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1 Úvod
Pro výběr tématu Změna pohybových schopností hráčů TSV Giesen Grizzlys a VK ČEZ
Karlovarsko po kondiční přípravě, jsem se rozhodla převážně proto, že se jedná o sport, který
je mi ze všech nejbližší a od dětského věku se mu sama věnuji.
Jedná se o kolektivní sport, který je podle internetového časopisu volleycountry, jenž se
tímto tématem zabýval v roce 2015, patří mezi desítku nejpopulárnějších sportů na světě a
jeho popularita se stále zvyšuje. Klub VK ČEZ Karlovarsko, jsem si zvolila, neboť výrazně
posílil popularitu tohoto sportu na západě Čech, když před 5 ti lety přivedl profesionální
mužský volejbal do Karlových Varů.
Stejně tak, jako každý jiný profesionální sport by se ani volejbalisté neobešli, bez řádné
kondiční přípravy. Rozhodla jsem se tedy o porovnání kondiční přípravy českého
extraligového týmu s týmem z německé nejvyšší soutěže tedy Bundesligy. V této diplomové
práci se věnuji převážně pohybovým schopnostem jednotlivých hráčů, porovnání a
prozkoumání kondiční přípravy v obou týmech, protože kondiční příprava je spousty
odborníky v dnešní době považována za jednu z nejdůležitějších částí letní přípravy.
První část diplomové práce je část teoretická, v níž představuji jednotlivé týmy, popisuju
konkrétní pohybové činnosti a celkově seznamuji se samotným volejbalem.
Ve výzkumné části, se věnuji konkrétní analýze pohybových schopností jednotlivých hráčů,
s dalšími aspekty, které přispívají k dobré fyzické připravenosti hráče a porovnávám
německý systém kondiční přípravy s českým. V závěru práce vyhodnotím, který z týmů
dosáhl lepších výsledků po prvním měření, které proběhlo na začátku sezóny, tedy v srpnu.
Dále, který z týmů měl lepší výsledky po druhém měření, a to v průběhu sezóny, zhruba
v prosinci. Následně vyhodnotím, který tým dosáhl celkově většího zlepšení.
Svojí prací bych chtěla poukázat na důležitost kondiční přípravy ve volejbale a porovnat
úroveň pohybových schopností konkrétního českého týmu ve srovnání s týmem německým.
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2 Cíle, problémy a úkoly diplomové práce
2.1

Cíl práce

Cílem této diplomové práce je porovnání kondiční přípravy volejbalového týmu TSV Grizzlys
Giesen z německé Bundesligy s týmem VK ČEZ Karlovarsko z české extraligy. Zaznamenat
zlepšení pohybových schopností po kondiční přípravě.

Dílčí cíle:
1)

Zjistit, zda se pohybové schopnosti u hráčů během sezóny pouze zlepšují.

2)

Zjistit ve které pohybové činnosti se tým zlepší během sezóny nejvíce.

3)

Zjistit, ve které činnosti bude u týmu zaznamenáno nejmenší zlepšení.

4)

Zjistit, zda lepších výsledků dosáhne tým, který se v kondiční přípravě věnuje běhu.

5)

Zjistit, zda se kondiční příprava v německé lize odlišuje od té české.

6)

Zjistit, nejlepší individuální zlepšení ve zkoumaných testech.

7)

Zjistit, největší individuální zhoršení ve zkoumaných testech.

8)

Zjistit, zda hráči zaznamenají úbytek na váze.

2.2

Problémy práce

1)

Jaké pohybové schopnosti se u hráčů během sezóny zlepší nejvíce?

2)

Bude absolutní dosah po smečařském rozběhu činností, ve které týmy zaznamenají

největší zlepšení?
3)

Ve které pohybové činnosti tým zaznamená nejnižší zlepšení?

4)

Dosáhne tým, který se věnuje v kondiční přípravě běhu lepších výsledků?

5)

Odlišuje se kondiční příprava německého týmu od toho českého?

6)

V jakém testu bude nejlepší individuální pokrok?

7)

V jakém testu bude největší individuální zhoršení?

8)

Zaznamenají všichni hráči úbytek na váze?

2.3

Úkoly - postup práce

1)

Prostudování dostupné odborné literatury, či jiných zdrojů zaměřující se na téma

diplomové práce.
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2)

Stanovení výzkumného problému

3)

Sestavení souboru zkoumaných testů

4)

Testování týmů

5)

Analyzovaní dat

6)

Znázornění jejich výsledků formou slovního zhodnocení, grafů a tabulek

7)

Vyhodnocení výsledků, zpracování údajů
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3 Teoretická část
3.1

VK ČEZ Karlovarsko

Volejbalový klub VK ČEZ Karlovarsko vstoupil do nejvyšší české soutěže Uniqa extraliga
můžu v sezóně 2014/2015, kdy nahradil poslední tým z předešlé sezóny, a to tým VSK Staré
Město.
Prezidentem týmu je Jakub Novotný bývalý excelentní reprezentant České republiky, který
hrál na postu univerzála, například jak v mistrovských Českých Budějovicích, Příbrami tak
i v polském klubu Belchatow či v italské Perugii. Tyto týmy patří mezi nejlepší týmy
Evropy.
Klub ihned v premiérové sezóně obsadil třetí místo, díky čemuž sehnal potřebné finance a
nadcházející sezónu mohl přihlásit evropský pohár CEV, což je druhá nejvyšší soutěž na
evropské scéně. Na druhou sezónu byla postavena nová hala, díky níž tým získal o mnoho
lepší zázemí.
V ročníku 2015/2016 tým bohužel pro prohře o třetí místo s Českými Budějovicemi obsadil
4 příčku. Následný rok proběhly organizační změny, novým trenérem týmu se stal Jiří
Novák, bývalý český reprezentant, který strávil 14 let ve Francouzském týmu Paris Volley.
Díky úspěchům ve zmiňovaném týmu, se v roce 2008 zapojil do štafety, v níž nesl
olympijskou pochodeň před hrami v Pekingu.
V sezóně 2016/2017 značně posílený tým, ať už po trenérské či hráčské stránce obsadil opět
celkové čtvrté místo. Avšak druhé místo v Českém poháru a 5. místo v poháru CEV.
V sezóně 2017/2018 se tým Karlovarska konečně dočkal a zaslouženě vyhrál titul Uniqa
extraligy mužů. Tento skvělý výsledek umožnil v následující sezóně týmu hrát Ligu mistrů,
což je nejvyšší evropská soutěž.

3.2

TSV Grizzlys Giesen

Volejbalový klub TSV Grizzlys Giesen, který byl založen v roce 1981, odkud se z nižších
soutěží postupně propracoval až do nejvyšší německé ligy - Bundesligy, kde byl účastníkem
poprvé v sezóně 2008/2009. Tým je pojmenován Giesen podle předměstí města Hildesheim
v Dolním Sasku, kde tým částečně působí. Zhruba ve sto tisícovém městě vytváří klub
volejbalové prostředí pro všechny věkové kategorie a přitahuje stále více fanoušků.
I tento tým má zkušeného trenéra, je jím Itamar Stein, původem izraelský hráč, který
mnohokrát reprezentoval svoji zemi. V roce 2007 se stal holandským šampionem v týmu
10

Dynamo

Apeldoorn,

následně

pokračoval

do

Francie,

kde

získal

se

svým

týmem Beauvais Oise UC v roce 2008 francouzský pohár, následně se dostal do německé
Bundesligy. V Německu poté započal i svoji trenérskou kariéru.
Tým se kromě Bundesligy zapojil i do německého poháru, kde se mu letos bohužel
nepodařilo postoupit do bojů o nejlepší umístění, když podlehl týmu SWD Powervolleys
Düren.

3.3

Základní charakteristika volejbalu

Volejbal je kolektivní míčová hra, která si v průběhu let získala popularitu mezi všemi
věkovými kategoriemi. Jedná se o relativně nenáročnou hru na vybavení, kterou si mohou
v upravených podmínkách zahrát všichni nadšenci. Přestože se šestkový volejbal většinou
při soutěžních podmínkách hraje v tělocvičnách, nic nebrání volejbalovým nadšencům si
tuto hru zahrát venku na trávě, antuce či štěrku. Mezi rekreačními hráči dále zvedá popularitu
této hry fakt, že se jedná o hru, kde nezáleží na věku, pohlaví či volejbalovém umu hráče,
proto můžeme vídat improvizovaná hřiště na koupalištích, či v chatových oblastech.
(Kobrle, Ejem 1972)
Jelikož se jedná o kolektivní hru, napomáhá mezi hráči k lepší komunikaci, kooperaci a
celkově tak zlepšuje společenské vztahy. Avšak se stále jedná o hru, je zde přítomna i touha
po výhře, soupeřivost. Jedná se o hru bezkontaktní, hřiště dvou proti sobě hrajících týmů
jsou oddělena sítí, díky čemuž mezi hráči není osobní kontakt a volejbaloví nadšenci tak
mají možnost organizovat i soutěže smíšených družstev, která nabrala velké popularity.
(Kaplan, 1999)
Dnešní profesionální volejbal se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměru 18krát 9 metrů, kde
proti sobě hrají dva týmy. V polovina hřiště je oddělená volejbalovou sítí, která se
v mužském volejbale tyčí do výšky 243 a výška dámské sítě je 224 cm. Na okrajích sítě jsou
anténky, které vymezují hrací plochu. Hmotnost míče se pohybuje v rozmezí 260 až 280
gramů, dříve byl používán míč bílé barvy, dnes se hraje míči různých barevných variant.
Mnou testovaná česká extraliga mužů hraje s červeno bílo modrým míčem značky Gala.
Tyto míče jsou vyráběny z polyuretanové usně a jsou opatřené technologii Dimples, což je
protiskluzová ochrana připomínající důlky podobné golfovému míčku. Oproti tomu druhý
testovaný tým, který hraje v nejvyšší německé soutěži, kde jsou používány žluto modré míče
značky Mikasa. Tento míč je vyráběn ze čtyř vrstev vnitřní dvě jsou z přírodního kaučuku,
vnější dvě pak ze syntetické kůže. Stejně jako u míčů Gala je používána technologie
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Dimples.(http://mikasa.cz/produkt/mic-na-volejbal-mva200/,
http://www.gala.cz/cz/produkty/volejbal/)

3.3.1 Formy volejbalu
Volejbal můžeme rozdělovat dle různých komponentů, avšak vzhledem mému tématu jsem
zvolila rozdělení dle hráčské úrovně.
1. Rekreační volejbal - smyslem hry je radost z pohybu, navozování kontaktu s lidmi. Není
zde prioritní individuální herní výkon, či výhra. Jde spíše o upevňování zdraví a přátelských
vztahů. Hráči rekreačního volejbalu se scházejí i po trénincích, či po zápasech na které se
sami přihlašují. Tato družstva jsou většinou složena z hráčů, kteří nejsou registrováni na
Českém volejbalovém svazu. Jejich setkání nemusejí být pravidelná a většinou nebývají
víckrát než 2x týdně. Tréninky, mají jednoduchou strukturu, kam si hráči přijdou spíše zahrát
samotnou hru jako takovou a individuální herní činnosti zde netrénují. Hráči většinou pouze
na začátku absolvují lehký strečink. Neregistrovaní hráči se pyšní velkou řadou turnajů.
Velkou oblibu má v poslední době tzv. AVL neboli Amatérská volejbalová liga, která se
hraje v různých koutech České republiky. Dle pravidel AVL je neregistrovaný hráč ten, který
může hrát městskou (v Praze 3. a 4. třídu) či okresní soutěž nebo nejnižší možnou soutěž
v kraji, zjednodušeně řečeno, soutěž, odkud nemohou nikam níže sestoupit.
2. Výkonnostní volejbal - tito hráči již jsou registrováni v Českém volejbalovém svazu.
Hráčů v této kategorii je převážná většina. Do výkonnostní kategorie řadíme všechny hráče,
ze všech oblastí, kteří mohou hrát krajské, ale i ligové soutěže. Zde už se setkáváme
s pravidelnějšími tréninky, kde je již dbáno i na herní činnost jednotlivce. Je zde snaha o
maximální výkon, díky němuž tým získává body a může se tak dostávat na lepší místa
v tabulce jednotlivé soutěže. Tito hráči však buď nemají potřebné předpoklady pro dosažení
nejvyšší úrovně, či nemohou tréninku věnovat tolik času jako profesionální hráči.
Tréninkovou jednotku mají v týdnu maximálně 2 až 3krát.
3. Vrcholový volejbal - tomuto volejbalu, se již věnují hráči, kteří pro tento sport mají
dispozice a talent. Registrace těchto hráčů a Českém volejbalovém svazu je samozřejmostí.
Na této úrovni se volejbal již považuje za zaměstnání, čemuž nasvědčují i tréninkové cykly,
který bývá většinou pětkrát týdně ve dvoufázových trénincích, což převážně zamezuje
dalšímu povolání. Jelikož však v České republice platové podmínky pro hráče hrající
nejvyšší ligu (mimo top týmy) nejsou vždy optimální, mívají hráči vedlejší zaměstnání.
Hráči z Čech často odcházejí i do zahraničních soutěží, avšak česká liga je v zahraničí velice
12

dobře hodnocena a přicházejí naopak i do naší ligy zahraniční hráči. Na této úrovni jsou již
součástí tréninku i formy regenerace a rehabilitace, v týmu je bývá přítomný masér a
fyzioterapeut, protože dobrý zdravotní stav je pro hráče samotné, ale i pro vedení klubů
velice důležitý. Vrcholové týmy mají realizační týmu, který kromě již zmiňovaných masérů
a fyzioterapeutů se dále skládá z hlavního trenéra, asistenta trenéra, statistika, lékaře a
manažera. Pro tyto družstva je nesmírně důležitá podpora sponzorů, díky nímž mohou
realizovat vše potřebné. (Buchtel, 2005)

Mnou vybrané týmy spadají do kategorie vrcholových volejbalistů. Avšak v obou týmech
mají výjimky. Například klub Karlovarska vytváří svou základnu i s mladými hráči, kteří
stále navštěvují denní studium na střední škole, avšak školy jim vycházejí vstříc, co se týká
například ranních tréninků. V Německu mají také malé procento studujících, avšak i
pracujících, kteří na částečný úvazek navštěvují zaměstnání, kde jim však je také vycházeno
časově vstříc.

3.3.2 Herní činnost jednotlivce
Herní činnost jednotlivce představuje promyšlenou soustavu pohybů hráče, tyto pohyby jsou
zaměřeny na řešení herních situací. Jedná se o poměrně stálou činnost. Její taktická stránka
závisí na výběru vhodného druhu činnosti, naopak technická se zaměřuje na způsob provedení.
Tyto dvě stránky spolu úzce souvisí, proto o stránce herní činnost jednotlivce hovoříme jako o
technicko-taktické. (Kaplan, 1987)

Základem efektivní techniky hráče, jsou zákonitosti biomechaniky daného pohybu, tyto
zákonitosti jsou obvykle ovlivněny individuální zvláštností daného hráče. (Kobrle, 1974)
Ve volejbalu se rozlišují tyto herní činnosti jednotlivce:
➢

plnící úkoly převážně útoku: podání, přihrávka, nahrávka, útočný úder

➢

plnící úkoly obrany i útoku: blok

➢

plnící převážně úkoly obrany: vybírání.

(Kaplan, 1987)
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3.3.3 Podání
Ve volejbale začíná podáním každá rozehra, jedná se o odbití jednoruč do soupeřova pole.
Odbití obouruč je porušení pravidel volejbalu. Cílem je narušit rozvinutí soupeřova útoku.
(Haník, 2004) Podání už dlouho není pouze přendání míče na stranu soupeře jakýmkoliv
způsobem, s postupem času se vyvíjel i volejbal, tudíž i podání. Přibyly druhy podání, jejímž
hlavním úkolem je napomoci týmu v zisku bodů, ať už přímé, či nepřímé a co nejvíce ztížit
rozehru soupeřova týmu.
Dělení podání:
➢ spodní podání (v čelném, nebo bočném postoji)
➢ vrchní rotované podání, v čelném postavení
➢ smečovaný servis
➢ vrchní plachtící podání (s výskokem/bez výskoku)
Aby družstvo mělo čas pro svoji dostatečnou defenzívu, mělo by podáním soupeři co nejvíce
zkomplikovat ofenzívu. (Haník, 2004)
„Podobně jako u jiných herních činností je technika ovlivněna taktickým záměrem
podávajícího. Například zkrácené smečované podání do zóny I má poněkud odlišně
technické parametry, než prudké do zóny IV. “ (Haník, 2004, s.327).

3.3.4 Přihrávka
Přihrávka je první odbití míče na vlastní polovině hřiště, který letí ze strany soupeře.
Přihrávající hráč se snaží co nejlépe usměrnit míč a umístit ho na nahrávače (nejčastěji na
střed hřiště mezi zóny dvě a tři), aby mohl co nejefektivněji rozvinout útok. Přihrávka je
tudíž první odbití týmu a v podstatě se podle ní rozvíjí efektivita a kombinace útoku družstva.
(Haník, 2004)
Klíčový pohyb u přihrávky vychází z nohou, tudíž hráči potřebují mít posílené dolní
končetiny, pro opakované pohyby do podřepu při odbíjení obouruč spodem a kvůli rychlému
přesouvání se po hřišti.
Jelikož je přihrávka klíčovým bodem pro rozvoj hry, v odborné literatuře hovoříme o
přihrávce podle:
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➢ způsobu odbití – odbití obouruč spodem, odbití obouruč vrchem a odbití jednoruč
➢ herní situace – přihrávka podání, přihrávka útočného úderu soupeře, přihrávka rychle
letícího míče a přihrávka volně letícího míče
(Kaplan, 1987)
Jedním z nejdůležitějších faktorů při přihrávce je správné pokrytí a rozestavení hráčů na
hřišti. Z pravidla přihrávají tři hráči, nejčastěji smečaři a libero, zaujímají pozice v zadní
části hřiště, a to v zónách jedna, pět a šest. Hráči se snaží svou přihrávkou usilovat o co
nejplynulejší hru a usnadnit tak činnost nahrávači a útočícím hráčům. Hráči by sami měli
posoudit, podle soupeřova podání, kdy je vhodné posunout se na příjem blíže a kdy naopak
ustoupit dále k zadní čáře. V těchto situacích je zde samozřejmě i trenér, který z taktického
hlediska pomáhá týmu. Hráči by dále měli brát v potaz, zda je nahrávač přední či zadní a
výšku a rychlost balonu tomu přizpůsobit. (Buchtel, 2005)

3.3.5 Nahrávka
Nahrávka je druhým, ze tří možných odbití v jedné rozehrávce na jedné straně. Je to přesné
odbití na útočícího hráče. Pokud je to možné, tento úkon vykonává nahrávač, který se na
nahrávku specializuje a měl by vytvořit co nejlepší podmínky pro útočící hráče. Zpravidla,
nahrávač využívá k odbití, obouruční odbití vrchem, obzvláště ve vrcholovém volejbale.
Výška, rychlost a délka nahrávky je na domluvě mezi nahrávačem a útočícím hráčem, každý
hráč preferuje jiný druh nahrávky a profesionální nahrávač přizpůsobuje nahrávky tak, aby
hra plynule pokračovala a tým získával co nejvíce bodů. (Kaplan, 1987)
Pro odbití obouruč vrchem je důležité, aby hráči měli dostatečnou sílu v pažích, díky níž a
technice odbití budou schopni nahrát míč přesně, či na velkou vzdálenost. Jedná se však o
komplexní pohyb, kdy hráč musí dobíhat míče, či skákat při přihrávce je tedy důležité mít
posílené i dolní končetiny a střed těla.
Buchtel (2005) dělení nahrávky:
Podle způsobu odbití:
➢

nahrávka – odbití obouruč spodem – bagr

➢

nahrávka – odbití obouruč vrchem (na místě, po pohybu, v pádu, ve výskoku)
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➢

nahrávka – odbití jednoruč vrchem

Podle rychlosti letu míče a jeho výšky:
➢

tzv. normál = dlouho vysoká nahrávka před sebe

➢

tzv. půlka = polovysoká nahrávka před sebe

➢

tzv. rychlík = rychlá nahrávka nad sebe

➢

tzv. krátká střelba = krátká rychlá nahrávka-stoupavá

➢

tzv. rychlík za = rychlá nahrávka za sebe

➢

tzv. krátká střelba za = krátká rychlá nahrávka – stoupavá

➢

delší rychlejší nahrávka za sebe – stoupavá k anténce (převážně v ženském volejbale)

➢

tzv. půlka = delší polovysoká nahrávka za sebe

Podle směru letu míče:
➢

nahrávka před a za sebe

3.3.6 Útočný úder
Útočným úderem je považováno každé odbití míče na stranu soupeře. Nejčastěji je útok
prováděn jednou rukou, ve výskoku. Touto herní činností se hráči snaží získat body pro svůj
tým, snaží se tak znemožnit udržení míče ve hře soupeřem. Pohybová struktura jednotlivých
úderů se liší pouze v hlavní části – tj. při fázi kontaktu s míčem, jinak je téměř shodná.
(Zapletalová, Přidal, Tokár, 2007).
Útočný úder je pohybová činnost skládající se z na sebe navazujících částí:
➢

rozběh

➢

odraz

➢

letová fáze

➢

úder do míče

➢

dopad

Kromě klasických smečí prováděných čelně z kůlů, můžeme rozdělit ještě několik druhů
útočných úderů:
➢

ulívka

➢

rychlík

➢

útok ze zadní řady
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➢

smeč po odrazu z jedné nohy – jednonožka

➢

smeč s otočkou

(Buchtel, Ejem 1981)
Při útočném úderu opět hráči zapojují více svalových skupin, kvůli výskoku je důležité mít
posílené dolní končetiny, dále je velmi důležité, kvůli švihovému pohybu při útoku mít posílený
pletenec ramenního kloubu a celkově svaly horních končetin a zad.

3.3.7 Blok
Zasahovat do této herní činnosti mohou pouze hráči v přední řadě hřiště, a to v zónách dvě,
tři a čtyři. Mohou blokovat buď samostatně (jednoblok), ve dvojici (dvojblok), nebo ve třech
(trojblok). Blok neboli blokování je činnost, kterou se hráči snaží:
1)

zabránit přeletu míče ze soupeřovy strany do vlastního pole

2)

srazit míč do pole soupeře

3)

odrazit míč vzhůru a dozadu do vlastního pole – aby bylo možné pokračovat ve hře

4)

zakrýt určitý prostor vlastního pole, ve směru soupeřova útoku.

Hráči se blokem buď snaží získat přímý bod, nebo se nad míčem snaží získat kontrolu.
V šestkovém volejbale není blok považován za dotek, proto mají i po teči na bloku hráči
stále tři doteky. Hráči by se měli snažit svým přesahem při blokování co nejvíce zvětšit
bráněnou část ve vlastním poli. Hráči tedy musí být pozorní, mít silné dolní končetiny pro
rychlý přesun na síti a jednotlivé výskoky. Nepochybně je důležitá i síla v pažích, kterými
hráč brání své hřiště. (Buchtel, 2005)

3.3.8 Vybírání
Poslední, avšak neméně důležité je vybírání v poli. Touto činností se považuje jakýkoliv
zásah v poli v souladu s pravidly a za jehož cíl se považuje udržení míče ve hře, respektive
založení vlastního útoku. Každý míč v mezi hře, který se vrátí na vlastní stranu, ať už
soupeřovo útočným úderem, či nárazem útoku našeho útočníka do soupeřova bloku je
považována za hru v poli. Vybírání v poli je tedy odbití míče jakýmkoliv pravidly
schváleným způsobem, za účelem udržení míče ve hře. (Buchtel, 1981)
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Způsoby vybírání:
➢

odbití obouruč spodem

➢

odbití obouruč vrchem

➢

odbití jednoruč spodem v pádu

➢

odbití jednoruč vrchem v pádu vzad

➢

odbití jednoruč v pádu stranou

➢

odbití rychlých míčů nad hlavou

Pro větší plynulost hry je povolena i hra nohou či jinou částí těla. To se ovšem využívá
převážně v nouzových situacích. Platí zde stejná pravidla jako při klasickém odbití rukama,
což je například, že míč nesmí být tažený nebo hrán dvakrát.

3.4

Pohybové schopnosti

Definice pohybových schopností můžeme najít u spousty autorů odlišné. Obsah této kapitoly
tvoří převážně definice jednotlivých pohybových schopností.
Pohybové neboli motorické schopnosti, jsou vnitřní biologické předpoklady, k určitému
pohybu, nejsou tedy vrozené, ale v průběhu života se jim učíme. Jde o působení propojeného
systému v celém těle. Jelikož klíčový prvek pohybových schopností vychází z genetického
základu, má každý člověk v podstatě omezené pole působnosti, kde může určité výkonnosti
dosáhnout a kterou již nepřekoná (Pavlík, 2010)
Dle Čelikovského (1990) jsou pohybové schopnosti jako dynamický komplex určitých
vlastností organismu člověka, integrovaných podle třídy pohybového úkolu, které zajišťují
jeho plnění.
Měkota a Blahuš (1983) charakterizují pohybové schopnosti jako soubor předpokladů pro
úspěšnou pohybovou činnost. Jde tedy o souhrn/komplex vnitřních integrovaných
předpokladů organismu. Pohybové schopnosti obsahují tzv. potencionalitu, což znamená
vysokou míru předpokladů pro zdokonalování se v určité pohybové činnosti.

3.4.1 Taxonomie pohybových schopností
I když jsou pojmy síla, vytrvalost atd. již velice staré, převažovala v prvních desetiletích
minulého století představa existence jedné obecné motorické schopnosti. Až před několika
desítkami let, teoretikové definovali jednotné motorické schopnosti, které jsou dnes
rozdělené do pěti motorických schopností a to:
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➢ síla
➢ vytrvalost
➢ rychlost
➢ obratnost
➢ pohyblivost
(Měkota, Novosad 2005)

Ty jsou považovány za základní pohybové schopnosti, avšak u jednotlivých schopností
můžeme dále pozorovat více či méně výraznou vnitřní strukturu. Dané pojmy bychom tedy
měli brát spíše za rámcová ohraničení a hovořit spíše o silových schopnostech, rychlostních,
vytrvalostních a koordinačních schopnostech.

Příklady speciálních pohybových schopností:
➢ maximální rychlost
➢ vytrvalostní síla
➢ akční rychlost
➢ maximální síla
➢ silová vytrvalost

3.4.2 Klasifikace pohybových schopností
Dle Měkoty (2000) můžeme pohybové schopnosti rozdělit do tří skupin:
Kondiční pohybové schopnosti – jsou relativně rychle zlepšitelné, musí však být neustále
udržovány, jinak jejich úroveň rychle klesá.
Koordinační pohybové schopnosti - jsou stabilnější, avšak je potřeba je déle trénovat,
příkladem může být schopnost orientace v prostoru.
Kondičně – koordinační schopnosti - pohyblivost, ohebnost a rovnováha.
Pohybové schopnosti se dále dělí na specifické struktury viz. obrázek 1. Mohou mít
charakter obecný, což znamená, že mají vliv na výsledky různých motorických činností,
nebo specifické, což jsou předpoklady pouze pro jednu motorickou činnost.
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Obrázek č. 1-Hierarchické uspořádání motorických schopností

Zdroj obrázku č.1- Měkota, 2000- Definice a struktura motorických schopností
Schopnosti lze klasifikovat také obsahově a funkčně, neboť prvotní pokusy a výzkumy
identifikovaly v pohybovém projevu člověka sílu, vytrvalost, rychlost a obratnost jakožto
základní pohybové schopnosti. V průběhu času bylo spektrum pohybových schopností
rozšířeno o další subsystémy, které dnes tvoří základní pojetí motorické tělesné zdatnosti.
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Obrázek č. 2-Klasifikace pohybových schopností

Zdroj obrázku č.2: Fialová, Rychtecký 2002- Didaktika školní TV

3.4.3 Silové schopnosti
„Síla jako motorická schopnost je v antropomotorice vymezena jako schopnost překonávat
odpor vnějších a vnitřních sil podle zadaného pohybového úkolu, a to prostřednictvím
svalového napětí.“ (Hájek, 2012, s. 49)
Pokud však hovoříme o síle, musíme ji rozlišovat, a to buď na sílu, jako fyzikální veličinu –
síla= hmotnost x rychlení. A sílu z hlediska biologického – síla = motorická schopnost, která
je spojena s fyziologickými vlastnostmi svalu, a i s psychickými aspekty jedince. Síla je
neoddělitelnou součástí sportu v každém odvětví, platí to i pro sporty, kde je hlavním
faktorem pro vykonání sportovního výkonu jiná pohybová schopnost, protože svalová síla
ovlivňuje úroveň i jiných motorických schopností, či má síla podpůrnou roli. Během
sportovních výkonů nemusí jít nutně jen o velikost síly, ale často jde i o rychlost vyvinutí
síly, či opakované vyvíjení. Proto je logické, že se v jednotlivých sportech trénink silových
schopností odlišuje podle požadavků daného sportu (může se například překonávat odpor
prostředí, vlastního těla, aktivního soupeře atd).
Bez silových schopností by se nemohly ostatní motorické schopnosti projevit, tudíž se jedná
o základní a rozhodující schopnost jedince. Svalová síla je důležitá nejen pro samostatné
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správné držení těla, ale i pro zvládnutí správných pohybových úkonu ve volejbale při herních
činnostech jednotlivce.
Dle Dovalila (2002), důležitost silových schopností v posledních letech akceptuje většina
trenérů ve sportovní praxi na všech úrovních. Nejen technická dokonalost a rychlost
základních pohybových úkonů se považuje za rozhodující v mnoho sportovních odvětvích a
disciplínách, ale i úroveň rozvoje pohybových schopností, díky čemuž můžeme dosáhnout
optimálního tréninkového efektu s cílem zlepšit sportovní výkon. Jedná se o přímou vazbu
na výkon stejně tak jako se jedná o prevenci možných zranění.

3.4.3.1
a)

Členění síly

Staticko-silové

•

krátkodobá (jednorázová) staticko-silová schopnost

•

vytrvalostní staticko-silová schopnost

b)

Dynamicko-silové

•

explozivně-silová schopnost

•

rychlostně-silová schopnost

•

vytrvalostně-silová schopnost

Pavlík (1996)

Síla je tedy schopnost překonávat, udržovat nebo brzdit odpor svalovou kontrakcí při
dynamické či statické svalové činnosti (Lehnert, 2010).
Jebavý a Zumr (2009) rozdělili silové schopnosti následovně:
➢

Maximální síla – největší síla, kterou je schopný vyvinou nervosvalový systém při

maximální kontrakci
➢

Rychlá síla – schopnost dosáhnout co největšího svalového impulzu v určitém

časovém intervalu
➢

Startovní síla – velikost síly, která byla dosažena do 50 milisekund od zahájení

kontrakce
➢

Explozivní síla – umožňuje dosáhnout maximálního zrychlení v závěrečné fázi

pohybu
➢

Reaktivní síla – svalový výkon, při kterém se uplatňuje cyklus protažení a

následného zkrácení svalu, který vyvolá zvýšení silového impulzu
22

➢

Vytrvalostní síla – jedná se o schopnost uplatňovat svalovou sílu opakovaně a po

delší dobu bez výraznějšího snížení úrovně.

3.4.4 Vytrvalostní schopnosti
Délka sportovních výkonů se může pohybovat v řádu několika minut, avšak i hodin, bez
pauzy či s dílčími přestávkami. V závislosti na požadované době zápasu, se mění i intenzita
činnosti a výkon tak bývá ovlivňován únavou, proto sportovec musí být připraven odolávat
únavě v daném sportu.
„Schopnost vykonávat opakovanou činnost bez snížení efektivnosti relativně dlouhou dobu“
(Kasa, s. 32, 2001)
„Vytrvalostní schopnosti umožňují provádět opakovaně pohybovou činnost submaximální,
střední a mírné intenzity bez snížení její efektivity nebo působit proti určitému odporu
v neměnné poloze těla a jeho částí po relativně dlouhou dobu, popř. do odmítnutí“
(Čelikovský, 1990, s. 42)
Vytrvalostní schopnosti zařazujeme mezi základní kondiční schopnosti a můžeme je tedy
definovat jako schopnost organismu vykonávat určitou pohybovou činnost v neměnné
intenzitě po co nejdelší dobu.
Vytrvalostní schopnosti ovlivňují genetické předpoklady, ale i další faktory:
➢ somatické předpoklady
➢ převaha zastoupení SO a FOF vláken v antagonistech
➢ výkon a účinnost transportního systému
➢ regulační plasticita metabolických dějů
➢ efektivní souhra antagonistů a agonistů
➢ automatizace pohybových dovedností
(Měkota, 2007)

Jelikož se u různých autorů můžeme setkat s rozdílným členěním a časovým vymezením
jednotlivých druhů vytrvalostních schopností. Na tomto členění se se většina autorů shoduje
a rozděluje vytrvalostní schopnosti podle:
➢ procentuálního zastoupení svalové hmoty
➢ druhu svalové kontrakce
➢ způsobu energetického krytí
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➢ délky trvání
(Lehner 2010, Bedřich 2006)

3.4.4.1

Členění vytrvalosti

Vytrvalost můžeme dále rozdělit podle energetického krytí, a to na aerobní vytrvalost, která
je předpokladem pro pohybový výkon vytrvalostního charakteru, kde je hlavní energie
dodávána štěpením energetických rezerv za přítomnosti kyslíku. A na anaerobní vytrvalost,
pro kterou je typické uvolňování energie štěpením svalového ATP (adenosintrifosfát) a jeho
obnovou v anaerobně-alaktátové fázi tvorby energie. Toto štěpení probíhá bez přítomnosti
kyslíku a nevytváří se kyselina mléčná. Další možností, jak uvolnit energii je anaerobnělaktátová fáze, při které vzniká laktát, který způsobuje rychlý nárůst únavy. (Lehner, 2010)

Časté dělení disciplín vytrvalostního charakteru je také podle doby trvání, soutěžního
zatížení. Dělí se na rychlostní (sprinterskou) vytrvalost, krátkodobou vytrvalost,
střednědobou vytrvalost a dlouhodobou vytrvalost. Což úzce souvisí se způsoby uvolňování
energie, jelikož dlouhotrvající zatížení střední či mírné intenzity je po energetické stránce
zastoupeno jinak než například krátké intenzivní zatížení.
Rychlostní vytrvalost - jak již z názvu vyplývá, jedná se o vytrvalostní schopnost,
využívanou při cyklických sprinterských disciplínách s dobou trvání od 7 do 35 s.
Energetické krytí je při této vytrvalosti zastoupeno převážně anaerobně-alaktátovým a
anaerobně-laktátovým systémem.
Krátkodobá vytrvalost - opět se jedná o specifickou vytrvalostní schopnost, která probíhá
v krátkém intervalu, tedy od 35 s do 2 min.
Střednědobá vytrvalost - při cyklických vytrvalostních disciplínách tato schopnost probíhá
v době od 2 do 10 min.
Dlouhodobá vytrvalost - cyklická disciplína trvající od 10 min do řádů hodin, uvolňuje se
zde energie především prostřednictvím aerobního režimu.

Pokud se zaměříme na biomechanické hledisko, jedná se o dělení vytrvalostních činností na
cyklické a acyklické. V tomto případě se za lokální vytrvalost považuje činnost, kde je do
pohybové aktivity s určitou intenzitou zapojena daná část těla, která nepřesahuje ¼ svalstva
v co nejdelším intervale.
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Mnou vybraná poslední, avšak neméně důležitá je dynamická a statická vytrvalost.
Dynamická vytrvalost umožňuje tělu udávat svým částem pohybovou energii po relativně
dlouhou dobu. Naopak statická vytrvalost, je charakteristická pro svou schopnost udržovat
stanovenou polohu po delší dobu, i přes vliv vnějšího odporu.

3.4.5 Rychlostní schopnosti
„Rychlostní schopností rozumíme schopnost provést motorickou činnost nebo realizovat
určitý pohybový úkon v co nejkratším časovém úseku.“ (Čelikovský a kol., s.38, 1990)
V mnoha sportech je kladen důraz na uskutečňování rychlého pohybu ve specifických
pohybových činnostech v různých situacích. Což značně ovlivňuje tréninkovou praxi.
Stanovit kde stojí hranice mezi rychlostí a rychlou silou je velice komplikované, podobně
jako je úzká spojitost mezi úrovní rychlostních schopností, rozvojem koordinačních
schopností a motorickým učením, kde je za výsledek považováno ideální zvládnutí techniky
sportovního pohybu. Dostáváme se pak k tomu, že v praxi se nesetkáváme s rychlostí jako
s pohybovou schopností, ale s používaným běžně pojmem pohybová rychlost, či spíše se
zjednodušeným pojmem rychlost. Rychlost bereme tedy jako schopnost aktivovat a provést
pohyb v co možná nejkratším časovém intervale či jako vnitřní dispozice pro provedení
jakéhokoliv pohybu ve vysoké, až maximální rychlosti.
I u rychlostních schopností se pohledy jednotlivých autorů liší a uvádějí různá dělení. Zvolila
jsem dělení rychlosti na akční a reakční rychlost. (Hnízdil, 2008)

3.4.5.1

Členění rychlosti

Názory jednotlivých autorů na členění rychlosti se velice různí, začneme s dělením dle
Dovalila, kde je primární členění rozděleno na reakční a akční rychlost.

➢ Reakční rychlost = schopnost co nejrychleji reagovat na určitý podnět. Což ve sportu
často znamená u sportovců rozdíl mezi vítězstvím a porážkou. Dále rozdělujeme:
na podněty
• dotykové
• zrakové
• zvukové
s reakcí
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• jednoduchou (očekávaný signál)
• výběrovou (rozhodování a následná volba řešení)

➢ Akční rychlost = jedná se o výsledek rychlosti svalové kontrakce a jemu předcházející
činnosti nervosvalového systému, čímž se odlišuje od reakční rychlosti. Dále dělíme na:
cyklická rychlost
•

Akcelerační – dosažení maximální rychlosti pohybu

•

Frekvenční – střídání či opakování určitého pohybu

•

Rychlost se změnou směru – rychlost spojená se změnou směru

acyklická rychlost
•

Rychlosti jednotlivého pohybu

Rychlost se dá dále dělit například podle části těla, která pohyb vykonává, či zda se jedná o
pohyb komplexní, kde je zahrnut pohyb cyklický, acyklický, ale zahrnuje i reakci. (Dovalil,
2002)

S dalším zajímavým dělením přišli Grosser a Zintl (1994) a Schnabel (2003), kteří rozčlenili
rychlostní schopnosti na elementární a komplexní.
Elementární rychlost - podstata spočívá v časových programech cyklického nebo
acyklického charakteru, které jsou obsaženy v příslušných motorických programech.
Primární rychlostní schopnost je prvotně závislá na kvalitě a síle geneticky podmíněných
neuromuskulárních řídících procesech. Vycházíme-li z toho, že se časový program formuje
v průběhu osvojování konkrétní pohybové dovednosti, tím pádem je zautomatizovaný a
stálý, proto je v CNS uložen v dlouhodobé paměti. Tento mechanismus však vytváří
podstatu pouze pro rychlé pohyby, ovšem ukazuje na důležitost sportovní techniky pohybu.
Pokud má pohybová činnost vysoký nárok na rychlost, vyznačuje se tedy specifickými
kvalitativními znaky, z nichž se vytváří poměrně stály neuromuskulární vzorec, který
poskytuje základ pro relativně stálý zautomatizovaný motorický program.
Komplexní rychlost - vyznačuje se vazbou na ostatní výkonnostní dispozice, je tedy závislá
na fyzických a psychických předpokladech jedince. Převážně se projevuje v rychlosti
jednání a pohybových výkonech, při kterých je aktivita realizována pouze v krátkém
časovém úseku. Je zde obsažena jak reakční, tak akční rychlost. Rychlost jednání označuje
schopnost k zahájení rychlého pohybu, který je závislý ve velké míře na psychických a
neurobiologických řídících systémech.
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3.4.6 Koordinační schopnosti
Koordinační neboli obratnostní schopnosti jsou obvykle charakterizovány jako určitá
schopnost řešit rychle a efektivně pohybové úkoly různého stupně složitosti. Ve specifické
podobně jsou tyto schopnosti důležitým předpokladem pro tvorbu a zdokonalování
sportovních dovedností. (Choutka, Dovalil 1991)
Koordinace je dělena na obecnou a speciální. Obecná koordinace je schopnost účelně
provádět vícero motorických dovedností, bez ohledu na konkrétní sportovní specializaci.
V dnešní době se stále více do popředí dostává názor, že každý sportovec by si měl projít
fází všeobecného rozvoje, jelikož existují předpoklady, že si díky lepší obecné koordinaci
sportovec rychleji osvojí speciální koordinační prvky, požadované daným sportem, na který
se jedinec specializuje. Speciální koordinace představuje schopnost provádět rozličné
pohyby v daném sportu rychle, lehce, ale také efektivně, tudíž bez chyb. Speciální
koordinace se získává pravidelným procvičováním pohybových dovedností a technických
prvků v průběhu celé sportovní kariéry. (Perič, 2008)
Z hlediska struktury je koordinace velmi složitá pohybová činnost, která je tvořena několika
dílčími schopnostmi. Žádná z těchto schopností se neprojevuje samostatně. Každá z těchto
vlastností je předpokladem pro správné osvojení pohybových činností, které ve většině
sportů hrají důležitou roli.

3.4.6.1

Členění koordinace

Neexistuje obecně platná taxonomie koordinačních schopností, můžeme se setkat
s rozlišováním na pět až patnáct jednotlivých schopností. Při členění koordinačních
schopností je nutné brát zřetel na následující:
➢ řízení a regulaci známých a přesných kontinuálních pohybových aktivit s dostačujícími
zpětnými vazbami, tzn. přesnost regulace
➢ řízení a regulaci známých krátkodobých přesných a rychlých pohybových aktivit, tzn.
koordinace pod časovým tlakem,
➢ řízení a regulaci neznámých proměnlivých rychlých a přesných pohybových aktivit, tzn.
přestavba a přizpůsobení se činnosti
V těchto souvislostech můžeme s lehkým zjednodušením najít souvislost v pohlížení na
základní koordinační schopnosti a to: rovnovážné, rytmické, orientační a diferenciační.
(Dovalil a kol., 2012)
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Komplex koordinačních schopností dle Dovalila (2009)
CNS – koordinační funkce:
➢ Senzorická (orientační = vnímání, poznávání)
➢ Motorická (prováděcí = programování a provádění pohybové činnosti
➢ Fyziologická (zajišťující = systém – srdeční, oběhový, dýchací…)
➢ Psychická (aktivizační = motivace, volní aktivita, emoce)
Schopnosti
➢ spojování pohybových operací
➢ orientace
➢ diferenciace
➢ přizpůsobení pohybového jednání
➢ reakce
➢ rovnováhy
➢ rytmus

Mezi nejdůležitější koordinační schopnosti dle Ivanka a kol. (2009) patří:
➢ spojování pohybových operací
➢ orientace
➢ diferenciace
➢ přizpůsobování
➢ reakce
➢ rovnováha
➢ rytmus
➢ učenlivost neboli docilita

Dle Měkoty (1982) se vnější projev koordinačních schopnostní zobrazuje následovně:
➢ rychlou a správnou reakcí na podněty
➢ osvojováním nových pohybů v krátké době a proměřené kvalitě
➢ kontrolou vlastní pohybové činnosti
➢ adaptací
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➢ výběrem pohybových programů adekvátních úkolu a situaci a bezchybnou a
hospodárnou realizací těchto kinetických programů.

3.5

Kondiční příprava ve volejbalu

Moderní vrcholový volejbal požaduje hráče, kteří jsou fyzicky dobře připraveni a jsou
schopni zasáhnout a ovlivnit hru, v průběhu všech pěti možných setů, a ne pouze v počátku
zápasu.
„Základem rozvoje fyzické zdatnosti je rozvoj jednotlivých pohybových schopností. Každý
komplexní pohyb člověka vyžaduje určitý stupeň rozvoje rychlosti, síly a vytrvalosti. Všechny
tyto kondiční pohybové schopnosti spojují a doplňují koordinační schopnosti.“ (Vavák,
2011, s. 10)

Hráč v průměru absolvuje za jeden zápas:
• 100 výskoků
• 30 - 50 startů
• 20 - 30 pádů
• 120 -160 přihrávek
(Slupkij, 1984)
Hráč musí být dobře fyzicky připraven, jak jsem již zmiňovala v zápase, kde musí být
schopen podat co nejefektivnější výkon v technicko-taktických a koordinačně náročných
činnostech, ale i v tréninku kde musí být hráč schopen opakovaně vykonávat tréninkovou
zátěž. Lidově řečeno, s únavou přicházejí chyby.
Ve volejbalovém utkání převažují silově koordinační a dovednostní předpoklady, naopak
v tréninku převažují speciální dovednosti vytrvalostního charakteru.

Při kondičním tréninku musí zohledňovat:
• aktuální stav trénovanosti hráčů
• výkonnostní aspekty
• věkové aspekty

Dle Bunce (2000), jsou pro volejbal dominující silové a koordinační předpoklady
s přiměřeným rozvojem vytrvalostních předpokladů. Důležitým znakem je odolávání
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námaze, pokud má sportovec dobrou kondici, umožňuje mu velkou pohybovou aktivitu,
která ovlivňuje sportovní činnost.
Sportovec s lepší kondicí je ten, který je schopen vykonávat stejnou pohybovou činnost
rychleji, déle a obratněji. Do kondice sportovce se promítá i psychika, a to například
v podobě bojovnosti, houževnatosti, soustředění. Nejen, že dobrá kondice napomáhá ke
správnému držení těla či lepšímu zotavování po zátěži, ale ovlivňuje i správné fungování
srdce, plic, svalů a řídí schopnost centrální nervové soustavy. Kondice je nejvíce rozvíjena
pravidelnou sportovní činností, i když na ni má vliv například dědičnost či věk. (Dovalil,
Choutková, 1988).
Kondiční příprava se primárně zaměřuje na rozvoj a ovlivnění pohybových schopností. U
silových, vytrvalostních a rychlostních schopností je kondiční trénink zaměřen na
zatěžování, které má aktivovat odpovídající funkční systémy a energetické zabezpečení. U
koordinačních pohybových schopností se používají poznatky z motorického učení, je
rozvíjena kinestezie, plasticita nervosvalového systému, formují se vzorce pohybového
řešení, rychlost provedení a přizpůsobování se pohybu. Kondiční příprava tedy ovlivňuje
pohybové schopnosti. (Dovalil, 2012)

3.5.1 Běh v kondiční přípravě volejbalistů
Každý, kdo se někdy setkal s volejbalovou kondiční přípravou, určitě zaregistroval roky
opakovanou otázku a to, zda je pro volejbalisty důležitý běh při kondiční přípravě a celkově
v trénincích či nikoliv.
Ve volejbale nás nemusí zajímat maximální běžecká rychlost, jelikož svou maximální
běžeckou rychlostí se hráč na hřišti téměř nikdy nepohybuje. Běh v nejpřirozenějším
pohybovém rytmu zatěžuje rovnoměrně jednotlivé svalové skupiny a tento rytmus je
nezbytný i pro pohyb po volejbalovém hřišti. Ale ať už na běh pohlížíme z kterékoliv strany,
je nezbytnou pohybovou činností i ve volejbalu. (Vavák, 2011)
V mé diplomové práci se budu věnovat dvou týmům, jeden se věnuje běhu o poznání více
než druhý zkoumaný tým.
Běh působí jako velice efektivní prostředek rozvoje aerobních schopností. Ty jsou opět
základem využití fyzických daností a herních dovedností ve hře. Proto na otázku, zda běhat
či neběhat, ve svém díle odpovídá M. Vavák ve své knize Volejbal - kondiční příprava,
rozhodně ano. A to pravidelně. U dospělých hráčů by tato činnost měla trvat minimálně 25
- 30 min, optimálně 35 - 45 min v rozvoji běžecké „aerobní“ vytrvalosti. Avšak pro spoustu
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hráčů v různém věku, je běh považován za takzvaného strašáka a není mezi hráči oblíbený,
avšak toto by se dle Vaváka dalo napravit správným dávkováním a postupným zvyšováním
délky a intenzity běhu. Převážně na začátku tréninkového přípravy, je možné používat
přerušované zatížení, které není tak psychicky náročné, a čas přerušení můžeme měnit dle
stavu hráčů a daného prostředí.

3.5.2 Somatické předpoklady u volejbalistů
Za nejkomplexnější ukazatel tělesné stavby u hráčů volejbalu je považován jejich somatotyp.
Ve volejbale není pouze jeden typ. Všeobecně však můžeme říct, že se jedná o jedince
vysoké s dlouhými končetinami. (Přidal, Zapletalová 2003)
Dle Dovalila a kol. (2009) jsou somatické předpoklady relativně stálé a ve značné míře
geneticky podmíněné. Týkají se kostry, svalstva, podpůrného systému (vazů a šlach) a
současně vytvářejí biomechanické podmínky pro konkrétní sportovní činnost. Podílejí se na
plném využití energetického potencionálu pro daný výkon a určují výchozí předpoklady pro
výkon.

K somatickým faktorům řadíme:
➢ Tělesná výška a hmotnost – hmotnost těla se vztahuje k muskulatuře těla.
➢ Délky tělesných segmentů – a jejich vzájemné proporce jdou dílčími somatickými
faktory. Hráč volejbalu s delšími horními končetinami má výhodu při dosahu na síti.
➢ Složení těla - aktivní tělesná hmota(svalstvo) a tuk.
➢ Somatotyp - určuje komplexním způsobem tělesný typ. Stavba těla každého sportovce
má genetický základ, ale současně na ni má vliv i sportovní činnost. Nelze však říci, že
díky vhodnému somatotypu se jedná o úspěšného sportovce.

3.5.3 Fyziologické předpoklady u volejbalistů
„Funkčnost orgánů v těle sportovce je dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje kvalitu
sportovního výkonu. Fyziologické reakce organismu při sportovním výkonu znamená, že
mnoho funkcí dosahuje svoje maximální až hraniční hodnoty. Tréninkovou činností potom
dochází k adaptačním změnám, které zvyšují homeostázu (vyrovnanost) organismu a jeho
připravenost na podávání fyzických výkonů.“ (Vavák, 2011, s.16)
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Organismus díky fyziologické funkci a jejich adaptačním změnám, vlivem tréninkové
činnosti může optimálně reagovat na tělesné zatížení. Každý systém člověka plní svou úlohu,
některé mají větší vliv na fungování těla sportovce jiné menší, avšak každý má své místo
v řádném fungování těla. Podstatnou a nezastupitelnou úlohu plní převážně tyto systémy:
➢ Neuromuskulární systém
➢ Srdečně - cévní systém
➢ Dýchací systém
➢ Centrální nervový systém (CNS)

3.5.4 Metabolismus a energetické zabezpečení při volejbale
Každá pohybové aktivita, i volejbal vyžaduje pro svou činnost zdroj energie. Platí zde přímá
úměra, čím více aktivity chci z organismu získat, tím jsou i nároky na energii vyšší. U
sportovců je bývá energetický výdej často enormní a z toho důvodu je potřeba ji kvalitně
doplňovat, a to lze pouze jediným způsobem a tím je příjem potravin, kterou oproti běžné
populaci díky své pravidelné zátěži by měl mít stravu pravidelně rozvrženou, ve správném
množství a kvalitě.
„Hlavními energetickými zdroji pro pohybový výkon jsou adenosintrifosfát (ATP) a
kreatinfosfát (CP) a makroergní substráty – cukry, tuky, bílkoviny. Při tělesném klidu jsou
živiny poměrně rovnoměrně čerpány ze všech zmíněných živin. Při tělesné zátěži je energie
čerpána téměř výhradně z cukrů. Pouze při velmi nízké intenzitě cvičení, kdy je zajištěn stálý
přísun kyslíku, je možné energii získávat i z tuků.“ (Vavák, 2011, s. 21)

Z fyziologického hlediska se ve volejbalu výdej energie pohybuje takto:
•

60 % v anaerobních alaktátových podmínkách organizmu (ATP-CP systém)

•

10 % v anaerobních podmínkách (LA-systém)

•

15 % v podmínkách na úrovni anaerobního prahového pásma (ANP-LA +O2 systém)

•

15 % v aerobních podmínkách (O2 systém)

(Lacza, 2003)

Podle Buchtela (2009) nepatří k ukazatelům vnitřního zatížení pouze laktát, ale i:
• velikost srdeční frekvence měřená nejčastěji sporttesterem v průběhu utkání
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• velikost tepové frekvence v terénních podmínkách měřená obvykle metodou pohmatu na
tepnu zápěstí
• vnitřní zatížení viditelné pohledem z vnějšku, mezi které patří:
a. zvýšená dechová frekvence
b. zbarvení obličeje
c. výraz obličeje
d. pocení
e. celkový výraz obličeje a držení těla vycházející z projevu hráče, čilost nebo naopak
skleslost

Energie, kterou volejbalista přijímá v potravě není všechna využita pouze na pohyb, ale i na
stavbu těla. Přibližně 60 % energie, kterou přijmeme v potravě se přemění na teplo, které
udržuje optimální chod vnitřních orgánů a na udržení funkčnosti celého těla, které naší vůli
nemůžeme ovlivnit.

Potřebu energie určují tři základní veličiny:
• bazální metabolismus
• pracovní metabolismus
• věk a pohlaví

Pro správné fungování těla není důležitá jen energie, tělo potřebuje více látek, aby mohlo
plnit své funkce. Obzvlášť u sportovců se jakýkoliv nedostatek projevuje výrazněji. Základní
vlastností živých bytostí je látková výměna, tzn. že člověk přijme látky, které potřebuju pro
správné fungování svého těla a i ty, které slouží jako zdroj energie. Nepotřebné látky, které
nepřizpůsobí svým potřebám z těla vyloučí ven.

3.5.5 Psychické faktory
Psychologie sportu se zabývá jak sportovním tréninkem, tak i osobností hráče a trenéra.
Psychologická příprava při svém dobrém fungování má pomáhat vytvořit ucelený celek, při
kterém je možno plně využívat výkonnostní potencionál sportovce v soutěžích ve formě
maximálního výkonu. Existuje mnoho technik, které se zabývají přípravou psychiky
sportovce, protože četné výzkumy dokazují, že psychická příprava je důležitou částí tréninku
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sportovce. Může mít pozitivní vliv nejen na výkon, ale i na celkovou psychiku sportovce.
Avšak stejně tak jako je mnoho druhů sportu a psychických příprav, je i mnoho sportovců
na které platí jiné metody. Především z důvodu, že se mezi sportovci objevují hráči
s různými povahami. (Šafář, Hřebíčková 2014)
Známe 4 druhy temperamentů a to: sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. Jak je
známo, člověka vždy charakterizuje určitá kombinace druhů temperamentů. Proto i u
špičkově trénovaných jedinců nemusí být zajištěna díky jejich dobré tělesné kondici a
připravenosti z tréninků, perfektní činnost v herním poli. Psychické faktory mohou velmi
ovlivnit výkon hráče na hřišti. Psychické předpoklady mají u sportovního výkonu, své
vyvrcholení především v motivaci. Motivaci si můžeme představit jako vnitřní faktor, který
vyvolává chování hráče na hřišti, ale i mimo něj. I když má motivace vliv na sílu a dynamiku
vnějšího projevu sportovce, tak stále zůstává špatně analyzovatelným faktorem. Zasahují
sem i jiné faktory jako jsou například emoce, charakter, vůle zvítězit atd. Pravděpodobně
neexistuje ideální šablona, jak by měl vypadat perfektní volejbalista, či jiný sportovec. Je
zde důležitý individuální přístup a navození dobré, avšak soutěžní atmosféry již v tréninku,
nezapomeňme, že při volejbale je na hřišti 6 rozdílných hráčů, tudíž 6 rozdílných povah, se
kterou se trenér musí naučit pracovat, aby byly efektivně využity v prospěch družstva.
(Vavák, 2011)

3.5.6 Zdravotní hledisko kondiční přípravy ve volejbale
„Pod pojmem zdravotní základ kondičního tréninku rozumíme tu část, která se zaměřuje na
péči o zdravý vývoj hráče a na preventivní opatření nežádoucích následků tréninkového
procesu. Vývoj tréninku volejbalu totiž předběhl prevenci těchto nežádoucích následků.
Dnes jsme již dostatečně poučeni a péče o zdravý vývoj hráče se zkvalitnila.“ (Haník a kol.,
2014, s. 308)

Ve volejbale, a to převážně ve vrcholovém, by za zdravotní péči neměl považován pouze
masér, rehabilitace či strečink, ale mělo by se dbát na dostatečné svalové a silové vybavení
volejbalistova těla. Kondiční trénink tedy musí mít za cíl i udržení a rozvoj zdraví hráčů.
Zdravý tělesný vývoj hráče je také zajišťován správným držením těla, pevností kloubních
spojení, vazů a šlach, či svalovou rovnováhou. Jeden z hlavních úkolů správně vedeného
silového tréninku je to, že snižuje riziko vzniku funkčních poruch či poškození a zranění
důsledkem tréninkového a herního zatížení a s nimi spojené únavy. Jelikož má naše tělo dvě
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svalové skupiny, které jsou rozdílné a plní dvě základní funkce pohybové soustavy, které
nelze oddělovat. (Haník a kol., 2014)

3.5.6.1

Posturální a fázické svaly

Posturální neboli statické svalstvo vytváří oporu pro následný efektivní pohyb. Jejich úloha
spočívá v držení celého těla, či jeho jednotlivých částí, které vykonávají svaly uložené
hlouběji u osy těla. Tyto svaly jsou především přizpůsobené pro statickou neboli posturální
funkci, ale i pro pomalou pohybovou činnost nižší intenzity vytrvalostního charakteru. Tyto
svaly jsou odolnější vůči námaze, ale také se snadněji zotavují. Jelikož mají tendenci
k nadměrnému zvyšování klidového napětí neboli hypertonii, což vede ke zkracování svalů,
proto musí být tyto svaly uvolňovány a potahovány.
Svaly s tendencí ke zkracování: kývač hlavy, velký sval prsní – spodní vlákna, čtyřhlavý
sval bederní, dojitý sval pažní, přitahovače stehna, sval bedro-kyčlo-stehenní, napínač
stehenní povázky atd. (Haník a kol., 2014)
Obrázek č. 3 - Statické svalstvo

Zdroj Obrázku č. 3 – Haník a kol., 2014 – Volejbal, Učebnice pro trenéry mládeže
Fázické neboli dynamické svaly mají svou funkci ve vlastním provedení pohybu. Jedná se
převážně o svaly uložené více na povrchu těla. Jelikož tyto svaly podmiňují činnost
submaximální a maximální intenzity, tak se velice rychle kontrahují a jsou tudíž i rychle
unavitelné. Jinými slovy by se dalo říct, že se jedná o protikladné svaly k svalům
posturálním. Tyto svaly mají nižší klidové napětí – hypotonii, která vede k ochabování svalů.
Proto je nutné tyto svaly převážně posilovat.
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Svaly s tendencí k ochabování: trapézový sval – střední a sporní část, hýžďové svaly, přímý
a šikmý sval břišní, trojhlavý sval pažní atd. (Haník a kol., 2014)

3.5.6.2

Cvičení izometrická a dynamická

Izometrická kontrakce – jedná se o svalovou činnost, při které není vykonáván pohyb a
vzdálenost začátků od úponů svalu se nemění. Mění se tedy pouze napětí ve svalu nikoliv
délka. Jedná se tedy o cvičení, kdy svaly vyvíjí maximální sílu pouze zatnutím, bez změny
délky svalu.
Dynamická kontrakce – jedná se o svalovou činnost, při které se mění vzdálenost začátků a
úponů svalu a napětí ve svalu je přibližně během celé činnosti stejné nebo se výrazně mění.
Jedná se tedy o cvičení, při kterých sval mění svou délku a tím vzniká určitý pohyb.

Příklady izometrických a dynamických cvičení:
• Izometrické cvičení na zádové svalstvo: Výchozí poloha = leh na břiše, hlava opřená o
čelo, ruce ve vzpažení, nohy natažené, mírně rozkročené. Provedení = nádech, s výdechem
ruce i nohy nad podložku, končetiny jsou natažené, hlava zvednuta mezi pažemi.
• Izometrické cvičení na břišní svalstvo: Výchozí poloha (599+600) = sed, nohy jsou
pokrčené na podložce, rukama se chytáme za kolena a zavěsíme se. Provedení (601-602):
pustíme kolena, paže jsou natažené před tělem – počítáme do 8 a zvedneme bérec nad
podložku, nohy v kolenou do pravého úhlu (603-604) - počítáme do 8, nohy zůstávají
zvednuté, paže upažíme do výše ramen (605-606) – počítáme do 8. (Haník a kol., 2014)
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Obrázek č. 4 - Příklad izometrického cviku na břišní svalstvo

Zdroj obrázku č. 4- Haník a kol., 2014 – Volejbal, Učebnice pro trenéry mládeže

• Dynamické cvičení – ve volejbale jednou z nejčastějších variant jsou plyometrická
cvičení. Jelikož plyometrie vede k rozvoji výbušné síly, je jednou z nejdůležitějších
komponentů v atletické přípravě volejbalistů. Plyometrická cvičení jsou skokanská cvičení
založená na akční a reakční rychlosti sportovce. Tato cvičení mají smysl, pokud se provádějí
po sprinterském nebo čistě silovém tréninku.
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Příklady cvičení:
Skok stranou – Varianta 1: skoky stranou sounož přes dvě překážky, které jsou od sebe
vzdáleny cca 60 cm.
Skok stranou – Varianta 2: skoky stranou sounož před dvě překážky, které jsou od sebe
vzdáleny 80 cm, s meziskokem.
Tyto cvičení posilují převážně svaly vnější strany stehen, celkově zlepšují explozivní sílu
dolních končetin.
(http://www.hanikvolleyball.cz/radek-krpac/plyometrie-trenink-dynamicke-sily-dolnichkoncetin, 2010)
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4

Hypotézy

Na základě cílů práce a definovaným problémovým otázkám jsem stanovila těchto osm
hypotéz:
1) Předpokládám, že více než polovina hráčů se zlepší alespoň v 75 % testů.
2) Předpokládám, že největší týmové zlepšení dosáhnou oba týmy v měření smečařského
výskoku, a to o alespoň o 3 cm.
3) Předpokládám, že nejnižší týmové zlepšení zaznamenají hráči z obou týmů v běhu na 200
m, v celkovém průměru maximálně o 1 %.
4) Předpokládám, že alespoň 70 % hráčů Karlovarska bude mít díky běžecké přípravě lepší
časy v běhu na 200 m při druhém měření alespoň o 0,1s než hráči TSV Giesen.
5) Předpokládám, že alespoň 50% kondiční přípravy se bude v obou týmech shodovat.
6) Předpokládám, že nejlepší individuální pokrok zaznamená hráč z týmu TSV Giesen i hráč
z týmu VK Karlovarsko v testu shybů, a to alespoň o 35 %.
7) Předpokládám, že největší individuální zhoršení zaznamená hráč z týmu TVS Giesen i
hráč z týmu VK Karlovarsko v K-testu, a to alespoň o 5 %.
8) Předpokládám, že alespoň 50 % respondentů zaznamená úbytek na váze po kondiční
přípravě.
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5 Metody a postup práce
Primární metodou výzkumu je experiment, při kterém byli testováno 24 respondentů ze dvou
volejbalových týmů, testováním pomocí motorických testů. A to konkrétně z týmu TSV
Grizzlys Giesen z Německa a VK ČEZ Karlovarsko z České republiky.

5.1

Metoda experimentu

Experiment neboli vědecký pokus, je všeobecně definován jako objektivní pozorování jevů,
vyskytujících se v kontrolovaných podmínkách. Jedná se o empirickou metodu, jejímž cílem
je buď verifikovat, falzifikovat či stanovit platnost hypotézy. Mezi vlastnosti vědeckého
experimentu patří: nepředpojatost, plánovitost a systematičnost, spolehlivost, udržovaná
validita neboli platnost. Ve své práci používám řízený experiment.
V mé diplomové práci experiment probíhá formou testování volejbalistů a jejich
pohybových schopností, díky těmto testům: K-test, přítahy na hrazdě, skok daleký z místa
s odrazem obounož, dosah jednoruč ve výskoku po smečařském rozběhu - absolutní dosah,
obouruč - blokařský dosah. Testování ve volejbale probíhá již od útlého věku hráčů, kdy se
trenéři snaží sestavit tým s co nejlepšími dispozicemi pro volejbal.
V experimentu jsem testovala 24 respondentů. Aby se jednalo o úplný experiment
porovnávala jsem dvanáct respondentů z německého týmu Grizzlys Giesen s dvanácti
respondenty z českého týmu VK Karlovarsko. Tyto dva týmy byly pro experiment
optimální, protože mi byla poskytnula stejná možnost testování v obou týmech.

5.2

Metoda analýzy kondiční přípravy

Sekundární metodou byla analýza kondičních příprav jednotlivých týmů. Data byla
poskytnuta hráči v tištěné podobě. Tzv. tréninkové kondiční plány se po celou dobu sezóny
poměrně podobají, jedná se pouze o obměnu vah, opakování a zapojování například
výbušného cvičení.

5.3

Zvolený postup výzkumu

V první řadě jsem seznámila respondenty s testováním. Na začátku sezóny, tedy na začátku
srpna proběhlo testování všech 24 respondentů potřebnými testy a to: K-test, přítahy na
hrazdě, skok daleký z místa s odrazem obounož, dosah jednoruč ve výskoku po smečařském
rozběhu - absolutní dosah, dosah obouruč - blokařský dosah. Výsledky byly zaznamenány
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do tabulek. Mezitím jsem učinila rozbor kondičních příprav jednotlivých družstev, které mi
byly písemně poskytnuty.
Následně proběhlo totožné testování na stejném vzorku respondentů, avšak zhruba po 4
měsících, kdy se respondenti aktivně věnovali volejbalové přípravě a pravidelným
dvoufázovým tréninkům v hale i posilovně, a hlavně ligovým zápasům. Dále proběhlo
vážení hráčů při nástupu do přípravy a následně při druhém testování během sezóny.
Výsledky druhého měření byly srovnány s původními výkony ze začátku sezóny, dále
porovnány i mezi sebou.
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6 Výzkumná část
6.1

TSV Grizzlys Giesen-kondiční příprava

Kondiční příprava týmu TSV Grizzlys Giesen začíná v průběhu prvního týdne srpna. Kromě
hráčů, kteří v tomto termínu ještě reprezentují svou zemi za národní týmy. Hráči se zprvu
sešli v posilovně, kde začala příprava posilováním, kde zapojili celé tělo s lehčími váhami,
avšak v sériích s velkým počtem opakování. Následně příprava pokračovala ven, na
beachvolejbalové kurty, kde hráči v rámci nabírání sil absolvují trénink formou turnaje
v beach volejbale. S dalšími dny pokračovala příprava v posilovně, hráči absolvovali
kruhové tréninky převážně na posílení horních a dolních končetin, břišních svalů a zádových
svalů (příklady tréninků viz příloha). Následně se fyzická námaha mění, nastává zvyšování
vah, a naopak snižování opakování, do posiloven jsou více zařazena i dynamická cvičení
jako výskoky, kterými jsou prokládána cvičení na strojích. Všichni hráči absolvují zadané
cvičení kondičním trenérem + mají volnost v samostatných doplňkových cvičeních, dle
vlastních potřeb. Následně se hráči dostávají do pravidelných dvoufázových tréninků, kdy
je čas dělen mezi posilovnu a volejbalovou přípravu v hale. Tento model pokračuje
v poupravených formách po celou sezónu.

Příklad kondičního tréninku ze začátku sezóny:
Na začátku sezóny hráči vykonávali cvičení na hranici 60-70 % svých možností, tudíž váhy
při posilování mají odpovídat tomu, aby hráči zvládli udělat 4 série, kde jedna série má 8-12
opakování jednoho cviku. (viz příloha č.1 a 2)
1)

10 minut rozehřátí = kolo, běh + rolování, protažení (dle vlastní potřeby)

2)

Leg extension - zakopávání na stroji (8-12 opakování 4x)

3)

Leg curl - předkopávání na stroji (8-12 opakování 4x)

4)

Bench Press (8-12 opakování 4x)

5)

Squat - dřepy (8-12 opakování 4x) - dřepy se zátěží, činka na ramenou

6)

TRX front Press (viz. příloha) „kliky na TRX ve stoje“ (8-12 opakování 4x)

7)

Shoulder Press (viz. příloha) posilování ramen, buď na stroji, nebo s jednoručkami
(8-12 opakování 4x)

8)

10 minut po každém tréninku individuální posilování středu těla, břišních svalů atd

9)

Protažení
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Příklad kondičního tréninku během sezóny:
Druhý příklad je těsně před naším testováním, tedy v průběhu sezóny, a to na
začátku listopadu. Kdy hráči vykonávali cvičení s vahami na hranici 70-80 % svých
možností, avšak jsou doplněna o dynamická cvičení, jako například výskoky na bednu. Váhy
jsou tedy vyšší, avšak počet opakování je nižší (viz příloha č. 3).
1)

10 minut rozehřátí = kolo, běh + rolování, protažení (dle vlastní potřeby)

2)

Clean = přemístění (3série-1.= 5x clean následují 2x4 výskoky na bednu, 2.= 4x clean
následuje 2x4 výskoky na bednu, 3.= 3x clean následuje 2x4 výskoky na bednu)

3)

Squat = dřepy (3 série- 1.= 5xdřep následně 2x4 výskoky na bednu, 2.= 4x dřep
následně 2x4 výskoky na bednu, 3.= 3x dřep následně 2x4 výskoky na bednu)

4)

Shoulder Press (viz. příloha) posilování ramen, buď na stroji či s jednoručkami (5x,
4x, 3x-dynamicky)

5)

Bench Press (viz. příloha) = 5x, 4x, 3x-dynamicky

6)

Pull - Down/Roll (viz. příloha) stroj na posilování zad, ramen, rukou, tzv. přítahy na
stroji – 5x, 4x, 3x – přitahovat se dynamicky, volně a pomalu dolů

7)

Leg Extension – zakopávání na stroji–prevence-2x6

8)

Leg Curl – předkopávání na stroji-prevence-2x6

9)

TRX Back - preventivní posilování zad na TRX – 3x6

10)

TRX Rowing - preventivní posilování prsních svalů na TRX-3x6

11)

Preventivní individuální cvičení břišních svalů atd.

12)

Protažení

Jak můžeme z těchto dvou příkladů vidět, kondiční příprava TSV Grizzlys Giesen se mění
hlavně v počtu opakování a ve váze se kterou mají hráči posilovat. Rozehřátí a protažení
zůstává stejné, stejně tak doplňková cvičení. Hlavní cvičení jsou v první i druhé části
zaměřena hlavně na svaly nohou, zad, břicha, prsou a rukou. V konečném výsledku se
příprava v posilovně příliš nemění, hráči po celou dobu obměňují škálu pravidelných cviků.
V první části můžeme vidět šest cviků, přičemž v druhé polovině se již jedná o devět cviků,
z čehož jich je všech šest shodných s těmi z první části sezóny, pouze obohacena o další
cvičení. V tomto týmu se kondiční příprava v posilovně u jednotlivých hráčů neliší, jedná se
o komplexní cvičení, která mohou vykonávat hráči na všech postech.
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6.2

VK ČEZ Karlovarsko - kondiční příprava

Hráči tohoto týmu taktéž absolvují kondiční přípravu na začátku srpna. Jako první tento tým
vyjíždí do nedalekých rekreačních center, kde tráví zhruba 2-3 dny venkovní kondiční
přípravu, která se skládá z posilování celého těla, ale i běžecké přípravy. Avšak běhy jsou
zaměřené na výbušnou rychlost, hráči opakovaně absolvují běhy na krátké vzdálenosti
v maximálním či submaximálním úsilí. Následně se tento tým přesouvá také do posilovny,
kde absolvuje posilování na strojích, ale i kruhové tréninky či tabatu. Hráči taktéž dostávají
plán s kondičními tréninky, tréninky jednotlivých hráčů se můžou lehce měnit podle jejich
postu, avšak základní pilíř je stejný. Stejně jako tým Giesenu na začátku sezóny i tento tým
začíná kondiční přípravu s lehčími vahami. V průběhu sezóny se váhy závaží při
jednotlivých cvičeních navyšují. Stejně jako první tým, se i tento tým drží zadaného
kondičního plánu. Následně se tým dostává také do pravidelných dvoufázových tréninků,
které kombinují volejbalové tréninky v hale a posilovnu.
Příklad kondičního tréninku ze začátku sezóny:
Na začátku sezóny posilují hráči tohoto týmu s 65-75 % svých možností, hráči musí být
schopni o 2 - 4 série kdy se počet cviků v jednotlivé sérii pohybuje od 3 do 12 opakování
jednoho cviku (viz příloha č. 7), avšak tento počet je odlišný u různých druhů cvičení, viz.
pull ups (shyby), jelikož toto cvičení je velice individuální. Rozdíl oproti prvnímu týmu je
v posilování břišních svalů, které tým Karlovarska má přesně zadané pro všechny hráče
stejně, kdežto tým Giesenu tyto cvičení dělá individuálně (viz příloha č. 6).
Příklad tréninku je uveden na jednom konkrétním hráči s jeho zadanými vahami
jednotlivých závaží, avšak přípravy jsou v 90 % stejné u všech hráčů.
1)

10 min rozehřátí + protažení

2)

Posilování břišních svalů (viz příloha č. 6) – 2 série (časově omezeno 20s činnost 10s

pauza, pauza mezi sériemi 2 min)
3)

Lunges = výpady se závažím (3 série, 12x 10 kg)

4)

Předkopávání „one leg“ - (3 série, 10x každá noha, 15 kg)

5)

Hamstring = hýžďové svaly (3 série, 10x s vlastní vahou)

6)

Pull ups= přítahy (4 série, 5x, 4x, 3x, 3x)

7)

Row 45 = přítahy na stroji (2 série, 12x 45 kg)

8)

Pull-over = prsní svaly + svaly paží (3 série, 2x-12x 25 kg, 1x 12x 30 kg)
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9)

Triceps (2 série, 12x 40 kg)

10)

Arnold= zádové svaly + svaly paží (2 série, 12x 15 lg)

11)

Fle-ext Lumbar = zádové svalstvo + hluboký stabilizační systém (2 série, 12x

s vlastní vahou)
12)

Isometric lumbar = hluboký stabilizační systém (1x30s)

13)

Protažení

Příklad kondičního tréninku během sezóny:
Druhý příklad je stejně jako v prvním týmu těsně před naším testováním, tedy v průběhu
sezóny, a to v průběhu listopadu. Kdy hráči vykonávali cvičení taktéž s vahami na hranici
55-80 % svých možností. Váhy jsou tedy vyšší, oproti začátku sezóny (viz příloha č. 8).
Cvičení jsou prokládána stejnými dynamickými cvičeními, kdy se jedná například o výskoky
na bednu, hod medicinbalem o stěnu, skipping. Tento tým stále začíná kondiční přípravu,
stejně jako v srpnu, konkrétním posilováním břišních svalů.
Kondiční přípravu během sezóny již nemají hráči zadanou individuálně s konkrétními
vahami, ale pouze procentuálně dle vlastních možností.
1)

10 min rozehřátí + protažení

2)

Posilování břišních svalů (viz. příloha č. 6) – 2 série (časově omezeno 20s činnost

10s pauza, pauza mezi sériemi 2 min)
3)

Dřepy se závažím (4 série, 6x s 80 %)

4)

Předkopávání „one leg“ (3 série, dle vlastních možností)

5)

Power clean = přemístění (4 série, 2x 75 %, 2x 80 %)

6)

Over row = rozpažování (4 série, 6x 70 %)

7)

Bench press (4 série, 6x 70 %)

8)

Pull over = prsní+ pažní svaly (4 série, 3x 75 %, 1x 80 %)

9)

Triceps (4 série, 2x 60 %, 2x 70 %)

10)

Arnold = zádové svaly + svaly paží (3 série, 3x 75 %)

11)

„Push“ (2x 10)

12)

„Rotace“ (2x 10)

13)

„Six movements“ (2x10)

14)

„Balance“ (2x 30 s)

15)

Isometric lumbar = hluboký stabilizační systém (2x 30 s)
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16)

Protažení

Shodné cvičení v přípravách obou týmů: Jedná se o shodu z celé sezóny, některé cviky
týmu pouze vykonávali například v jiné dny, avšak ve stejné fázi přípravy.
➢

Dřepy se závažím, výpady se závažím, předkopávání na stroji, zakopávání na stroji,

přítahy, pull-over, posilování ramen s činkou, bench press, triceps na stroji, Arnold, fle-ext
lumbar (zádové svaly), posilování ramen s činkami, dále se přípravy shodují v počátečním a
závěrečném protažení a v dynamických cvičeních. Z 24 sledovaných cviků, které týmy
vykonávaly, nastala shoda při 12 cvicích + při doplňkových dynamických cvičeních na dolní
končetiny, jako například výskoky na bednu.

6.3

Výzkumný vzorek

Pro své šetření jsem si zvolila dva mužské volejbalové týmy. Jeden hrající nejvyšší českou
volejbalovou soutěž, druhý hrající německou nejvyšší soutěž v sezóně 2018/2019.
Z každého týmu bylo vybráno 12 hráčů, kteří podstoupili testování jejich pohybových
schopností před zahájením kondiční přípravy ve svém týmu a následné měření proběhlo
zhruba v polovině sezóny, tedy na přelomu prosince 2018 a ledna 2019, kdy hráči již
absolvovali zhruba polovinu své ligové soutěže. Tudíž by měli být ve své nejlepší fyzické
kondici.
V obou týmech je zastoupení hráčů z celého světa. Taktéž oba týmy disponují jak
současnými, tak bývalými reprezentanty svých zemí, kteří se volejbalu věnují dlouhá léta,
ale i mladými hráči, kteří se teprve začleňují do vrcholového volejbalu.

Tabulka č. 1 - Hráči TSV Grizzlys Giesen

Hráči-Giesen

Výška (cm)

Váha-před

Národnost

Hráč č.1

200 cm

96 kg

CZE

Hráč č.2

202 cm

93 kg

SVK

Hráč č.3

195 cm

89 kg

FRA

Hráč č.4

206 cm

82 kg

GER

Hráč č.5

198 cm

90 kg

GER

Hráč č.6

193 cm

85 kg

GER

Hráč č.7

185 cm

89 kg

SLO
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Hráč č.8

190 cm

87 kg

FIN

Hráč č.9

202 cm

92 kg

COD

Hráč č.10

203 cm

107 kg

USA

Hráč č.11

194 cm

89 kg

SVK

Hráč č.12

195 cm

93 kg

GER

Zdroj tabulky č.1 – vlastní

Z předchozí tabulky můžeme poznat, že průměrná výška týmu Grizzlys Giesen je 196,1 cm
Průměrná váha týmu byla vypočítána před sezónou na 91 kg. Nejnižší naměřená výška je
185 cm naopak nejvyšší 206 cm, nejnižší váha před sezónou se zastavila na hodnotě 82 kg,
nejvyšší váha před sezónou byla 107 kg.

Tabulka č. 2-Váha hráčů Giesen během sezóny
Giesen

Váha při
sezóně

Hráč č.1

93 kg

Hráč č.2

91 kg

Hráč č.3

90 kg

Hráč č.4

86 kg

Hráč č.5

89 kg

Hráč č.6

85 kg

Hráč č.7

89 kg

Hráč č.8

88 kg

Hráč č.9

90 kg

Hráč č.10

105 kg

Hráč č.11

87 kg

Hráč č.12

95 kg

Zdroj tabulky č. 2 – vlastní
Průměrná váha hráčů z týmu Giesen se v prosincovém měření vyšplhala na číslo 90,7 kg.
Průměrná váha týmu se tedy snížila o 0,3 kg. Největší úbytek na váze zaznamenal hráč
s číslem jedna, největší přírůstek potom hráč s číslem 4, avšak příbytky na váze u hráčů, byly
převážně na svalové hmotě. Přírůstku na váze se dočkali pouze čtyři respondenti, dvěma se
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váha nezměnila a zbytku respondentů se váha snížila. Jeden z dvou zmíněných respondentů,
kterému se váha nezměnila vůbec, reprezentoval svou zemi přes celou letní pauzu, kdy
neprobíhají ligové soutěže v jednotlivých zemích, i to mohlo mít vliv na jeho stálou váhu.
Nejnižší váha v tomto týmu se v druhém měření tedy zastavila na hodnotě 85 kg, a naopak
nejvyšší váha v druhém měření byla 105 kg.
Tabulka č. 3- Hráči VK ČEZ Karlovarsko
Hráči-

Výška (cm)

Váha-před

Národnost

Hráč č.1

203 cm

95 kg

CZE

Hráč č.2

201 cm

101 kg

AUS

Hráč č.3

204 cm

93 kg

USA

Hráč č.4

198 cm

90 kg

NED

Hráč č.5

195 cm

87 kg

POL

Hráč č.6

200 cm

95 kg

CZE

Hráč č.7

184 cm

80 kg

CZE

Hráč č.8

195 cm

86 kg

CZE

Hráč č.9

201 cm

100 kg

CZE

Hráč č.10

197 cm

81 kg

CZE

Hráč č.11

197 cm

96 kg

CZE

Hráč č.12

197 cm

78 kg

CZE

Karlovarsko

Zdroj tabulky č. 3 – vlastní
V druhém měřeném týmu-VK ČEZ Karlovarsko se průměrná výška týmu vyšplhala na 197,7
cm. Výškový průměr týmu Karlovarska je tedy o 1,6 cm větší než druhého měřeného týmu.
Nejnižší zaznamenaná výška v tomto týmu je 184 cm a nejvyšší 204 cm. Průměr váhy
v kilogramech u tohoto týmu před sezónou je 90,2 kg, je tudíž o 0,8 kg nižší oproti prvním
respondentům. Nejnižší váhu před sezónou zaznamenal hráč s č. 12 a to 78 kg. Naopak
nejvyšší váhu naměřena v tomto týmu před sezónou byla 101 kg.
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Tabulka č. 4- Váha hráčů Karlovarsko při sezóně
Karlovarsko

Váha-při
sezóně

Hráč č.1

93 kg

Hráč č.2

100 kg

Hráč č.3

90 kg

Hráč č.4

91 kg

Hráč č.5

85 kg

Hráč č.6

92 kg

Hráč č.7

80 kg

Hráč č.8

88 kg

Hráč č.9

103 kg

Hráč č.10

80 kg

Hráč č.11

94 kg

Hráč č.12

80 kg

Zdroj tabulky č.4 – vlastní
Tým Karlovarska se ve druhém měření průměrné váhy zastavil na hodnotě 89,7kg. Polepšil
si tak oproti svému letnímu průměru 0,5kg, oproti prvnímu týmu je váha Karlovarska během
sezóny o 1 kg nižší. Nejnižší váha v druhém vážení byla 80 kg naopak nejvyšší 103 kg, což
znamená, že nejnižší i nejvyšší zaznamenaná váha v tomto týmu vzrostla. Z dvanácti
měřených respondentů se podařilo do druhého měření snížit váhu sedmi hráčům, pouze jeden
hráč zaznamenal stejnou váhu a čtyři respondenti při druhém měření měli vyšší váhu.

6.4

K-test

První motorický test, kterým byli hráči testování je tak zvaný K-test neboli člunkový běh,
který je ve volejbale jednou z nejčastějších testovacích metod od útlého věku sportovců.
V tomto testu se zaměřujeme na lokomoční rychlost a obratnost, tudíž i maximální zrychlení,
zpomalení a změnu směru. Test byl prováděn na volejbalovém hřišti (viz obrázek č.5). Hráči
měli možnost 3 pokusů a zaznamenáván byl ten nejrychlejší. Jelikož v tomto testu dochází
ke zkrácení absolvovaných úseků, dochází k lepší korespondenci s herními požadavky.
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Provedení: Hráč startuje sám, bez pokynů časoměřiče z polovysokého startu (viz obrázek
č.5 – start) tato meta je v polovině koncové čáry hřiště, tudíž vzdálená od postranních čar
hřiště 4,5 m. Hráč běží postupně k metám (v našem případě stejně vysokým kuželům), vždy
po doteku mety se hráč vrací na vyznačené pole „start“ kam musí došlápnout minimálně
jednou nohou. Políčko start, je označeno lepící páskou. Po došlápnutí do políčka „start“ při
běhu ze čtvrté mety je test ukončen. Časoměřič stojí naproti výchozí pozici testovaného
hráče. (viz obrázek č. 5)

Obrázek č. 5- K-test

Zdroj obrázku č.5 – vlastní
Následující tabulka zobrazuje časy v K-testu u týmu TSV Giesen před a během sezóny.

Tabulka č. 5- Výsledky K-testu Giesen
Giesen-K-test

Čas-před

Čas-během

Hráč č.1

10,47s

10,43s

Hráč č.2

10,58s

10,50s

Hráč č.3

9,89s

9,93s

Hráč č.4

11,42s

11,13s

Hráč č.5

11,03s

11,07s

Hráč č.6

12,0s

11,68s
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Hráč č.7

11,8s

11,54 s

Hráč č.8

10,89s

11,18s

Hráč č.9

11,83s

11,66s

Hráč č.10

12,07s

12,01s

Hráč č.11

10,04s

10,02s

Hráč č.12

11,34s

11,33s

Zdroj tabulky č.5 – vlastní

Z tabulky číslo 5, můžeme vypočítat průměrné časy hráčů Giesenu, průměrný čas týmu před
sezónou byl 11,08s, přičemž nejhorší zaznamenaný výsledek byl 12,07s, a naopak nejlepší
čas byl 9,89s, který zaběhl hráč s číslem 3. Během sezóny se průměrný čas týmu zlepšil o
0,04s, průměrný čas byl tedy vylepšen na 11,04s. Přišlo však zhoršení v nejlepším
zaběhnutém čase to o 0,04s a nejlepší čas tedy byl 9,93s, který byl zaběhnut stejným hráčem
jako v prvním měření. Naopak nejhorší čas byl zlepšen a to na 12,01s, tedy zlepšení o 0,06s
opět stejným hráčem jako v prvním měření. V tomto měření jsem zaznamenala i zhoršení
v časech a to u 3 respondentů. Žádný z respondentů nezaběhl totožný čas jako v prvním
měření. Největší zlepšení zaznamenal hráč s č.6 a to o 0,32s.

Tabulka č. 6- Výsledky K-testu Karlovarsko
Karlovarsko-K-test

Čas-před

Čas-během

Hráč č.1

10,18s

10,28s

Hráč č.2

12,13s

12,04s

Hráč č.3

10,55s

10,43s

Hráč č.4

11,31s

11,02s

Hráč č.5

10,84s

10,33s

Hráč č.6

11,83s

11,47s

Hráč č.7

9,88s

9,90s

Hráč č.8

11,54s

11,14s

Hráč č.9

11,66s

11,69s

Hráč č.10

10,68s

11,0s

Hráč č.11

11,48s

11,05s
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Hráč č.12

10,48s

10,39s

Zdroj tabulky č.6 - vlastní
Hráči Karlovarsko při K-testu dopadli následovně: průměrný čas, který tým zaběhl v prvním
měření byl 11,05s, což znamená o 0,03s rychleji než první měřený tým. V tomto měření
zaznamenal nejlepší čas hráč s číslem 7 a to 9,88s, což byl nejrychlejší zaznamenaný čas
celkově. Naopak nejpomalejší čas v tomto týmu byl 12,13s, což je o 0,06s pomalejší než
nejhorší čas prvního měřeného týmu. V druhém měření si tento tým polepšil o 0,15s
čas celkového průměru tedy byl 10,9s, což je o 0,14s rychlejší než druhý průměrný čas u
prvního měřeného týmu. Nejlepší měřený čas zůstal hráči číslo 7, avšak stejně jako u prvního
hráče z předchozího týmu se tento čas zhoršil, avšak pouze o 0,02s na 9,90s, tudíž je tento
čas téměř totožný s prvním měřeným časem. Nejhorší zaběhnutý čas v druhém měření byl
zlepšen na 12,04 což je však stále pomalejší o 0,03s oproti prvnímu týmu. Při druhém měření
čtyři hráči mírné zhoršení času, stejně jako v prvním týmu nikdo z hráčů nezaběhl totožný
čas jako v prvním měření. Nejlepší zlepšení zaznamenal hráč s číslem 5 a to o 0,51s,
zaznamenal tak největší zlepšení z obou týmů, jelikož z předchozího týmu bylo největší
zlepšení o 0,32s.
Je nutno podotknout, že v tomto měření hraje roli spoustu proměnný, ať už podlaha či
podrážka hráčů, tak i lidský faktor jakožto mě jako měřiče, když jsem časy zaznamenávala
na klasických stopkách.
Následně jsem data zadala do grafu pro přehlednější srovnání jednotlivých výsledků měření.
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Graf č. 1-Srovnání výsledků K-Test

Sovnání výsledků K-Testu
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Zdroj grafu č.1- vlastní

6.5

200 m sprint

Jelikož oba týmy měly přístup na atletické stadiony s oválenou běžeckou dráhou dlouhou
400 m, rozhodla jsem se tento běh do testování zařadit. Běh na 200 m je označován jako
střední sprint, hráči by však měli běžet maximálním úsilím celou délku tratě, přičemž se
musí vypořádat s odstředivými silami při běhu v zatáčce. Díky dobrému zázemí týmů, bylo
možno použít na start bloky a hráči tudíž startovali z nízkého startu, jak je u běhu na 200 m
zvykem.
Hráči dostali dva pokusy na zaběhnutí nejlepšího času, který byl zaznamenán.

Tabulka č. 7- Výsledky běhu na 200 m-Giesen
Giesen-200 m

Čas-před

Čas-během

Hráč č.1

25,9

25,6

Hráč č.2

26,3

26,3

Hráč č.3

25,8

25,6

Hráč č.4

28,6

27,0

Hráč č.5

26,1

26,5
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Hráč č.6

28,1

27,4

Hráč č.7

27,8

27,1

Hráč č.8

26,6

26,0

Hráč č.9

27,9

28,3

Hráč č.10

28,3

28,8

Hráč č.11

26,1

26,1

Hráč č.12

27,3

27,2

Zdroj tabulky č.7 – vlastní

Z tabulky č.7 je patrné, že si hráči klubu TSV polepšili v průměru o 0,24s. Pouze tři
respondenti zaběhli horší čas během sezóny a dva respondenti zaběhli stejný čas, zbytek
měřeného vzorku Giesenu zaznamenal alespoň mírné zlepšení svého času. Nejhorší čas před
sezónou byl 28,6s, naopak nejlepší 25,8s. Během sezóny se nejhorší výsledek změnil na
28,8s, což znamená zhoršení, avšak nejednalo se o čas u stejného hráče. Nejlepší čas během
sezóny byl 25,6 s, který zaznamenali dva hráči. Průměrný čas před sezónou týmu Giesen byl
27,06 s a během sezóny 26,82 s.

Tabulka č. 8- Výsledky běhu na 200m Karlovarsko
Karlovarsko-200

Čas-před

Čas-během

Hráč č.1

26,2

25,9

Hráč č.2

28,0

27,8

Hráč č.3

25,7

25,7

Hráč č.4

26,4

26,9

Hráč č.5

26,2

25,8

Hráč č.6

28,2

27,1

Hráč č.7

25,8

26,9

Hráč č.8

26,9

26,1

Hráč č.9

28,3

27,9

Hráč č.10

26,3

26,0

Hráč č.11

27,2

28,0

m
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Hráč č.12

26,3

26,1

Zdroj tabulky č.8 – vlastní

Oproti tomu tým Karlovarska si polepšil v průměru pouze o 0,11s, avšak jejich časy byly
lepší již při prvním měření. Nejpomalejší čas před sezónou zaběhl hráč s č.9 a to 28,3, což
je stále o 0,3s rychlejší než u prvního týmu, naopak nejlepší zaznamenaný čas byl 25,7s.
Z těchto respondentů se zhoršili pouze dva a pouze jeden respondent zaběhl stejný čas jako
při prvním měření. Při druhém měření se nejhorší čas změnil na hodnotu 28,0s a nejlepší čas
zůstal stejný jako v prvním měření. Průměrný čas na začátku sezóny týmu Karlovarska byl
26,79 s a během sezóny 26,68 s.
Graf č. 2- Výsledky sprintu na 200 m
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Zdroj grafu č.2- vlastní

Jak je patrné z výsledků grafu, hráči Karlovarska byli v běhu na 200 m v průměru o 0,27s
rychlejší na začátku sezóny a o 0,14s v průběhu sezóny. V průměru si hráči Giesenu polepšili
během sezóny o 0,24s a hráči Karlovarska o 0,11s. Jedná se tedy o nepatrné rozdíly, avšak
vzhledem k tomu, že se hráči konkrétně tréninku na tento běh během sezóny nevěnují,
považuji za kladný výsledek i toto zlepšení, díky jejich klasickým tréninkům. Lepší výsledky
na počátku sezóny přisuzuji i tomu, že hráči Karlovarska absolvují v počátku přípravy i
běžecký trénink a větší procento hráčů přes letní pauzu reprezentovalo své země za národní
mužstva, tudíž neměli ono období volna.
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6.6

Přítahy na hrazdě

Jelikož při sportu našich respondentů je důležité mít posílenou horní část těla, rozhodla jsem
se do testování zařadit přítahy nadhmatem na hrazdě, jelikož se jedná o komplexní cvik, při
kterém se zapojují zádové svaly, převážně pak široký sval zádový (musculus latissimus),
dále pomáhá se stabilizací středu těla a zapojuje i svaly paží, jako například trojhlavý sval
pažní (musculus triceps brachii), ale i svaly prsní, převážně velký sval prsní (musculus
pectoralis major). Zvolila jsem tedy variantu bez časového omezení, kdy byl počítán
maximální počet shybů, bez přestávky.
Provedení: Respondent přistoupí čelem k hrazdě, která je uzpůsobena jeho výšce, aby na ni
nemusel vyskakovat a ubírat si tak sílu. Uchopí hrazdu nadhmatem, dle jeho pohodlí, avšak
alespoň na úroveň ramen. Začne, když je připraven.
Hráči měli dva pokusy na provedení, ale jelikož se jednalo o počet shybů do maximálního
možného počtu, většina hráčů pokus neopakovala. Technika u zkušených sportovců nebyla
zapotřebí vysvětlovat.
Tabulka č. 9- Giesen počet shybů
Giesen-shyby

Počet-před

Počet-během

Hráč č.1

10

14

Hráč č.2

7

8

Hráč č.3

16

16

Hráč č.4

6

11

Hráč č.5

12

11

Hráč č.6

6

8

Hráč č.7

3

4

Hráč č.8

8

10

Hráč č.9

4

4

Hráč č.10

3

5

Hráč č.11

8

10

Hráč č.12

3

5

Zdroj tabulky č. 9- vlastní
Z tabulky je viditelné, že v přítazích nadhmatem jsou opravdu různorodé výsledky. Před
sezónou u Giesenu byl nejnižší počet tři shyby, tohoto počtu dosáhli dokonce tři hráči, avšak
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všichni tito tři hráči si do zimního měření polepšili. Pouze jeden hráč měl výsledek horší
v měření během sezóny, dva respondenti dosáhli stejných výsledků v obou měřeních,
přičemž se u jednoho jedná o nejvyšší dosažený počet ze všech respondentů a to 16 shybů.
Celkový průměr týmu byl před sezónou 7,17 shybu a během sezóny 9,41. Rozhodla jsem se
výsledná čísla nezaokrouhlovat na celá číslo, z důvodu lepší viditelnosti výsledků.
Respondenti tohoto týmu si tedy polepšili o 2,24 shybu v průměru. Nejlepší zlepšení
zaznamenal hráč číslo 4 a to o pět shybů. V měření během sezóny zůstal nejvyšší počet u
jednotlivce 16 shybů, nejnižší se zvedl na 4 shyby.

Tabulka č. 10- Karlovarsko počet shybů
Karlovarsko shyby

Počet-před

Počet-během

Hráč č.1

13

16

Hráč č.2

4

7

Hráč č.3

5

9

Hráč č.4

5

7

Hráč č.5

10

10

Hráč č.6

5

10

Hráč č.7

15

15

Hráč č.8

7

10

Hráč č.9

2

8

Hráč č.10

7

9

Hráč č.11

3

6

Hráč č.12

5

5

Zdroj tabulky č. 10- vlastní

V druhém měřeném týmu byl před sezónou nejnižší výsledek dva shyby, který měl jeden
respondent. Oproti druhému týmu zde nikdo nezaznamenal horší výsledek v zimním měření,
avšak tři respondenti měly oba výsledky stejné, přičemž jeden z respondentů dosáhl druhého
nejvyššího počtu shybů. Nejvyšší počet v tomto týmu zaznamenal před sezónou hráč
s číslem 7 a to 15 shybů, naopak nejmenší zaznamenaný výsledek byl 2 shyby. Celkový
průměr týmu před sezónou byl 6,75 shybu a během sezóny 9,33 shybu, tudíž tým zaznamenal
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zlepšení o 2,58 shybu. Největšího zlepšení dosáhl hráč s číslem 9, o šest shybů. Během
sezóny se nejlepší jednotlivý výsledek vyšplhal na 16 shybů, naopak nejméně shybů bylo 5.
V následujícím grafu můžeme vidět srovnání průměrných výsledků týmu.
Graf č. 3- Výsledky shybů nadhmatem

Průměr počtu shybů nadhmatem
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Zdroj grafu č.2- vlastní

6.7

Skok daleký z místa odrazem obounož

Mezi další nedílnou součást volejbalu patří odraz dolních končetin. Proto jsem vybrala tento
test zaměřený převážně na výbušnou sílu dolních končetin.
Provedení: Hráč stojí za vyznačenou čarou v mírném stoji rozkročném, provádí podřep se
současným zášvihem paží a odráží se obounož a skočí co nejdál. Hráč startuje podle
vlastního uvážení a má 3 pokusy, kdy se zaznamenává ten nejlepší.

Tabulka č. 11-Skok obounož z místa Giesen
Giesen-skok

Skok před

Skok během

Hráč č.1

257 cm

259 cm

Hráč č.2

250 cm

258 cm

Hráč č.3

268 cm

268 cm

obounož
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Hráč č.4

238 cm

242 cm

Hráč č.5

252 cm

255 cm

Hráč č.6

253 cm

257 cm

Hráč č.7

233 cm

236 cm

Hráč č.8

259 cm

260 cm

Hráč č.9

249 cm

249 cm

Hráč č.10

239 cm

244 cm

Hráč č.11

242 cm

246 cm

Hráč č.12

238 cm

240 cm

Zdroj tabulky č.11- vlastní

Z tabulky číslo 11 můžeme vypočítat, že průměrná hodnota týmu při skoku obounož z místa
před sezónou je 248,2 cm, kdy nejhorší zaznamenaný výsledek byl 233 cm a naopak nejlepší
268 cm, který zaznamenal respondent číslo 3. V druhém měření se tým Giesenu vyšplhal na
průměrnou hodnotu 251,2 cm, tudíž si v celkovém průměru týmu polepšil o 3 cm. Nejlepší
výsledek zůstal stejný u totožného respondenta a to 268 cm, nejnižší naměřená hodnota se
však zvedla na 236 cm. Největší zlepšení mezi jednotlivými měřeními zaznamenal hráč
s číslem 2 a to 8 cm. V tomto měření se nikdo z týmu TSV Giesen nezhoršil po prvním
měření a pouze u dvou respondentů zůstal výsledek shodný s prvním měření, z čehož se u
jednoho hráče jednalo o nejlepší naměřený výsledek.

Tabulka č. 12-Skok obounož z místa Karlovarsko
Karlovarsko-

Skok před

Skok během

Hráč č.1

254 cm

258 cm

Hráč č.2

238 cm

240 cm

Hráč č.3

266 cm

270 cm

Hráč č.4

235 cm

237 cm

Hráč č.5

240 cm

247 cm

Hráč č.6

253 cm

253 cm

Hráč č.7

250 cm

251 cm

skok
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Hráč č.8

240 cm

245 cm

Hráč č.9

239 cm

237 cm

Hráč č.10

255 cm

258 cm

Hráč č.11

234 cm

240 cm

Hráč č.12

249 cm

252 cm

Zdroj tabulky č. 12- vlastní

Z tabulky číslo 12 jsem si též vypočítala průměr týmu při skoku obounož z místa před
sezónou, tato hodnota se vyšplhala na číslo 246,1 cm, což je o 2,1 cm méně než prvního
týmu. V prvním měření se nejnižší hodnota zastavila na čísle 234 cm, což je o 1 cm více než
nejnižší hodnota u prvního týmu, naopak nejvyšší hodnota byla naměřena na 266 cm, což ke
o 2 cm méně než u prvního týmu. Ve druhé měření si tým polepšil v celkovém průměru o
2,9 cm a dostal se tak na hodnotu 249 cm, což je o 2,2 cm méně než průměrná hodnota
v druhém měření u prvního týmu. Nejnižší naměřená hodnota v druhém měření byla 237 cm,
což je opět o 1 cm lepší výsledek než v prvním měřeném týmu. Nejvyšší hodnota v druhém
měření se vyšplhala na 270 cm, kterého dosáhl hráč s číslem 3 a vytvořil tak celkově nejlepší
výsledek v obou měřeních. V tomto týmu dosáhl nejlepšího zlepšení hráč s číslem 5 a to o 7
cm. Oproti druhému týmu zde došlo ke zhoršení jednoho výsledku v druhém měření a to o
2 cm, dále v tomto týmu pouze jeden hráč zaznamenal stejný výsledek v obou měřeních, u
zbytku respondentů došlo vždy alespoň k mírnému zlepšení.
Do následujícího grafu jsem zaznamenala pro lepší přehlednost a srovnání výsledky.
Můžeme vidět nejlepší individuální výsledky před a během sezóny, ale i ty nejnižší
individuální výsledky v porovnání s celkovým průměrem týmu, kterého při měření tým
dosáhl před a během sezóny.
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Graf č. 4-Srovnání výsledků skoku obounož
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Zdroj grafu č.4- vlastní

6.8

Dosah jednoruč ve výskoku po smečařském rozběhu-absolutní

dosah
V tomto testu se spojuje technika rozběhu a odrazu, za použití výbušné síly dolních končetin.
Test se provádí na výškoměru, který zaznamenává výsledky na centimetry.
Provedení: Hráč provádí smečařský rozběh a snaží se odrazit v dosahu výškoměru tak, aby
jeho natažená ruka byla co nejvýše. Měření probíhá proudově, tzn. že hráči mají tři pokusy,
ale nejprve dokončí všichni své první pokusy a pak následují další znovu od začátku.
Zaznamenán je nejlepší dosažený výsledek.

Tabulka č. 13-Dosah jednoruč po smečařském rozběhu-Giesen
Giesen-

Před sezónou

Během sezóny

Hráč č.1

345 cm

350 cm

Hráč č.2

350 cm

356 cm

Hráč č.3

362 cm

362 cm

smečařský
dosah
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Hráč č.4

351 cm

355 cm

Hráč č.5

347 cm

348 cm

Hráč č.6

350 cm

350 cm

Hráč č.7

322 cm

325 cm

Hráč č.8

346 cm

348 cm

Hráč č.9

350 cm

357 cm

Hráč č.10

351 cm

353 cm

Hráč č.11

336 cm

342 cm

Hráč č.12

327 cm

330 cm

Zdroj tabulky č.13- vlastní

Hráči týmu TSV Giesen dosáhli před sezónou na průměrnou hodnotu ve smečařském dosahu
344,8 cm. Nejnižší naměřená hodnota byla 322 cm, naopak nejvyšší 362 cm. V tomto měření
jsou však zahrnuta i libera, pro která není maximální výskok prioritní záležitostí. V průměru
si tým mezi jednotlivými měřeními polepšil o 3,2 cm, jelikož se svou průměrnou hodnotou
se tým během sezóny dostal na číslo 348 cm. Nejlepší výsledek zůstal stejný u hráče číslo
tři. Nejnižší výsledek byl však o tři centimetry zlepšen a nejnižší hodnota se tedy zastavila
na 325 cm. Nejvyšší zlepšení zaznamenal hráč č. devět a to o 7 cm. Dvěma respondentům
z tohoto týmu se výsledek napříč měřeními nezměnil. A to hráči č. 3 a hráči č. 6. Žádný
z respondentů nezaznamenal při druhém měření zhoršení.

Tabulka č. 14-Dosah jednoruč po smečařském rozběhu-Karlovarsko
Karlovarsko-

Před sezónou

Během sezóny

Hráč č.1

357 cm

357 cm

Hráč č.2

355 cm

356 cm

Hráč č.3

355 cm

360 cm

Hráč č.4

326 cm

329 cm

Hráč č.5

345 cm

353 cm

smečařský
dosah
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Hráč č.6

341 cm

346 cm

Hráč č.7

330 cm

330 cm

Hráč č.8

342 cm

345 cm

Hráč č.9

344 cm

351 cm

Hráč č.10

343 cm

344 cm

Hráč č.11

336 cm

345 cm

Hráč č.12

333 cm

335 cm

Zdroj tabulky č.14- vlastní

Hráči týmu Karlovarska se vyšplhali před sezónou na průměrnou hodnotu smečařského
výskoku 342,3 cm, tedy v průměru o 2,5cm nižší než prvního týmu. Nejnižší naměřená
hodnota dle tabulky byla 326 cm, což znamená o 4 cm vyšší než nejnižší naměřená hodnota
v prvním týmu. Nejvyšší zaznamenaná hodnota tohoto týmu před sezónou se zastavila na
357 cm, což znamená o 5 cm nižší než ve druhém týmu. V průměru si tento týmy mezi
jednotlivými měřeními polepšil o 3,6 cm. Průměrná hodnota smečařského dosahu se totiž ve
druhém měření dostala na hodnotu 345,9 cm. Což znamená, že tým v průměru zaznamenal
o 0,6cm lepší zlepšení než první tým, avšak jeho celková průměrná hodnota zůstala stále
nižší a to o 2,1 cm. Nejnižší naměřená hodnota tohoto týmu během sezóny byla 329 cm u
stejného hráče, bylo tedy zaznamenáno zlepšení o 3 cm. Nejvyšší hodnota se přesunula
k hráči s číslem 3 a zastavila se na hodnotě 360 cm, což je stále o 2 cm nižší hodnota než u
prvního týmu. Nejlepší zlepšení přišlo u hráče s č. 5 a to o 8 cm. Stejně jako v prvním týmu
zůstali dva respondenti na stejných hodnotách při obou měřeních, další shoda byla pozitivní
a to, že ani v tomto týmu nepřišlo u žádného z hráčů zhoršení.

Srovnání jednotlivých výsledků můžeme vidět v následujícím grafu.

63

Graf č. 5-Srovnání výsledků smečařského dosahu
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Zdroj grafu č.5- vlastní

6.9

Dosah obouruč - blokařský dosah

Hráči byli opět měřeni pomoci výškoměru, výskok probíhal z místa pod výškoměrem. Hráči
se orazili obounož pod výškoměrem a oběma nataženými pažemi se dotkli výškoměru.
Výsledky byli zaznamenávány na centimetry. Hráči opět dostali tři pokusy, přičemž byl
zaznamenán ten nejlepší.
Tento test byl vybrán z důvodu toho, že hráči volejbalu jsou často nuceni své pole bránit
před soupeřovým útokem blokem, který musí vykonat z místa. Výskok je tedy méně
dynamický, z toho vycházejí i nižší naměřené hodnoty.

Tabulka č. 15-Blokařský dosah-Giesen
Giesen-

Před sezónou

Během sezóny

Hráč č.1

333 cm

336 cm

Hráč č.2

337 cm

339 cm

Hráč č.3

347 cm

348 cm

blokařský
dosah
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Hráč č.4

333 cm

337 cm

Hráč č.5

326 cm

328 cm

Hráč č.6

338 cm

338 cm

Hráč č.7

310 cm

312 cm

Hráč č.8

329 cm

333 cm

Hráč č.9

335 cm

345 cm

Hráč č.10

333 cm

335 cm

Hráč č.11

315 cm

322 cm

Hráč č.12

310 cm

311 cm

Zdroj tabulky č.15- vlastní

Z tabulky blokařský dosah Giesenu vychází průměr týmu před sezónou na 328,8 cm. Kdy
byl nejnižší naměřený výsledek 310 cm, který zaznamenali dva hráči, a to hráč číslo 7 a 12,
a nejvyšší 347 cm. Průměr týmu se během druhého měření změnil na 332 cm a zlepšil se tak
tedy o 3,2 cm. Žádný z hráčů nezaznamenal zhoršení, nejlepší zlepšení proběhlo u hráče č.
9 a to o 10 cm, pouze jeden hráč zůstal na stejných hodnotách, jinak u všech hráčů došlo
alespoň k malému zlepšení. V měření během sezóny byl nejlepší naměřený výsledek 348
cm, naopak nejnižší 311 cm, které zaznamenali hráči s číslem 3 a 12.

Tabulka č. 16-Blokařský dosah-Karlovarsko
Karlovarsko-

Před sezónou

Během sezóny

Hráč č.1

335 cm

337 cm

Hráč č.2

344 cm

344 cm

Hráč č.3

338 cm

342 cm

Hráč č.4

314 cm

318 cm

Hráč č.5

338 cm

345 cm

Hráč č.6

330 cm

332 cm

Hráč č.7

313 cm

315 cm

blokařský dosah
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Hráč č.8

330 cm

332 cm

Hráč č.9

334 cm

342 cm

Hráč č.10

325 cm

325 cm

Hráč č.11

322 cm

330 cm

Hráč č.12

314 cm

317 cm

Zdroj tabulky č.16- vlastní

Druhý zkoumaný tým z Karlovarska měl průměr blokařského výskoku před sezónou 331,6
cm, tudíž o 0,4 cm nižší než první tým respondentů. V tomto měření tým zaznamenal nejnižší
naměřený výsledek s hodnotou 313 cm, který je o 3 cm vyšší než nejnižší naměřený výsledek
prvního týmu. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána u hráče s č.7 a to 344 cm, tento výsledek
je naopak o 3 cm nižší než výsledek nejlepšího hráče z prvního týmu. Při druhém měření
zaznamenal tým v celkovém průměru zlepšení o 3,5 cm, výsledný průměr byl tedy 331,6
cm, což je stále o 0,4 cm méně než u prvního týmu, avšak průměrné zlepšení týmu
Karlovarska během sezóny je o 0,3 cm lepší než u prvního týmu. V druhém měření
se nejnižší hodnota zastavila na čísle 315 cm u hráče č. 7, což je o 4 cm vyšší hodnota než u
prvního týmu. Nejvyšší hodnotu během sezóny zaznamenal hráč s č.5, což je o 3 cm nižší
hodnota než u nejlepšího výsledku Giesenu. Největší zlepšení zaznamenali shodně hráči
s číslem 9 a 11 o 8 cm, což je o 2 cm nižší než nejlepší zlepšení v prvním týmu. Stejně jako
v prvním týmu ani zde nedošlo u žádného respondenta ke zhoršení výsledků při druhém
měření a pouze dva hráči zaznamenali stejný výsledek.
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Graf č. 6- Srovnání blokařského dosahu.

Porovnání výsledků blokařského dosahu
360
350
340
330
320
310
300
290
Průměrná
hodnota týmu
před

Průměrná Nejnižší hodnota Nejnižší hodnota
Nejvyšší
hodnota týmů jednotlivce před jednotlivce
hodnota
během
během
jednotlivce před
Giesen

Karlovarsko

Zdroj grafu č. 6- vlastní
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Nejvyšší
hodnota
jednotlivce
během

7

Závěrečná část

7.1

Diskuze

Ve volejbale, jako ve spouště sportů a obzvláště na vrcholové úrovni, je kondiční příprava
nezbytnou součástí tréninkového procesu týmu. Ve většině týmů je specializovaný člen
z realizačního týmu, který hráče připravuje po kondiční stránce. Námi vybrané týmy mají
kondiční přípravu alespoň z části odlišnou. Nejzásadnější rozdíl je v počátku letní přípravy,
kdy se tým VK ČEZ Karlovarsko věnuje běhům, převážně sprinterského charakteru, druhý
tým nikoliv.
Hlavním cílem této práce tedy bylo porovnat kondiční přípravy v nejvyšších volejbalových
soutěžích mužů, a to v týmu Německého TSV Grizzlys Giesen a českého VK ČEZ
Karlovarsko. V mém výzkumu bylo testováno dvanáct respondentů z obou jmenovaných
týmů, jednalo se tedy o širokou škálu profesionálních volejbalistů z různých zemí. Pro
naplnění tohoto cíle jsem provedla dvě série měření v těchto testech: K-test, přítahy na
hrazdě, skok daleký z místa s odrazem obounož, dosah jednoruč ve výskoku po smečařském
rozběhu-absolutní dosah, dosah obouruč-blokařský dosah, dále byla sledována váha hráčů.
Tento experiment jsem zahájila na začátku srpna 2018 a druhé měření jsem prováděla
v průběhu sezóny, a to zhruba v průběhu prosince 2018, venkovní test sprint na 200 m kvůli
počasí proběhl o něco dříve. Následně jsem v lednu 2019 mohla výsledky vyhodnotit. Mezi
dílčí cíle jsem zařadila například individuální zlepšení hráčů, ale i týmové zlepšení. Ke
kterým jsem se dopracovala i díky porovnání kondiční přípravy jednotlivců, které mi byli
poskytnuty písemnou formou od obou týmů.
Nejtěžší část v primárním výzkumu nebylo, jak by se mohlo zdát, sehnat týmy, které budou
spolupracovat, díky mému dlouhodobému působení ve volejbalové sféře s tím nebyl
problém, ale spíše jazyková bariéra s některými hráči a následná spolupráce a dosažení
stoprocentních výsledků od každého respondenta. Většina komunikace probíhala
v anglickém jazyce, avšak úroveň některých hráčů není na nejvyšší úrovni. Z tohoto hlediska
bylo zadávání úkolů jednodušší v týmu VK ČEZ Karlovarsko, kde většina hráčů pochází
z České republiky, avšak má mladé hráče, které bylo těžší motivovat, nakonec se však
projevil sportovní duch a hráči testování pojali jako malou soutěž v rámci týmu, ale nechali
se nadchnout i srovnáním s jinými hráči, kteří například pocházejí z druhého konce světa.
S jazykovou barierou v německém týmu mi pomohli hráči české či slovenské národnosti a
také trenér, který je shodou okolností ženatý s Češkou a mluví plynule německy. Testy však
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nejsou nijak zvláště náročné, proto jsem převážně využívala českých hráčů, kteří konkrétní
testy v případě nutnosti předvedli.
Jako velký přínos ve svém výzkumu jsem shledala podmínky v týmech, díky nímž bylo
možné testy realizovat. Dále velice kladně hodnotím české hráče ochotné pomoct s mým
výzkumem.
Klady a zápory primárního výzkumu v diplomové práci
Jako hlavní pozitivum v mém experimentu považuji přímý kontakt s hráči, díky čemuž
mohlo dojít k přesnému vysvětlení každého testu a nedocházelo tak v testování ke
zbytečným chybám. Jelikož jsem veškeré testování mohla být osobně přítomna a řídit ho,
došlo na shodné měření ve stejných podmínkách u obou měřených týmů. Vzhledem k tomu,
že testovaní hráči zůstali v anonymitě, neměli s měřením žádný problém, takže díky
soutěživosti všech hráčů předpokládám, že mnou měřené výsledky jsou opravdu maximální
měřené výsledky, kterých v daném období byli hráči schopni dosáhnout.
Jako záporné jsem při mém primárním měření shledala to, že hráči byli vždy v různé fázi
tréninkového procesu, proto jejich výkony mohla ovlivňovat například únava či stres, jelikož
při druhém měření se hráči v obou soutěžích již blížili k Play off a jednalo se tedy o
nejdůležitější zápasy v sezóně. Naopak při prvním měření někteří hráči teprve začínali
s kondiční přípravou a jiní byli po tréninkovém procesu v národním týmu.

Klady a zápory sekundárního výzkumu
Jako nejpodstatnější klad v sekundárním výzkumu jsem shledala přístupnost k tištěné formě
kondičních příprav, jelikož jsem si ji mohla v klidu prostudovat a zjistit konkrétní cviky,
kterým se týmy věnují.
Naopak největší negativum jsem viděla v tom, že hráči často nebývají kontrolováni, zda plán
s kondiční přípravou dodržují, mohlo se tedy stát, že některý z hráčů neplnil přesně zadaná
cvičení od kondičního trenéra a naopak, což je však pro hráče pozitivní, avšak náš výzkum
s tím příliš nepočítá, je i samostatné cvičení a kondiční příprava, které se často hráči
individuálně věnují, pokud ze zkušenosti vědí, že některá z jejich svalových skupin
potřebuje větší pozornost.
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7.2

Verifikace hypotéz

Před zahájením samotného výzkumu jsem si stanovila následujících sedm hypotéz, u kterých
mohu nyní určit jejich potvrzení či vyvrácení.
Hypotéza č. 1: Předpokládám, že více než polovina hráčů se zlepší alespoň v 75 % testů.

Hypotéza č.1 se potvrdila: Respondenti byli měřeni v 7 disciplínách. 100 % respondentů
se tedy rovná 168 (24 x 7), v celkovém počtu přišlo zlepšení u 127 respondentů, tudíž u 75,6
%. Zlepšení tedy proběhlo v každé činnosti.
Graf č. 7 - Zlepšení respondentů v testech

Zlepšení respondentů v testech
200
150
100
50
0
Celkový počet respondentů ve všech testech
Celkový počet respondentů, kteří se zlepšili

Zdroj grafu č. 7 - vlastní
Jak vidíme z grafu č. 7, pouze u 41 respondentů z celkového počtu ve všech testech nedošlo
ke zlepšení.

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že největší týmové zlepšení dosáhnou oba týmy v měření
smečařského výskoku, a to o alespoň o 3 cm.

Hypotéza č. 2 se potvrdila: Jelikož si tým TSV Grizzlys Giesen v průměru polepšil o 3,2
cm a tým VK ČEZ Karlovarsko si v průměru při druhém měření polepšil o 3,6 cm.

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že nejnižší týmové zlepšení zaznamenají hráči z obou
týmů v běhu na 200 m, a to maximálně o 1 %.
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Hypotéza č. 3 se potvrdila: Tým TSV Giesen svůj průměrný čas zlepšil o 0,24 s, tudíž o
0,89 %, tým VK Karlovarsko se zlepšil o 0,11 s v celkovém průměru týmu, tudíž o 0,41 %.

Hypotéza č. 4: Předpokládám, že alespoň 65 % hráčů Karlovarska bude mít díky
běžecké přípravě lepší časy v běhu na 200 m při druhém měření alespoň o 0,1s než
hráči TSV Giesen.
Hypotéza č. 4 se potvrdila: Hráči byli porovnáváni dle výsledků v druhém měření, srovnání
probíhalo dle pořadí první s prvním, druhý s druhým atd. Z dvanácti možných mělo devět
hráčů Karlovarska lepší časy než hráči Giesenu, jedná se tedy o 75 % ze všech respondentů.

Hypotéza č. 5: Předpokládám, že alespoň 50% kondiční přípravy se bude v obou
týmech shodovat.
Hypotéza č. 5 se potvrdila: Konkrétní cviky v přípravách se shodují v 50 % + nastává shoda
při dynamických cvičeních jako jsou například výskoky na bednu, dála se přípravy shodují
v počátečním a závěrečném protažení a zahřátí.

Hypotéza č. 6: Předpokládám, že nejlepší individuální pokrok zaznamená hráč z
týmu TSV Giesen i hráč z týmu VK Karlovarsko v testu shybů, a to alespoň o 35 %.

Hypotéza č. 6 se potvrdila: Nejlepší individuální zlepšení v týmu TSV Giesen proběhlo u
hráče č. 4 o 5 shybů, tudíž si ve svém výsledku polepšil o 45,45 %. V týmu VK Karlovarsko
se nejlepší zlepšení projevilo u hráče č. 9 a to o 6 shybů, tento hráč si ve svém výsledku
polepšil o 75 %. (V tomto ani následující hypotéze nebyla zahrnuta váha z důvodu neúplnosti
výsledků, nemohl být porovnán obsah tuku, tudíž hmotnost není dostatečný ukazatel.)

Hypotéza č. 7: Předpokládám, že největší individuální zhoršení zaznamená hráč
z týmu TVS Giesen i hráč z týmu VK Karlovarsko v K-testu, a to alespoň o 5 %.

Hypotéza č. 7 se nepotvrdila: Největší zhoršení v K-testu u týmu TVS Giesen bylo o 2,66
% a u týmu VK Karlovarsko o 3 %, nedosáhlo tedy na hodnotu 5 %.

Hypotéza č. 8: Předpokládám, že alespoň 50 % respondentů zaznamená úbytek na váze
po kondiční přípravě.
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Hypotéza č.8 se potvrdila: Jelikož úbytek na váze zaznamenalo 13 hráčů z celkových 24
respondentů, jedná se tedy o 54,17 % čímž se hypotéza potvrzuje. V následujícím grafu
můžeme vidět porovnání úbytku, nárůstu či shodného výsledku při měření váhy u
respondentů z obou týmů.

Graf č. 8- Změna váhy

24

13

6
3

celkem

VÁHA RESPONDENTŮ
úbytek
navýšení

shoda

Zdroj grafu č.8 - vlastní

Jak je patrné z grafu č. 8, váha respondentů se nejvíce dočkala úbytku, naopak nejmenší
počet respondentů zaznamenal shodu váhy v prvním i druhém měření, a to pouze u tří
respondentů z obou týmů.
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8

Závěry

V diplomové práci jsem se zaměřila na kondiční přípravu v nejvyšších soutěžích volejbalu
mužů, a to u německého TSV Grizzlys Giesen a českého VK ČEZ Karlovarsko. Zadané
testování proběhlo na dvanácti respondentech z německého týmu a na dvanácti
respondentech z českého týmu, respondenti byli ve věku od 17 do 37 let.
Z osmi hypotéz, které jsem stanovila se potvrdilo sedm a pouze jedna se vyvrátila díky
odlišným výsledkům ve výzkumu.
Hlavní cíl práce: „porovnání kondiční přípravy volejbalového týmu TSV Grizzlys Giesen
z německé Bundesligy s týmem VK ČEZ Karlovarsko z české extraligy. Zaznamenat
zlepšení pohybových schopností po kondiční přípravě“ vyšel následovně.
Kondiční příprava těchto dvou týmů se shoduje v 50 %, hlavním rozdílem je běžecká
průprava na začátku sezóny, kdy tým VK Karlovarsko absolvuje v první části kondiční
přípravy i rychlostní běhy. Převážnou část kondiční přípravy oba týmy absolvují
v posilovně, která však v obměněné verzi pokračuje i v průběhu celé sezóny. Oba týmy na
počátku sezóny absolvují cvičení s větším počtem opakování než v průběhu sezóny.

Hlavní kritéria v kondičních přípravách:
Při stanovování cílů jsem formulovala i problémy, kterými se budu v práci zabývat. Nyní na
ně v závěrech odpovím.

1. Po kvantitativní stránce došlo k nejlepšímu zlepšení u blokařského výskoku, kde se
zlepšilo hned 21 z 24 testovaných respondentů. Díky druhu testu se tedy hráči dle
mého testování nejvíce zlepšili v síle a koordinaci. Převážně v síle dolních končetin
a koordinaci při sladění výskoku s dotykem měřidla oběma pažemi.

2. Smečařský rozběh se stal disciplínou, která díky svému zlepšení skončila na druhém
místě, pouze z důvodu, že v týmu Giesenu jeden hráč zaznamenal stejný výsledek
jako v prvním měření, nikoliv větší.
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3. Nejnižší zlepšení zaznamenali týmy v K-testu, z 24 respondentů se zlepšilo 17
respondentů, což byl nejnižší celkový počet. Jedná se tedy o rychlostní, ale i
koordinační schopnosti.

4. Ano tým VK ČEZ Karlovarsko dosáhl v běžeckých disciplínách lepších časů než
druhý tým.

5. Hlavní odlišností je začátek sezóny, kde VK Karlovarsko absolvuje část přípravy
rychlostními běhy, či tabatou. Další rozdíl jsem shledala v tom, že tým Karlovarska,
pokud je potřeba odlišuje kondiční přípravu pro jednotlivé hráče, avšak většinu
kondiční přípravy mají hráči Karlovarska shodnou.

6. Nejlepší individuální pokrok zaznamenal hráč Giesenu i hráč Karlovarska ve
shybech, první jmenovaný o 45,45 % u druhého o 75 %. Jedná se tedy o největší
pokrok v silových schopnostech hráčů.

7. Největší zhoršení přišlo u hráče VK Karlovarska v K-testu a to o 3 %.

8. Úbytek na váze zaznamenalo 13 z celkového počtu 24 respondentů, jedná se tedy o
54,17 %.

Hlavním přínosem v mé práci je zmapování a porovnání kondičních příprav dvou mužských
volejbalových týmů, a to německého TSV Grizzlys Giesen z nejvyšší soutěže Bundesligy a
českého VK ČEZ Karlovarsko z české Uniqa extraligy.
Práce je určena převážně trenérům v nejvyšších soutěžích volejbalu mužů, aby mohli
porovnat kondiční přípravy v jejich týmech s námi vybranými týmy, popřípadě se inspirovat.
Též diplomová práce může být použita jako inspirace pro testování pohybových schopností
ve volejbalovém týmu.
Další skupinou, pro které může mít má práce přínos jsou samotní hráči, kteří by měli zájem
se individuálně zlepšovat a hledali inspiraci v jiné než ve vlastní kondiční přípravě.
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