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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá seznámením čtenářů s klasickým volejbalem i minivolejbalem. 

Hlavní část je zaměřená na historii, pravidla a různé formy minivolejbalu. Důležitou část práce 

tvoří systematicky sestavená cvičení vhodná pro výuku minivolejbalu u žactva mladšího 

školního věku. Pro vyhodnocení úspěšnosti těchto cvičení byly dotázáni kvalifikovaní trenéři 

volejbalu a minivolejbalu z různých českých klubů. Na závěr je zde uvedeno posouzení 

jednotlivých skupin cvičení v každé barevné formě minivolejbalu.  

 

Klíčová slova 

Minivolejbal, cvičení, technika, odbíjení, postoj, hra 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with acquainting readers with classical volleyball and minivolleyball. 

The main part is focused on history, rules and various forms of minivolleyball. An important 

part of the work consists of systematically assembled exercises suitable for teaching mini-

volleyball to younger school age pupils. Qualified coaches of volleyball and mini-volleyball 

from various Czech clubs were asked to evaluate the success of these exercises. Finally, there 

is an assessment of each group of exercises in each color form of minivolleyball. 
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1. ÚVOD 

Pohyb představuje přirozenou potřebu člověka a je významným prostředkem jeho 

psychomotorického vývoje. Pohyb je důležitou součástí zdravého životního stylu a měli 

bychom ho zavést do svého režimu již od mladistvého věku.  

Ve své bakalářské práci jsem vytvořila tréninkový plán minivolejbalu pro děti mladšího 

školního věku. Chtěla bych tím přivést děti k zálibě o tento sport zábavnou formou. Téma je 

mi velmi blízké, neboť se tomuto sportu věnuji již od svých 13 let, kdy jsem začínala jako 

kadetka volejbalového týmu AGRO Kolín pod vedením Jiřího Řebíčka a Jaroslava Křivánka. 

Nyní jsem v oddíle ženy SK volejbal Kolín pod vedením Petra Šotoly.   

Volejbal je týmový míčový sport, hrající se po celém světě. Pro někoho je prvkem zábavy a 

pro někoho může být předmětem profese. V dnešní době tato míčová hra nabývá popularity u 

všech věkových kategorií. Všechna volejbalová sdružení se neustále snaží zdokonalovat 

podmínky a přizpůsobovat pravidla pro tuto hru, aby zaujala a potěšila jak hráče, tak diváky. 

Jako budoucí pedagog mám velký zájem budovat v dětech kladný vztah k volejbalu. Už od 

první třídy můžeme začít se žlutým minivolejbalem a postupně přecházet k dalším barevným 

formám. Myslím, že by děti mohly mít o tuto činnost opravdu zájem, ale mnoho z nich nemá 

příležitost něco takového poznat. Proto se budu snažit jim tuto možnost poskytnout. Poznatky 

a výsledky této bakalářské práce mohou posloužit jako inspirace učitelům ve školách, či 

trenérům volejbalových klubů.  

V teoretické části bakalářské práce se věnuji prohloubení teoretických znalostí čtenáře 

s obdobím mladšího školního věku, stručnou charakteristiku a vývoj klasického volejbalu a 

v poslední řadě objasnění pravidel, systematiky, vzniku a vývoje minivolejbalu. V praktické 

části bakalářské práce se zabývám využitím minivolejbalu v rámci školní i mimoškolní výuky 

na základní škole. Cílem této části je vytvoření tréninkového programu volejbalových cvičení 

pro učitele ZŠ, či vedoucí sportovních kroužků, kteří mohou čerpat inspiraci při nácviku 

volejbalu ve svých hodinách. Vytvořím pro jednotlivé věkové kategorie žactva soubory 

systematických cvičení, která pomohou ke správnému osvojení tohoto sportu v příslušné 

technické úrovni. Při osvojování technik žáci budou rozvíjet své pohybové schopnosti, naučí 

se základním volejbalovým dovednostem a vytvoří si kladný vztah k samotnému volejbalu. 

Všechny získané poznatky z odborné literatury nebo článků jsem použila na vytvoření 

tréninkových plánů, zaměřených na děti mladšího školního věku. Snažila jsem se o rozvoj 

všech potřebných schopností a dovedností pro minivolejbal.  
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2. CÍLE A PROBLÉM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Hlavní cíl mé bakalářské práce je sestavení a ověření tréninkového plánu minivolejbalu pro 

výuku tělesné výchovy na základních školách 

 

2.1. DÍLČÍ CÍLE 

1.) Vytvořit tréninkový plán vhodný pro nácvik volejbalových technik pro jednotlivé věkové 

kategorie 

2.) Ke každé věkové kategorii přiřadit dle pravidel minivolejbalu techniky vhodné k osvojení v 

daném období, jejich metodiku a možnosti dosažení 

3.) Postupovat dle platných pravidel minivolejbalu a s pomocí informací z nastudované 

literatury 

4.) Otestovat účinnost tohoto tréninkového plánu a konkrétních cvičení kvalitativní 

dotazníkovou metodou vyplněnou zkušenými volejbalovými trenéry 

 

2.2. VÝZKUMNÉ OTÁZKY  

1.) Jak můžeme zařadit nácvik minivolejbalu u žactva prvního stupně na základních školách? 

2.) Jak by měl vypadat plán pro výuku minivolejbalu a jaké techniky by měly být vyučovány? 

3.) Jak a podle čeho postupovat při tvorbě výukového plánu? 

4.) Jak posoudit účinnost a kvalitu jednotlivých cvičení a plánu samotného? 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3.1  CHARAKTERISTIKA MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

Tato bakalářská práce se po celou dobu výzkumu zabývá dětmi mladšího školního věku, proto 

v následujících řádcích uvedu charakteristiku tohoto životního období. Objasním mladší školní 

věk z oblasti fyzické, psychologické a sociální stránky. 

 

3.1.1. TĚLESNÝ VÝVOJ 

Tato kapitola se zabývá fyzickými změnami v mladším školním věku. Pozorujeme především 

motoriku. 

Na začátku a na konci tohoto období dochází ke zrychlení růstu, jinak je průběh plynulý. 

Intenzivnější je růst do šířky, charakterizuje jej Vilímová jako „období druhé plnosti“. Kosti a 

kloubní spojení jsou velmi měkká a pružná. Zádové svalstvo je zatím nedostatečně vyvinuté. 

Karpální kůstky se vyvíjí až do 13. roku. Při špatné výživě, častém fyzickém přetěžování, či 

jednostranné zátěži dítěte mohou vznikat poruchy v držení těla. Poměr objemu srdce u dětí 

v tomto období je větší než u dospělých. Tento fakt udává prospěšnost pro krevní oběh – děti 

mají proto rychlejší okysličování a výživu tkání. Srdeční frekvence se dokáže po velké fyzické 

či psychické zátěži vrátit velice rychle do normálního stavu. Dětský organismus nemá úplně 

vyvinuté dýchací svalstvo, proto častěji hyperventilují při vyšší zátěži, ale postupným 

zatěžováním se časem dokáží lépe adaptovat. [Tělesný a pohybový vývoj v mladším školním 

věku, 2016]. 

Období mladšího školního věku je „Zlatým věkem motoriky“. Jemná i hrubá motorika se 

zlepšuje. Zlepšuje se koordinace u všech pohybů. Pohyby jsou rychlejší, přesnější, svalová síla 

roste. S vývojem souvisí i zájem o pohybové hry a výkony. Pohybové činnosti rozvíjí obratnost, 

vytrvalost, sílu, flexibilitu. Motorické výkony mohou být, jak podporovány motivací sebe sama, 

či okolím, tak i tlumeny, např. ze strachu, aby si děti neublížily. Pohybové dovednosti hrají u 

dětí velkou roli. Pokud dítě podává nižší výkony než-li je průměrné, je vhodné zkusit pozměnit 

tento stav třeba oceňováním, povzbuzováním, apod. Dítě si umí uvědomovat své úspěchy i 

neúspěchy. Dochází mezi nimi často k soutěžení a soupeření, což zase může hrát roli v jejich 

oblíbenosti, postavení ve skupině, či jejich sebevědomí a vnímaní sebe sama [diplomová práce, 

2015, UP.] 
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3.1.2. PSYCHOLOGICKÝ VÝVOJ  

V této kapitole se zaměřím na oblast myšlení, vnímání, paměť a řeč v období mladšího školního 

věku. 

Školák je zaměřen na to, co je a jak to je. Preferuje realistické myšlení, avšak je závislý nejprve 

na autoritách – naivní realismus. Později se dítě stane kriticky realistickým – blízkost dospívání. 

Školák touží po poznání, chce pochopit dění kolem sebe Toto typické chování dítěte mladšího 

školního věku pozorujeme v jeho mluvě, v kreativních projevech jako jsou obrazy, modelování 

apod., v druhu literatury i ve hře. Zájem má i o poučné informace. Chce si vše živě vyzkoušet, 

vzrůstá zájem o pokusy a experimentování. Dítě má intenzivnější vnímání zrakové a sluchové. 

Dochází k rozvoji paměti, krátkodobá i dlouhodobá paměť se stanou stabilnější. Dokáže si 

tvořit paměťové strategie. Podle Piagetovy kognitivní periodizace přechází dítě v tomto věku 

od názorového myšlení do stadia konkrétních operací. Dítě je schopno několika transformací 

současně [diplomová práce, 2015, UP.] 

 

3.1.3. SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ VÝVOJ 

Období latence – klidu. Neprojevují se žádné razantní změny v osobnosti (oproti vývoji 

předškolním a následně v období dospívání). Socializace je silně ovlivněna vstupem dítěte do 

školy. Interaguje se svými vrstevníky a učiteli, nejen s rodiči. Nachází se ve formálních i 

neformálních vztazích řízených pravidly. Ve skupině se učí novému jako je spolupráce a 

soutěživost. Dítě je více odolné vůči zátěži. Emoční stav je stabilnější. City jsou lépe ovládány, 

mohou být potlačovány, či skrývány a stávají se bohatšími. V emoční komunikaci je objevuje 

sdílení, empatie, pochopení konfliktů, řešení problémů. Utváří si vlastní pojetí svojí identity, 

které ovlivňuje jeho chování. V tomto období se potvrzují kvality jedince v oblasti výkonu i 

sociálního přijetí. Morální chování se stává autonomním. [diplomová práce, 2015, UP.] 

 

3.2  VÝUKA A ŠKOLNÍ AKTIVITY 

3.2.1 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Vzdělávání žáků je určováno Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání. 

Základní vzdělání rozvíjí klíčové kompetence pro dosažení všeobecného rozhledu, učí 

logickému tvořivému i strategickému myšlení, podněcuje k zodpovědnému a svébytnému 
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chování, rozvíjí spolupráci a komunikaci v kolektivu, rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků  

[RVP, 2017]. 

RVP vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků, včetně 

vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol. Specifikuje úroveň klíčových 

kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci základního vzdělávání. Vymezuje vzdělávací 

obsah – očekávané výstupy a učivo. Zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání 

průřezová témata s výrazně formativními funkcemi [RVP, 2017, s. 6].  

Část RVP, týkající se výuky volejbalu (minivolejbalu) se nachází ve vzdělávací oblasti Člověk 

a jeho zdraví. Minivolejbal je doménou především věkové skupině prvního stupně, avšak 

zasahuje z malé části i na druhý. Tato oblast definuje zdraví člověka jako vyvážený stav fyzické 

a psychické rovnováhy. Kvalitu zdraví můžeme ovlivnit optimálním chováním. Vzdělávací 

odvětví podněcuje ke kladnému ovlivňování zdraví mnoha různými způsoby. Varuje žáky před 

možnými nebezpečnými faktory a učí jak se jim vyhnout. Výuku zmíněné problematiky 

zajišťuje Výchova ke zdraví a Tělesná výchova [RVP, 2017]. 

3.2.2 VZDĚLÁVACÍ OBSAH TĚLESNÉ VÝCHOVY 

Tělesná výchova míří k poznávání vlastních pohybových schopností, zdokonalování těch, které 

nás zajímají, zkoumání jejich účinků, řízení výkonosti, regeneraci sil, uspokojení pohybových 

potřeb jedince. Je zde důležitá zpětná vazba, která podněcuje motivaci žáka. Vlastní hodnocení 

je důležité pro stanovení osobního fyzického stavu a výkonu pro možnost jeho zlepšování. Pro 

pohybové vzdělání je důležité rozpoznávání a rozvíjení pohybových schopností a stejně tak 

podstatné je rozpoznání zdravotního stavu jedinců, jejich nedostatky a možnou nápravu těchto 

abnormalit [RVP, 2017]. 

Očekávané výstupy žáka na prvním stupni základní školy: pravidelně každý den využívá 

pohybovou činnost ve prospěch svého zdraví, zvládá provádět jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo ve skupině a zdokonaluje je, spolupracuje při nich, činnost řeší v rámci zásad 

hygieny a bezpečnosti, projevuje samostatnost a vůli pro zlepšení, zvládá osvojovat pohybové 

dovednosti, hodnotí kvalitu pohybu sebe i spolužáka, jedná v duchu fair play, adaptuje se na 

vodní prostředí, neustále se zlepšuje [RVP, 2017]. 
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3.2.3 UČIVO 

Činnosti ovlivňující zdraví – první stupeň: příprava organismu na pohybovou činnost, uklidnění 

po zátěži, protahovací cvičení, zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla v různých 

polohách, správné držení končetin, správné cvičební polohy, průpravná cvičení, kompenzační 

cvičení, relaxační cvičení, prevence zdravotního oslabení, vhodné oblečení a obutí, dechová 

cvičení, vytrvalosti, síly, rozvoj rychlosti, pohyblivosti a koordinace, vyrovnávací cvičení, 

hygiena, bezpečnost [RVP, 2017]. 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – první stupeň: pohybové hry, netradiční 

hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly-

přetahování, základy atletiky, základy sportovních her - minisporty, turistika a pobyt v přírodě, 

plavání – jeden plavecký způsob, prvky sebezáchrany, adaptace na vodní prostředí, lyžování a 

bruslení – hry na sněhu a na ledě, základní techniky [RVP, 2017]. 

Činnosti ovlivňující zdraví – druhý stupeň: organizace svého pohybového režimu, usilování o 

zlepšení své tělesné zdatnosti, optimální provedení, samostatnost, pohybové činnosti jsou 

prováděny za konkrétním cílem, autokorekce, základní druhy oslabení – příčiny a důsledky, 

prevence a korekce oslabení, speciální cvičení na oslabení pohybového systému – poruchy 

páteře, zakřivení, vybočení, držení hlavy, držení pletence horních končetin, vyhýbání 

činnostem, které podněcují zdravotní oslabení, odmítání drog a jiných škodlivých látek, vhodné 

a bezpečné chování [RVP, 2017]. 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – druhý stupeň: pohybové hry, 

gymnastika, úpoly-základy sebeobrany, atletika – náročnější cvičení, sportovní hry – klasická 

podoba, turistika, plavání – zdokonalovací plavecká výuka, další plavecký způsob, záchranné 

plavání, lyžování, snowboarding, bruslení – běžecké lyžování, lyžařská turistika, sjezdové 

lyžování, jízda na vleku [RVP, 2017]. 

 

3.3  VOLEJBAL 

3.3.1 VZNIK HRY JMÉNEM VOLEJBAL 

Konec 19. století je považován za vznik většiny novodobých her a stanovení jejich základních 

pravidel. Velmi populární hrou ve světě je právě volejbal. Jeho vznik je připisován k roku 1895 

[Pětivlas, Šamšula, 2017]. 
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V Americe byly studenty velmi oblíbené sporty jako atletika, rugby a baseball, tedy sporty 

převážně letní sezóny. V zimním období nenacházeli žáci uspokojení u gymnastických cvičení, 

či společenských her. Dostupné písemné záznamy uvádějí jako autora profesora tělesné 

výchovy a ředitele holyokské koleje W. G. Morgana ve Springfieldu v Massachusetts. Ve snaze 

o nápravu vytvořil v roce 1892, po řadě pokusů novou hru pro tělocvičny – „mintonette“. 

Původní název „mintonette“, byl roku 1896 profesorem A.T. Halstetem při předvedení této 

nové hry na konferenci ředitelů YMCY upraven na „to volley the ball“ („odražení míče“)  

[Historie volejbalu, ČVS, 2005]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

První pravidla volejbalu uveřejnil roku 1896 v časopise Physical Education J.J. Cameron. Tato 

pravidla se značně od dnešních lišila, například velikostí hřiště, výškou sítě, tvarem míče, 

ztrátou míče, který se dotkne sítě, míčem mimo hřiště s dotykem na čáře,  

[Pětivlas, Šamšula, 2017]. 

V Česku se volejbal rozvíjí po 1. světové válce. Hlavním popularizátorem byl ředitel YMCA J. 

A. Pipal. Zde se také ustanovila v roce 1921 první volejbalová organizace u nás – volejbalový 

svaz. V poválečných letech jsou umožňovány mezinárodní sportovní styky. Založení 

mezinárodní volejbalové federace (FIVB) se konalo v roce 1947 na kongresu v Paříži. Byly 

ustanoveny společné podmínky a pravidla. První mistrovství světa se konalo v Praze roku 1949. 

Od roku 1964 je ženský i mužský volejbal zařazen do olympijských her [Pětivlas, Šamšula, 

2017]. 

Obr.č 1: W.G. Morgan 

(Zdroj: Wikimedia commons [online]. 2017 [cit. 2020-03-20].  Dostupné 

z: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8345522) 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8345522
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3.3.2 HISTORICKÉ ÚSPĚCHY 

     3.3.2.1   MISTROVSTVÍ SVĚTA 

Muži 

1949 – 1. mistrovství světa v Praze, naši skončili na 2. místě za SSSR. 

1956 – v Paříži získali muži titul mistrů světa. 

1966 – v Praze získali druhý titul mistrů světa. Na dalších mistrovstvích světa až dodnes jsme 

žádného medailového úspěchu nedosáhli. Dobrého výsledku volejbalu dosáhli čeští muži 

ve Světové lize 2003 v Argentině, kde skončili na 4. místě. O rok později muži zvládli 

finálový zápas Evropské ligy a vyhráli nad Ruskem. [Pětivlas, Šamšula, 2017]. 

Ženy 

1952 – 1. mistrovství světa, ženy získaly bronzové medaile. 

1960 – opět zisk bronzových medailí [Pětivlas, Šamšula, 2017]. 

 

     3.3.2.2 MISTROVSTVÍ EVROPY 

Muži 

1948 – 1. mistrovství Evropy v Římě, naši muži získali mistrovský titul. Až do roku 1971 

naše družstvo neskončilo hůře než druhé, pouze v roce 1963 skončilo na 5. místě. Medailové 

(Zdroj: ČVS, Stalo se před lety se šestkou na konci - 1956 [online]. 2016 [cit. 2020-03-08]. Dostupné 

z: http://www.cvf.cz/cvs/historie/stalo-se-pred-lety-se-sestkou-na-konci-747.html) 

Obr.č. 2: Mistři světa 1956 

http://www.cvf.cz/cvs/historie/stalo-se-pred-lety-se-sestkou-na-konci-747.html
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 umístění získali v letech 1985 v Holandsku a 2001 v Česku [Pětivlas, Šamšula, 2017]. 

Ženy 

1950 – 1. mistrovství Evropy v Praze, zisk stříbrných medailí. 

1955 – zisk mistrovského titulu. 

Potom až do roku 1971 získaly ženy pouze tři medailová umístění: 

1983 – zisk bronzových medailí, 

1993 – zisk stříbrných medailí, 

1997 – zisk bronzových medailí [Pětivlas, Šamšula, 2017]. 

 

     3.3.2.3 OLYMPIJSKÉ HRY 

Naši muži byli ve „zlaté éře“ úspěšní na OH 1964 v Tokiu – 2. místo a na OH 1968 v Mexiku 

– 3. místo a na OH 1980 v Moskvě – 8. místo. Od té doby se na olympijský volejbalový turnaj 

nekvalifikovali. Ženy se na olympijském volejbalovém turnaji objevily jednou v roce 1968 

v Mexiku, kde dosáhly 6. místa [Pětivlas, Šamšula, 2017]. 

V novém miléniu se na plážovém volejbalovém olympijském turnaji dvakrát představila 

dvojice Celbová – Dosoudilová, 2000 v Sydney a 2004 v Aténách. Na OH 2012 v Londýně 

se úspěšně prezentovaly dva ženské české páry Kolocová – Sluková a Klapalová – Háječková. 

V kategorii mužů se neztratila česká dvojice Kubala – Beneš. OH 2016 i 2020 se kvalifikovalo 

pouze ženské družstvo Hermanová a Sluková [Pětivlas, Šamšula, 2017]. 

 

3.3.3 HRACÍ PLOCHA A VYBAVENÍ 

Volejbal se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 18×9 metrů, které je rozděleno na 

čtvercové poloviny střední čárou, nad kterou visí síť. Ta je napnuta tak, že její horní hrana vede 

nad zemí ve výšce 243 cm u mužů a juniorů, 224 cm u žen a juniorek, 239 cm u kadetů, 224 

cm u kadetek, 230 cm u starších žáků, 220 cm u starších žákyň a 215 cm u mladších žáků i 

žákyň. Na každé polovině hrací plochy je 3 m od střední čáry rovnoběžně s ní vyznačena útočná 

čára. Nad postranními čárami jsou na síť svisle připevněny anténky, které vymezují povolený 

prostor přeletu sítě. Volejbal se hraje s kulatým míčem z kůže či syntetické kůže. Jeho obvod 

je 65–67 cm (tzn. průměr cca 21 cm), váha 260–280 g. [Pětivlas, Šamšula, 2017]. 
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3.3.4 PRŮBĚH HRY 

Zápas se dělí na sety – 3 vítězné. Jinak mohou nastat 4 hrané se stavem 3:1, či 5. zkrácený set 

se stavem 3:2. Jeden set se hraje do 25 bodů s rozdílem 2 bodů, jinak se navyšuje, dokud není 

rozdíl bodů o 2. Fáze rozehry jsou střídání útoku a obrany. Na každé straně sítě je jedno 

šestičlenné družstvo. Kapitáni si vylosují právo na podání či volbu strany hřiště. Podávající hráč 

stojí za zadní čarou hřiště, zaujme postoj, nadhodí si míč a úderem jednoruč ho hraje za čárou 

do hřiště soupeřů viz. Obr. 3. Podávající může odbití míče doprovázet kroky či skokem. Soupeři 

zaujmou střehový postoj a podání přijímají obvykle na nahrávače. 

Příjem míče je proveden buď spodním odbitím – „bagrem“ viz. Obr. 4,5, vrchním odbitím – 

„prsty“ viz Obr. 6,7, či jednoruč – cílem je zpracovat míč pro co nejlepší pozici na následný 

útok. Tato činnost je doménou libera a přijímajících smečařů. Nahrávač míč hraje na přední 

hráče (blokař, smečař, univerzál) a ti útočí do soupeřova hřiště (může nahrát i za útočnou čáru 

„trojku“ a míč smečuje zadní hráč). Soupeři tento útok brání blokem a příjmem, poté sami útočí. 

Tato jedna rozehra pokračuje do doby, než míč spadne na zem nebo některé družstvo neučiní 

jinou chybu. [Športová priprava vo volejbale]. 

 

 

 

  

 

(Zdroj: Zone volley [online]. 2008 [cit. 2020-03-08]. Dostupné z: 

http://www.zonevolley.com/service.php) 

Obr.č. 3: Podání 

Zdroj: Zone volley [online]. 2008 [cit. 2020-03-08]. Dostupné z: 

http://www.zonevolley.com/manchette.php 

Obr.č. 4: Odbití obouruč spodem 

Zdroj: Zone volley [online]. 2008 [cit. 2020-03-08]. 

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/manchette.php 

Obr.č. 5: Odbití obouruč spodem 

http://www.zonevolley.com/service.php
http://www.zonevolley.com/manchette.php
http://www.zonevolley.com/manchette.php
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(Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-08]. 

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/passe.php) 

Obr.č. 7: Odbití obouruč vrchem 

(Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-08]. Dostupné z: 

http://www.zonevolley.com/passe.php) 

Obr.č. 6: Odbití obouruč vrchem 

(Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 

2020-03-08]. Dostupné z: 

http://www.zonevolley.com/passe.php) 

Obr.č. 8: Blok 

(Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 

[cit. 2020-03-08]. Dostupné z: 

http://www.zonevolley.com/passe.php) 

Obr.č. 9: Blok 

(Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-08]. 

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/passe.php) 

Obr.č. 10: Blok 

http://www.zonevolley.com/passe.php
http://www.zonevolley.com/passe.php
http://www.zonevolley.com/passe.php
http://www.zonevolley.com/passe.php
http://www.zonevolley.com/passe.php
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3.4  MINIVOLEJBAL  

 

3.4.1 HISTORIE VOLEJBALU PRO DĚTI 

Minivolejbal je speciálně upravená hra známého šestkového volejbalu. Klasický volejbal je 

poměrně technicky náročný sport a díky upravené zlehčené verzi minivolejbalu jej mohou hrát 

děti již od první třídy. Za kolébku minivolejbalu se pokládá japonské město Taiki a tvůrcem 

základů byl Hiroshi Tovoda. V roce 1971 byl minivolejbal uznán mezinárodní volejbalovou 

federací FIVB. Do roku byla stanovena pravidla. Minivolejbal se v České republice hraje od 

roku 1996 [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

Při tréninku začátečníků ať už šestkového volejbalu, či minivolejbalu je nutné se zaměřit na hru 

se sníženým počtem hráčů a na zmenšené volejbalové hřiště. [Buchtel a kol, 2006]. 

Neboť v Česku volejbalové soutěže umožňují hrát věkovým kategoriím nejméně kolem 11-13 

let (mladší žáci), byl v roce 2010 spuštěn projekt Českého volejbalového svazu Minivolejbal 

v barvách na podporu soutěží dětí a mládeže. Projekt se setkal s obrovským zájmem na všech 

úrovních po celé České republice. Od roku 2011 je finančně podporován i světovou 

volejbalovou federací FIVB [minivolejbal.cz]. 

 

3.4.2 ODLIŠNOSTI 

Minivolejbal v barvách je určen dětem již od první třídy základní školy a je rozdělen dle barev 

na různé úrovně. Je to hra, která zjednodušuje pravidla v klasickém volejbalu, aby jej mohly 

hrát i děti. Pravidla jsou v některých případech trochu odlišná. Míč je menší, lehčí a měkčí než 

standartní volejbalový, je uzpůsobený pro dětské ruce. Na hřišti jsou 1-4 hráči – každé dítě se 

dostane k míči častěji. Hráči minivolejbalu nemusí mít jednotné dresy s očíslováním, ale pouze 

tričko příslušné barvy. Dotek sítě je posuzován podle oficiálních pravidel volejbalu. 

[Bakalářská práce MU]. 

 

 

 

 

(Zdroj: Minivolejbal.cz 2012 [cit. 2012-07-08].                                                                       

On-line: http://files.vinorvolejbal.webnode.cz/200000047-

494ef4a488/logo-minivolejbal.png) 

 

Obr.č. 11: Logo minivolejbalu 

http://files.vinorvolejbal.webnode.cz/200000047-494ef4a488/logo-minivolejbal.png
http://files.vinorvolejbal.webnode.cz/200000047-494ef4a488/logo-minivolejbal.png
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3.4.3 KATEGORIE BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU 

 

3.4.3.1 ŽLUTÝ MINIVOLEJBAL 

Tato barevná varianta je určena pro děti první až třetí třídy čili ve věku asi 6–8 let. Na hřišti 

mohou hrát jednotlivci a dvojice. Družstvo může tvořit dvojice + náhradník, na školních a 

krajských festivalech mohou být náhradníci dva. Při hře dvojic je rozloha hřiště 4 x 9 m 

(rozděleno sítí), při hře jednotlivců činí rozloha 3 x 9 m. Hraje se se speciálním míčem velikosti 

4s názvem Gala Pro-Line Mini BV 4051 S o váze 180–210ga obvodu 600-610 mm. Jedno 

utkání trvá přibližně 5-10 minut, hraje se na jeden či dva hrané sety (Před začátkem turnajů je 

určen čas, popřípadě bodový limit, nutný k dosažení vítězství). Možnost jednosetové varianty 

do 5-8 bodů. S míčem není povoleno chodit ani běhat, je však povolen jeden výkrok či výskok. 

Míč by se neměl držet přiliž dlouho a po chycení co nejdříve odhodit. Není povoleno hrát míč 

nohou. [Bakalářská práce MU]. 

Průběh rozehry: 

1. Při zahajovacím postavení dvou hráčů proti dvěma (2–2). Přijímající družstvo: Oba hráči 

stojí vedle sebe. Podávající družstvo: Jeden hráč stojí za hřištěm na podání a druhý stojí ve 

hřišti v pravé nebo levé polovině hřiště – podávající si stoupne po servisu do neobsazené 

poloviny. Pakliže hraje jeden hráč proti jednomu (1-1), zahajovací postavení je u podávajícího 

hráče za hřištěm, po servisu se přemístí přibližně doprostřed svého hřiště a přijímající hráč 

taktéž zaujme postavení uprostřed. [pravidla minivolejbalu]. 

2. Podání (servis) je podávajícímu umožněno vhodit míč jakýmkoliv způsobem. Doporučuje 

se jednoruč vrchem, nebo obouruč vrchem (povoleno je i odbití vrchem). Začátečníci smí 

podávat i z třímetrové vzdálenosti. [pravidla minivolejbalu]. 

3. Rozehra: Při formě dvou proti dvěma hráčům (2–2) se musí účastnit oba spoluhráči. Při 

prvním kontaktu je míč chycen a nahrán hodem obouruč nebo jednoruč na spoluhráče. Při 

druhém kontaktu je míč chycen a obouruč nebo jednoruč přehozen přes síť. Tento postup je 

nutné dodržet, okamžité přehození je považováno za chybu. Za situace, kdy míč chytí oba 

spoluhráči současně, je možné míč odhodit ihned přes, nebo nahrát. Při formě jeden na 

jednoho hráče (1-1) je míč chycen a hozen do soupeřova hřiště. [pravidla minivolejbalu]. 
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3.4.3.2 ORANŽOVÝ MINIVOLEJBAL: 

Tato barevná forma minivolejbalu je určena dětem ve věku 7-9 let, což odpovídá 2.-4. 

ročníku. Oranžový minivolejbal hrají jednotlivci i dvojice. Družstvo mohou tvořit 2 hráči a 

jeden náhradník. Na školních a krajských festivalech mohou být náhradníci dva. Hřiště je o 

rozměrech 4,5 x 9 metrů a rozděleno sítí. Hřiště jednotlivců o rozměrech 3 x 9 metrů. Síť je 

195 cm vysoká a doplněna postranními anténkami ve vzdálenosti 4,5 metrů od sebe. Míč je 

odlehčený, váží 180–210 gramů. S míčem není povoleno chodit ani běhat, je však povolen 

jeden výkrok či výskok. Pozor na tažené míče. Doba hry je přibližně 5-10 minut (Před 

začátkem turnajů je určen čas, popřípadě bodový limit, nutný k dosažení vítězství). Utkání je 

na jeden, či 2 hrané sety. Možná je i varianta jednoho setu do 5-8 bodů. [pravidla 

minivolejbalu]. 

Průběh rozehry         

1. Při zahajovacím postavení dvou hráčů proti dvěma (2–2). Přijímající družstvo: Oba hráči 

stojí vedle sebe. Podávající družstvo: Jeden hráč stojí za hřištěm na podání a druhý stojí ve 

hřišti v pravé nebo levé polovině hřiště – podávající si stoupne po servisu do neobsazené 

poloviny. Pakliže hraje jeden hráč proti jednomu (1-1), zahajovací postavení je u podávajícího 

hráče za hřištěm, po servisu se přemístí přibližně doprostřed svého hřiště a přijímající hráč 

taktéž zaujme postavení uprostřed. [pravidla minivolejbalu]. 

2. Podání: Podávající má možnost vybrat si mezi vhozením míče, či odbitím prsty obouruč 

vrchem. Začátečníci mohou podávat z třímetrové čáry [pravidla minivolejbalu]. 

3. Rozehra: Jeden hráč proti jednomu (1–1): Po chycení míče si jej nadhodí a odbije prsty přes 

síť. Při hře dvou hráčů proti dvěma (2–2): Rozehry se musí zúčastnit oba dva spoluhráči. Hráč 

č. 1 míč chytne, nadhodí si jej a nahraje spoluhráči odbitím obouruč vrchem (prsty). Je 

vyžadováno hrát míč prsty nad čelem. Hráč č. 2 míč od spoluhráče chytí, nadhodí a odbije 

obouruč vrchem (prsty) přes síť. Je povoleno odbít přes síť přímo z nahrávky od hráče č. 1, bez 

toho, aby si hráč č. 2 nadhodil míč. Tento postup je neměnný, jiný způsob (absence odbití) je 

považováno za chybu a bod pro soupeře. Pokud se stane, že míč chytí oba dva hráči současně, 

může kdokoliv z hráčů po svém nadhozu odbít míč obouruč vrchem přes síť, či nahrát vrchem 

obouruč spoluhráči [pravidla minivolejbalu]. 
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3.4.3.3 ČERVENÝ MINIVOLEJBAL   

Školní minivolejbal se hraje od 3. do 5. ročníku, což odpovídá dětem ve věku 8–10 let. Většinou 

hrají dvojice proti sobě, avšak je umožněna i hra jednotlivců. Tým tvoří tedy dvojice + 1 

náhradník (ve školních a krajských festivalech mohou být i dva náhradníci). Dvojice hrají na 

hřišti o velikosti 4,5 x 9 metrů, jednotlivci 3 x 9 metrů. Hřiště je rozděleno 220 cm vysokou sítí. 

Míč je odlehčený, jeho hmotnost 210-230 gramů. Zápas se hraje na jeden nebo dva sety 

přibližně 5-10 minut. Pakliže se zvolí set jeden, hraje se do 5-8 bodů. [pravidla minivolejbalu]. 

Průběh rozehry:  

1. Při zahajovacím postavení dvou hráčů proti dvěma (2–2): Jeden hráč v podávajícím týmu je 

připraven za hřištěm na servis a druhý připravený v jedné z polovin hřiště, přibližně 

uprostřed. Přijímající družstvo je ve střehovém postoji, každý ve své polovině hřiště. [pravidla 

minivolejbalu]. 

2. Podání: je možno zvolit mezi odbitím obouruč vrchem (prsty) nebo jednoruč vrchem či 

spodem. Podávat ve výskoku je zakázáno. Začátečníkovi je povoleno podávat z třímetrové čáry. 

[pravidla minivolejbalu]. 

3. Rozehra: Při hře jednoho hráče proti jednomu (1-1) je první kontakt příjem míče odbitím 

jednou, nebo dvakrát obouruč prsty nad sebe, poté hráč míč odbíjí přes síť. [pravidla 

minivolejbalu]. Při hře dvou hráčů proti dvěma (2-2) se musí zúčastnit oba hráči, jinak to 

znamená bod pro soupeře. Může nastat varianta: hráč 1 při prvním kontaktu nebo hráč 2 při 

druhém kontaktu s míčem provádí meziodbití obouruč prsty vrchem nad sebe. Při třetím 

kontaktu (druhý kontakt v rozehře) je zakázáno meziodbití a míč je nutné odbít obouruč, či 

jednoruč přes síť. Nebo jiná varianta: Hráč 1 při prvním kontaktu provádí meziodbití nad sebe. 

Při druhém kontaktu hráč 2 má zakázáno meziodbití, pokud odbíjí míč ihned přes síť. [pravidla 

minivolejbalu]. 

V počátečních stádiích je umožněno hrát dvě odbití nad sebe. Používáme pouze odbití obouruč 

vrchem (prsty), jednoruč vrchem, či jednoruč spodem. Je zakázáno míč házet, musí být odbit, 

avšak u začátečníků je nečisté odbití tolerováno. Při odbití obouruč vrchem přes síť je hráči 

umožněno učinit ve výskoku – chybou jsou „tažené“ míče směrem dolů, na to dávat pozor. 

Odbití jednoruč vrchem má svá pravidla: může být provedeno při úderu přes síť, když se míč 

nachází zcela pod horním okrajem sítě a dlaň je nad úrovní ramen. 
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Odbití obouruč spodem (bagrem) je v této barevné variantě ještě zakázáno. Odbití jednoruč 

spodem je povoleno pouze při podání [pravidla minivolejbalu]. 

 

3.4.3.4 ZELENÝ MINIVOLEJBAL:  

Tato barevná varianta minivolejbalu odpovídá 4. – 6. třídě, tedy děti ve věku 9–11 let. Hrají 

klasicky dvojice s jedním náhradníkem, ale nyní už i trojice s náhradníkem. Ve školních a 

krajských festivalech mohou být náhradníci opět dva. Hřiště dvojic činí 4,5 x 9 metrů, v případě 

trojic 4,5 x 12 metrů. Na vybraných turnajích může mít i hřiště trojic 6 x 12 metrů. Síť rozděluje 

hřiště ve výšce 220 cm. Hraje se již s klasickým míčem o hmotnosti 260-230 gramů, avšak 

v počátcích lze použít i odlehčenou variantu z červeného minivolejbalu. Je povoleno hrát míč 

nohou. Utkání se hraje na jeden nebo dva hrané sety do 10 či 15 bodů a trvá 7-12 minut. 

[pravidla minivolejbalu]. 

Průběh rozehry:                                       

1. Při hře dvou hráčů proti dvěma (2–2): Oba přijímající hráči stojí vedle sebe v přihrávačském 

střehu. V podávajícím družstvu je jeden na podání a druhý v jedné z polovin hřiště. Po podání 

přebíhá podávající do prázdné poloviny hřiště. Při hře tří hráčů proti třem (3-3): V přijímajícím 

družstvu stojí dva hráči vedle sebe a třetí u sítě vprostřed. V podávajícím družstvu: Jeden 

podává, druhý pokrývá jednu půlku hřiště a třetí stojí u sítě. Po podání běží podávající do volné 

poloviny. [pravidla minivolejbalu]. 

2. Podání: je možno uskutečnit spodním, či vrchním odbitím jednoruč. Začátečníkům je 

povoleno podávat z 6, nebo 4,5 metrové čáry a to odbitím obouruč prsty vrchem. [pravidla 

minivolejbalu]. 

Rozehra: Dva hráči proti dvěma, tři hráči proti třem (2–2, 3–3): Jsou povinná nejméně dvě 

(maximálně tři) odbití na jedné straně. Smí se použít technika odbití obouruč vrchem (prsty), 

obouruč spodem (bagr) a odbití jednoruč vrchem, či spodem. Pouze první odbití po servisu lze 

odbít obouruč spodem. Míč musí být vždy odbit, nikoli hozen (u začátečníků je nečisté odbití 

v toleranci). Odbití obouruč přes síť možno provést ve výskoku (dáváme pozor na „tažené“ 

míče). Odbít jednoruč přes síť hráč může pouze pod horním okrajem sítě. Je povoleno blokovat 

– podle platných pravidel klasického volejbalu [pravidla minivolejbalu]. 

 



 

23 

 

3.4.3.5   MODRÝ MINIVOLEJBAL 

Tato barevná varianta odpovídá 5. – 7. ročníků, tedy je pro děti ve věku 10-12 let. Modrý 

minivolejbal je otevřen pro všechny typy družstev (chlapeckých, dívčích i smíšených). Stejně 

jako v zeleném hrají dvojice, či trojice s náhradníkem. Na školních a krajských festivalech i 

dva náhradníci. Pro dvojice je hřiště o rozměrech 4,5 x 9, nebo 4,5 x 12 metrů, pro trojice 4,5 

x 12 metrů (ve vybraných turnajích i 6 x 12 metrů). Síť je ve výšce 205 cm pro dívky a 215 cm 

pro chlapce. Při smíšených družstvech výšku sítě určí pořadatel, doporučuje se 210 cm. Hraje 

se s klasickým volejbalovým míčem o hmotnosti 260-280 gramů. Dobra utkání je 7-12 minut, 

hraje se na jeden, či dva hrané sety do 10, nebo 15 bodů [pravidla minivolejbalu]. 

Průběh rozehry:                                      

1. Zahajovací postavení dvou hráčů proti dvěma (2–2): V přijímajícím družstvu stojí spoluhráči 

vedle sebe ve střehu. V podávajícím družstvu je jeden hráč za hřištěm na podání, druhý zaujímá 

pozici v jedné z polovin svého hřiště. Ihned po podání běží podávající do volné poloviny svého 

hřiště. Při rozehře třech hráčů proti třem (3-3) Jsou na příjmu 2 hráči vzadu, každý na své 

polovině a třetí pod sítí. Podávající družstvo: jeden na podání, druhý pod sítí a třetí v jedné 

z polovin hřiště. Po podání běží podávající do volné poloviny svého hřiště [pravidla 

minivolejbalu]. 

2. Podání: může být provedeno vrchním, nebo spodním odbitím jednoruč. Pro začátečníky je 

umožněno podávat z 6 metrové, nebo 4,5 metrové čáry, a to odbitím obouruč vrchem (prsty) 

[pravidla minivolejbalu]. 

3. Rozehra Dva hráči proti dvěma, tři hráči proti třem (2–2, 3–3): V rozehře je povinností 

dodržet počet minimálně dvou odbití na jedné straně, maximálně však tří. Hráči využívají všech 

volejbalových technik. Dotek míče o blok je posuzován dle standartních volejbalových pravidel 

(není to první úder). Odbíjení je povoleno jakoukoliv částí těla, přičemž míč musí být odbíjen, 

nikoliv házen. U začátečníků je nečisté odbití v toleranci [pravidla minivolejbalu]. 
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4. HYPOTÉZY 

H1: Předpokládám, že alespoň 80% dotázaných pedagogů tělesné výchovy ZŠ bude souhlasit 

s navrhovaným programem jako vhodnou pomůckou při nácviku minivolejbalu. 

H2: Předpokládám, že alespoň 80% dotazovaných trenérů souhlasí se zvolenými technikami, 

postupy a metodami, vhodnými k nácviku herních činností minivolejbalu u jednotlivých 

věkových kategorií. 

H3: Předpokládám, že alespoň 80% trenérů bude souhlasit s názorem, že při sestavování 

tréninkového programu je nutné vycházet z platných pravidel minivolejbalu a odborné 

literatury, která je s tímto tématem spojena. 

H4: Předpokládám, že celková úspěšnost v hodnocení tohoto tréninkového plánu k nácviku 

minivolejbalu bude alespoň 80%. 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

Volejbal je zábavná týmová hra, při cvičení rozvíjí sociální a personální kompetence. Žáci 

spolupracují, podílí se na taktice, učí se ohleduplnosti, učí se motivaci sebe i ostatních. Proč 

neumožnit každému vyzkoušet si tento sport, a to například zavedením do tělesné výchovy již 

od útlého věku? Pro žáky i učitele může být minivolejbal jistě smysluplná, zajímavá a 

obohacující náplň hodin. Navrhuji způsob, jak toho docílit.  

5.1   METODY VÝZKUMU 

Pro výzkum byla použita kvalitativní dotazníková metoda a rozbor odborné literatury. Byly 

vytvořeny 2 různé dotazníky – jeden pro pedagogy (viz. příloha 1.) tělesné výchovy a druhý 

pro trenéry (viz. příloha 2.). Oba dotazníky jsou tvořeny výukovým programem sestaveným pro 

jednotlivé věkové kategorie, který trenéři i učitelé hodnotí. Otázky jsou jak pro trenéry, tak pro 

pedagogy uzavřené s možností doplnění svého názoru. Dotazník pro trenéry obsahuje 6 otázek, 

dotazník pro pedagogy 1. Sběrem dat z obou druhů dotazníku bylo možné vyhodnotit hypotézy. 

Minimální dotace tělesné výchovy jsou 2 hodiny týdně. Když si rozdělíme všechny hodiny TV 

ve školním roce na ostatní sportovní oddíly jako je gymnastika, atletika a sportovní hry (které 

se dále dělí na fotbal, košíkovou, házenou a podobně) zbyde nám na trénink minivolejbalu 

poměrně málo času. Je tedy dobré se při hodinách věnovaným minivolejbalu zaměřit na 

jednodušší formy a soustředit se na nejdůležitější prvky a ty upevňovat. K dobru nám může být 

i fakt, že mnoho minivolejbalových cvičení má širší zastoupení i v mnoha jiných sportech.  

Usiluji o to, aby o tomto sportu získali žáci i učitelé širší povědomí a naučili se základním 

technikám a pravidlům. Do budoucna může daná instituce pořádat různé školní turnaje, nebo 

své nejlepší žáky posílat na soutěže. Lektor tělesné výchovy si z tohoto seznamu vybere několik 

cvičení a vyplní s nimi výuku ním vybraných hodin. Protože každý ročník bude nejspíše 

postupovat jiným tempem, v každé třídě budou dětí jinak nadané, jsou vybrané barevné varianty 

pouze orientační a nelze jej připisovat určitému ročníku. Učitel může barevné varianty pro 

jednotlivé ročníky libovolně kombinovat a upravovat dle potřeb a dovednostní úrovni žactva. 

Původní výzkum měl být testován na žácích, ale vzhledem k nepříznivým okolnostem 

koronavirové pandemie nebylo možno tuto metodu realizovat a proto jsem zvolila náhradní 

dotazníkovou metodu výzkumu.  
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5.2  NÁCVIK MINIVOLEJBALU U ŽACTVA PRVNÍHO, DRUHÉHO A 

TŘETÍHO ROČNÍKU 

Tomuto období odpovídá žlutý minivolejbal. Plán je zaměřen na komplexní osvojení a rozvoj 

herních dovedností se zaměřením na variantu žlutého minivolejbalu. Zahrnuje průpravná 

cvičení, konkrétní herní cvičení, technická cvičení, různé herní kombinace a modifikace, nácvik 

všech zmíněných činností. Příprava k závodní činnosti a harmonickému rozvoji. Zábavný styl 

tréninků. Principem žlutého minivolejbalu je chytání míče a jeho přehazování k soupeři. 

Plán je v souladu s platnými pravidly minivolejbalu z roku 2020. S pravidly jednotlivých barev 

jsme se již seznámili v teoretické části mé práce, tudíž je již zmiňovat nebudu. Tréninkový plán 

je určen dětem prvního (popřípadě i druhého a třetího) ročníku základní školy ve věku 6-8 let. 

[Buchtel, 2017].  

Při prvním setkání na hodině tělesné výchovy učitel seznámí žáky s pravidly minivolejbalu, 

konkrétně s pravidly barevné varianty, které se budou v tomto ročníku věnovat – žluté. Žáky 

nezatěžujeme složitými a odbornými pojmy, ale snažíme se jim stručně nastínit, o co se v této 

variantě minivolejbalu jedná.  

5.2.1 MANIPULACE S MÍČEM 

Manipulace je důležitá, aby si žáci zvykli na míč, seznámili se s jeho velikostí, hmotností, 

odrážecími schopnostmi a podobně. Zautomatizují si držení a pohyb s míčem. Níže je uvedeno 

několik cvičení pro rozvoj manipulace s míčem. 

1. Kroužení s míčem kolem částí těla (hlava, nohy, pas,…) 

2. Předávání z jedné do druhé ruky, využívat různé rychlosti  

3. Házení z jedné do druhé ruky 4. Driblování na místě, při chůzi, v běhu  

5. Koulení míče po zemi, podél hřiště, kolem různých překážek,…  

7. Štafety – sprinty s předávkou míče 

8. Předávání míče z různých poloh – sed, leh, stoj na jedné noze  

9. Učitel rozhází míče po tělocvičně, žáci je co nejrychleji sbírají do koše [Buchtel, 2017]. 
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10. Žáci kutálejí míč od koncové čáry dopředu k síti. Míč kutálí z pravé ruky do levé a přitom 

postupují dopředu 

11. Žáci si ve dvojicích kutálí míč 

12. Třída se rozdělí na půlku, každá půlka utvoří kruh. Žáci si předávají míč v kruhu, 

přidáváme míče, měníme směry, míče se nesmí sejít. Vyhrává skupinka, která si předá 

míč/míče nejrychleji (1 kruh, 2,3,…) 

13. Žáci hrají proti sobě ve dvojici, na konci a uprostřed hřiště jsou lavičky, žáci kutálí míč po 

zemi, pak po lavičce a zpět. 

14. Žáci utvoří skupinky po 5 (4, 6, 7,…), ve kterých si stoupnou do zástupu za čáru. První 

má míč, co nejrychleji ho pošle po zemi na druhou stranu hřiště, žák běží za míčem, podběhne 

síť na konci hřiště, za čárou míč zdvihne a běží s ním za ostatními kde ho předá prvnímu a 

stoupne si do zástupu nakonec. To samé dělají ostatní skupinky, všichni začali stejně na povel 

učitele. Vyhrává skupinka, kde poslední žák předá míč prvnímu běžci a zařadí se do zástupu. 

Vyzkoušíme i další modifikace tohoto cvičení – žáci běží s míčem v rukou a položí jej na 

zadní čáru hřiště, další doběhne pro míč a vrací se s ním na začátek kde jej předá, opakujeme 

až do posledního běžce. Žáci z prohraných skupin dělají pokaždé 5 dřepů s výskokem 

(můžeme vymyslet jinou formu „trestu“). 

 

5.2.2 NÁCVIK HODU A CHYTÁNÍ MÍČE 

Metodika hodu jednou rukou: 

U cvičení, kdy žáci hází jednou rukou, dbáme vždy aby praváci při hodu zaujímali stoj 

rozkročný levou nohou vpřed, váha je na pravé noze, která je mírně vytočena ven, levým 

ramenem ve směru hodu (leváci obráceně). Při hodu přeneseme váhu z pravé nohy na levou a 

pravý bok směřuje dopředu. Leváci postupují opačným způsobem. Dbáme na to, aby se 

jednalo o hody, nikoli o vrhy.  

Výběr vhodných cvičení: 

1. Žáci se vyrovnají vedle sebe na čáru na začátku hřiště, soutěží se o nejdelší hod 

2. Žáci hází míč přes překážku (napnuté lano, švédská bedna,…), překážku postupně 

vzdalujeme a zvyšujeme 

3. Žáci utvoří dvojice a udělají si rozestupy přibližně 5 metrů přihrávají si jednoruč 

4. Žáci udělají rozestup na 7 metrů (pakliže tuto vzdálenost nedohodí, snížíme nárok), dvojice 

si přihrává míč a postupně se přibližují k sobě až je vzdálenost mezi oběma žáky 1 metr. Míč  
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si stále přehazují a odstupují od sebe 

5. Žáci zkouší házet i méně šikovnou rukou 

Metodika hodu a chytání míče obouruč: 

U hodů obouruč žák zaujme stoj rozkročný, váhu přenese na špičky, míč drží oběma rukama 

v „košíčku“ – úchop míče roztaženými prsty s palcem v opozici a částí dlaně u začátku prstů 

viz. Obr. 12a, 12b. Při hodu se žák mírně pokrčí v kolenou, správně uchopený míč odhodí z 

pokrčení do napnutí rukou před sebe. Kolena se při hodu napnout – dodají rychlost. 

Souběžně s hody můžeme s žáky trénovat chytání, které je neméně důležitou činností při 

žlutém minivolejbale. Míč chytáme vždy oběma rukama. Nacvičujeme chytání míče 

v různých polohách, směřujeme k poloze 

chycení před sebou nad hlavou do košíčku.  

Cvičení pro jednotlivce: 

1. Hod míče s dotykem od čela 

2. Žák míč vyhazuje oběma rukama a snaží se jej chytit jednou rukou 

3. Žáci soutěží, kdo hodí míč nejvýše (hod od hlavy, za hlavou, spodem,…) 

4. Žáci si s míčem sednou na zem, vyhodí míč, stoupnou si a snaží se míč chytit 

5. Žáci vyhodí míč, otočí se o 360° a snaží se míč chytit 

6. Žák hází míčem o zeď a snaží se jej chytit, jednoruč i obouruč 

7. Soutěž v hodu obouruč do basketbalového koše 

8. Žák si vyhodí míč nad sebe chytá až po odrazu 

9. Hod míče obouruč nad čelem – opakovaně 

10. Házení a chytání v rychlé frekvenci – postupně si žák sedne, lehne a zase stoupne – po 

celou dobu si stál míč hází nad čelem a chytá jej [Buchtel, 2017]. 

(Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-09]. 

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/passe.php) 

Obr. č: 12: Košíček 

(Zdroj:Kosmas.cz [online]. In: . 2017 [cit. 2020-03-09]. 

Dostupné z: 

https://obalky.kosmas.cz/ArticleFiles/241644/auto_preview.pdf/

FILE/Trenink-deti-a-mladeze-ve-volejbalu_Ukazka.pdf) 

Obr. č: 13: Košíček na míči 

http://www.zonevolley.com/passe.php
https://obalky.kosmas.cz/ArticleFiles/241644/auto_preview.pdf/FILE/Trenink-deti-a-mladeze-ve-volejbalu_Ukazka.pdf
https://obalky.kosmas.cz/ArticleFiles/241644/auto_preview.pdf/FILE/Trenink-deti-a-mladeze-ve-volejbalu_Ukazka.pdf
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11. Žák stojí uprostřed obruče s dvěma míči, jeden vyhodí a druhý se snaží položit co nejdál 

od obruče a zároveň chytit první míč [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

12. Žák vyhodí míč nad sebe, mezitím si nandá na hlavu například ringo, kužel, klobouček 

apod. a chytá míč, znovu míč vyhodí, sundá pokrývku z hlavy a chytá míč [DP, Metodika 

minivolejbalu, 2011]. 

13. Nadhazování a chytání míče v chůzi, běhu 

14. Žák dribluje, po odražení míče od země ho chytá, udeří s ním do země a znovu dribluje 

[Buchtel, 2017]. 

15. Žák si hodí míč nad hlavu nastaví ruce do košíčku, ale míč nechá propadnout a odrazit 

čelem před sebe [Buchtel, 2017]. 

16. Žák ze sedu vyhodí míč do vzduchu, zvedne se a v letu míč chytí obouruč do prstů 

Cvičení ve dvojicích 

1. Žáci hází míč o zem jednoruč, obouruč 

2. Přihrávají jednoruč, obouruč 

3. Hází se změnou poloh těla – sed, leh 

4. Přihrávají si míč v leže na břiše 

5. Hází míč o zem co největší silou, druhý udělá dřep/sed/leh a chytí míč do košíčku 

6. Házení a chytání v sedě do košíčku 

7. Přihrávání v kroku – popředu, pozadu 

8. Přihrávání v běhu – popředu, pozadu 

9. Jeden ze dvojice se otočí zády, druhý zakřičí jeho jméno a zároveň hází míč, žák se otáčí 

čelem k hlasu a míč chytá 

10. Přihrávání nešikovnou rukou 

11. Házení obouruč o zem z výskoku 

12. Ze vzdálenosti 7 metrů (například) se žáci přibližují na 1 metr k sobě, přitom si přihrávají 

13. Žáci si přihrávají míč z různých poloh rukou do různých poloh rukou s co největší 

přesností [Buchtel, 2017] 

14. Žák odhodí míč vysokým obloukem před sebe (5, 6 metrů daleko), druhý je vzdálený 3 

metry čelem k házejícímu, jakmile je míč odhozen otočí se a běží ho chytit. 

15. Jeden nahazuje míč vpravo nebo vlevo na druhého žáka, který se snaží postavit se 

k letícímu míči čelem a chytit ho opět do košíčku oběma rukama, pak se vrací na původní 

místo [Buchtel, 2017] 

16. Žák je vzdálen 5 metrů od házejícího, míč je hozen 3 metry daleko, žák se snaží míč  
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doběhnout a chytit 

17. Žák nahazuje míč do všech směrů a vzdáleností, může měnit i rychlost a rotaci míče 

18. Házení míče na druhého za hlavou  

19. „Dvojice hráčů stojí 1,5 metru od zdi. Jeden z hráčů opakovaně hází míč nad vyznačenou 

čáru a druhý odražený míč chytá. Po určeném počtu odhozů a chycení se hráči v činnosti 

vymění. Toto cvičení může být ztíženo vzdáleností místa odhodů od stěny a zvýšení čáry nad 

kterou musí míč dopadat. Většinu z výše uvedených cvičení lze provádět soutěživou formou. 

Soutěžit se může například v počtu a vzdáleností odhodů.“ [Buchtel, 2017, s. 30] 

20. Žáci si kleknou/sednou zády ks obě, otáčením trupu si míč přihrávají na obě strany. 

21. Žáci sedí, ruce s míčem za zády, snaží se si přehrát míč přes hlavu na druhého. 

22. Žáci stojí 5 metrů proti sobě, na pokyn od učitele vyhodí míče před sebe do vzduchu, 

chytí míč druhého a vymění si místa [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

23. Žáci hází míče proti sobě – snaží se je trefit ve vzduchu 

24. Jeden hází vrchem na druhého, ten míč kutálí po zemi. Poté se vymění. 

25. Žáci se budou pohybovat krokem podél sítě od jednoho ke druhému kůlu, přičemž si 

budou přihrávat míč obouruč nad sítí. V obou směrech. 

Cvičení pro skupiny: 

1. Určíme 2 až 3 žáky, kteří honí ostatní. Ostatní žáci mají jeden míč. Kdo je chycen, předá 

míč honícímu a sám honí. Předem stanovíme, jak můžou žáci držet míč (v obou rukách, nad 

sebou, na břiše, za zády,…) [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

2. Určíme 2 až 3 žáky, kteří honí celou hru. Ostatní žáci mají 2 až 3 míče. Kdo je chycen, 

položí jeden míč na určené místo. Pakliže dojde k situaci, kdy žák nemá míč, může si další 

„život“ koupit nějakou formou trestu – např: 20 přeskoků přes švihadlo, 10 dřepů s výskokem 

apod. 

3. Honiči mají míč v rukách, ostatní ho kopou. Honiči se snaží zasáhnout některý z míčů na 

zemi. Majitel zasáhnutého míče se stává také honičem. 

4. 2 honiči si nahrávají míč, mezitím co se snaží chytit ostatní. Do hodů se zapojují další a 

další chycení žáci [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

5. Jeden žák stojí uprostřed hřiště, kolem něj jsou poházené dresy, žák je musí sesbírat, aniž 

by ho spolužáci stojící za čárou trefili míčem/velkým nafukovacím míčem/overballem 

6. Rozdělíme žáky na skupinky, ty se postaví na čáru. Žák si hází míč nad čelem a současně 

jde do půlky hřiště, kde obejde kužel a vrací se k ostatním, kde míč předá a pokračuje další. 
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7. Rozdělíme do skupin. Stoupnou si na konec hřiště. První žák vyhodí míč vysoko na úroveň 

útočné čáry, po jednom, dvou dopadech míč chytá nad čelem, sprintem se vrací a míč předá. 

8. Každý v družstvu si dá číslo 1-3 (1-4,5,6,…), všichni stojí za zadní čarou. Družstvo si smí 

přihrávat míč jen vzestupně/sestupně podle čísel. Kdo se dostane na druhý konec hřiště a zpět 

vyhrál. Ostatním zadáme trest – dřepy, vzpor ležmo, kotouly,… 

9. Skupinky po 6,7,8. 2 žáci si přihrávají nad i pod ostatními, kteří utvoří vzpor ležmo. 

Střídají se. [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

10. Dva žáci sedí na zemi na jedné straně, třetí naproti nim. Z dvojice kutálí/hodí míč na 

samotného, běží a sedne si za něj. Žáci si kutálí/hází míč a střídají se.  

11. Stejné jako u cvičení 10, ale žáci stojí 

12. Kruh po pěti žácích, ten, co má míč, nahraje komukoliv a stoupne si za něj, ten činnost 

opakuje.  

13. Žáky rozdělíme do 4 skupin po 6 hráčích (přizpůsobíme, zdali je potřeba). 2 družstva hrají 

na jeden koš. Mají povoleny 2 kroky s míčem, než nahrají nebo hodí na koš. Pokud dá 

družstvo koš, míč dostane druhé družstvo, všichni se přesunou za zadní čáru. Skupinky se 

mění. 

14. Žáky rozdělíme na skupinky po 6,7,8 hráčích. Všichni se pohybují pouze ve vzporu vzad 

ležmo „krabi“. Hrají proti sobě 2 skupinky, každá má bránu a snaží se míč dostat do té 

soupeřovy. Družstva se střídají. 

15. Dvě družstva (do šesti hráčů) hrají prosti sobě. 2 metry před bránou je čára, za kterou se 

nesmí vstoupit. Hráči si nahrávají, mohou udělat 2 kroky. Když dá družstvo branku, vrací se 

na svou polovinu a druhé družstvo získává míč. Žáci se snaží nahrané míče sebrat druhému 

družstvu. 

 

5.2.3 PODÁNÍ 

Každá rozehra se zahájí podáním, což je odbití míče do soupeřova hřiště. Ve žlutém volejbale 

je hráčům umožněno hrát míč jakýmkoliv způsobem, ať už hodem jednoruč, či obouruč, 

spodem, či vrchem. Podání hráč provádí z jakéhokoliv místa za koncovou čarou hřiště 

(začátečníci mají dovoleno tak učinit z 3. metrové čáry). Cvičení na hody můžeme volit z výše 

uvedených seznamů. 
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5.2.4 HERNÍ KOMBINACE A HRA SAMOTNÁ 

Pakliže žáci zvládly základní činnosti v hodech a chytání míče, můžeme směřovat k herním 

kombinacím žlutého minivolejbalu. Hřiště je rozděleno sítí. Ohraničit jej můžeme barevnou  

lepící páskou, dle počtu hráčů. Tak se nám na celé hřiště vejdou 4 týmy. Rozdělíme žáky do 

týmů po dvou. Učitel s pomocí ostatních žáků počítá skóre hrajících týmů. Žáci si zkouší různé 

herní kombinace.  

Při hře 1 na 1 hráč učiní podání do soupeřova hřiště, ten míč přijme (chytí) a hned přehodí přes 

síť k soupeři. 

Při hře 2 na 2 hráči zaujímají při příjmu podání postavení 2 hráči vedle sebe, kdy si každý hlídá 

svou část hřiště. Podávající družstvo: jeden z hráčů podá do soupeřova hřiště, druhý je ve střehu 

v jedné polovině hřiště. V přijímajícím družstvu jeden hráč míč přijímá a přihrává spoluhráči. 

Ten jej hned hází k soupeřům. Hráči mohou stejně jako u podání využívat kteréhokoliv hodu. 

Můžeme zkusit i variantu postavení jednoho hráče vepředu a jednoho vzadu. Přední hráč plní 

pozici nahrávače, ale i přijímá krátká podání, zadní hráč plní pozici útočníka a přijímá většinu 

míčů. [Buchtel, 2017] 

 

5.3  NÁCVIK MINIVOLEJBALU U ŽACTVA DRUHÉHO, TŘETÍHO A 

ČTVRTÉHO ROČNÍKU 

Tomuto období odpovídá oranžový minivolejbal. Plán je zaměřen na komplexní osvojení a 

rozvoj herních dovedností se zaměřením na variantu oranžového minivolejbalu. Zahrnuje 

průpravná cvičení, konkrétní herní cvičení, technická cvičení, různé herní kombinace a 

modifikace, nácvik všech zmíněných činností. Příprava k závodní činnosti a harmonickému 

rozvoji. Zábavný styl tréninků. Principem oranžového minivolejbalu je, jako u žluté varianty, 

chytání míče a jeho odhodem, avšak žáci již do hry musí zapojit i odbíjení prsty. Žlutá i 

oranžová varianta minivolejbalu jsou si velmi blízká, proto i u tohoto tréninku využijeme 

spoustu cvičení z předchozí barevné varianty. My se nyní zaměříme více na hraní míče nad 

čelem i jeho následným odhodem, či odbitím prsty.  

Plán je v souladu s platnými pravidly minivolejbalu z roku 2020. S pravidly jednotlivých barev 

jsme se již seznámili v teoretické části mé práce, tudíž je již zmiňovat nebudu. Tréninkový plán  



 

33 

 

je určen dětem druhého (popřípadě třetího i čtvrtého) ročníku základní školy ve věku 7-9 let. 

[Buchtel, 2017]. 

5.3.1 NÁCVIK ODBITÍ OBOURUČ VRCHEM A ROZVOJ MANIPULACE 

S MÍČEM  

Podstatné je, aby se žák naučil dostávat se oběma nohama pod míč, ale aby ho nepodběhl a 

nehrál za hlavou, aby mu míč dopadal na čelo do prstů. Učíme žáky hrát míč vždy v zastavení 

na místě, nikoli v pohybu. Začali jsme s žáky již ve žlutém minivolejbale a nyní budeme toto 

provedení upevňovat v celém svém správném rozsahu. Správnost provedení jim vždy 

předvedeme. Jak se dostat pod míč, jak vypadá takový postoj a jak poskládat ruce a prsty pod 

míč, vsugerovat zpevnění, ale možné pérování v loktech i zápěstí, prsty mírně ohnuté a měkké, 

ale pevné. Pro žáky je těžké ze začátku pochopit a dokázat rozlišit odhození míče od odbití. 

Nutné je odnaučit „tahání“ míče. Nejdříve zkoušíme „na sucho“, představíme si, že jsme 

pružina, nohy mírně rozkročené, váha na špičkách, pérujeme v kolenou, v loktech i v zápěstí, 

zůstáváme zpevnění a stabilní. Předvedeme držení míče v „košíčku“ viz Obr. 11a, 11b. Cvičíme 

pérování s míčem. Odbití míče obouruč vrchem vypadá následovně: Paže jsou propnuté, ruce 

v košíčku, při kontaktu s míčem letícím do košíčku žák provede rychlý zvrat rukou dovnitř a 

ven, zároveň mírně pokrčí a propne se v loktech – to zapříčiní rychlý odraz míče viz Obr. 12. 

Žák je natočen k míči vždy ve směru odbití. [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

Cvičení pro jednotlivce:  

1. Osahat míč hracím kloubem: základním článkem ukazováčku na přechodu do dlaně míč 

osaháme, koulíme po zemi, po zdi 

2. na zemi si ukážeme úchop do košíčku a zvedáme ve správném držení nad čelo 

3. Žáci se rozestaví volně po tělocvičně, hází míč obouruč nad hlavu, při tom pérují v loktech, 

chytají do natažených, pevných rukou.  

4. Nadhazování a chytání míče v chůzi, běhu 

[online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: 

http://www.zonevolley.com/passe.php 

Obr. 14: Odbití obouruč vrchem  

http://www.zonevolley.com/passe.php
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5. Žáci si stoupnou do řady a hází míč vysoko před sebe. Cílem je po odrazu míče ze země ho 

chytit nad hlavou. 

6. Házení a chytání v rychlé frekvenci – postupně si žák sedne, lehne a zase stoupne – po 

celou dobu si stál míč hází nad čelem a chytá jej [Buchtel, 2017]. 

7. Žák stojí uprostřed obruče s dvěma míči, jeden vyhodí a druhý se snaží položit co nejdál od 

obruče a zároveň chytit první míč [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

8. Žáci se rozestaví podél jedné strany sítě, míčem ji přehodí, podběhnout a snaží se ho chytit 

do košíčku. 

9. Žák vyhodí míč nad sebe, mezitím si nandá na hlavu například ringo, kužel, klobouček 

apod. a chytá míč, znovu míč vyhodí, sundá pokrývku z hlavy a chytá míč [DP, Metodika 

minivolejbalu, 2011]. 

10. Žák dribluje obouruč, po odražení míče od země ho chytá, udeří s ním do země a znovu 

dribluje [Buchtel, 2017]. 

11. Žák si hodí míč nad hlavu nastaví ruce do košíčku, ale míč nechá propadnout a odrazit 

čelem před sebe [Buchtel, 2017]. 

12. Házení o zeď 

13. Kliky o zeď – nutí žáky mít zpevněné prsty [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

14. Žák vyhodí míč nad sebe „vyfotí ho“ a chytne. 

15. Snaží se udělat pohyb odhozu a chytnutí co nejrychleji – další krok k odbití  

16. Po nadhozu si žák připraví prsty do košíčku nad čelo, míč nechá propadnout na čelo 

[Haník, učebnice pro trenéry]. 

17. Po každém nadhozu žák odbije míč prsty 

18. S vlastním nadhozem odbíjení prsty o zeď 

19. Žák vyhodí míč vysoko po dopadu běží pod něj, odbíjí prsty a chytá, opakuje 

Cvičení ve dvojicích  

1. Přihrávají si míč ve stoje, v sedě, v leže, na břiše 

2. Hází míč o zem co největší silou, druhý udělá dřep/sed/leh a chytí míč do košíčku 

3. Jeden ze dvojice se otočí zády, druhý zakřičí jeho jméno a zároveň hází míč, žák se otáčí 

čelem k hlasu a míč chytá 

4. Ze vzdálenosti 7 metrů (například) se žáci přibližují na 1 metr k sobě, přitom si přihrávají 

5. Žák odhodí míč vysokým obloukem před sebe (5, 6 metrů daleko), druhý je vzdálený 3 

metry čelem k házejícímu, jakmile je míč odhozen otočí se a běží ho chytit. 
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6. Jeden nahazuje míč vpravo nebo vlevo na druhého žáka, který se snaží postavit se 

k letícímu míči čelem a chytit ho opět do košíčku oběma rukama, pak se vrací na původní 

místo [Buchtel, 2017] 

7. Žák je vzdálen 5 metrů od házejícího, míč je hozen 3 metry daleko, žák se snaží míč 

doběhnout a chytit 

8. Žák nahazuje míč do všech směrů a vzdáleností, může měnit i rychlost a rotaci míče 

9. Házení míče na druhého za hlavou  

10. Jeden z dvojice hází míč nad vymezenou úroveň na zdi, druhý chytá, po několika 

odhozech se žáci vymění, můžeme upravovat vzdálenost, výšku i rychlost a frekvenci hodů 

[Buchtel, 2017] 

11. Žáci jsou 1 až 2 metry vzdálení od stran v hřišti, před odhodem se musí dotknout čáry. 

(čáry mohou mít za sebou i vedle sebe, zkoušíme různé varianty) 

12. Žáci z vlastního nadhozu na sebe odbíjí míč 

13. Zkouší i delší intervaly odbíjení na sebe bez vlastního nadhozu 

14. Žák odbije míč prsty, po dopadu ho odbíjí druhý 

15. Z nadhozu nad sebe odbíjet prsty míč přes síť 

Cvičení pro skupiny:  

1. Žáci stojí 2 a 2 naproti sobě, 2 mají míč, nahrají jej žáku naproti, žáci bez míče si pokaždé 

vymění svou pozici po odhodu míče. Míče se musí házet současně, tempo zrychlujeme.  

2. Nahrávání krok-sun-krok  

3. Žáci stojí po 7 na zadních útočných čarách, míč mají žáci na přední útočné i žáci na 

koncové čáře. Žáci mající míč házejí na ty, co je nemají, ti na pokyn vyběhnou a míč chytají. 

Skupinky si mění čáry. Viz Obr. 14. [DP, Metodika minivolejbalu, 2011].  

4. Žáci sedí, ruce s míčem za zády, snaží se si přehrát míč přes hlavu dostatečně vysoko na 

druhého. 

5. Žáci stojí 5 metrů proti sobě, na pokyn od učitele vyhodí míče před sebe do vzduchu, chytí 

míč druhého a vymění si místa [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

6. Jeden hází vrchem na druhého, ten míč kutálí po zemi. Poté se vymění. 

7. Žáci se budou pohybovat krokem podél sítě od jednoho ke druhému kůlu, přičemž si budou 

přihrávat míč obouruč nad sítí. V obou směrech. 

8. Přehazovaná s chytáním po odrazu, první míč nesmí přes 

9. Přehazovaná po odrazu se dvěma míči 



 

36 

 

10. Ringo, hrajeme s dvěma kroužky na celé hřiště (na jedné straně tak 5-7). Přehozením 

kroužku začne hra, bod za spadnutí kroužku na zem do soupeřova hřiště, hráči si mohou 

nahrát.  

11. Žáci běhají po třídě, na tlesknutí udělají „pružinu“, na 2 tlesknutí dřep s výskokem, na 3 

leh, stoj a pokračují v běhu 

12. Házení na basketbalový koš 

13. Čtveřice v zástupech, první stojí na protější čáře a hodnotí. Metr před ním stojí kužel 

s míčem, ostatní žáci postupně vybíhají ke kuželu, berou míč z košíčku, vyhodí ho nad sebe, 

chytí a hodí hodnotiteli. Běží zpět, pokračuje spoluhráč z týmu. Hodnotitel míč vrátí ke 

kuželu. Po vystřídání hodnotitel všem poví, jak si počínali ve správnosti. Střídání. [DP, 

Metodika minivolejbalu, 2011]. 

14. Žáci stojí v řadě s míčem, učitel/žák je otočen zády a počítá, když dopočítá a otočí se, 

všichni žáci strnou ve správném postojí s míčem v košíčku. Kdo je první u počítajícího 

vyhrává 

5.3.2 HERNÍ KOMBINACE A HRA SAMOTNÁ 

Po procvičení pohybových dovedností v chytání a hodu míče z minulého ročníku a přiučení 

nové technice – odbití prsty, můžeme směřovat ke hře oranžového minivolejbalu. Síť, čáry a 

lepící páska oddělují herní prostory. Rozdělíme žáky do týmů po 2, na jednom hřišti můžou 

hrát 4 týmy najednou. Učitel s pomocí ostatních žáků počítá skóre hrajících týmů. Žáci si zkouší 

různé herní kombinace. V Oranžovém minivolejbalu pravidla dovolují provádět podání odbitím 

obouruč prsty (ale i vhození jednoruč míče je povoleno). Žák si stoupne za koncovou čáru 

hřiště, začátečníkům povoleno i ze 3 metrů.  

Jedna noha mírně vepředu, žák si nadhodí míč asi jeden metr nad sebe, mírně se pokrčí 

v kolenou, v okamžiku dopadu míče do prstů ohne zápěstí, kolena i lokty propne a míč odbije 

k soupeři. (Tuto činnost je nutné natrénovat). [Buchtel, 2017] 

Při hře 1 na 1 hráč učiní podání do soupeřova hřiště, ten míč přijme, nadhodí nad sebe a odbije 

přes síť.  

Při hře 2 na 2 je možné postavení 2 hráčů vedle sebe, kdy si každý hlídá svou část hřiště. Jeden 

z hráčů podá do soupeřova hřiště. Platí pravidlo, že se nesmí hrát přes síť po prvním dotyku. 

V přijímajícím družstvu hráč míč přijímá, po chycení si ho nadhodí nad sebe a odbije na 

spoluhráče. Ten jej chytí a s nadhozem odbíjí k soupeři (u šikovnějších nadhoz není nutno  
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vyžadovat). Hráči mohou také zvolit postavení jeden vepředu a jeden vzadu. Přední hráč plní 

pozici nahrávače, ale i přijímá krátká podání, zadní hráč plní pozici útočníka a přijímá většinu 

míčů. [Buchtel, 2017] 

 

5.4   NÁCVIK MINIVOLEJBALU U ŽACTVA TŘETÍHO, ČTVRTÉHO 

A PÁTÉHO ROČNÍKU 

Tomuto období odpovídá červený minivolejbal. Plán je zaměřen na komplexní osvojení a 

rozvoj herních dovedností se zaměřením na variantu červeného minivolejbalu. Zahrnuje 

průpravná cvičení, konkrétní herní cvičení, technická cvičení, různé herní kombinace a 

modifikace, nácvik všech zmíněných činností. Příprava k závodní činnosti a harmonickému 

rozvoji. Zábavný styl tréninků. U této barevné varianty již přibývá počet zapojených hráčů na 

3 i 4 v jednom týmu. Žáci se naučí další způsoby odbíjení míče jako je podání jednoruč a 

prohloubí techniku odbíjení vrchem prsty. Tyto způsoby tvoří základy techniky herních činností 

jednotlivce. Plán je v souladu s platnými pravidly minivolejbalu z roku 2020. S pravidly 

jednotlivých barev jsme se již seznámili v teoretické části mé práce, tudíž je již zmiňovat 

nebudu. Tréninkový plán je určen dětem třetího (popřípadě čtvrtého i pátého) ročníku základní 

školy ve věku 8-10 let. [Buchtel, 2017]. 

 

5.4.1. NÁCVIK MANIPULACE S MÍČEM A ODBITÍ OBOURUČ VRCHEM 

V této části budeme navazovat na naučené dovednosti z předchozí lekce oranžového 

minivolejbalu. Tento plán je zaměřen na prohloubení, osvojení a automatizaci správné techniky 

vrchního odbití obouruč. Žáci se naučí odbíjet bez vlastního nadhozu, nad sebe i před sebe a 

odbití pod úhlem. Mnoho cviků můžeme využít z plánu oranžového minivolejbalu z předchozí 

lekce. 

Nejdříve s žáky zkoušíme postavení těla a rukou. Představíme si, že jsme pružina – v mírně 

rozkročném stoji, s koleny mrně pokrčenými a váhou na špičkách pérujeme v kolenou. Cvičíme 

i pohyb rukou před čelem – přikrčení a napnutí v loktech souběžně s naznačením odhazování 

v zápěstí. Postoj je pružný, ale pevný v každé části. Předvedeme držení míče v „košíčku“. Níže 

uvedu cvičení vhodná pro rozvoj volejbalových technik pro jednotlivce i skupiny. 
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Cvičení pro jednotlivce:  

1. Žáci s míčem driblují o zem po překážkové dráze, kterou vyrobíme (kolem kuželů, 

laviček), na konci dráhy hází míč na koš  

2. Sedneme/klekneme si, uchopíme míč do košíčku, položíme na zem a koulíme ho za stálého 

držení v košíčku po zemi, poté zvedáme ve správném držení nad čelo [Haník, volejbal třemi]. 

3. Vyhazování míče nad sebe a chytání do košíčku, mírně pokrčené nohy, při kontaktu lokty z 

propnutí do pokrčení  

4. Žák odbije míč vysoko nad sebe, otočí se o 180° a opět odbije, opakuje 

5. Vyhození míče vysoko ke stropu, po jednom dopadu chytit do košíčku 

6. Žák odbíjí nepřetržitě nad sebe 

7. Chůze po čáře s odbíjením obouruč prsty nad čelem 

8. Určíme čáru před zdí (1,5 metru), žáci odbíjí o zeď obouruč 

9. Žáci vyhodí míč nad sebe a následně se jej snaží udržet co nejdéle všemi částmi těla 

(koleno, nárt, rameno, předloktí, hlava ,..), komu vydrží míč ve vzduchu nejdéle vyhrává 

10. Žák vyhodí míč do vzduchu, nastaví ruce a míč nechá propadnout na čelo, pokud cvičení 

provede správně, míč se odrazí tak, že jej může odbít rukama, potom opakuje úder hlavou atd. 

Cvičení pro dvojice: 

1. Jeden sedí na zemi/lavičce a drží míč v propnutých loktech v košíčku nad čelem, druhý 

vyvíjí nátlak na míč [Haník, volejbal viděno třemi]. 

2. Jeden udeří míčem o zem, druhý ho po odrazu odbije prsty nad sebe, střídají se 

3. Odbíjení obouruč vrchem přes síť, oba jsou asi 1 metr od sítě (nejdříve s meziodbitím nad 

sebe) 

4. Žáci na sebe v sedu odbíjí prsty 

5. Klasické odbíjení ve stoje (3-5 metrů) 

6. Oba žáci stojí na čáře (3 metry od sebe) po vysokém odbití učiní rychlé dva kroky stranou a 

zpět na čáru [Haník, učebnice pro trenéry]. 

7. Odbíjení čelem jeden na druhého 

8. Odbíjení jakoukoliv částí těla přes síť (nárt, předloktí, koleno, hlava,…)  

9. Žáci jsou od sebe 6 metrů vzdáleni, odbíjí na sebe prsty a pomalu se přibližují až na jeden 

metr, poté se oddalují na výchozí vzdálenost 

10. Jeden žák hází ze vzdálenosti 4,5 metrů míč vysoko na druhého, ten jej odbíjí ve výskoku 

prsty zpět 

11. Žák odbíjí míč prsty vysoko k síti, druhý žák tento míč odbíjí prsty přes síť ve výskoku 
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Cvičení pro skupiny: 

1. Žáci utvoří polokruh kolem basketbalového koše. Odbíjí obouruč a snaží se trefit koš, či 

desku, počítají si body, mění si pozice. 

2. Každý si připne zezadu na tričko číslo. Žáci se pohybují s míčem (odbíjí košíčkem od země 

obouruč). Úkolem každého je sečíst čísla u ostatních. Vítězí ten, kdo zjistí nejrychleji správný 

součet. 

3. Ve trojicích (čtveřicích) – 1. odbije míč před sebe na druhého a běží na jeho místo, 2 odbije 

před sebe a běží na místo kde byl první, 3, 4. opakují  

4. Žáci se postaví do trojúhelníku, v každém vrcholu jeden žák, v jednom dva – odtud žák 

odbije míč směrem do druhého vrcholu a běží si stoupnout místo tohoto žáka, který po 

dopadu odbíjí a také běží do dalšího vrcholu, takto se všichni prostřídají, můžeme vyměnit 

směr odbití [Haník, učebnice pro trenéry]. 

5. Žáci se postaví do trojúhelníku, v každém vrcholu jeden žák, v jednom dva – odtud žák 

odbije míč do druhého vrcholu a běží si stoupnout místo tohoto žáka, který po odbití také běží 

do dalšího vrcholu, takto se všichni prostřídají, můžeme vyměnit směr odbití [Haník, učebnice 

pro trenéry]. 

6. Ve družstvech se postaví do zástupů za zadní čáru s rozestupy 1 metr. Postaví se kužel na 

konec hřiště. Poslední žák s driblinkem obouruč v košíčku slalomově obíhá žáky svého týmu, 

až se dostane na začátek, postaví se metr vedle prvního a pošle míč dopředu, poslední opakuje 

to samé. Které družstvo je první u kužele vyhrává. [Haník, učebnice pro trenéry]. 

7. Žáci utvoří čtveřice, dva si stoupnou podél sítě a dva z druhé strany. Hráč u sítě hází míč 

asi metr před síť do výšky asi 3 metrů, druhý hráč ve výskoku odbíjí prsty přes síť na druhou 

dvojici, ti opakují. 

8. Dva žáci s míči stojí 1, 2 metry od sebe, naproti nim (4,5 metrů) stojí třetí, bez míče. Jeden 

za druhým mu nahazují míče a on je odbitím prsty vrací co nejpřesněji zpět. Střídání 

9. Na každé straně hřiště se utvoří stejně početný zástup, první stojí na útočné čáře. První 

prsty odbije přes síť na útočnou čáru, podběhne síť a zařadí se do týmu na druhé straně. Takto 

se všichni střídají. Každý má 3 životy, po spadnutí míče život ztrácí. Hraje se jen na hřiště do 

útočné čáry.  

10. Odbíjená s overbalem – žáci se rozdělí do týmů po dvou až po třech, odbíjí na sebe přes 

síť obouruč vrchem – míč se musí vždy přihrát spoluhráči [DP, Metodika minivolejbalu, 

2011]. 
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5.4.2. NÁCVIK ODBITÍ JEDNORUČ  

V červeném minivolejbalu mohou žáci využít další možnosti při podání, a to odbitím jednoruč 

vrchem či spodem. Toto odbití je nezbytným základem pro vyšší volejbalové kategorie. Nejprve 

s žáky uděláme několik cvičení na manipulaci pravé a levé ruky s míčem. Vyzkoušíme si 

průpravná cvičení až nakonec se budeme věnovat konkrétní technice podání jednoruč. 

Cvičení pro jednotlivce 

1. Driblink pravou do půlky hřiště (běh), pod sítí vyměnit ruce doběhnout na konec hřiště 

2. Žáci se pohybují po čarách hřiště, driblují jednoruč, ruce střídají 

3. Žák hází míč o zem, odrazem o zeď chytá. Dbáme na nataženou ruku 

4. Žák se snaží odbít míč z jedné ruky do druhé 

5. Žáci si nafouknou balónek přibližně do velikosti míče – odbíjení balónků jakýmkoliv 

způsobem, přitom přejdou z jedné strany hřiště na druhou [DP, Metodika minivolejbalu, 

2011]. 

6. Odbíjení balónku o zeď [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

7. Driblování s balónkem  

8. Odbíjení dvou balónků zároveň jakýmkoliv způsobem [DP, Metodika minivolejbalu, 

2011]. 

Cvičení pro dvojice 

1. Žáci si hází jednoruč na co největší vzdálenost, alespoň 6-8 metrů 

2. Hází jednoruč o zem, snaží se dosáhnout co největšího odrazu 

3. S nakročením hází (bez odrazu o zem, s odrazem o zem) 

4. Hází o zem s overbalem. U praváků: stoj přednožný levou, levou ruku předpažit do směru 

hodu, v pravé držet overbal (leváci obráceně) – zatáhnout loket dozadu (zapažit pokrčmo 

v úrovni ramen), při odhodu vymrštíme loket dopředu – poté předloktí – nakonec zápěstí 

švihne s overbalem o zem (tento postup se snažíme dodržovat vždy u podání vrchem 

jednoruč) [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

5. Přihrávání jednoruč spodem 

6. Přihrávání/odbíjení jednou rukou přes síť 

7. Odbíjení balónku obouruč prsty [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

Cvičení pro skupiny 

1. Skupinky po třech, dvojice drží míč, hodí jej na jednotlivce jednoruč spodem/vrchem, běží 

na jeho místo, takto se všichni střídají 
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2. Žáci soutěží v hodu jednoruč na basketbalový koš (stačí trefit i desku) 

3. Žáci utvoří kruh, jeden žák je uprostřed kruhu, ostatní odbíjí balónek jednoruč 

vrchem/spodem, prostředník se ho snaží chytit, když se tak stane, vystřídá ho poslední 

odbíjející 

4. Na obou koncích hřiště jsou položeny žíněnky každého družstva, ti se snaží odbít balónek 

jakýmkoliv způsobem na žíněnku druhého týmu [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

5. Tři proti třem hrají přes síť na hřiště 9 m široké, 3 metry dlouhé (po útočné čáry), žáci hrají 

s dvěma balónky, odbíjí je jakýmikoliv způsoby, když spadne jeden na zem, je to bod pro 

soupeře (když oba = dva body) [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

 

5.4.3. ODBITÍ SPODEM JEDNORUČ 

1. Žáci si nafouknou balónek přibližně do velikosti míče – odbíjení balónku zápěstím, střídavě 

pravá levá ruka [DP, Metodika minivolejbalu, 2011].  

2. Odbíjení balónku zápěstím o zeď, střídání rukou [DP, Metodika minivolejbalu, 2011].  

3. Odbíjení balónku zápěstím ze stoje do sedu, opakovat, snažit se balónek udržet ve vzduchu 

4. Nyní přejdeme ke správnému úderu jednoruč spodem – rukou  

5. Žák zpevní ruku, není v křeči, prsty nejsou roztažené, spíše v prodloužení dlaně a přikládá 

ji na míč 

6. Žáci si zkouší odbíjet míč o zem zpevněnou dlaní 

7. Zkoušíme pohyb podání bez míče, stoj rozkročný levou vpřed, předpažit poníž levou ruku 

(potom v ní budeme držet míč), pravou ruku zapažit poníž a se zpevněnou dlaní švihnout 

dopředu. Žák se párkrát zhoupne, při jednom zhoupnutí udeří do míče, který drží v druhé  

Obr. 15: Odbití spodem jednoruč 

Zdroj: gudangmalut.blogspot.com [online]. In: . 2020 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: 

http://gudangmalut.blogspot.com/2016/12/cara-mudah-bermain-volly-bagi-pemula.html) 

http://gudangmalut.blogspot.com/2016/12/cara-mudah-bermain-volly-bagi-pemula.html


 

42 

 

ruce. Nejdříve zkusíme s nafouknutým balónkem, poté s klasickým minivolejbalovým míčem  

8. Žáci zkouší spodní podání o stěnu (zkouší stále z větší dálky)  

9. Dvojice, jeden podá spodem na druhého, ten míč přijímá prsty nad sebe, střídají se 

10. Rozdělení žáků na dvě poloviny, každá strana má stejný počet nafouklých balónků, na 

povel učitele žáci balónky odbíjí jednoruč spodem na soupeřovo hřiště, na povel učitele se 

všichni zastaví a spočítá se, který tým má nejméně balónků, ten vyhrál [DP, Metodika 

minivolejbalu, 2011]. 

11. Dvojice na jedné straně, 6, 7 metrů proti nim na ně podává jeden hráč, dvojice míč přijme 

prsty nad sebe a hodí podávajícímu, střídají se  

 

5.4.4. ODBITÍ VRCHEM JEDNORUČ 

Odbití jednoruč vrchem je velmi technicky náročné, zvláště pro začínající děti. Musíme 

počítat s tím, že nácvik tohoto podání bude vyžadovat dostatek času, trpělivosti a 

individuálnímu zaměření na každého žáka. Při nácviku, ať už to jsou hody, či odbití, dbáme 

na správný postoj a souhru částí těla. 

Pro praváky platí: zaujmou stoj přednožný levou, levou ruku předpažit do směru hodu/odbití, 

levým ramenem lehce ve směru hodu/odbití, zatáhnout loket dozadu (zapažit pokrčmo v úrovni 

ramen), při odhodu/odbití vymrštíme loket dopředu – poté předloktí – nakonec zápěstí švihne. 

(leváci obráceně). Při odbití je u servisu míč udeřen ve střední (popřípadě lehce spodní) části, 

oproti smečovanému úderu, kde je úder veden na vrchní část míče. 

Obr. 16: Odbití vrchem jednoruč 

( Zdroj: gudangmalut.blogspot.com [online]. 2020 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: 

http://gudangmalut.blogspot.com/2016/12/cara-mudah-bermain-volly-bagi-pemula.html) 

http://gudangmalut.blogspot.com/2016/12/cara-mudah-bermain-volly-bagi-pemula.html
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Cvičení: 

1. Každý žák si vezme overbal a zkouší si správný odhod. [DP, Metodika minivolejbalu, 

2011]. 

2. Ve dvojicích házíme overbal přes síť, zkoušíme s úkrokem 

3. Žáci zpevní ruku, prsty nejsou roztažené, spíše v prodloužení dlaně, opět využijeme 

nafouknuté balónky, žáci je odbíjí jednoruč vrchem libovolně po tělocvičně. 

4. Nácvik pohybu paže: Lukostřelba [Haník, viděno třemi]. 

5. Na koncové čáře hřiště, předávání tenisového míčku ve stoji přednožném levou, z levé ruky 

předpažené povýš do pravé ruky, míček táhneme podél levé ruky až do zapažení pokrčmo 

v úrovní ramen, poté míček odhodíme co nejdál [Haník, viděno třemi]. 

6. Žáci utvoří zástupy několika družstev a stoupnou si za koncovou čáru hřiště. S balónkem 

první běží k síti, odbije balónek jednoruč vrchem přes síť a na druhé straně chytí, běží zpět 

předat balónek, pokračuje další, vítězí první skupinka, kde se všichni prostřídají 

7. Žák odbije balónek na nahrávače u sítě, ten mu balónek odbije zpět vysoko nad něj, žák 

balónek odbíjí přes síť jednoruč vrchem [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

8. Žák si vezme minivolejbalový míč, jednou rukou pouští k zemi tak, aby se odrazil přibližně 

k jeho pasu, šikovnější rukou ho odbíjí do země (správnou technikou odbití) 

9. Žák drží míč v levé ruce, zatáhne loket a udeří do míče, ten se odrazem o zem a následně o 

zeď vrátí žákovi (můžeme i vystřídat ruce) 

10. Žáci podávají vrchem z koncové čáry hřiště za síť, druhá půlka je za sítí a míč chytá, nebo 

odbíjí prsty nad sebe 

 

5.5  NÁCVIK MINIVOLEJBALU U ŽACTVA ČTVRTÉHO, PÁTÉHO A 

ŠESTÉHO ROČNÍKU 

Tomuto období odpovídá zelený minivolejbal. Žáci se naučí další způsob odbíjení míče – 

obouruč spodem „bagr“, útočný úder a také obrannou techniku – blok. Zopakují si již naučené 

techniky a zkusí nová, těžší cvičení k jejich prohloubení a zautomatizování. Tyto způsoby tvoří 

základy techniky herních činností jednotlivce pro budoucí aktivitu v tomto sportu. Plán je 

v souladu s platnými pravidly minivolejbalu z roku 2020. S pravidly jednotlivých barev jsme 

se již seznámili v teoretické části mé práce, tudíž je již zmiňovat nebudu. Tréninkový plán je 

určen dětem čtvrtého (popřípadě pátého i šestého) ročníku základní školy ve věku 9-11 let. 

[Buchtel, 2017]. 
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5.5.1 NÁCVIK ODBITÍ OBOURUČ SPODEM 

Spodní odbití obouruč tzv.: „bagr“ využíváme především při zpracování rychle a nízko letících 

míčů. Bagr je v mnoha ohledech těžkou technikou, třeba i jen kvůli bolestivosti při dopadu míče 

od předloktí. Při spodním odbití je složitější odhadnout dráhu letu míče a přesnost polohy paží. 

Tento úder je náročnější, oproti vrchnímu odbití prsty, které má blíže chytání míče, na něž jsou 

děti spíše zvyknuté. [Haník, viděno třemi]. 

Správné postavení těla při spodním odbití obouruč by mělo vypadat následovně: Ve střehovém 

postoji - podřep roznožný, váha na špičkách, ruce volně předpažené poníž, nebo k sobě, ve 

střehu vyčkává hráč na míč, pod letící míč se hráč musí dostat oběma nohama do nízkého 

podřepu roznožného, propne lokty a přitiskne předloktí k sobě, dlaněmi vzhůru dá prsty jedné 

ruky přes druhou (malíkovými hranami k sobě), palce k sobě, vznikne mistička, viz Obr. 4, 5., 

ramena jsou vytažená dopředu, míč dopadá doprostřed předloktí, při dopadu míče hráč nehýbe 

pažemi, pouze propne kolena. [Haník, viděno třemi]. 

Cvičení pro jednotlivce 

1. Každý žák si nejdříve sám zkusí správné postavení celého těla, jak bylo popsáno výše, 

napodobuje průběh pohybu ze střehového postoje až do odbití míče (ještě bez míče) 

2. Žák si ve střehovém postoji spodního odbití zkusí držet míč na propnutých předloktích, 

koulí si ho dopředu a dozadu, dělá dřepy, chodí [Haník, viděno třemi]. 

3. Žák propnutými pažemi vyhodí míč do vzduchu, při dopadu na předloktí se jej snaží 

ztlumit tak, aby míč co nejméně odskočil [Haník, viděno třemi]. 

 (Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-09].               

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/attaque.php) 

Obr. 17: Odbití obouruč spodem – pohled zboku 

 (Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-09].               

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/attaque.php) 

Obr. 18: Odbití obouruč spodem – pohled zepředu 

http://www.zonevolley.com/attaque.php
http://www.zonevolley.com/attaque.php
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4. Žák si nadhodí míč nad sebe, nechá ho jednou propadnout mezi předloktími, po odrazu 

míče od země jej odbíjí spodem obouruč nad sebe, chytá a opakuje 

5. Žák odbíjí jednoruč spodem předloktím střídavě z pravé do levé 

6. Žák si nadhodí míč a poté jej odbije bagrem o zeď 

7. Žák odbíjí míč o zeď s dopadem, bez přerušování  

8. Odbíjení o zeď bez dopadu na zem 

9. Žák vyhodí míč nad sebe a zkouší co nejdéle odbíjet bagrem 

Cvičení pro dvojice 

1. Žák zaujímá postavení na bagr, druhý mu drží míč na předloktí, žák napodobuje pohyb jako 

při odbíjení -> propne se v kolenou (nehýbe s rukama) [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

2. Jeden stojí ve střehovém postoji, druhý mu hází míč o zem tak, aby mu po odrazu odskočil 

mezi nohama. Než žákovi proletí míč mezi nohama, nastaví ruce do bagru, rychle dává 

předloktí od sebe a míč tudy proletí na zem. 

3. Žák stojí na pokrčených nohou, hýžděmi se lehce opírá o židli, paže jsou v předpažení, 

připraveny na kontakt s míčem, druhý žák nahazuje míč proti pažím prvního žáka, ten se snaží 

míč odbít s co nejmenším pohybem paží [Haník, viděno třemi]. 

4. Každá dvojice má žíněnku a střídá se na ní, jeden nahazuje, druhý vybírá bagrem a poté 

dopadne břichem na žíněnku 

5. Jeden vybere míč bagrem nad sebe a poté odbije bagrem na druhého, ten opakuje 

6. Jeden stojí zády asi 5,6 metrů daleko od druhého (ten drží míč), v momentě, kdy hráč 

s míčem zakřičí, vyhodí míč (například jméno druhého žáka apod.) a žák co je zády se svižně 

otočí a odbíjí bagrem zpět na házejícího 

7. Odbíjení spodem obouruč na sebe ve vzdálenosti 6 metrů (zkusit variantu s přibližováním 

na 1 metr a odstupem zpět na 6 metrů) 

Cvičení pro skupiny 

1. Žáci se rozprostřou po prostoru hřiště, koukají směrem k síti, kde stojí učitel a ukazuje 

dopředu, dozadu, vlevo, či vpravo, podle toho se žáci budou pohybovat co nejrychleji ve 

střehovém postoji ve pokrčeném postoji cvalem stranou či klusem, udělají alespoň 3-6 kroků 

a poté si rychle připraví ruce na bagr.  

2. Učitel stojí na konci hřiště zády k žákům na druhém konci. Počítá do tří, žáci s míčem běží 

k němu, když se učitel otočí žáci se musí postavit do bagrového postoje i s míčem na 

předloktí. První u učitele vyhrává [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 
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3. Žáci se rozdělí na půlky do obou hřišť, zástupy si stoupnou za útočnou čáru, první odbije 

prsty na prvního z druhého týmu, ostatní již odbíjí bagrem. Po odbití žák vždy pod sítí 

přeběhne k druhému týmu a zařadí se. 

4. Žáci se rozdělí na týmy po 7, hrají vždy dva týmy proti sobě. Jeden tým má míč a odbíjí si 

ho bagrem mezi sebou jak chtějí, druhý tým se míč snaží vzít (také pouze odbitím bagrem). 

Vítězí tým s největším počtem výměn. [Průpravné hry, Velenský]. 

 

5.5.2 NÁCVIK ÚTOČNÉHO ÚDERU  

Jelikož jsme s žáky již prošli nácvikem odbití jednoruč vrchem u podání, lehce navážeme na 

útočný úder. Práce rukou i těla je prakticky stejná. Neboť je podle pravidel umožněno hrát 

útočný úder jednoruč během hry pouze pod vrchní páskou sítě, míč je trefen ve střední až vrchní 

části, stejně jako u servisu. Změní se pouze situace, kdy si u podání míč nadhazují hráči sami, 

kdežto u útočného úderu je míč nahrán spoluhráčem a útočící žák se musí pod míč správně 

dostat, aby ho mohl odbít. Pro praváky platí: dostat se pod míč tak, aby měl letící míč při úderu 

na délku paže, přibližně v postavení vzpažit poníž, stoj přednožný levou, levou ruku předpažit 

do směru odbití, levým ramenem lehce ve směru odbití, zatáhnout loket dozadu (zapažit 

pokrčmo v úrovni ramen), při odhodu/odbití vymrštíme loket dopředu – poté předloktí – 

nakonec zápěstí švihne. (leváci obráceně). Při odbití je u servisu míč udeřen ve střední části. 

V této lekci budeme žáky učit útočný úder ze země. Žák trefuje míč ve střední části, nebo lehce 

ze spodu, takovému stylu odbití říkáme drajv, či lob. Při nácviku můžeme využít mnoha cvičení 

z lekce podání jednoruč vrchem. 

Cvičení  

1. Nácvik pohybu paže: Lukostřelba [Haník, viděno třemi]. 

2. Využijeme vhodná cvičení z lekce podání jednoruč vrchem  

3. Žáci hází se zataženým loktem overbaly co největší silou před sebe 

4. Žák drží v levé ruce před sebou overbal, pravou nacvičuje lukostřelbu i s úderem do 

overbalu  

5. Žák si nadhodí overbal a drajvuje ho do země 

6. Žáci si přes síť hází overbaly ve dvojicích 

7. 2 proti dvěma, odbíjení balónků jednoruč vrchem přes síť 

8. Žák odbije nafouknutý balónek na nahrávače u sítě, ten mu balónek odbije zpět vysoko nad 

něj, žák balónek drajvuje přes síť [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 
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9. Žák si vezme minivolejbalový míč, jednou rukou pouští k zemi tak, aby se odrazil přibližně 

k jeho pasu, šikovnější rukou ho odbíjí do země (správnou technikou odbití) 

10. Žák drží míč v levé ruce, asi 4 metry od stěny, zatáhne loket a udeří do míče, ten se 

odrazem o zem a následně o zeď vrátí žákovi (můžeme i vystřídat ruce) 

11. Ve dvojicích jeden nahazuje míč k síti na druhého, ten drajvuje  

12. Ve dvojicích ve vzdálenosti 5 metrů, po vlastním nadhozu na sebe drajvují, vždy po 

chycení míče ustoupí o krok vzad. [Průpravné hry, Velenský]. 

5.5.3 NÁCVIK OBRANNÉ TECHNIKY – BLOKU 

Při soupeřově úročném úderu může bránící tým zvolit techniku bloku. Obvykle blok provádí 

hráč u sítě. Blokující hráč si hlídá útočícího hráče, v momentě, kdy tento hráč udeří do míče, 

blokující hráč z podřepu dynamicky vyskočí s propnutými nohami a vymrští ruce v místě, kudy 

míč poletí. Blokující žák má před výskokem již připravené paže v pokrčení před sebou, dlaněmi 

k sobě ve výši hrudníku, při výskoku je prudce vzpaží, dlaněmi s roztaženými prsty k soupeři. 

Od sítě je vzdálen přibližně 30-50 cm. Podél sítě se pohybuje úkroky [Športová príprava]. 

Cvičení na rozvoj výskoku a techniky 

1. Skoky jednonož 

2. Skoky sounož ze dřepu 

3. Skoky sounož přes překážky (upravovat výšku dle potřeb a rozvoje) 

4. Skoky přeš švihadlo (vysoký počet) 

(Zdroj: gudangmalut.blogspot.com [online]. 2020 [cit. 2020-03-09]. 

Dostupné z: http://gudangmalut.blogspot.com/2016/12/cara-mudah-

bermain-volly-bagi-pemula.html 

Obr. 19: Blok  

http://gudangmalut.blogspot.com/2016/12/cara-mudah-bermain-volly-bagi-pemula.html
http://gudangmalut.blogspot.com/2016/12/cara-mudah-bermain-volly-bagi-pemula.html
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5. Ve dvojicích: jeden žák stojí na vyvýšeném místě hned u sítě, míč drží ve vzpažení nad 

páskou, druhý žák provádí výskoky a ve vzpažení dlaněmi tlačí za letu na míč z vrchu dolů 

6. Ve dvojicích: jeden žák nahazuje míč z jedné strany sítě tak, aby proletěl těsně nad páskou, 

druhý žák z druhé strany sítě se snaží správně načasovat svůj výskok a letící míč zablokovat – 

odrazit ho od dlaní dolů zpět k prvnímu žáku. Nahazující žák zkouší míč neházet stále na 

jedno místo, ale o kousky ho posouvat. 

7. To samé jako ve cvičení 6., ale blokující se snaží míč dlaněmi odrážet do stran.   

 

5.5.4 SYNCHRONIZACE TECHNIK 

1. Ve dvojicích jeden odbíjí dokola prsty, druhý vrací bagrem, pak se vystřídají 

2. Jeden odbije prudce prsty, druhý přijme bagrem nad sebe a prsty prudce na prvního, znovu 

3. Ve dvojicích jeden odbíjí (lehce) jednoruč spodem/vrchem do zdi, druhý bagrem vybírá 

vysoko nad sebe 

4. Trojice – dva na jedné straně, jeden odbije bagrem na protějšího a běží si stopnout za něj, 

ten míč také odbije před sebe, všichni se střídají a snaží udržet míč co nejdéle ve vzduchu. 

5. Dva proti dvěma ve hřišti, jeden u sítě. Hráči v hřišti odbíjí bagrem na hráče u sítě, ten míč 

odbije prsty na ně zpět a ti ho odbijí bagrem přes síť. Hráč u sítě se pod sítí přemístí do 

druhého hřiště a proces se opakuje. Střídání pozic [DP, Metodika minivolejbalu, 2011]. 

6. Žáci se rozdělí do dvojic, jedna dvojice stojí na příjem, druhá ve druhém hřišti na ně 

podává (Každý 2 podání), přijímající odbije bagrem míč na druhého ze dvojice, ten míč chytí 

a pošle podávajícím, po 4 míčích se přijímající skupinka přemístí na podání a na příjem jde 

jiná skupinka, takto se střídají všechny dvojice 

7. Ve dvojicích na vzdálenost 6 metrů, jeden přihrává prsty, druhý na něj zpět drajvuje, žák 

míč přijme bagrem nad sebe, opakují, střídají se 

8. Žáci utvoří dvojice, jeden prsty nahraje míč vysoko k síti na druhého, ten míč drajvuje do 

druhého hřiště přes síť, dvojice to samé udělá z druhé strany sítě, poté si vymění role, střídání 

dvojic 

9. Žáci se rozdělí do trojic, na hřišti jsou vždy 3 proti třem. Na povel se oba týmy točí 

dokolečka klusem. Učitel vhodí do jednoho z týmů míč, v tom se oba týmy zastaví a hlídá si 

svou oblast. Přijímající hráč bagrem odehraje míč k síti, žák u sítě míč prsty nahrává na 

třetího žáka, ten libovolně odbíjí míč k soupeřům, ti provádí to samé.  Žák u sítě se snaží 

blokovat. Hraje se, dokud míč nespadne, poté se trojice střídají s ostatními.  
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Po odzkoušení několika cvičení ze synchronizace technik zhodnotíme, zdali jsou žáci 

připraveni na hru. Hru uskutečníme podle klasických pravidel zeleného minivolejbalu. 

 

5.6  NÁCVIK MINIVOLEJBALU U ŽACTVA PÁTÉHO, ŠESTÉHO A 

SEDMÉHO ROČNÍKU 

Tomuto období odpovídá modrý minivolejbal. Žáci si zopakují a prohloubí všechny doposud 

naučené techniky. Dalšími a dalšími cvičeními, které budou plnit si volejbalové techniky 

zautomatizují. V této části se zaměřím na zbývající techniky, které je nutné umět před soutěžní, 

či rekreační volejbalovou kariérou. Těmito technikami je náběh na útočný úder spojený se 

smečí, či ulívkou, vybírání míče v pádu, vybírání míče vedle těla a vykrývání. Plán je v souladu 

s platnými pravidly minivolejbalu z roku 2020. S pravidly jednotlivých barev jsme se již 

seznámili v teoretické části mé práce, tudíž je již zmiňovat nebudu. Tréninkový plán je určen 

dětem pátého (popřípadě šestého i sedmého) ročníku základní školy ve věku 10-12 let. [Buchtel, 

2017]. 

5.6.1. NÁCVIK NÁBĚHU NA SMEČ VE SPOJENÍ S ÚDEREM 

Pro maximální účinnost se útočné údery provádí s rozběhem ve výskoku. Hráč se na úder 

rozebíhá třemi kroky: (následující popis je myšlen pro praváky, leváci samozřejmě postupují 

obráceně) všechny tři kroky na sebe dynamicky navazují. Obr. 11 - První (směrový) krok – žák 

zahajuje krok přibližně z útočné čáry po vyhodnocení letu míče, aby si následující sled činností 

správně načasoval. Ze stoje do stoje přednožného levou, zároveň ruce předpažím pokrčmo 

povýš, dlaně uvolněně směrem k sobě. Druhý (brzdící) krok: ze stoje přednožného levou do 

stoje přednožného pravou, zároveň ruce švihem zapažuje. Tento krok je delší, dynamičtější než 

první, zrychluje hráče. Třetí krok: Dostává se levá noha před pravou, ale jedná se o půlkrok. 

Celé chodidlo levé nohy po došlapu je otočené zhruba o 30° - 60° směrem k druhému chodidlu. 

Celé tělo se tak natočí levým bokem k síti. Obě nohy jsou nyní v mírném pokrčení a nastává 

dynamický výskok. Paže se švihem dostávají ze zapažení do vzpažení. Obr. 12 - Pravou rukou 

ve vzduchu hráč předvede lukostřelecký nápřah a švihem udeří rukou ze shora do letícího míče. 

Levá ruka volně automaticky připaží. Hráč doskakuje zhruba 40-90 cm od místa odrazu do 

pokrčení v kolenou.  
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Cvičení:  

Nácvik samotného útočného úderu a podpůrná cvičení jsou uvedena v předchozí lekci 

1. Vyznačíme odrazovou čáru (zhruba 50 cm od sítě) žáci se od ní budou odrážet. První krok 

budou začínat na třímetrové útočné čáře. Předvedeme žákům náběh na smeč, jak je vysvětleno 

výše. Žáci dokola opakují. Toto cvičení je dobré často ze začátku opakovat, aby si žáci kroky 

zautomatizovali. 

2. Žáci provedou rozběh na smeč, ve výskoku jim pod dlaň dáváme nafouknutý balónek, do 

kterého se snaží za letu udeřit. 

3. Žáci z rozběhu hází tenisový míček/overbal přes síť [Haník, učebnice pro trenéry]. 

4. Žáci provedou rozběh, ve výskoku si ve vzpažení předají míček/overbal z levé ruky do 

pravé a odhodí ho švihem za síť [Haník, učebnice pro trenéry].  

5. Žáci provedou rozběh na smeč, ve výskoku jim pod dlaň dáváme minivolejbalový míč, 

snaží se ho trefit ze shora dolů. 

Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-09]. 

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/attaque.php) 

Obr. 20: Smečové kroky 

Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-09]. 

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/attaque.php) 

Obr. 21: Výskok, nápřah a úder do míče 

http://www.zonevolley.com/attaque.php
http://www.zonevolley.com/attaque.php
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6. Speciálně upravený míč – z obou stran jsou vyvrtány dírky (pouze skrz vrchní plášť,) a 

připevněny pružné provázky/gumy. Jeden konec připevněn nahoru na kůl, druhý drží učitel 

v ruce. Žáci s nákrokem míč smečují ve výskoku. 

7. Učitel nahazuje žákům míč k síti a ti se ho snaží po rozběhu zasmečovat 

8. Žáci odbíjí míč nahoře z jedné do druhé ruky – takto pak míč odbijí v rozběhu na útočný 

úder – tzv. „ulívka“. Jedná se zkrácený úder do míče letícího poté nejčastěji za, nebo vedle 

bloku. 

 

5.6.2. VYBÍRÁNÍ MÍČE V PÁDU 

Ve hře nastávají situace, kdy není možné dostat se pod míč nohama, proto existuje možnost 

vybrat míče v pádu. Následující možnosti jsou poměrně složité na provedení a není nutné je 

zařazovat do tréninku, pakliže má učitel pocit, že jej žáci nezvládnou. Jednou z možností je 

například spodní odbití vedle těla – žák složí ruce v klasický bagr, pakliže míč letí prudce 

z jedné z jeho stran ve výši jeho pasu vytočí spojené paže předloktím kolmo proti míči – je 

nutno protočit celý trup, příjem na pravé straně vyžaduje pravé rameno nahoře, levé pod ním 

viz. obr. 13. Variantou této techniky může být spojení s pádem – pakliže míč letí prudce vedle 

nás, ale je příliš daleko a nízko, žák provede mohutný úkrok až do dřepu únožného na danou 

stranu, odbije míč kolmo předloktím obou či jedné paže bližší k míči a pokračuje v trajektorii 

pádu – z dřepu se svalí na bok (parakotoul), přes bok se v rychlosti dotočí na obě nohy a je 

připraven opět ke střehu viz obr. 14, 15. 

 

 

(Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-09]. 

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/defensive.php) 

Obr. 22: Odbití jednoruč spodem vedle těla 

(Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-09]. 

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/defensive.php) 

Obr. 23: Odbití bagrem vedle těla 

http://www.zonevolley.com/defensive.php
http://www.zonevolley.com/defensive.php


 

52 

 

Cvičení 

1. Žáci si nejdříve vyzkouší vyrotovat spojené paže na obě strany  

2. Ve dvojicích s rozestupem 4,5,6 metrů jeden hází míč rovnou dráhou vedle druhého hráče, 

ten míč odbíjí vedle těla bagrem, střídání stran 

3. To samé jako v předchozím cvičení, ale házející míč odbíjí prsty, oba odbíjí, dokud míč 

nespadne 

4. Jeden nahazuje míč na strany vedle druhého, ten míč v pádu vybírá bagrem. 

5. Jeden žák nahazuje míč do stran a dává signál druhému, který je otočen zády, ten se po 

signálu otočí čelem a vybírá míč v pádu bagrem 

6. Jeden ve dvojici nahazuje na druhého prudší míče mírně do stran, druhý je odbíjí v úkroku 

na danou stranu předloktím jedné ruky 

7. To samé jako v 6., ale odbíjet jednoruč spodem v pádu 

Dále je tu možnost pádu vpřed – žák ve skluzu po břiše s jednou vzpaženou rukou položenou 

na zemi dlaní vybírá míč tím, že se odrazí od hřbetu ruky položené na zemi. U tohoto cvičení 

je nutné správně odhadnout dráhu míče, vyžaduje jisté zkušenosti.  

(Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: 

http://www.zonevolley.com/defensive.php) 

Obr. 24: Odbití jednoruč spodem v pádu 

(Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-09]. 

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/defensive.php) 

Obr. 25: Vybírání míče v pádu vpřed 

http://www.zonevolley.com/defensive.php
http://www.zonevolley.com/defensive.php
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Cvičení: 

1. Žáci závodí přes celé hřiště ve sprintu, na obou útočných čarách udělají pád vpřed  

2. Žáci se seřadí do zástupu, učitel hází míče o zem, žák se rozbíhá při dopadu míče a odbíjí 

jej v pádu vpřed hřbetem ruky 

3. Žáci si sami nahazují míč co nejdál, ale aby ho stihli v pádu vpřed po odrazu vybrat opět 

hřbetem ruky 

4. Nahazování míče ve dvojicích, v pádu vpřed  

Jsou tu ještě další možnosti, například kdy míč letí za hráče a ten se nestíhá pod míč dostat, 

může zvolit odbití bagrem za sebe viz obr. 17. Pakliže hráč couvá čelem k letícímu míči, 

může zvolit nadražení míče druhou stranou předloktí, než používáme u bagru viz obr. 18. 

Další možností je odbití prsty s pádem vzad - provede klasicky podle techniky, ale zároveň již 

odbíjí v záklonu, ze kterého je možné jít do kotoulu vzad a do stoje, hned je připraven ve 

střehu.  

 

5.6.3. SYNCHRONIZACE TECHNIK 

1. Učitel stojí před třídou, každý si udělá rozestup a vyčkává ve střehovém postoji. Učitel 

ukazuje vedle sebe – žáci provádí pád stranou, podle směru, kam ukáže. Ukazuje před sebe – 

žáci provedou kotoul vzad. Ukáže za sebe - žáci provedou pád vpřed. Takto učitel žáky 

dostatečně procvičí a rozhýbe před nácvikem všech pádů. 

(Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-09]. 

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/defensive.php) 

Obr. 26: Odbití bagrem za sebe 

(Zdroj: Zone volley [online]. In: . 2008 [cit. 2020-03-09]. 

Dostupné z: http://www.zonevolley.com/defensive.php) 

Obr. 27: Nadražení míče 

http://www.zonevolley.com/defensive.php
http://www.zonevolley.com/defensive.php
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2. Žáci provádí drajv na druhého, ten bagrem odbíjí zpět, žák odbíjí prsty a druhý z nahrávky 

drajvuje. Žáci opakují dokola, každý si v tomto systému vyzkouší všechny činnosti 

3. Ve trojicích, 2 na jedné straně, jeden proti nim 6 metrů. Odbíjení prsty, bagrem i drajvem – 

platí kam odbiješ, tam běžíš 

4. Žáci stojí kolmo na síť, jeden pod sítí – bouchne do míče a z vlastního nadhozu střídá drajv 

a ulívku. Druhý stojí na útočné čáře a při bouchnutí do míče rychle odstupuje alespoň 2-3 

metry dozadu, přijímá bagrem i prsty. 

5. Ve dvojicích – drajv na druhého, ten bagrem přijme nad sebe a drajv opakuje, ten opět 

bagrem přijme nad sebe a drajvuje 

6. Žák odbije prsty na nahrávače k síti, ten nahrává prsty vysoký oblouk, smečař provádí 

rozběh z třímetrové čáry a smečuje. Z druhé strany se postaví blok, smečař se mu snaží 

vyhýbat 

7. Na švédské bedně stojí hráč, ulívá a smečuje za sítí do hřiště, kde přijímají 3 žáci bagrem 

na nahrávače u sítě, ten dává míč do koše ke smečaři 

Po kladném vyhodnocení stavu naučených technik přistoupíme s žáky ke klasické hře 

modrého minivolejbalu. Žáci se snaží využívat všechny naučené techniky. Počítáme body, 

vytýkáme chyby, radíme, jak se v daných situacích zachovat. 

Neboť modrý volejbal již zasahuje do věkové soutěžní kategorie mladšího žactva, můžeme 

dle připravenosti žáků zařadit do hodin tělesné výchovy později i klasický šestkový volejbal. 
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6. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

6.1.  DOTAZNÍK PRO PEDAGOGY 

Dotazníky vyplnilo celkem 20 pedagogů tělesné výchovy z různých základních škol. 

Respondenti obdrželi instrukce v úvodním slovu dotazníku, kompletní tréninkový program a 

v poslední řadě otázku, kde tento program hodnotí.  

Účelem bylo posoudit, zdali je tréninkový program pro cílovou skupinu, tedy pedagogy tělesné 

výchovy, či jiné lektory sportovních kroužků, vyhovující a smysluplný materiál pro nácvik 

minivolejbalu.   

6.2. VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Otázka č. 1: Shledáváte tento tréninkový program jako užitečný pro nácvik minivolejbalu 

v hodinách tělesné výchovy na základních školách? Ocenil/a byste ho jako vhodnou pomůcku 

při hodinách? Pakliže máte jakékoliv výhrady, či poznámky, prosím napište:  

Legenda: 

a) Ano, materiál je užitečný a ocenil/a bych ho při výuce  

b) Nemám problém s výukou minivolejbalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)
90%

b)
10%

a)

b)

Zdroj: vlastní práce 

Graf č. 1: reflexe pedagogů na tréninkový program 
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6.3.  DOTAZNÍK PRO TRENÉRY 

Dotazníky vyplnilo celkem 20 trenérů volejbalu z různých volejbalových institutů. Respondenti 

obdrželi instrukce v úvodním slovu dotazníku, kompletní tréninkový program a v poslední řadě 

otázky, kde tento program hodnotí.  

Cílem bylo zjistit, zdali jsou jednotlivé programy a metody jejich sestavení vyhovující pro 

dosažení adekvátních pohybových schopností u žáků různých věkových kategorií.  

6.3.1 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Otázka č. 1: Shledáváte část tréninkových cvičení ve žluté kategorii minivolejbalu kompletní 

pro dosažení požadovaných výsledků? Chybí vám zde nějaká nevyřčená metoda, technika, či 

postup? Nesouhlasíte s něčím? Napište prosím.  

Legenda:  

a) Program je naprosto vyhovující 

b) Postrádám nácvik cíleného vybírání místa, kam směřovat míč 

c) Postrádám nácvik reakcí na míč (starty) 

d) Postrádám nácvik couvání při vybírání míče 

Otázka č. 2: Shledáváte část tréninkových cvičení v oranžové kategorii minivolejbalu 

kompletní pro dosažení požadovaných výsledků? Chybí vám zde nějaká nevyřčená metoda,  

technika, či postup? Nesouhlasíte s něčím? Napište prosím.  

a)
75%

b)
10%

c)
10%

d)
5%

a)

b)

c)

d)

Zdroj: vlastní práce 

Graf č. 2: vyhodnocení tréninkových cvičení žlutého minivolejbalu 
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Legenda:  

a) Program je naprosto vyhovující 

 

Otázka č. 3: Shledáváte část tréninkových cvičení v červené kategorii minivolejbalu 

kompletní pro dosažení požadovaných výsledků? Chybí vám zde nějaká nevyřčená metoda, 

technika, či postup? Nesouhlasíte s něčím? Napište prosím.  

Legenda:  

a) Program je naprosto vyhovující 

b) Vynechat nácvik manipulace s míčem (dostatečné z předchozích barevných variant) 

a)
100%

a)

Zdroj: vlastní práce 

Graf č. 3: vyhodnocení tréninkových cvičení oranžového minivolejbalu 

a)
90%

b)
10%

a)

b)

Zdroj: vlastní práce 

Graf č. 4: vyhodnocení tréninkových cvičení červeného minivolejbalu 
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Otázka č. 4: Shledáváte část tréninkových cvičení v zelené kategorii minivolejbalu kompletní 

pro dosažení požadovaných výsledků? Chybí vám zde nějaká nevyřčená metoda, technika, či 

postup? Nesouhlasíte s něčím? Napište prosím.  

Legenda: a) Program je naprosto vyhovující 

Otázka č. 5: Shledáváte část tréninkových cvičení v modré kategorii minivolejbalu kompletní 

pro dosažení požadovaných výsledků? Chybí vám zde nějaká nevyřčená metoda, technika, či 

postup? Nesouhlasíte s něčím? Napište prosím.  

Legenda: a) Program je naprosto vyhovující 

a)
100%

a)

Zdroj: vlastní práce 

Graf č. 6: vyhodnocení tréninkových cvičení modrého minivolejbalu 

a)
100%

a)

Zdroj: vlastní práce 

Graf č. 5: vyhodnocení tréninkových cvičení zeleného minivolejbalu 
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Otázka č. 6: Při sestavování tréninkového programu je nutné vycházet z platných pravidel 

minivolejbalu a odborné literatury s tímto tématem spojenou. Souhlasíte? 

Legenda:  

a) Ano souhlasím 

b) Souhlasím, ale přidal/a bych jako další vhodnou metodu získávání informací konzultacemi 

se zkušenými trenéry 

c) Souhlasím, myslím, že by pro sestavování tréninkového plánu bylo pozitivním přínosem 

předchozí praxe v trénování mládeže 

d) Souhlasím, myslím, že pozitivním přínosem by ještě byla skutečnost, že se dotyčný sám 

aktivně věnuje trénování a hře volejbalu 

 

 

 

 

 

 

a)
85%

b)
5%

c)
5%

d)
5%

a)

b)

c)

d)

Zdroj: vlastní práce 

Graf č. 7: metoda sestavování tréninkového programu 
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6.4.  CELKOVÁ ÚSPĚŠNOST TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU 

a) úspěšných bodů  

b) neúspěšných bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)
92%

b)
8%

a)

b)

Zdroj: vlastní práce 

Graf č. 8: celková úspěšnost programu 
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7. DISKUZE 

Volejbalu se aktivně věnuji až od svých 13 let. Do té doby jsem se s ním blíže nesetkala. 

Volejbal není jedním z lehčích sportů, právě naopak. Nácvik základních technik vyžaduje 

dlouhodobý trénink a píli žáka, než může začít hru samotnou. Možná to je důvod, proč se s ním 

na základních školách tak často nesetkáváme, nebo také proto, že učitelé tělesné výchovy 

nejsou s touto náročnou problematikou dobře seznámeni. Navrhuji způsob, jak zařadit 

minivolejbal do tělesné výchovy základních školách a to sestavením jednoduchého programu 

na nácvik základních volejbalových technik u žáků různých věkových skupin.  

Jedním z hlavních cílů této bakalářské práce bylo zjistit názor trenérů volejbalu na mnou 

sestavený tréninkový program nácviku minivolejbalu. Tohoto šetření se účastnilo celkem 20 

trenérů z různých volejbalových klubů v ČR. V dotazníku trenéři hodnotí kvalitu oddílů, které 

zahrnují jednotlivé barevné varianty minivolejbalu podle věku. Hodnotí, zdali jsou vytyčené 

cíle vhodné pro danou skupinu, zdali zahrnuje techniky, nutné k osvojení a metody jejich 

dosažení, zdali je seznam cvičení k nácviku těchto technik dostatečný, srozumitelný a 

adekvátní. Trenéři ve většině případů se sestaveným programem souhlasili, ale jsem ráda, že 

někteří poskytli obohacující výhrady k některým částem.  

Po kompletaci tréninkového programu a vyhodnocení jeho kvality od trenérů jsem zjišťovala, 

zdali tento výukový materiál ocení, či obohatí pedagogy tělesné výchovy ZŠ. Zdali by ho ve 

svých hodinách oni sami využili, zdali je pro ně pochopitelný a je vhodným materiálem do 

jejich vyučovacích hodin . Dotazníkového šetření se účastnilo celkem 20 pedagogů tělesné 

výchovy z různých základních škol ČR. Většina respondentů ohodnotila kladně tento program, 

tím, že by ho ocenili jako vhodnou pomůcku, ze které by čerpali při hodinách, věnovaných 

nácviku minovolejbalu.  

Stanovila jsem si celkem 4 hypotézy, které jsem poté ověřovala dotazníkovou metodou. Pro 

účely zkoumání jsem sestavila 2 různé dotazníky. Jeden pro pedagogy a druhý pro trenéry. Na 

základě jejich výpovědí jsem stanovila úspěšnost tréninkového programu minivolejbalu pro 

žáky základních škol. 
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7.1  VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 

H1: Předpokládám, že alespoň 80% dotázaných pedagogů tělesné výchovy ZŠ bude 

souhlasit s navrhovaným programem jako vhodnou pomůckou při nácviku minivolejbalu 

Tuto hypotézu jsem ověřila pomocí dotazníku pro pedagogy tělesné výchovy několika 

základních škol. Tréninkový program by jako vhodný materiál k výuce minivolejbalu na ZŠ 

ocenilo 90% dotázaných pedagogů. Dva respondenti uvedli, že takový materiál nepotřebují, 

neboť jsou s touto problematikou dobře seznámeni. Z výsledku dotazníku vyplývá, že většina 

pedagogů tělesné výchovy není seznámena s problematikou tréninku minivolejbalu a proto 

ocení tento materiál jako vhodnou pomůcku při jeho nácviku ve vyučovacích hodinách. Lze 

konstatovat, že tato hypotéza se potvrdila 

H2: Předpokládám, že alespoň 80% dotazovaných trenérů souhlasí se zvolenými 

technikami, postupy a metodami, vhodnými k nácviku herních činností minivolejbalu u 

jednotlivých věkových kategorií. 

U programu žlutého minivolejbalu jsem hypotézu ověřila pomocí dotazníku pro trenéry 

volejbalu z různých sportovních klubů. Úspěšnost části nácviku žlutého minivolejbalu je 75%. 

15 respondentů souhlasí a shledává tuto část vhodnou a kompletní pro nácvik všech technik. 

Dva respondenti by doplnili do programu cvičení na nácvik couvání, další dva by doplnili 

nácvik vybírání vhodného místa kam směřovat míč a poslední respondent by přidal cvičení na 

různé reakce na míč a jiné signály. Tato část hypotézy se nepotvrdila. Tuto část tréninkového 

programu bude nutné opravit a doplnit dle výpovědí trenérů. 

U programu oranžového minivolejbalu jsem hypotézu ověřila pomocí dotazníku pro trenéry 

volejbalu z různých sportovních klubů. Úspěšnost části nácviku oranžového minivolejbalu je 

100%. Všichni respondenti souhlasí s výběrem volejbalových technik vhodných pro toto 

období a metodami k jejich osvojení. Tato část hypotézy se potvrdila souhlasem trenérů ze 

100%. Není třeba program dále upravovat. 
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U programu červeného minivolejbalu jsem hypotézu ověřila pomocí dotazníku pro trenéry 

volejbalu z různých sportovních klubů. Úspěšnost části nácviku červeného minivolejbalu je 

90%. 18 z 20 respondentů souhlasí s výběrem volejbalových technik vhodných pro toto období 

a metodami k jejich osvojení. Dva respondenti uvedli, že by do programu nácviku červeného 

minivolejbalu již nezařazovali nácvik manipulace s míčem, neboť to si žáci dostatečně osvojili 

v předchozích barevných variantách v minulých letech. Tato část hypotézy se potvrdila. Na 

této části bude nutné provést několik drobných úprav dle výpovědí trenérů.  

U programu zeleného minivolejbalu jsem hypotézu ověřila pomocí dotazníku pro trenéry 

volejbalu z různých sportovních klubů. Úspěšnost části nácviku zeleného minivolejbalu je 

100%. Všichni respondenti souhlasí s výběrem volejbalových technik vhodných pro toto 

období a metodami k jejich osvojení. Tato část hypotézy se potvrdila souhlasem trenérů ze 

100%. Není třeba program dále upravovat. 

U programu modrého minivolejbalu jsem hypotézu ověřila pomocí dotazníku pro trenéry 

volejbalu z různých sportovních klubů. Úspěšnost části nácviku zeleného minivolejbalu je 

100%. Všichni respondenti souhlasí s výběrem volejbalových technik vhodných pro toto 

období a metodami k jejich osvojení. Tato část hypotézy se potvrdila souhlasem trenérů ze 

100%. Není třeba program dále upravovat. 

H3: Předpokládám, že alespoň 80% trenérů bude souhlasit s názorem, že při sestavování 

tréninkového programu je nutné vycházet z platných pravidel minivolejbalu a odborné 

literatury, která je s tímto tématem spojena. 

Tuto hypotézu jsem ověřila dotazníku pro trenéry volejbalu z různých sportovních klubů. 

S názorem využívat odbornou literaturu a pravidla minivolejbalu při sestavování tréninkového 

programu souhlasí 85% respondentů. Jeden z trenérů souhlasí, ale dodal by jako další možnost 

získávání informací konzultací s odborníky. Další z trenérů souhlasí a podotýká, že by tuto 

práci usnadnila předchozí praxe trénování mládeže. A poslední považuje za pozitivní přínos 

aktivní věnování se trénování a hře volejbalu. Tato hypotéza se potvrdila. Neboť jsem při 

sestavování programu vycházela z pravidel minivolejbalu, odborné literatury a navíc 

konzultovala tuto práci s mnoha zkušenými trenéry a sama se aktivně volejbalu věnuji, splňuji 

tuto hypotézu.  

H4: Předpokládám, že celková úspěšnost v hodnocení tohoto tréninkového plánu 

k nácviku minivolejbalu bude alespoň 80%. 
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Po sečtení kladných procent z předchozích hodnocení vyšla celková úspěšnost tréninkového 

programu minivolejbalu a to 92%. Tato hypotéza se potvrdila. Sestavený program po 

odborném hodnocení trenéry a pedagogy je shledáván jako úspěšný. Po doplnění drobných 

nedostatků bude vhodným materiálem k nácviku minivolejbalu.  

7.2  POROVNÁNÍ  

Vyhledala jsem bakalářskou práci s podobnou tématikou, jaké se věnuji v mé bakalářské práci. 

Je jí BP na téma „Zařazení minivolejbalu do výuky tělesné výchovy na vybraných základních 

školách“ od autorky Lucie Hanákové, 2016 Brno. Při srovnávání této bakalářské práce a mé 

pozorujeme četné rozdíly v pojetí práce. Slečna Hanáková provádí dotazníkový výzkum pouze 

na učitelích základních škol. Zkoumá především jaká je znalost učitelů ohledně minivolejbalu 

a jeho využitelnost v hodinách tělesné výchovy na ZŠ. Řeší problematiku jak zajistit větší 

povědomí a propagaci minivolejbalu pomocí pořádání různých kurzů od ČVS. Kdežto má práce 

nabízí přímo konkrétní výukový program minivolejbalu pro pedagogy tělesné výchovy ZŠ. 

Nabízí seznam technik u jednotlivých věkových kategorií, možnost a metody jejich dosažení 

za pomocí konkrétních cvičení. Výzkum zkoumá kvalitu tohoto programu pomocí dotazníkové 

metody, kde zkušení trenéři hodnotí program. 
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8. ZÁVĚR 

Hlavní myšlenkou a cílem mé práce bylo sestavení aktivit pro jednotlivé ročníky žáků základní 

školy, na které bude možno kdykoliv nahlédnout a inspirovat se jimi, při tvoření tréninkové 

jednotky minivolejbalu, či klasického volejbalu při hodinách tělesné výchovy. Práce byla 

směřována tak, aby ji bylo možné aplikovat již od prvního ročníku základní školy. Jednotlivá 

cvičení jsou strukturována tak, aby byla snadno pochopena i provedena, a to i postupem času 

s navyšující se složitostí technik. Pakliže učitel některé hodiny tělesné výchovy zaměří právě 

na minivolejbal, žáci budou po absolvování všech barevných variant schopni využít všechny 

naučené dovednosti a plynule přejít do rekreační či soutěžní kariéry klasického šestkového 

volejbalu. Snažila jsem se cvičení sestavovat tak, aby žákům poskytla nejen praktické využití, 

ale i zábavu. Svou práci jsem konzultovala s mnoha výbornými a zkušenými trenéry volejbalu 

a myslím, že s jejich znalostmi a informacemi z literatury jsem sestavila kvalitní výukový 

materiál.  

Na základě vypracování teoretické a praktické části jsem splnila stanovené cíle a dospěla 

k těmto závěrům: 

1.) Jak můžeme zařadit nácvik minivolejbalu u žactva prvního stupně na základních 

školách? 

Vhodným tréninkovým programem na nácvik minivolejbalu pro jednotlivé věkové 

kategorie dětí základních škol. Tréninkový program, který jsem sestavila, by jako 

vhodnou a cennou pomůcku při výuce ocenilo 18 z 20 dotázaných pedagogů tělesné 

výchovy různých základních škol. 2 respondenti uvedli, že s touto problematikou jsou již 

dobře seznámeni. 

2.) Jak by měl vypadat plán pro výuku minivolejbalu a jaké techniky by měly být 

vyučovány? 

Plán jsem sestavila dle informací z odborné literatury a pravidel. Následně byl 

vyhodnocen zkušenými trenéry volejbalu. 

Se sestaveným tréninkovým programem pro nácvik žlutého minivolejbalu plně souhlasí 

15 z 20 dotázaných trenérů. Dva respondenti by doplnili do programu cvičení na nácvik 

couvání, další dva by doplnili nácvik vybírání vhodného místa kam směřovat míč a 

poslední respondent by přidal cvičení na různé reakce na míč a jiné signály. 
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Se sestaveným tréninkovým programem pro nácvik oranžového minivolejbalu plně 

souhlasí 20 z 20 dotázaných trenérů. 

Se sestaveným tréninkovým programem pro nácvik červeného minivolejbalu plně 

souhlasí 18 z 20 trenérů. Dva respondenti uvedli, že by do programu nácviku červeného 

minivolejbalu již nezařazovali nácvik manipulace s míčem, neboť to si žáci dostatečně 

osvojili v předchozích barevných variantách v minulých letech.  

Se sestaveným tréninkovým programem pro nácvik zeleného minivolejbalu plně souhlasí 

20 z 20 dotázaných trenérů. 

Se sestaveným tréninkovým programem pro nácvik modrého minivolejbalu plně souhlasí 

20 z 20 dotázaných trenérů. 

3.) Jak a podle čeho postupovat při tvorbě výukového plánu? 

S názorem, vycházet při sestavování tréninkového plánu pro nácvik minivolejbalu 

z platných pravidel minivolejbalu a odborné literatury, která je s tímto tématem spojena, 

souhlasí 17 z 20 dotázaných trenérů.  

4.) Jak posoudit účinnost a kvalitu jednotlivých cvičení a plánu samotného? 

Po vyhodnocení jednotlivých částí tréninkového plánu porovnat kladné a záporné body. 

Celková úspěšnost v hodnocení tohoto tréninkového plánu je 92%. 

Sestavený program po odborném hodnocení trenéry a pedagogy je shledáván jako úspěšný. Po 

doplnění drobných nedostatků bude vhodným materiálem pro pedagogy, či trenéry vyučující 

minivolejbal, kteří nejsou s tímto poměrně mladým volejbalovým odvětvím dostatečně 

seznámeni.  
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12.  PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Dotazník pro pedagogy tělesné výchovy základních škol: 

Dotazník k BP „Zařazení minivolejbalu na základní školy“ 

Dobrý den, byla bych velmi ráda, když byste věnovali pár minut svého času při vyplňování 

dotazníku vztahujícího se k mé bakalářské práci na téma "Zařazení minivolejbalu do hodin 

tělesné výchovy na základních školách".  

Ve zkratce, cílem mé práce bylo sestavit tréninkový program na nácvik minivolejbalu. Tento 

materiál má sloužit jako učební pomůcka pedagogům TV na základních školách, či trenérům 

minivolejbalu.  

V části výzkumu zjišťuji, zda-li by tento tréninkový plán ocenili pedagogové TV základních 

škol, kteří by ve svých hodinách chtěli minivolejbal s žáky nacvičovat, ale nejsou s touto 

problematikou dobře seznámeni. 

Níže přikládám tréninkový program (přiložila jsem část programu z této bakalářské práce 

v rozmezí stran 24-52). Po přečetní prosím o vyplnění otázky, vztahující se k textu.  

Děkuji 

Otázka č. 1: Shledáváte tento tréninkový program jako užitečný pro nácvik minivolejbalu 

v hodinách tělesné výchovy na základních školách? Ocenil/a byste ho jako vhodnou pomůcku 

při hodinách? Pakliže máte jakékoliv výhrady, či poznámky, prosím napište: 

a) Ano, materiál bych ocenil/a 

b) Jiná odpověď 

 

Příloha č. 2 – Dotazník pro trenéry volejbalu 

Dotazník k BP „Zařazení minivolejbalu na základní školy“ 

Dobrý den, byla bych velmi ráda, když byste věnovali pár minut svého času při vyplňování 

dotazníku vztahujícího se k mé bakalářské práci na téma "Zařazení minivolejbalu do hodin 

tělesné výchovy na základních školách".  
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Ve zkratce, cílem mé práce bylo sestavit tréninkový program na nácvik minivolejbalu. Tento 

materiál má sloužit jako učební pomůcka pedagogům TV na základních školách, či trenérům 

minivolejbalu.  

Ve výzkumné části zjišťuji kvalitu, správnost a celistvost tréninkového programu a to pomocí 

dotazníkového šetření. Tento dotazník je určen trenérům volejbalu.  

Níže přikládám tréninkový program (přiložila jsem část programu z této bakalářské práce 

v rozmezí stran 24-52). Po přečetní prosím o vyplnění otázek, vztahujících se k textu.  

Děkuji 

Otázka č. 1: Shledáváte část tréninkových cvičení ve žluté kategorii minivolejbalu kompletní 

pro dosažení požadovaných výsledků? Chybí vám zde nějaká nevyřčená metoda, technika, či 

postup? Nesouhlasíte s něčím? Napište prosím.  

a) Ano, souhlasím 

b) Jiná odpověď 

 

Otázka č. 2: Shledáváte část tréninkových cvičení v oranžové kategorii minivolejbalu 

kompletní pro dosažení požadovaných výsledků? Chybí vám zde nějaká nevyřčená metoda,  

technika, či postup? Nesouhlasíte s něčím? Napište prosím.  

a) Ano, souhlasím 

b) Jiná odpověď 

 

Otázka č. 3: Shledáváte část tréninkových cvičení v červené kategorii minivolejbalu 

kompletní pro dosažení požadovaných výsledků? Chybí vám zde nějaká nevyřčená metoda, 

technika, či postup? Nesouhlasíte s něčím? Napište prosím 

a) Ano, souhlasím 

b) Jiná odpověď 
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Otázka č. 4: Shledáváte část tréninkových cvičení v zelené kategorii minivolejbalu 

kompletní pro dosažení požadovaných výsledků? Chybí vám zde nějaká nevyřčená metoda, 

technika, či postup? Nesouhlasíte s něčím? Napište prosím 

a) Ano, souhlasím 

b) Jiná odpověď 

 

Otázka č. 5: Shledáváte část tréninkových cvičení v modré kategorii minivolejbalu 

kompletní pro dosažení požadovaných výsledků? Chybí vám zde nějaká nevyřčená metoda, 

technika, či postup? Nesouhlasíte s něčím? Napište prosím 

a) Ano, souhlasím 

b) Jiná odpověď 

 

Otázka č. 6: Při sestavování tréninkového programu je nutné vycházet z platných pravidel 

minivolejbalu a odborné literatury s tímto tématem spojenou. Souhlasíte? 

a) Ano, souhlasím 

b) Jiná odpověď 

 

 

 

 

 

 

 


