
FAČR C LICENCE

Jméno Příjmení
Email lektora
Telefon lektora

Prezentace C licence – pedagogika

Zapálený trenér = zapálený 
hráč



JEDNOTNĚ – SPOLU – STEJNÝ SMĚR
• ÚT + LEKTOŘI + GTM 
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CO VÁS SEM PŘIVEDLO? 
Jaká témata vás nejvíce 

zajímají?
Proč a koho trénujete?



POTŘEBUJE NÁS FOTBAL ?

Profesionální fotbal  
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98%

2%

Fotbal pro všechny -
grassroots



Repre
KA

klubové 
akademie

SCM
sportovní centra 

mládeže
RFA

regionální fotbalové 
akademie

SpSM
sportovní střediska mládeže

Grassroots fotbal (98%)
fotbal pro všechny, okresní a krajský 

fotbal, sociální projekty 

JINÝ ÚKOL, STEJNÝ CÍL! 
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Grassroots fotbal = 
fotbal pro všechny



REPREZENTACE ČR …
Reprezentační výběry ČR U16 – U19

80% Začínalo mimo profesionální kluby
20% Začínalo v profesionálním klubu
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AFK Podolí

ČKD Kompresory Praha Vigantice

Skalná

Ulice
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Celospolečenský jev - Máme možnost formovat naši 
společnost J



Jste zásadní součástí 
fotbalu!!!

Děkujeme !!!



TÉMA: ZPŮSOBY UČENÍ A KOMUNIKACE
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„Přirozeně a s respektem“



KOMUNIKACE

• Slovník vhodně zvolený k věku hráčů
• Délka a čas sdělení informace
• Otevřené otázky     PROČ?
• Malé či žádné chápání ironie, sarkasmu
• Všímejte si… - otázky zaměřené na budoucnost
• Individuální komunikace
• T --> H,     T <--> H   
• Nadřazenost x rovnocennost   RESPEKT, PARTNERSTVÍ?

Verbální a neverbální 
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HráčTrenér Vzájemný respekt

Věkové zvláštnosti – plánování/paměť + porozumění?
Hledat příležitost na předávání komunikace hráčům dovnitř do 

skupiny – učit hráče komunikovat mezi sebou

Komunikace s dítětem - hráčem!

Hráč



KDE JSTE SE NAUČILI HRÁT FOTBAL?
• Co je to přirozené učení?
• Jak vypadá přirozené učení?

Počet hodin strávených na hřišti
samovolnou činností

vs

organizovaný trénink
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PLÁCKOVÁNÍ
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Škola hrou, hra základ učení se fotbalu             FLOW

Děti se nejlépe učí, když si hrají (významný učební postup)

Učení ze zkušeností, nikoli z instrukcí

Nejdříve chodíme, pak až mluvíme

Právo na chyby

Jak vypadá dítě, které si hraje?

Líbí se jim to, baví je to, učí se bez obav = PROŽITKOVÉ UČENÍ

HRAVÉ/HERNÍ PROSTŘEDÍ

Kolo?
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Skupinová práce:
Kdybyste chtěli zapálení zničit, jak 

byste to udělali?

Jak můžete zapálení podporovat?



VÁŠEŇ

• Vytvoření vztahu (LÁSKY) k fotbalu (ke sportu)
• Zapálený trenér, zapálené dítě (hráč)
• Největší úkol trenéra
• 5 – 8 let budování emoční vazby ke sportu (Marian Jelínek)

Vaší vizitkou je, kolik máte na 
tréninku šťastných dětí ! 



INDIVIDUALITA (POZNÁNÍ HRÁČE)
• Každé dítě je jiné, každé přichází z jiného prostředí (zázemí)
• Odlišný biologický vývoj jedinců (akcelerace, decelerace)
• Individualizace TJ
• Individuální herní výkon
• Jáství                        Jak být dobrým spoluhráčem?

• Optimální výzva
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INDIVIDUALITA (POZNÁNÍ HRÁČE)
• Originální hráč, herní odvaha

• Jak vychováme originálního hráče?
• Silné a slabé stránky
• Kreativita                 Jak podnítit kreativitu?

• Ve věku 6 let je 98% dětí vysoce kreativních
• V 10 letech 30%
• V 25 letech 2%
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HRÁČ(KA) -->       TÝM
• „Rozdíl mezi dobrým a výjimečným týmem dělají špičkoví 
hráči“ Alex Ferguson
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HRÁČK
A
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Souhrn principů

Optimální výzva

Učení hrou – hrát fotbal/hrát si

Osobnost trenéra – rozvoj a autenticita
Samostatné rozhodování

Práce ve skupinách – efektivita, individualizace
Vášeň – emoční vazba 
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VšestrannostPráce s chybou

Jáství



SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍCE !
(TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE)
Děkujeme!


