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PROLOG 
      
     Soudobá společenská i politická uskupením volají po zvýšení finanční podpory sportu. Opírají se 
přitom o výsledky mapování aktuální reality poukazující cíleně na nedostatečnou pohybovou aktivitu 
populace s akcentem na pohybový režim dětí, který neodpovídá jejich fyziologickým potřebám. 
Pohybovým režimem rozumíme množinu pravidelných pohybových činností, které jsou součástí 
denního režimu člověka, tzn. pohybové činnosti sportovní i nesportovní, školní i volnočasové, pracovní 
i nepracovní. Pohybový režim se utváří zejména pod vlivem denního režimu školy, rodiny, a to 
s možností jeho významné korekce sportovním klubem - MFK Modřice.  
     V posledních letech, kdy lidské společenství dalo vzniknout „click generation“, (charakteristické rysy 
současné generace, rychle vyhodnocuje a rychle přepíná: klik-klik-klik), dochází k prudkému poklesu 
požadavků na činnost svalového systému. Jedním z důsledků dnešního způsobu života je svalová 
atrofie, v konečném důsledku pokles aktivní tělesné hmoty vedoucí ke ztrátě imunity. V současnosti 
jednoznačně přibývá dětí, které nemají potřebu pohybu, mj. po často negativních zkušenostech  
ve školní tělesné výchově, ve sportovním kroužku, v klubu, v neposlední řadě v rodině. Zřejmým 
důvodem bude i přirozená lidská lenost. 
       Sportovně talentované děti v naší společnosti nepřevažují, je jich cca ¼. Tyto děti si obvykle najdou 
cestu ke sportu či k dalším pohybovým aktivitám. Je naší povinností pro zbývající ¾ nabízet, 
poskytovat, podporovat činnosti garantující progres pohybového vzdělání přiměřeného jednotlivým 
věkovým kategoriím, progres pohybové kultury, pohybové gramotnosti, jenž bude ovlivňovat jejich 
pohybové chování v dospělosti a bude předpokladem k pohybově aktivnímu způsobu života. Dětství 
je přitom klíčovým obdobím pro osvojování zdravého životního stylu. Pohybová aktivita přímo 
ovlivňuje zdatnost člověka a jeho zdraví, které definujeme jako stav úplného fyzického, psychického  
a sociálního komfortu. Je zřejmé, že závažnou roli v tomto procesu sehrává rodina, škola a také 
sportovní klub – MFK Modřice specifickou sportovní aktivitou – fotbalem. 
 
ZÁMĚR PROJEKTU  

     Výše nastíněné téma postihující uvedenou problematiku nárokuje analýzu stávajícího statusu  
a následné vytýčení a plnění cílů. Naplnění záměru projektu představuje interesantní a bohatě 
strukturovanou oblast, která je jednou z komponent širokého spektra stále diskutované kvality života.  
     Organizovanou sportovní aktivitu – fotbal v mládežnických kategoriích MFK Modřice – vnímáme 
jako specifickou formu pohybového učení a pohybové kultivace dětí. Akceptujeme věkové  
a individuální zvláštnosti uplatňováním přiměřených metod, forem, přiměřeného objemu a intenzity 
pohybového zatížení.  
     Pohyb pro zdraví, kondici a radost, zastřešený pojmem fitness, je bezesporu důležitou  
a nezbytnou součástí života současné populace. Otevřenost a dostupnost tréninku je pro všechny 
věkové kategorie, pro každého člověka zvyšujícího si svoji výkonnost nebo usilujícího o její obnovení  
a udržujícího se být fit. Vysoká fyzická náročnost, fyzické zatížení zprostředkované partou kamarádů, 
kteří si udělali čas a venku je hezky, bývá považováno téměř za synonymum tréninku. Tato aktivita je 
však zcela odlišná, a to v podstatném detailu. Tedy není, nemůže být pro sportovní trénink ani zdaleka 
rozhodujícím kritériem. Rozhodující je tu záměr a cíl, kterým je rozvoj specializované výkonnosti  
i vědomostí, jak tohoto cíle dosáhnout.  
 
 
1. PROMĚNNÉ SOUČASNOSTI  

 

1.1 UNIVERZÁLNÍ CÍL MFK MODŘICE: Trvalé prohlubování systematické práce s mládeží 
 
     Stávající úroveň poznání podpořená výsledky početných výzkumů jednoznačně potvrzuje,  
že povinná tělesná výchova na ZŠ svým obsahem i rozsahem není dostačujícím podnětem k rozvoji 
pohybových schopností, respektive není schopná v potřebné míře zabezpečit požadovaný pohybový  
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a funkční rozvoj svých žáků. ZŠ, jako instituce, nemá ve svém vyučovacím programu plnění funkce 
sportovní orientace svých žáků. Zásadní rozhodnutí tedy zůstává na rodičích. K řešení možných 
problémů, ke zmírnění či vyrovnání deficitu pohybové aktivity dětí, signifikantní měrou přispívá MFK 
formou sportovní přípravy mladých fotbalistů, a to v rámci tréninku, soustředění, účastí v soutěžích  
a na turnajích. Komplexně pojatý proces zaměřený na zvyšování funkčních a psychických možností 
organismu, na všestranný tělesný rozvoj, na upevňování zdraví, je podmínkou vytvoření motorického 
potenciálu mladého sportovce. V konečném důsledku dochází k projevu a rozpoznání jeho 
předpokladů pro tento druh sportu, který garantuje jeho uspokojení a seberealizaci. 
     Využívání volného času modifikují mj. regionální podmínky. Aktivita MFK je tedy v této oblasti, 
v této problematice, zcela racionální a nezbytná. Vždyť motivace rodičů i dětí je k této nepostradatelné 
hravé spontaneitě mnohdy nedostačující, neefektivní či dokonce absentuje. 
     V kooperaci MFK se ZŠ je snahou obou subjektů skloubit oblast sportovních zájmů žáků s běžnými 
školními povinnostmi, respektovat osobnost žáka-sportovce a trvalou spoluprací zajistit podmínky  
k progresu sportovní přípravy a ke sportovnímu růstu. Obě strany akceptují výsadní a určující rys 
tréninku: primárně jde o proces učebně-vzdělávací a výchovný, sekundárně o proces zdatnostní.  
     Učební a výchovný charakter tréninku je podstatným předpokladem perspektivnosti. Nejnadanější 
děti se mohou následně vyprofilovat do mládežnických výběrů profesionálních fotbalových klubů. 
Efektivita komplexního procesu je odvislá od kvalifikace a odbornosti učitelů, respektive trenérů. 
Participaci ZŠ na uvedeném konceptu lze stanovit a dokumentovat zřízením 

a) třídy s rozšířenou výukou tv (II. stupeň ZŠ, pro 6. třídu, reálné ve školním roce 2023-24?), 
b) sportovní třídy (koedukované a možnosti mixu s jiným sportem). 

     Současné prokazatelné výsledky mládežnických týmů MFK s reálnou perspektivou a s podporou 
médií jsou předpokladem taktéž reálného interesu dětí i rodičů nejen z města Modřice, ale  
i ze satelitních obcí. Trvalá spolupráce s kluby blízkého okolí je jedním z faktorů strategického plánu 
MFK Modřice. 
      

1.2 SPECIFICKÝ CÍL MFK: „Od fotbalových základů k budoucí technické, taktické, mentální  
     a fyzické dokonalosti – fotbalové dokonalosti“ 

 
     Základní orientace tréninku dětí a mládeže v MFK má charakter kultivace a rozvoje pohybových 
dovedností a nezbytných základů fotbalové techniky. Účelně organizovaný systém činností, tj. 
tréninkový proces, je zaměřený na ovlivňování, na formování předpokladů pro herní výkon, herní 
výkonnost vedoucí k herní dokonalosti v období dospělosti. V reálu se jedná o vytvoření nových 
pohybových programů specifických jak pro fotbal, tak i pro široké spektrum dalších pohybových 
činností. Fotbalový trénink je zaměřen na vytvoření a zvládnutí širokého spektra pohybových struktur 
– vzorců, pohybových dovedností, základů techniky a na všestranný rozvoj pohybových schopností  
se zřetelem na senzitivní období, s užitím specifických i nespecifických tréninkových prostředků a bez 
požadavku uplatnění různých taktických variant. Uvedené parametry obohacené o regeneraci fyzickou 
i psychickou, o mentální trénink a zastřešené systematičností tréninkového procesu, jsou důležitými 
atributy výchovy budoucího kvalitního sportovce-fotbalisty a jeho participace na týmovém herním 
výkonu. 
     Sportovní příprava dětí a mládeže v MFK je specifický tréninkový proces, jehož úkoly se plní 

v jednotlivých organizačních formách. Jejím posláním či hlavním cílem je vytvoření předpokladů pro 

„pozdější, specifický“ fotbalový trénink, „specifický“ výkon, pro fotbalovou dokonalost.  

     Obsah herní přípravy bezesporu respektuje individuální a věkové zvláštnosti dětí. Jejich výkonnost, 

trénovanost a cykličnost přípravy se projevuje v užití tréninkových metod, zásad, forem, specifických  

i nespecifických tréninkových prostředků, v aplikaci frekvence, intenzity a trvání zatížení. Každá 

pohybová činnost je doplňována kompenzační aktivitou, každý jednostranný výkon protilehlou 

stimulací.  
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     V žákovských kategoriích preferujeme dovednosti individuální, tzn. herní činnosti jednotlivce. 

Tomuto hledisku odpovídá skladba a sekvence tréninkových jednotek s aplikací regenerace, která je 

mj. nezbytnou podmínkou udržení a růstu výkonnosti.  

     Trenér určuje co, kdy, jak se má trénovat. Získává zpětné informace, vyhodnocuje efektivnost 
tréninkového procesu, případně provádí korekce tréninkového působení.  Prioritami trenérské 
činnosti v tréninkovém procesu mládeže MFK Modřice jsou rozvoj individuality, respektování 
osobnosti hráče, motivace a radost ze hry, kreativita, orientace, akcent na techniku. Osvojování 
pohybových-fotbalových dovedností probíhá obvykle podle řetězce s žádoucím efektem: nácvik 
jednotlivých pohybů – jejich spojování v celky ➔ odstranění zbytečných pohybů (souhybů)  
a zbytečné síly – upřesňování a rytmizace pohybů – snižování únavy.  
     Odborné, profesionální řízení tohoto procesu, je předpokladem i zárukou vyvolávání progresivních 
změn trénovanosti, vytvoření motorického potenciálu fotbalisty, který mu umožní při uplatnění 
racionální techniky a taktiky, při optimálním využití jeho osobnosti, dosáhnout žádoucí úroveň 
sportovního mistrovství. 

 Hlavním cílem sportovní přípravy v dětském věku je tvorba předpokladů pro pozdější trénink  
s návazností na specifický výkon. Tyto předpoklady umožňují zvýšení výkonnosti ve věku, kdy jsou  
pro to vytvořené optimální podmínky. Prostřednictvím oblíbené sportovní činnosti, jak fotbalového 
tréninku, tak i samotné fotbalové hry, jsou záměrně, plánovitě mobilizovány přirozené schopnosti 
mladého organismu k co nejdokonalejšímu osvojení si všech komponent herní způsobilosti. Současně 
specifické vlivy sportovního prostředí přispívají k formování stránek osobnosti – pohybové, mravní, 
citové, rozumové, estetické aj. Účelné vedení tréninku tak, aby docházelo k postupnému zvyšování 
sportovního-herního výkonu včetně celkového rozvoje osobnosti mladého fotbalisty, je cílem 
sportovní výchovy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Hlavním úkolem je hráče fotbalové hře učit a naučit. Efektivní pohybové-motorické učení je 
podmíněno především paletou vhodných pohybových, rozumových a citových podnětů, jejichž progres 
je podmíněn materiálními podmínkami (tréninkové prostory, pomůcky…) a organizační promyšleností 
(hodnotným obsahem tréninkové jednotky, vynaloženým časem pro systematickou a trpělivou práci 
s občasnou, v řadě případů žádoucí participací rodičů). V globálu tzn. ovlivňovat tělesné, psychické  
a sociální předpoklady podporující přímo nebo nepřímo zvyšování sportovní výkonnosti hráče  
a připravit jej na jejich využívání v soutěžích, dále osvojování techniky a taktiky formující hru 
jednotlivce i týmu na základě osvojení a rozvoje fotbalových dovedností, kondice, osobnosti sportovce, 
prokázání kooperace, dominance, rezistence.  
 

1.3  SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH  
 
Základní profil a parametry 
     Děti disponují pouze dílčími pohybovými dovednostmi. Učí se chápat negativa sedavého způsobu 
života, učí se vnímat a rozumět efektům jednotlivých cvičení a pohybů, učí se rozlišovat intenzitu 
zatížení, dobu trvání a frekvence aktivit, jsou však schopné samostatně řešit pohybové úkoly. 
Přiměřeným získáváním specifických vědomostí, žádoucích postojů a formováním pohybového 
chování, pohybového režimu, vytvářejí osobitou úroveň tzv. pohybové gramotnosti přiměřené věkové 
kategorii. Základními prvky gramotnosti jsou činnosti transformující se do pohybových dovedností  
a schopností. 
      
Fenomén rodiče ve sportovní přípravě mládeže   
     V počátcích sportovní přípravy dětí (4-6 let) nehraje nejdůležitější roli výběr sportovního odvětví  
a klubu, i když zejména úroveň přípravy mládeže v klubu je velmi důležitá. Nejdůležitější roli sehrává 
sám rodič. A to jak v případě, kdy jeho cílem je pouze dopřát svému dítěti sport jako součást 
plnohodnotného životního stylu, tak hlavně v případě, že se příprava vede od počátku ve smyslu 
pozdější eventuální výkonnostní návaznosti. Rodiče by měli povzbuzovat spontánní pohyb svých dětí, 
při kterém dochází k přirozenému rozvoji pohybových schopností ruku v ruce s rozvojem mentálním. 
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Dítě si na pohyb velmi rychle zvyká, přijímá jej jako součást života, stává se jeho každodenní potřebou. 
K soustavnému, pravidelnému tréninku vedou děti zpočátku obyčejné, prosté osobní zájmy. Teprve 
později se tento živelný, spontánní vztah mění na vztah uvědomělý. 
     Sportovní trénink svými nároky a požadavky výrazně zasahuje do života rodiny. Podstatným 
způsobem ovlivňuje jeho chod, zasahuje do režimu volného času přijmutím požadavků tréninku, 
termínům soutěží či soustředění apod. Nelze přehlédnout v některých případech též ekonomický 
rozpočet. Sportovní trénink je relativně samostatný systém, který má svoje strukturální uspořádání 
garantující jeho celkové fungování. Rodiče do tohoto systému však nepatří, ale jsou součástí jeho 
sociálního okolí. Výrazně se podílejí na existenci interakčního vztahu mezi rodinou a systémem 
prostřednictvím komunikačních technik. Systém fotbalového tréninku má tedy vliv na rodinu, a 
naopak, rodina fungování tohoto systému výrazně usměrňuje.  
  
Charakteristika věkových období – periodizace vývoje   

     ☺ Předškolní věk (3—6 let) 
     Fotbalové přípravky: Období předškolního věku je označováno jako věk hravý, s možností 
spontánní, pestré škály pohybových aktivit – her. U dětí dochází k postupnému automatizování 
základních lokomočních pohybů (chůze, běh, skok, hod …), tj. k vytváření tzv. dynamického stereotypu.  
U této věkové kategorie je znatelná schopnost pohyby napodobovat. Nejefektivnější metodou 
pohybového učení je napodobování. Je tedy logické, že trenér disponuje dokonale základními herními 
činnostmi jednotlivce, umí je dokonale demonstrovat se srozumitelnou verbální prezentací.  
     Plnohodnotný sportovní trénink v tomto věku není reálný. Nejúčinnější formou jsou pohybové 
aktivity soutěživé, krátkodobé, zábavné, pestré, založené na herních principech s emočními prožitky. 
Zaměřujeme se především na obratnostní a rychlostní prvky, respektive na hbitost.  
     Sociální a emocionální aspekty výrazně ovlivňuje integrace do skupiny vrstevníků (do klubu, týmu). 
 
     Soustavná tréninková činnost začíná ve fotbalu kolem 6-7 roku života dítěte. Za dětský věk 
považujeme rozmezí 6-14 let, kdy děti navštěvují základní školu. Toto věkové období rozdělujeme  
na mladší školní věk (6-10 let) a starší školní věk (10-14 let). 
 

     ☺ Mladší školní věk (6-10 let) 
      Z hlediska fylogenetického vývoje musíme (pedagog, trenér…) akceptovat časté individuální 
odlišnosti, tyto odlišnosti identifikovat a na jejich základě vytvořit výchovně vzdělávací strategii. Tato 
kategorie prochází prvým kritickým obdobím, vstupem do školy se výrazně mění denní i pohybový 
režim. Je to současně tzv. období pohybového neklidu charakteristické nestálostí, živelností.  
     V oblasti pohybu lze charakterizovat tyto priority tvořící konkrétní náplň sportovní přípravy: 
✓ Pravidelnost pohybu, získání všeobecného pohybového základu, zajištění všestranného 

pohybového rozvoje, 
✓ vytvoření kladného vztahu k pravidelnému tréninku, seznámení a naučení řádu, vnímání  

a pochopení fair-play, budování a podpora sociálních vztahů, optimální psychický a tělesný 
vývoj, upevňování zdraví mj. výživovým režimem,  

✓ z celkového objemu tréninkového zatížení je cca ½ vyhraněna doplňkovým (nefotbalovým) 
cvičením, 

✓ je třeba zvažovat počet a frekvenci utkání, turnajů, 
✓ není vhodné akcentovat převahu taktických pokynů,  
✓ dbáme na standardy pitného režimu a základní hygienické návyky. 

     Nervosvalová koordinace dosahuje vysoké úrovně, je však limitována psychicky. Děti se i tak učí 
snadno novým dovednostem rychlého sledu, spádu. U dětí věku 8-9 let převládá konkrétní myšlení, 
rozvíjí se paměť, schopnost zevšeobecňovat a abstrahovat. Je to období postupné socializace, začátek 
osamostatňování s projevy impulzivnosti i nedostačující vůle. Trenér je pro děti přirozenou a výraznou 
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autoritou. Děti se nejsnadněji učí pohybovým dovednostem (stačí perfektní ukázka a učení probíhá 
v podstatě samo). 
     Senzitivní období je ideálem pro stimulaci a rozvoj koordinačních schopností, relativní síly, odrazové 
síly, obecné vytrvalosti a rychlosti frekvence pohybů. Každá činnost však musí být u dítěte doplněna 
kompenzační aktivitou. 
      

    ☺  Starší školní věk (10-14 let) 
     Pro tuto věkovou kategorii je příznačná zlepšující se intelektuální úroveň umožňující zařazování 
pohybových a průpravných her se složitějšími pravidly. Období je nazýváno zlatý věk motoriky.  
     Charakteristickým je nerovnoměrný vývoj, rychlý, často až prudký růst končetin i vývoj svalstva. 
Proto narůstá význam správné výživy a pitného režimu, odpovídajících jak růstovým změnám, tak 
požadavkům zatěžování. Nerovnoměrnost vývojových změn se projevuje pohybovou diskoordinací  
a psychickou labilitou. Po odeznění pubertálních změn dochází k významnému zlepšování 
nervosvalové koordinace, zdokonaluje se diferenciace svalového úsilí, zvětšuje se přesnost pohybů. 
Téměř hodnot dospělých jedinců dosahují děti v rychlosti reakce, ve stabilitě těla a orientaci 
v prostoru. Nastupující hypertrofie svalstva je předpokladem pro další rozvoj silových schopností  
i silové vytrvalosti. Maximálně do 14-15 roku zaznamenáváme rychlost frekvence pohybů, v dalších 
letech stagnuje nebo se i zpomaluje. Zlepšuje se kloubní pohyblivost. Sportovní činnost pomáhá řešit 
i výchovné problémy v širším měřítku. 
     Parametry sportovní přípravy: 

✓ frekvence rychlého střídání – obměny různých aktivit, 
✓ výrazná převaha dynamických činností nad statickými, 
✓ vyloučení dlouhodobých činností, 
✓ potřeba vysoké úrovně motivace, diferencovaný přístup, 
✓ záporné hodnocení může vyvolat nedůvěru, naopak přílišná pochvala přehnanou sebedůvěru,  
✓ potřeba dokonalé ukázky = vysoká napodobovací schopnost dítěte, 
✓ nezbytnost vzájemného propojení a stimulace psychického a fyzického zatížení. 

 

     ☺  věková kategorie 14-18 let 
je poslední vývojovou fází mezi dětstvím a dospělostí. Všechny dosavadní disproporce se postupně 
vyrovnávají. V tomto období anatomického i fyziologického dozrávání dochází k plnému osvojení 
sportovních – fotbalových dovedností. Důraz klademe na dynamiku složitého pohybu a rychlostní 
vytrvalost.  
     Technický trénink a zvládnutí taktické přípravy si vyžaduje náročné tréninkové a herní podmínky. 
Silový trénink je zaměřený na cvičení, při kterých se zapojuje především hluboký stabilizační systém, 
tzv. „Core training system“, tedy svalů v oblasti pánevního dna. Sportovní zaměření je důležité 
nejenom zdravotně, pomáhá totiž i s výchovnými problémy. Všechny zásahy musejí být vedeny taktně, 
diskrétně, spravedlivě. Chybějí zkušenosti z hlediska techniky, taktiky, rozložení sil apod. 
     V tomto období dosahuje nejvyšší úrovně koordinace pohybu. Dochází k výraznému nárůstu 
svalové síly, zlepšují se rychlostní schopnosti. Tento věk má maximum předpokladů k dlouhodobé 
vytrvalosti i činností rychlostně-vytrvalostního charakteru doprovázeného tvorbou LA. 
     Mohou se objevit problémy s životosprávou, absence na trénincích, opačně vyšší zodpovědnost 
za svá jednání, snaha po nezávislosti, snaha po originalitě. 
     Z hlediska provozování pohybové, sportovní aktivity (organizované, řízené sportovním svazem…) 
bývá v některých případech obdobím kritickým. Významné změny v životním stylu, také přechod 
z mládežnické kategorie do kategorie dospělých, jsou často příčinou i předčasného ukončení sportovní 
činnosti. 
 
 
  


