
FAČR C LICENCE

Prezentace C licence – HČJ,DIDAKTIKA,STAVBA TJ

HČJ,DIDAKTIKA,STAVBA TJ



HČJ 
Herní činnosti jednotlivce

ÚTOČNÉ: VEDENÍ MÍČE                                        OBRANNÉ: ODEBÍRÁNÍ MÍČE
OBCHÁZENÍ SOUPEŘE                                          OBSAZOVÁNÍ HRÁČE BEZ MÍČE 
PŘIHRÁVÁNÍ OBSAZOVÁNÍ HRÁČE S MÍČEM
ZPRACOVÁNÍ MÍČE                                             OBSAZOVÁNÍ PROSTORU
VÝBĚR MÍSTA
STŘELBA

OBOUNOHOST

Senzitivní období pro učení novým dovednostem 
=

ZLATÝ VĚK UČENÍ (NEJEN) FOTBALU = 6-12 LET
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Herní činnosti jednotlivce – JAK???

•HČJ se odehrává ve hře - učit se v herních podmínkách!!!

•HČJ se prolínají a navazují - učit se v řetězcích!!!

•HČJ se střídají směrem do útoku a obrany - učit se s přepínáním

•Spouštěčem HČJ je rozhodnutí hráče - samostatné rozhodování

•Předpokladem učení je pozornost na činnost - zaměřování pozornosti

•Předpokladem učení je správný mentální stav hráče (alfa)

•Izolovaný vs herní dril – co a v jaké míře použít?



SOUVISLOSTI S VĚKOVOU KATEGORIÍ
• HČJ = základ všeho fotbalu
kategorie přípravek, 
součinnost dvojic, max trojic 
(Spř)

• HK = součinnost většího počtu 
hráčů kategorie žáků

• HS = rozestavení, taktické 
týmové pojetí
kategorie dorostu + mužů
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jhjhjjjkkkHČJ

Herní kombinace

Herní systémy



SPOLUPRÁCE

• S rodiči 
• Se škol(k)ami – Tělocvičny, kroužky, nábory, sportovní dopoledne
• S ostatními kluby – domlouvání turnajů, pravidla, dohoda o 

výchově, přestupy hráčů
• S trenéry v klubu – otevřenost, komunikace, sdílení nových 

informací 
• S obcí – dotace, hřiště, prezentace klubu
• S FAČR – GTM OFS/KFS, svazy, výběry OFS/MKS

Všichni se těšíme (netěšíme) na zápasy národního týmu ČR …



SAMOSTATNOST
• Samostatné rozhodování – výběr řešení

1. Samostatně, 2. Rychle, 3. Správně
• Rozhodování o zahájení činnosti – optický signál
• Spolurozhodování o způsobu trénování (vlastní tempo)
• Samostatnost směrem k výchově, učení zodpovědnosti za svůj vývoj 
• Samostatné řešení problémů



EFEKTIVITA

• Individualizace
• Dosáhnout co největšího počtu opakování - DRILL
• Rozdělení do skupin (max. 8 hráčů)
• Vhodně zvolená organizace - zapojení hráčů
• Využití prostoru při návratu do cvičení
• Pozor na ztrátový čas
• Jak udělat efektivní trénink? Čím efektivita tréninku klesá?



ROZDÍLY TRÉNINKU DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
FAKTORY TRÉNINK MLÁDEŽE TRÉNINK DOSPĚLÝCH

Hlavní cíl tréninku Rozvoj herního výkonu Úspěch v soutěži
Převládající tréninkové 

rysy
Proces učební, 

výchovný, přiměřenost 
v zatížení

Proces pracovní (profi),  
opakovaná max. zatížení

Výchova Důsledně prvořadá Časté kompromisy, 
osobní nezávislost hráče

Priorita herního výkonu Individuální herní výkon Týmový herní výkon
Význam utkání Kontrolní, rozvoj HV Cílová činnost

Hodnocení výkonu v 
utkání

Krátce po utkání, bez 
rozborů

S časovým odstupem, 
detailní rozbory

Didaktická činnost 
trenéra

Pestřejší škála 
didaktických stylů

Odlišné nároky na 
vedení TJ

Obsah tréninku Menší vliv periodizace,
menší vliv nejbližšího 

utkání

Roční periodizace, vliv 
nejbližšího utkání

Výsledky trenérské 
práce

S víceletým odstupem Souběžně s tréninkovým
procesem



PRAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROČNÍHO CYKLU V PŘÍPRAVKÁCH

• Počet tréninků – U6 – 2X, U7 2-3X, U8-U12 3X, pohyb každý den
• Počet utkání U6-pár za rok, U7 – 14/21 dní víkend + přáteláky. 
• I v U8 a výše, dát 1 volný víkend za měsíc = zápas v týdnu
• Význam volna – psychické uvolnění a těšení se (prázdninové 

kempy a soustředění)
• Turnajový způsob (hala  ???)
• Tréninkový proces dle ročního období (počasí, tréninkové 

možnosti)



ROZDĚLENÍ A PLÁNOVÁNÍ TRÉNINKOVÉHO PROCESU
PŘÍPRAVEK

10



NASTAVENÍ TRENÉRA DO TRÉNINKU - PŘÍPRAVA
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DIDAKTICKÉ FORMY
1) Organizace TJ a její části

• Úvodní, průpravná, hlavní, závěrečná

2) Metodicko – organizační formy (MOF)
Průpravná hra               Herní cvičení                Průpravné cvičení
Pohybové hry

3) Sociálně – interakční formy
• Na kolik hráčů působím v jeden okamžik
• Hromadná, skupinová, individuální
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Souhrn principů

Zlatý věk

JÁství

Biologický vs. kalendářní věk

Senzitivní období

Rodina - škola - sport - fotbal

Hraní si
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SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍCE !
(TOGETHER EVERYONE ACHIEVE MORE)
Děkujeme!


