Výsledky z prvního testu jsem uvedl do tabulky číslo 12. Do sloupce „Před“ jsem uvedl 

výsledky z člunkového běhu 4x10 m ze vstupního testu. Do dalšího sloupce „Po“ jsem zapsal 

výsledky z výstupního testu. Do sloupce „Rozdíl“ jsem napsal rozdíl obou výsledků.  
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Tabulka č. 12: Výsledky hráčů z prvního testu 

Hráč č. Rok nar. Před Po Rozdíl 

s body s body s body % 

1 2009 13,0 3 12,7 4 0,3 1 2,4 

2 2009 14,1 3 13,9 3 0,2 0 1,4 

3 2009 14,1 3 13,3 3 0,8 0 6,0 

4 2009 13,2 3 13,0 3 0,2 0 1,5 

5 2009 13,1 3 13,4 3 -0,3 0 -2,3 

6 2009 14,4 2 13,2 3 1,2 1 9,1 

7 2009 13,3 3 12,5 4 0,8 1 6,4 

8 2009 14,9 2 13,9 3 1,0 1 7,2 

9 2009 12,2 4 11,7 5 0,5 1 4,3 

10 2009 13,5 3 13,0 3 0,5 0 3,9 

11 2009 14,5 2 13,8 3 0,7 1 5,1 

12 2009 13,3 3 13,1 3 0,2 0 1,5 

13 2009 13,8 3 12,3 4 1,5 1 12,2 

14 2009 14,1 3 13,5 3 0,6 0 4,4 

15 2009 12,7 4 12,9 4 -0,2 0 -1,6 

16 2009 12,0 5 11,9 5 0,1 0 0,8 

17 2009 14,1 3 13,8 3 0,3 0 2,2 

18 2009 12,9 4 12,3 4 0,6 0 4,9 

19 2009 12,5 4 12,1 4 0,4 0 3,3 

20 2009 14,7 2 14,5  2 0,2 0 1,4 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Hráč č. 16 se nejlépe umístil ve vstupním testu. Člunkový běh zaběhl za 12,0 s. Ve 

výstupním testu byl jeho výsledek 11,9 s. Došlo u něj k zlepšení o 0,1 s. Nejhorší výsledek 

měl hráč č. 8, který zaběhl člunkový běh za 14,9 s. Šestiměsíční tréninkový plán u něho 

vyvolal zlepšení o 1,0 s. K nejlepšímu zlepšení došlo u hráče č. 13, který se zlepšil o 1,5 s 

(viz graf č. 1). Hráči č. 5 a 15 se dokonce zhoršili, to však mohlo být způsobeno únavou 

nebo nezdařilým pokusem. Nejčastější hodnota zlepšení u hráčů byla 0,2 s, průměrné 

zlepšení o 0,48 s. 
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Graf č. 1: Zlepšení dětí v člunkovém běhu 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Test 2 – Skok daleký 

Výsledky z druhého testu jsem uvedl do tabulky číslo 13. Do sloupce „Před“ jsem uvedl 

výsledky z testu skoku dalekého ze vstupního testu. Do dalšího sloupce „Po“ jsem zapsal 

výsledky z výstupního testu. Do sloupce „Rozdíl“ jsem napsal rozdíl obou výsledků.  
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Tabulka č. 13: Výsledky hráčů z druhého testu 

Hráč č. Rok nar. Před Po Rozdíl 

m body m body m body % 

1 2009 1,51 4 1,55 4 0,04 0 2,6 

2 2009 1,47 3 1,52 4 0,05 1 3,4 

3 2009 1,35 3 1,40 3 0,05 0 3,7 

4 2009 1,44 3 1,57 4 0,13 1 9 

5 2009 1,5 4 1,58 4 0,08 0 5,3 

6 2009 1,34 3 1,41 3 0,07 0 5,2 

7 2009 1,16 2 1,22 2 0,06 0 5,2 

8 2009 1,35 3 1,40 3 0,05 0 3,7 

9 2009 1,4 3 1,46 3 0,06 0 4,3 

10 2009 1,52 4 1,53 4 0,01 0 0,7 

11 2009 1,46 3 1,53 4 0,07 1 4,8 

12 2009 1,42 3 1,44 3 0,02 0 1,4 

13 2009 1,51 4 1,63 4 0,12 0 7,9 

14 2009 1,41 3 1,62 4 0,21 1 14,9 

15 2009 1,45 3 1,43 3 -0,02 0 -1,4 

16 2009 1,47 3 1,43 3 -0,04 0 -2,8 

17 2009 1,35 3 1,38 3 0,03 0 2,2 

18 2009 1,38 3 1,31 3 -0,07 0 -5,1 

19 2009 1,47 3 1,62 4 0,15 1 10,2 

20 2009 1,35 3 1,32 3 -0,03 0 -1,5 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Hráč č. 10 se nejlépe umístil ve vstupním testu, skočil 1,52 m. Ve výstupním testu skočil 

1,53 m. Došlo u něj k zlepšení o 0,01 m. Nejhorší výsledek měl hráč č. 7, který skočil z místa 

jenom 1,16 m. Šesti-měsíční tréninkový plán u něho vyvolal zlepšení o 0,06 m. K nejlepšímu 

zlepšení došlo u hráče č. 14, který se zlepšil o 0,21 m (viz graf č. 2). Hráči č. 15, 20, 16 a 18 

se dokonce zhoršili. Nejčastější hodnota zlepšení byla 0,05 m, průměrné zlepšení bylo o 

0,048 m.  
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Graf č. 2: Zlepšení dětí ve skoku dalekém 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Test 3 – Leh-sed opakovaně 

Výsledky z třetího testu jsem uvedl do tabulky číslo 14. Do sloupce „Před“ jsem uvedl 

výsledky z testu leh-sed opakovaně ze vstupního testu. Do dalšího sloupce „Po“ jsem zapsal 

výsledky z výstupního testu. Do sloupce „Rozdíl“ jsem napsal rozdíl obou výsledků.  
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Tabulka č. 14: Výsledky hráčů z třetího testu 

Hráč č. Rok nar. Před Po Rozdíl 

počet body počet body počet body % 

1 2009 31 4 33 4 2 0 6,5 

2 2009 22 3 24 3 2 0 9 

3 2009 19 3 23 

 

3 4 0 21 

4 2009 26 3 29 

 

4 3 1 11,5 

5 2009 24 3 25 3 1 0 4,2 

6 2009 26 3 29 4 3 1 11,5 

7 2009 23 3 29 4 6 1 26 

8 2009 23 3 25 3 2 0 8,7 

9 2009 31 4 32 4 1 0 3,2 

10 2009 28 4 29 4 1 0 3,6 

11 2009 19 3 26 3 7 0 36,8 

12 2009 32 4 32 4 0 0 0 

13 2009 11 2 17 2 6 0 54,5 

14 2009 10 1 14 2 4 1 40 

15 2009 30 4 30 4 0 0 0 

16 2009 31 4 30 4 -1 0 -3,3 

17 2009 37 5 39 5 2 0 5,4 

18 2009 24 3 25 3 1 0 4,2 

19 2009 30 4 34 4 4 0 13,3 

20 2009 22 3 22 3 0 0 0 

Zdroj: Vlastní tvorba  

Hráč č. 17 se nejlépe umístil ve vstupním testu, provedl 37 sed-lehů za jednu minutu. Ve 

výstupním testu udělal 39 sed-lehů. Došlo u něj k zlepšení o 2 sed-lehy. Nejhorší výsledek 

měl hráč č. 14, který udělal 10 sed-lehů. Šesti-měsíční tréninkový plán u něho vyvolal 

zlepšení o 14 sed-lehů za minutu. K nejlepšímu zlepšení došlo u hráčů č. 8 a 11, kteří se 

zlepšili o 7 sed-lehů. (viz graf č. 3). Hráč č. 16 se dokonce zhoršil, to i tady mohlo být 

způsobeno únavou.  Nejčastěji se hráči zlepšili o 1 sed-leh, průměrné zlepšení bylo o 2,4 

sed-lehu.  

 

 

 



53 

 

Graf č. 3: Zlepšení dětí v sed-lehu opakovaně 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Celkové výsledky pohybových schopností 

Do grafu č. 4 jsem zaznamenal, kolik bodů získali celkem hráči z jednotlivých testů 

pohybových schopností a porovnávám jejich body ze vstupních a výstupních testů 

pohybových schopností. Vycházel jsem z tabulky celkových výsledků pohybových 

schopností (viz Příloha č. 1).  
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Graf č. 4: Celkové výsledky dětí ze vstupních a výstupních testů pohybových schopností 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Nejlepších výsledků ve výstupních testech pohybových schopností dosáhli hráči č. 16, 9, 1, 

19, získali celkem 12 bodů. Po sečtení bodů z výstupních testů pohybových schopností je 

nejčastější hodnota 10 bodů a průměr je 10,4 bodu.  

Test 4 – Trefování kužele 

Výsledky z testu jsem uvedl do tabulky číslo 15. Do sloupce „Před“ jsem uvedl, kolik měl 

hráč úspěšných zásahů z pěti pokusů ve vstupním testu. Do dalšího sloupce „Po“ jsem 

zapsal, kolikrát trefil kužel ve výstupním testu. Do sloupce „Rozdíl“ jsem napsal rozdíl obou 

výsledků.  
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Tabulka č. 15: Výsledky hráčů z čtvrtého testu 

Hráč č. Rok nar. Před Po Rozdíl 

počet počet 

body 

počet 

1 2009 2 4 2 

2 2009 4 5 1 

3 2009 3 5 2 

4 2009 3 2 -1 

5 2009 3 3 0 

6 2009 3 4 1 

7 2009 1 2 1 

8 2009 1 4 3 

9 2009 3 5 2 

10 2009 4 4 0 

11 2009 1 3 2 

12 2009 3 2 -1 

13 2009 3 4 1 

14 2009 2 3 1 

15 2009 2 1 -1 

16 2009 4 4 0 

17 2009 2 3 1 

18 2009 3 3 0 

19 2009 3 5 2 

20 2009 2 2 0 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Hráč č. 2, 10, 16 se nejlépe umístili ve vstupním testu, trefili čtyři kužele z pěti pokusů, ve 

výstupním testu dokonce hráč č. 2 trefil všech pět kuželů. Nejhorší výsledek měli hráči č. 7, 

8, 11, kteří trefili pouze jeden kužel. K nejlepšímu zlepšení došlo u hráče č. 8, který se zlepšil 

o tři zdařené trefy (viz graf č. 5). Hráči č. 4,12 se dokonce zhoršili o jednu trefu.  Nejčastější 

se hráči zlepšili o 1 trefu, průměrné zlepšení bylo 0,6. 
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Graf č. 5: Zlepšení dětí v trefování kužele 

  

Zdroj: Vlastní tvorba 

Test 5 – Slalom s míčem  

Výsledky z testu jsem uvedl do tabulky číslo 16. Do sloupce „Před“ jsem uvedl výsledky 

z testu slalomu s míčem ze vstupního testu. Do dalšího sloupce „Po“ jsem zapsal výsledky 

z výstupního testu. Do sloupce „Rozdíl“ jsem napsal rozdíl obou výsledků.  
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Tabulka č. 16: Výsledky hráčů z pátého testu 

Hráč č. Rok nar. Před Po Rozdíl 

s s s % 

1 2009 14,8 12,1 2,7 22,3 

2 2009 15,1 14,0 1,1 7,9 

3 2009 16,3 16,8 -0,5 -3 

4 2009 14,6 13,1 1,5 11,6 

5 2009 17,2 15,7 1,5 9,6 

6 2009 14,8 12,7 2,1 16,5 

7 2009 17,9 16,7 1,2 7,1 

8 2009 18,3 19,3 -1,0 -5,2 

9 2009 16,4 12,0 4,4 36,6 

10 2009 16,4 16,3 0,1 0,6 

11 2009 17,2 13,9 3,3 23,7 

12 2009 14,1 14,4 -0,3 -2,1 

13 2009 14,5 14,0 0,5 3,6 

14 2009 15,2 16,1 -0,9 -5,6 

15 2009 16,1 17,8 -1,7 -9,6 

16 2009 13,4 9,9 3,5 35,4 

17 2009 14,7 13,4 1,3 9,7 

18 2009 17,4 17,0 0,4 2,4 

19 2009 16,5 12,8 3,7 28,9 

20 2009 20,1 19,2 0,9 4,6 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Hráč č. 16 se nejlépe umístil ve vstupním testu, slalom s míčem zaběhl za 13,4 s, ve 

výstupním testu za 9,9 s.  Došlo u něj k zlepšení o 3,5 s. Nejhorší výsledek měl hráč č. 20, 

který zaběhl slalom za 20,1 s. Šesti-měsíční tréninkový plán u něho vyvolal zlepšení o 0,9 s. 

K nejlepšímu zlepšení došlo u hráče č. 9, který se zlepšil o 4,4 s. (viz graf č. 6). Hráči č. 12, 

3, 14, 8, 15 se dokonce zhoršili, to i tady mohlo být způsobeno únavou nebo nezdařilým 

pokusem. Nejčastější zlepšení bylo o 1,5 s a průměrné zlepšení bylo o 1,19 s.    
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Graf č. 6: Zlepšení dětí ve slalomu s míčem 

 

Zdroj: Vlastní tvorba
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6 DISKUZE 

V této bakalářské práci jsem se zaměřil na provedení šesti operativních plánů tzv. mezocyklů 

u dětí kategorie U7 ve fotbale. Testoval jsem pohybové schopnosti a fotbalové dovednosti 

před a po splnění šesti mezocyklů. Zajímalo mě tedy, zda u dětí došlo k nějakému zlepšení 

a jak velké bylo. 

Hypotéza 1 

Předpokládal jsem, že po splnění šesti mezocyklů, dojde k zlepšení výsledků pohybových 

schopností o více než 5% u druhého testování.  

K potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy jsem spočítal průměrné zlepšení dětí u každého 

testu pohybových schopností (v grafu č. 7 modré sloupce). Z těchto hodnot jsem vypočítal 

výsledné průměrné zlepšení v testech pohybových schopností (zelený sloupec). 

Graf č. 7: Průměrné zlepšení v testech pohybových schopností 

 

Zdroj: Vlastní tvorba  

Celkově tedy šestiměsíční tréninkový plán vedl k zlepšení výsledků pohybových schopností 

o 5,56 %.  

Hypotéza je potvrzena.  
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Hypotéza 2  

Předpokládal jsem, že dojde k zlepšení výsledku testu vedení míče o více než 1 s u druhého 

testování. 

K potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy jsem spočítal průměrný výsledek z vstupního 

testu a porovnal jsem ho s průměrným výsledkem z výstupního testu vedení míče (viz graf 

č. 8).  

Graf č. 8: Porovnání průměrných výsledků testů vedení míče  

 

Zdroj: Vlastní tvorba  

Došlo k zlepšení o 1,19 s, děti se zlepšily vlivem šestiměsíčního tréninkového plánu o 

8,01%.   

Hypotéza se potvrdila. 
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Hypotéza 3  

Předpokládal jsem, že dojde k zlepšení výsledku testu přihrávky o více než 10 % u druhého 

testování. 

K potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy jsem spočítal průměrný výsledek z vstupního 

testu a porovnal jsem ho s průměrným výsledkem z výstupního testu přihrávky (viz graf č. 

9) a převedl ho na procenta.  

Graf č. 9: Porovnání průměrných výsledků testů přihrávky  

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Došlo k průměrnému zlepšení o 0,6 zásahu kužele, děti se zlepšily vlivem šestiměsíčního 

tréninkového plánu o 23,08%.   

Hypotéza se potvrdila. 
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7 ZÁVĚRY 

V bakalářské práci jsem se zabýval trénováním dětí mladší přípravky kategorie U7 ve 

fotbale. Navrhl jsem šestiměsíční tréninkový plán, který jsem uskutečnil v praxi. Obsah 

tréninků vycházel z učebnice pro fotbalové trenéry od vedoucího trenérsko-metodického 

úseku FAČR Mgr. Antonína Plachého Ph.D. Testování pohybových schopností a 

fotbalových dovedností jsem provedl na začátku a na konci šesti operativních tréninkových 

plánů tzv. mezocyklů. Použil jsem tři testovací cvičení na pohybové schopnosti a dvě na 

fotbalové dovednosti. V práci jsem řešil následující problémové otázky:  

1. Zajímalo mě, zdali lze sestavit šestiměsíční tréninkový plán ve fotbale u dětí kategorie 

U7, tak aby u hráčů došlo ke zlepšení pohybových schopností o více než 5 %.  K vyřešení 

tohoto problému jsem potřeboval spočítat průměrné zlepšení dětí u každého testu 

pohybových schopností, z těchto hodnot jsem vypočítal výsledné průměrné zlepšení 

v testech pohybových schopností. Celkově tedy šestiměsíční tréninkový plán vedl 

k zlepšení výsledků pohybových schopností o 5,56 %. Z výsledků můžeme odvodit, že 

šestiměsíční tréninkový plán splnil svůj účel u pohybových schopností. Proto lze 

doporučit obsah tréninku, který se skládá z 25 % zábavných silově-rychlostně-

obratnostních cvičení a pohybových her (Plachý, Procházka, 2014) i pro ostatní 

trenéry fotbalové přípravky kategorie U7.  

2. Projeví-li se vliv šesti mezocyklů u hráčů na útočnou herní činnost jednotlivce – vedení 

míče. Pro vyřešení tohoto problému jsem porovnal průměrné výsledky testu slalomu 

s míčem ze vstupního a výstupního testu a zjišťoval jsem, jestli došlo k zlepšení o více 

než 1 s. Výsledek porovnání 1,19 s (zlepšení o 8,01 %) ukazuje, že můj šestiměsíční 

tréninkový plán byl v praxi úspěšný.   

3. Zajímalo mě, jaký vliv bude mít šestiměsíční tréninkový plán u hráčů na přesnost 

přihrávky. I tady jsem pro vyřešení problému porovnal průměrné výsledky testu 

přihrávky ze vstupního a výstupního testu a zjišťoval jsem, jestli došlo k zlepšení o více 

než 10%. Děti se zlepšily v přesnosti přihrávky o 23,06 %, což je ještě větší zlepšení, 

než jsem předpokládal. I zde se potvrdil můj šestiměsíční tréninkový plán jako 

úspěšný. 
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Mnoho začínajících i pokročilých trenérů mladší přípravky může najít inspiraci v mé 

bakalářské práci pro své tréninkové plány, ale i metodici fotbalových trenérů a rodiče malých 

fotbalistů mohou v práci najít potřebné informace.
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Příloha č. 1 – Tabulka celkových výsledků pohybových schopností 

Hráč č. Rok nar. Vstupní test Výstupní test Rozdíl 

body body 

body 

body 

1 2009 11 12 1 

2 2009 9 10 1 

3 2009 9 9 0 

4 2009 9 11 2 

5 2009 10 10 0 

6 2009 8 10 2 

7 2009 8 10 2 

8 2009 8 9 1 

9 2009 11 12 1 

10 2009 11 11 0 

11 2009 8 10 2 

12 2009 10 10 0 

13 2009 9 10 1 

14 2009 7 9 2 

15 2009 11 11 0 

16 2009 12 12 0 

17 2009 11 11 0 

18 2009 10 10 0 

19 2009 11 12 1 

20 2009 8 8 0 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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