
HODNOCENÍ TÝMU FK TEPLICE U17 
 
Když se nad touhle otázkou déle zamyslím tak si sám pokládám otázku co 
vlastně chceme u téhle kategorie hodnotit ? 
 
První zamyšlení vyvstává, co je priorita u trénování mládeže? U dospělých je 
jasným cílem okamžitý výsledek ! A když se podaří, že výsledek je podpořený 
zvedáním laťky týmového výkonu o to větší úspěch to je ...  
 
Jelikož jsem součástí klubu FK Teplice nemůžu si odpovědět sám. Na tuhle otázku 
odpovídá celé trenérské dorostenecké kolegium tak, abychom se shodli, co u hráčů 
vlastně chceme v první řadě a postupně rozvíjet ? Každý klub by měl mít nějakou 
svoji cestu a jasně daná pravidla na kterých my trenéři musíme společně pracovat. 
 
Ale dobře, pokud mám mluvit o své týmu, tak ho napřed představím. Před rokem a 
půl jsem převzal v klubu FK Teplice kategorii U16. Takže než jsme se společně 
s hráči pustili do dennodenního tréninkového procesu proběhlo s každým hráčem 
osobní setkání. Kde jsem každému hráči položil otázku co pro něj fotbal znamená, 
jak moc na sobě chce pracovat a kam to chce až dotáhnout, jaké jsou jeho přednosti, 
nedostatky a na jaké pozici se nejlépe cítí a na jakém jiném postu by ještě mohl hrát. 
Samozřejmě než jsem tým převzal viděl jsem jejich poslední dvě mistrovská utkání a 
na klubové poradě jsem ke každému hráči dostal informace od trenéra, který je měl 
v kategorii U15. Nechtěl jsem vědět jen fotbalové dovednosti, ale především jak 
hráče vidí charakterově, jak si vede ve škole, jestli má rodiče tzv.  “trenéry“ a pro mě 
asi zásadní faktor jakou, má schopnost trénovatelnosti. Pak se budu opakovat a 
zmíním trenérskou poradu všech dorosteneckých kategorií. Nemůžu přijít na trénink 
a dělat si to co chci. Musím vycházet z klubové filozofie a z toho na čem se my 
trenéři domluvíme. Já pak během pár tréninků musím vyhodnotit na čem pracovat, 
co už kluci zvládají a co ne a upravit pak tréninkový proces tak, abychom to postupně 
rozvíjeli. K tomu u nás v klubu FK Teplice pomáhá propojení kategorií U16, U17, U19  
postovým tréninkem, který je zařazen to týdenního mikrocyklu. Postový trénink 
znamená, že všechny kategorie rozdělíme do tří skupin. Útočníci, krajní záložníci a 
střeďáci (stopeři a střední záložníci). Tyhle skupiny se společně prostřídají 
v posilovně 45 min. a na hřišti 50 min., kde absolvují tréninkovou jednotku v herních 
cvičeních nebo průpravných cvičeních na svých postech. Například střeďáci převzetí 
do otevřeného postavení nebo hra hlavou, útočníci trojitá střelba po vedení po 
centru, a krajní hráči např. obcházení 1:1 v křídelním prostoru a následný centr.  Na 
to navazuje jednou za 14 dní ranní trénink. A tím je klubový turnaj opět všech 
věkových kategorií, kde jeho náplní jsou formy malých her 2:2, 3:3, 4:4. Všech těchto 
tréninků se zúčastňují nejen všichni hráči, ale i všichni trenéři, takže máme 
dostatečný přehled a dokonalé vyhodnocení co který hráč zvládá a co ne.  Před 
každým začátkem sezony si napřed vytýčíme priority u každé kategorie co rozvíjet 
jak do ofenzívy tak defenzívy. Jde nám především o neustále rozvíjení individuálně 
herních dovedností jednotlivce, ale s postupem do vyšší kategorie samozřejmě i o 
stránku taktickou, fyzickou a schopnost spolupráce dvou i více hráčů a za mě i 
výsledkovou. Nerad bych opomněl stránku regenerační a to co hráči dělají v osobním 
volnu. Správná strava a vůbec správné nastavení hráče, aby se uměl o sebe dobře 
postarat je základ dalšího vývoje.  A jak to rozjedeme, tak už pak každý trenér 
zodpovídá za svoji kategorii, kterou si každý týden na poradě vyhodnotíme. A než se 
pustím do samotné a mé osobní myšlenky, jak rozvíjet a zdokonalit svůj tým, musel 



jsem krátce obeznámit jakou myšlenku, a nerad používám slovo koncepci, my trenéři 
v FK Teplice máme. 
 
První a zásadní bylo při převzetí týmu, že kluci přecházeli ze žákovské kategorie do 
dorostenecké. To byl pro mě zásadní bod ve způsobu komunikace k nim. Už je 
nemůžu brát jen jako děti, ale už začínají dospívat, poznávat a vnímat více životních 
situací a já mám zodpovědnost nejen za to, jak je budu trénovat, ale i jak je budu 
vychovávat. Ano i vychovávat, neboť spolu z důvodu dennodenního tréninkového 
procesu budeme trávit spoustu času a je třeba i kluky správně vést. Má první slova 
v kabině nebyla o fotbale, ale o základech slušného chování. Takže první proces 
učení ve spolupráci se svým týmem, byla slovíčka dobrý den, nashledanou, děkuji, 
prosím. Druhá věc, kterou jsem cítil za důležitou bylo, promluvit si s rodiči. Věděl 
jsem, že rodiče celkem dost se snažili organizovat chod týmu. Proto jsem se chtěl 
v prvé řadě představit a v krátkosti říct jakým způsobem kluky povedu a s jakými 
pravidly budu v komunikaci s rodiči. A teď už jsme se s kluky mohli pustit do náročné, 
přesto smysluplné a radostné spolupráce.  
 
Tým patnácti hráčů byl doplněn o pět vy-skautovaných.  
 
Celkově fyzicky méně vyspělí hráči menších postav s velkými rozdíly kalendářního a 
biologického věku. O to větší však byla stránka fotbalová. To byl pro mě velice 
potěšující pohled vidět hráče jaké fotbalové dovednosti s míčem mají.   
  
Představa o způsobu jakou hrou se budeme chtít prezentovat jsem měl a vycházela i 
z jasné klubové vize. A ta je snaha o neustálou rozehrávku od vlastní brány a hrát 
útočný fotbal s aktivním napadáním soupeře na jeho polovině hřiště.  
 
Přípravu jsem si rozdělil do 5 fází: 
 
1) TESTOVACÍ - Kluky jsme si na začátku spolu s kondičním trenérem otestovali 
testovací baterií, kterou opakujeme, co tři měsíce. KONDICE (IR-1 test), SÍLA 
(shyby, sbalení na žebřinách), RYCHLOST (5m, 30m), ODRAZOVÁ SÍLA (žabák, 
trojskok), FLEXIBILITA (hloubka předklonu v sedě cm, široký sed rozkročný lokty na 
zem). 
2) vyhodnocení individuálních herních dovedností s míčem. 
3) spolupráce dvou i více hráčů schopnost kombinace. 
4) taktická 
5) psychická odolnost (správné nastavení, sebevědomí) 
 
Jelikož byly velké rozdíly ve vyspělosti hráčů, museli jsme tým rozdělit do několika 
skupin. A v posilování i k některým hráčům přistupovat individuálně neboť např. 
jeden hráč (Rollinger) byl fyziologicky o 1,5 roku vývojem opožděný věku 
kalendářnímu.  A zrovna tenhle hráč patří fotbalově v tomhle ročníku k tomu 
nejlepšímu co máme.  
 
Postupem tréninkovým i zápasovým procesem jsem kluky více a více poznával. 
V prvním půlroku byly mezi kluky veliké rozdíly nejen fyzickou vyspělostí, ale i 
fotbalovými dovednostmi. Byly na ně kladeny větší nároky v nárůstu počtu tréninků 
v posilovně a i ve větší zodpovědnosti a správnosti výběru řešení za dané situace na 
hřišti při tréninku i v samotném utkání. V posilovně jsme pracovali převážně vlastní 



váhou těla. Střídali jsme TABATU s (TRX, BOSU, posilování ve dvojicích, a k tomu 
jsme jako kompenzaci přidali LANA( Smíšek, která se nám velice osvědčila 
v prevenci na zranění, která jsme dokázali eliminovat na minimum). Tady musím 
pochválit kondičního trenéra Ondru Chlada, který udělal kus práce. Díky většímu 
počtu tréninků v posilovně a předpokladu nárůstu svalové hmoty u hráčů, se nám 
v pozdějším testování, projevilo zhoršením flexibility (ohebnosti), ale ta se postupem 
času rapidně opět zlepšila. I díky tomu se ukázalo, že tenhle tým je hodně pracovitý 
a až na několik výjimek se všichni hráči dostali do zelených čísel. 
 
V tréninku na hřišti jsme se vše snažili dělat s míčem a to formou malých i velkých 
her. Takže i kondici jsme chtěli rozvíjet specificky tak, aby to kluky bavilo a měli 
neustálou motivaci se zlepšovat. Jak už jsem zmiňoval do týdenního mikrocyklu jsme 
zařadili i postový trénink, který si myslím, je povedenou zrealizovanou myšlenkou. 
Kluci se tak potkávají na hřišti se staršími hráči a mají možnost se přímo konfrontovat 
nebo i přímo učit od hráče, který je starší a je předpoklad, že i dovednostmi je dále. 
V postovém tréninku jsme většinou drilovali individuální dovednosti. 
 
Např. ÚTOČNÍCI (zakončení, obcházení 1:1, krytí míče tělem. 
 
KRAJNÍ (centr do pokutového území, centr tzv. do kapsy., obcházení 1:1 v křídelním 
prostoru, tandemy). 
 
STŘEDOVÍ(hra hlavou, různé druhy přihrávek, po zemi vzduchem, průnikové, kolmé, 
převzetí míče do otevřeného postavení). 
 
Druhá zrealizovaná a osvědčená myšlenka je klubový turnaj. Kde se všichni hráči od 
U16 až po U21 rozdělí na 6 týmu a turnajově se hraje 2:2 IZ - 40‘ IO - 40‘, 3:3 IZ – 1’ 
IO – 1‘, 4:4 IZ – 1,5 IO – 1,5. Tady už jsou kluci v ostré herní konfrontaci a tady musí 
opravdu vynaložit opravdové a všechno úsilí, aby stačili. A přes počáteční nervozitu 
a malinké obavy, jestli to zvládnou se rychle zadaptovali a byli konkurence schopni 
ostatním starším hráčům. Dokonce bych řekl, že to pak vzali jako výzvu a každý 
zápas v klubovém turnaji jeli na maximum. A vlastně nevědomky měli i proces učení, 
protože takhle byli vtáhnuti přímo do děje a mohli se učit od starších hráčů 
soubojovému chování, komunikaci, kvalitě přihrávek i zpracování a vůbec celkově 
podvědomě vnímat správnosti řešení.  
 
V samotných utkáních jsme střídali rozestavení 3 – 5 – 2 nebo 3 – 4 – 2 – 1. Tohle 
rozestavení nebylo z důvodu, že jsem si řekl, že takhle budeme hrát, ale z důvodu 
hrát na dva útočníky a postově jsme měli hodně středových kreativních hráčů a 
útočníku s perspektivou pro velký fotbal. Proto jsem, chtěl, aby tihle hráči dostávali 
přednost a měli maximální vytížení. Na tomhle jsme se shodli i na trenérské radě a 
šest kluků z tohohle ročníku bylo vybráno mezi TOP hráče FK TEPLICE, kteří mají 
pro tenhle klub potenciál a proto budou dostávat největší prostor v mistrovských 
utkáních. Po několika utkáních byl jeden velký ukazatel a to byla fyzická vyspělost 
hráčů. Týmy které byly stejně nebo méně fyzicky vyspělé jsme jasně přehrávali, 
vytvářeli si dost brankových příležitostí a hru měli pod kontrolou, ale s fyzicky více 
vyspělými týmy jsme měli problém. Těžko jsme se prosazovali vytvořili si minimální 
počet brankových příležitostí a poprvé zmiňuji výsledkově jsme neuspěli. Přesto jsem 
z toho neustoupil a i pod lehkým tlakem jsem dále stavěl na sice menších hráčích, 
ale fotbalově kvalitních. Tím neříkám, že jsem opomíjel ostatní hráče to vůbec. 



V každém utkání jsem se snažil udělat maximální počet střídání dokonce i tak, že se 
nám stalo, že jsme dohrávali v 10 hráčích neboť, už nebylo koho střídat. Důvod byl 
jasný udržet hráče v tréninkovém procesu s myšlenkou šance se probojovat do 
základní sestavy. Vytvářet týmového ducha a konkurenční prostředí a v neposlední 
řadě nepřijít o hráče jen z důvodu, že není ještě fyzicky vyspělý. A všichni známe 
naše fotbalové prostředí, takže pro trenéry mládeže není jednoduchý, když třikrát po 
sobě prohrajete, vyvstávají otázky jak to, že jste zase prohráli? Tady se pak ukáže 
síla a velikost trenéra jestli pokračuje dále v rozvíjení hráče, nebo se začne dívat jen 
na výsledek a ustoupí z nastavené cesty. A jelikož chce zachránit jenom sám sebe 
přestává být trenérem mládeže, ale egoistou se strachem o svoji pozici, kde samotný 
výsledek převládá nad rozvojem hráče. Podotýkám, že se bavíme o kategoriích U16 
- U17 ne o kategorii U19, kde už výsledek je nedílnou součástí  rozvoje hráče.  A 
samozřejmě vím, že být dobrým trenérem nemusí znamenat, že nebudu mít o 
trenérskou práci nouzi. Přesto být trenérem mládeže je poslání a my trenéři bereme 
zodpovědnost za správnost procesu učení a proto na prvním místě by měl být hráč a 
pak trenér.  
 
Tím navážu na celkový stav týmu, který rok trénuji. Viditelné je velké zlepšení 
silových schopností, které co tři měsíce testujeme. Vidím tam obrovské zlepšení ve 
vyhodnocování herních situací v taktickém myšlení a samozřejmě ve zodpovědnosti 
co a v jakém prostoru si hráč může dovolit. Kluci měli velké individuální dovednosti 
s míčem, ale s přechodem do dorostenecké kategorie a pod větším časoprostorovým 
tlakem a fyzičnem protihráčů se málo prosazovali. Dále jsme se nejvíce potýkali 
s tím, že hráči se neuměli pohybovat na daných postech, špatná orientace 
s prostorem, špatné načasování náběhu v nabídce pro přihrávku. Kombinací propojit 
více řad, přihrávka na třetího a i v zakládaní a výstavby při rozehrávce. A co mě 
nejvíce překvapilo, neuměli jsme bránit 1:1. Špatné obranné postavení, neschopnost 
se navázat na hráče s míčem nebo si ho někam nachystat. Déle to trvalo, ale 
myslím, že se nám to podařilo zlepšit. Dnes víme co chceme hrát a je to i vidět. 
Rozehrávka doširoka, založení a vedení útoku přes krajního hráče, přes středového, 
přes útočníka. Při zisku míče první přihrávka nahoru schopnost pressingu při 
rozehrávce soupeře, přepínání při ztrátě míče z útočné fáze do defenzivní. Zapojení 
do kombinace více řad. A co dělalo největší problém tomuto týmu, “porvat“ se na 
hřišti i přes nepříznivé podmínky (inkasovaná branka, vyspělý soupeř, individuální 
chyba atd.) Kluci se potýkali se sebevědomím a s psychickou odolností. Já to mám 
s nimi nastavené tak, že jsem jejich partner, takže mě zajímá vše co dělají. 
Počáteční nedůvěra je pryč a dnes za mnou přijdou s jakýmkoli problémem, 
fotbalovým, školním i životním. Takže celkem se mi otevřeli a já získávám spoustu 
informací, které mi pomáhají a já si pak můžu vyhodnotit jak dále s hráčem budu 
pracovat, protože základem úspěchu je komunikace tak, abychom si vůbec rozuměli 
co chceme dělat. Také jsem do tréninkového procesu zapojil hodně video, více 
vizualizace tak ať se hráči vidí. K tomu jsem využil i Whats App, kam hráčům do 
skupiny, ať to všichni vidí, posílám sestříhané momenty nejen z utkání, ale i 
z některých tréninků. To kluci vzali za své a i když tam ze začátku někdy byla snaha 
o reakci v podobě smíchu, když hráč udělal chybu nebo třeba netrefil prázdnou 
bránu, tak dnes už to berou zcela vážně. Řekl bych, že celkově nebyl hráč, který by 
nešel nahoru. Každý hráč udělal určitý pokrok a zdokonalil se ve všech herních 
činnostech jednotlivce a na tom dále budeme v každém tréninku a utkání pracovat. 
Celkem úmyslně jsem vynechal výsledkový cíl, protože ten v téhle kategorii ještě 
není pro mě úplně směrodatný, tím neříkám, že není důležitý, přesto na něj zatím 



úplně netlačím. Kluci vědí co chceme hrát, zdokonalují se v herních činnostech 
jednotlivce, orientují se na svých postech, schopnost kombinovat ve větším počtu 
hráčů, učí se taktickému vnímání. To jsou pro mě důležité aspekty ve vývoji hráče! 
Celkově jsem přesvědčený, že nám chybí pomyslný krůček v konfrontaci se 
špičkovými týmy v soutěži. V tomhle ročníku jsme herně propadli jen se Slávií Praha 
a poločas s Baníkem Ostrava a s Plzní, Jinak jsme většinou byli herně lepším 
týmem, který si vytvořil více brankových příležitostí, ale s jejich proměňováním jsme 
byli na štíru. Tím pádem i postavení v tabulce neodpovídá celkovému dojmu z naší 
hry. Hlavně začátek soutěže, kdy jsme po pěti odehraných kolech měli na kontě 
jednu vstřelenou branku a jeden bod bylo neodpovídající. A to jsme hráli např. proti 
Spartě, kterou jsme jasně přehráli, ale výsledek byl 0:1. Zlepšení přišlo hlavně ke 
konci podzimu, kdy v posledních šesti utkáních jsme vstřelili 16 branek a získali 13 
bodů z 18 možných,  Ale hledat výmluvy nebudeme! Víme, že je třeba mít i 
výsledkový cíl, neboť ve starší kategorii U18 nebo U19 hrát jen pohledný fotbal 
nestačí a ke kvalitní hře je nutno přidat i výsledkový cíl. Podávat kvalitní výkony pod 
tlakem výsledku je další aspekt procesu učení a výchovy TOP hráče FK TEPLICE.  A 
ano hráči i já chceme vyhrávat a jsme po prohraném utkání zklamaní, ale cítíme, že 
jdeme správnou cestou a k většímu úspěchu a radosti nám chybí větší procento 
proměňování šancí, které si z herní převahy vytvoříme.  
  

J. Kolínek, M. Novák, Ondřej Chlad 
 
 
 
  


