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Abstrakt 

 

Název práce: Vliv volejbalu na sportovní a po sportovní život hráček 

 

Cíle práce: Cílem této práce je zjistit uceleným způsobem do jaké míry ovlivňuje hráčky 

dlouhodobé působení ve výkonnostním volejbalovém týmu, jak ovlivňuje psychosomatický 

stav hráček a případný vliv hry na život hráčky i po ukončení sportovní kariéry. 

 

Metody: Práce využívá mnoho-případové exploratorní studie se sběrem dat prostřednictvím 

dotazníkových strukturovaných formulářů a doplňujících pohovorů. Jedná se o kvalitativní 

výzkum. Výzkumu se zúčastnilo celkem 60 respondentek. Získaná data byla zkoumána 

metodou tematické analýzy. Jako výstupní forma byly použity tabulky a doprovodné zprávy, 

formulující zkoumané jevy a propojující výzkum s teoretickou částí práce.  

 

Výsledky: Shromážděná data svým významem zvýraznila důležitost respektování všech 

stránek osobností hráček. Potvrdila důležitost harmonie mezi fyzickou a psychickou stránkou 

přístupu k tréninku a hře a zdůraznila tak psychosomatickou jednotu, která musí být trenérem 

respektována, pokud má jako cíl špičkovou hru týmu jako celku. Výzkum dále potvrdil, že 

zázemí hráček spočívá nejen v širším sociálním kontextu ostatních hráček, ale především 

v podpoře rodiny a partnerů. 

 

Klíčová slova: volejbal, výkonnostní, stres, herní činnosti, psychosomatický vliv, motivace pro 

hru, pocit vyhoření, mentalita hráček, zranění, trvalé následky 

 



 

 

Abstract 

 

Title: The influence of volleyball on sports and after sports life of players 

 

Objectives: The aim of this work is to find out in a comprehensive way the extent to which 

players are affected by long-term performance in an active volleyball team, how it affects the 

psychosomatic state of players and the possible impact of the game on the life of the player 

even after their sports career. 

 

Methods: The thesis uses many-case exploratory studies with data collection through 

structured questionnaire forms and supplementary interviews. A total of 60 respondents 

participated in this qualitative research. The obtained data was examined by using the thematic 

analysis method. Tables and accompanying reports were used as an output form, formulating 

the researched phenomena and connecting the research with the theoretical part of the work. 

 

Results: The collected data emphasized the importance of respecting the personalities of the 

players in all aspects. They confirmed the importance of harmony between the physical and 

mental aspects of the approach to training and game, and thus emphasized the psychosomatic 

unity that must be respected by the coach if the goal is a top notch game of the team as a whole. 

The research further confirmed that the background of the players lies not only in the broader 

social context of other players, but above all in the support of the family and partners. 

 

Keywords: volleyball, performance, stress, game activities, psychosomatic influence, 

motivation for the game, feeling burned out, mentality of players, injuries, permanent 

consequences 
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1 Úvod 

 Volejbal je pravděpodobně jedním z nejrozšířenějších sportů na světě. Důvodem jsou 

snadno pochopitelná pravidla, poměrně nenáročné potřebné vybavení a společenský charakter 

tohoto sportu, který vylučuje agresivní kontakty mezi hráči a upřednostňuje kolektivní 

spolupráci a „fair-play“. Aby hra dávala smysl, je zapotřebí určité kolektivní kázně, disciplíny 

a pocitu sounáležitosti s týmem. Takový sport přináší radost ze hry, z aktivního pohybu a 

individuálně i radost ze zvládnutí určité, ne zrovna jednoduché, dovednosti. Jako náročný sport 

je volejbal i významným sportovním výkonem se vším všudy, co tento pojem znamená. 

Volejbal často vyžaduje zvládnutí i velmi složitých opakovaných pohybů a fyzických akcí. Na 

volejbalu je přitažlivé, že v jeho hře lze postupovat cestou zvyšování fyzické zdatnosti a 

zlepšování dovednosti hry podle individuálních schopností sportovce, aniž by to mělo negativní 

účinek na prožitek ze hry. Výkonnostní volejbal je však sportem pro pečlivě vybrané týmy, 

které mají souměřitelné fyzické, technické i psychické schopnosti, kterými rekreační 

volejbalisté vládnou pouze v omezené míře. 

   Podle písemných pramenů vznikl volejbal na Holyoakské koleji, (Springfield, 

Massatchusets, USA, 1895), kde její ředitel a profesor tělesné výchovy,  W.G.Morgan, chtěl 

nahradit málo emocionální gymnastické cvičení přitažlivější formou tělesné činnosti. Nechal 

tedy v tělocvičně, jejíž cvičební plochu rozdělil na dvě poloviny, přehazovat studenty 

basketbalový míč z jedné poloviny na druhou. V roce 1895 ve Springfieldu v Massachusetts 

(USA) byla tato hra, po předvedení ředitelům YMCA, přejmenována na to volley ball. Těžký 

basketbalový míč nahradila nejprve prázdná gumová duše a později speciální míč, 

zkonstruovaný speciálně pro tuto hru. Od roku 1896 dostává tato hra určitá jasná herní pravidla 

a řád, který upřesnil J.J.Cameron. (Buchtel, 2006)1 

 

 

 

                                                 

1 BUCHTEL, J., Teorie a didaktika volejbalu. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1011-6. 
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2 Obecná teoretická východiska  

 V první části práce je věnována charakteristice volejbalu, jako kolektivní hře, její 

technikou a taktikou. Popisuji také různé herní situace a vnější činitele hry. Tato část má za 

úkol představit organizační složitost volejbalu a vytvořit podklad pro analyzování 

psychosomatických souvislostí hry. Ve druhé části se zabývám organizací pohybového aparátu, 

nutného pro zajištění polohy a pohybu, jako východiska pro pochopení dějů, které se odehrávají 

uvnitř těla při zátěži. Součástí je i přehled zapojení svalových skupin při hře. Třetí část chce 

nastínit fyzickou náročnost a zatížení organismu hráčky volejbalu, zapojení jednotlivých 

svalových skupin při výkonu. Také zmiňuji úrazy a poškození, která mohou při volejbalové hře 

nastat. Čtvrtá část je věnována psychosomatickým souvislostem hry, osobnostem hráček a 

osobnosti trenéra, mentálním tréninkovým metodám a mužskému a ženskému přístupu ke hře i 

trenérské práci. Pátá část se zabývá situacemi a stavy, které nastanou u hráček po ukončení 

jejich aktivní volejbalové činnosti. Také je určitým pohledem do sociální pozice hráčky po 

ukončení kariéry.  

 Ve výzkumné části kladu otázky pro realizaci výzkumu, sestavuji hypotézy a 

předkládám a hodnotím pomocí dotazníkové ankety určité hypotézy. Na závěr práce hodnotím 

postup výzkumu a výsledky jím dosažené.  

 

2.1 Charakteristika volejbalu 

 Volejbal hrají dvě družstva na hřišti určitých přesných rozměrů, které je rozděleno sítí, 

umístěné v určité přesné výši. Ve hře je vždy šest hráčů každého družstva. Obě družstva mohou 

provést během setu maximálně šest střídání, kromě hráče, zvaného „libero“, který může 

vyměnit kteréhokoli hráče zadní řady, kolikrát chce, aniž by to bylo započítáno do střídání 

týmu. Celé utkání se hraje na dva nebo tři vítězné sety. Jednotlivé sety se hrají na 25 bodů, 

kromě 5. setu, který se hraje na 15 bodů. V případě nerozhodného stavu 24 : 24 se hraje tak 

dlouho, dokud nedojde k dvoubodovému rozdílnému výsledku. Účelem hry je poslat míč přes 

síť na zem do pole soupeře a zabránit soupeřově snaze o totéž. Každé družstvo má právo na tři 

odbití a to i po doteku bloku, aby vrátilo míč soupeři. 
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Tabulka č. 1 Rozměry volejbalového hřiště 

 

 V průběhu utkání se obě družstva většinou pravidelně střídají v kontrole nad míčem. 

Podle toho, v jakém vztahu k míči soupeřící družstva jsou, mají-li jej pod svou kontrolou nebo 

ne, lze utkání rozdělit na úseky hry. Nejčastějším typem herního schématu je situace, kdy jedno 

z družstev má míč pod kontrolou a druhé ne. Tyto úseky se zrcadlově střídají. Také se ovšem 

vyskytují úseky hry, kdy obě mužstva míč kontrolují zároveň, např. současný blok dvou 

protihráčů a úseky hry, kdy přehled o míči nemá žádné družstvo, např. při vybrání prudké smeče 

od soupeře po které následují další dvě vybrání. Z toho vyplývá, že pro hru samotnou nestačí 

prosté odbíjení míče na stranu soupeře.  
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Tabulka č. 2 Tabulka členění děje volejbalového utkání 

 

2.1.1 Herní situace a jejich řešení, vnitřní a vnější činitelé 

 Významnou část setu tvoří herní situace. Herní situace vychází z předchozí činnosti 

hráčů obou družstev. Herní situace jsou vymezeny určitými faktory a jejich vzájemnými vztahy. 

Jsou to především: 

Vnitřní činitelé hry: 

- postoj a postavení hráčů, spoluhráčů i protihráčů 

- parametry letu míče, jako například rychlost, směr a výška 

- počet provedených nebo ještě možných odbití míče 

- kvalita výkonu a výkonnosti spoluhráčů i protihráčů 

Vnější činitelé hry: 

- herní volejbalové dovednosti spoluhráčů a protihráčů 

- důležitost a bodový stav setu 

- herní prostředí 

 - práce rozhodčího 

   

 Podle Buchtela2 jsou herní situace řešeny týmově, skupinově i individuálně.  

                                                 

2BUCHTEL, J., Teorie a didaktika volejbalu. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1011-6.  
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 Skupinové řešení herních situací znamená vzájemnou spolupráci dvou až šesti hráčů, 

kterou označujeme jako herní kombinace. Celé utkání se pak skládá z navzájem na sebe 

navazujících herních kombinací, z nichž každá plní určitý taktický záměr a má neopakovatelný 

průběh. (Buchtel, 2011)3  

 Individuální řešení herních situací je založeno na komplexu činností a pohybů s míčem, 

které vědomě koná hráč ve vztahu k ostatním spoluhráčům i protihráčům. Individuální herní 

činnost má dvě navzájem neoddělitelné herní stránky: technickou a taktickou. Technická 

stránka je způsob provedení pohybové činnosti. Taktická stránka znamená výběr a realizaci za 

dané situace nejvýhodnějšího individuálního řešení herní situace. 

(Buchtel, 2011)  

 

2.1.2 Formy volejbalu 

 Rekreační volejbal hrají lidé především pro radost z pohybu a prožitků, které jim tato 

hra přináší. Výkon není hlavním cílem hry. 

 Výkonnostní volejbal má za cíl dosažení co nejlepších výsledků v utkání a touha po 

aktivní zábavě je další nadstavbovou motivací hráčů. 

 Buchtel uvádí, že nezbytnou podmínkou hry na vysoké úrovni je dokonale fungující 

pohybový aparát ve spolupráci s vyrovnanou psychikou hráče. Volejbal ovšem není hra 

primárně určená profesionálním sportovcům. Kromě rekreačního volejbalu, kterým se zabývají 

sportovci na nejrůznějších sportovně výkonnostních úrovních a nejrůznějších fyzických a 

psychických předpokladů, se volejbalem zabývají i sportovci s určitým zdravotním, tělesným 

handicapem. V tomto rozsahu sportu rozlišujeme také volejbal tělesně postižených ve stoji i 

v sedě, volejbal neslyšících a volejbal mentálně postižených.  

(Buchtel, 2005)4  

 

 

                                                 

3 BUCHTEL, J., EJEM, M., VORÁLEK, R., (2011), Trénink volejbalu, PRAHA: Nakladatelství Karolinum, 

Praha 1, Ovocný trh 3, ISBN 978-80-246-1967-5 
4 BUCHTEL, J., a kol., (2005), Teorie a didaktika volejbalu, PRAHA:  

Nakladatelství Karolinum, Praha 1, Ovocný trh 3, ISBN 80-246-1011-6 
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2.1.3 Technicko taktický základ volejbalu 

 Výkonnostní volejbal téměř výhradně používá taktický systém 1 – 5, s jedním 

nahrávačem. Ojedinělé je družstvo Kuby, které hraje v systému 2 – 4. Systém 1 – 5 využívá 

práce jednoho nahrávače, jednoho univerzála dvou smečařů a dvou blokařů.  Sedmým hráčem, 

který pravidelně zasahuje do hry je libero. Každý z těchto specialistů má předem určené úkoly. 

(Buchtel, Ejem, Vorálek, 2011)5 

 

2.1.4 Herní činnosti ve volejbalu 

 Nahrávač je tvůrcem hry a po dohodě s jednotlivými hráči určuje druh zakončení 

vybraných útočných herních kombinací. Sám útočí jen velmi zřídka. Většinu nahrávek provádí 

ve výskoku. Ovládá všechny druhy rychlých nahrávek k útoku prvním a druhým sledem do 

různých směrů a vzdáleností. Nahrávač by měl umět nahrát vysokou nahrávku před i za sebe, 

na libovolnou vzdálenost v různém úhlu. Nahrávač by měl být technicky nejlepším hráčem 

v poli.  

 Nahrávač musí být vůdčím členem družstva a jeho vlastnosti se musí projevit i vůči 

ostatním členům mužstva. Nahrávač povzbuzuje a podporuje slovy i gesty celý tým.  

(Buchtel, Ejem, Vorálek, 2011) 6 

 Univerzál by měl být druhým nejvyšším nebo stejně vysokým hráčem jako specialista 

blokař. Při zakončování útočných kombinací má obvykle největší četnost smečů ze všech hráčů. 

Musí ovládat smeč z dlouhých i zkrácených vystřelených nahrávek u sítě. Ve většině případů 

se neúčastní příjmu podání. V obraně na síti musí univerzál umět blokovat v krajních zónách a 

také zakládá dvojblok či trojblok. Univerzál patří obvykle mezi klíčové hráče mužstva.  

(Buchtel, Ejem, Vorálek, 2011) 

 Smečař většinou zakončuje útočné kombinace vedené z druhého sledu. Smečař musí 

bezpečně ovládat útok z různých nahrávek z pole, prováděných nahrávačem nebo kterýmkoli 

z hráčů po špatném příjmu. V obraně u sítě staví či zakládá, dvoj nebo trojblok. V obraně 

v zadní části hřiště by smečař měl umět úspěšně vybírat prudké smeče, letící od soupeře mimo 

                                                 

5BUCHTEL, J., EJEM, M., VORÁLEK, R., (2011), Trénink volejbalu, PRAHA: Nakladatelství Karolinum, 

Praha 1, Ovocný trh 3, ISBN 978-80-246-1967-5 
6BUCHTEL, J., EJEM, M., VORÁLEK, R., (2011), Trénink volejbalu, PRAHA: Nakladatelství Karolinum, 

Praha 1, Ovocný trh 3, ISBN 978-80-246-1967-5 

. 
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blok, případně ulité za blok. Další důležitou funkcí smečaře je ovládat kvalitní příjem podání. 

(Buchtel, Ejem, Vorálek, 2011)7 

 Blokař by měl být nejvyšším hráčem týmu, často až nad 200cm výšky. Blokař, hrající 

u sítě, se často musí přemístit a provést blok na poslední chvíli. V takové situaci nemůže 

kvalitně provést maximální výskok s dostatečným přesahem nad síť. V obraně je blokař 

základní postavou hry u sítě. Musí umět zablokovat jednoblokem smeč soupeře přímo před sebe 

nebo otočkou doleva či doprava. Blokař umí přečíst hru soupeře a dokáže blokovat smeč 

soupeře z tandemové nahrávky. Zároveň musí být dost rychlý na postavení dvojbloku při 

rychlejší nahrávce. Nejčastěji vybírá smeče soupeře, směřující po lajně do zadního pole. 

(Buchtel, Ejem, Vorálek, 2011) 

 Libero musí perfektně ovládat příjem podání ve všech třech zadních zónách. Výhradně 

libero zpracovává takzvané míče zadarmo, které neletí od soupeře velkou rychlostí. Libero také 

připravuje útok. Libero musí umět nahrát na smeč obouruč spodem z obranného pásma a 

odbitím vrchem nebo spodem z obranného pásma. Libero musí mít pro svou práci dokonale 

zvládnutou obratnost a prostorovou orientaci.  

 Organizuje obranu, upřesňuje, případně mění rozestavení hráčů, což klade vysoké 

nároky na stabilitu jeho psychiky. V současné době je libero spolu s nahrávačem 

nejdůležitějším hráčem v družstvu.  

(Buchtel, Ejem, Vorálek, 2011) 

 Z uvedeného technicko - taktického základu lze určit, že volejbal je složitá hra, velmi 

náročná na soustředění. Samozřejmostí hráče je i velmi dobrá sportovní fyzická kondice. 

Jakékoli porušení pozornosti nebo domluvených herních takticko-technických postupů, může 

být příčinou krizových situací, ve smyslu změny hry z bezkontaktní na kontaktní. Systém hry 

připouští sice kontakt náhodný, ale právě kvůli nepředvídatelnosti účinků takového kontaktu, 

nemůže být hráč na náhlou změnu systému hry připraven. Pak přichází na řadu důsledek ve 

formě případných zranění nebo poškození, bez ohledu na úspěšnost nebo neúspěšnost 

probíhající hry. Nepříjemným důsledkem jakékoli nepředvídatelné a předem nepřipravené 

krizové situace je i změna psychického stavu jednotlivých hráček i celého týmu.  

                                                 

7 BUCHTEL, J., EJEM, M., VORÁLEK, R., (2011), Trénink volejbalu, PRAHA: Nakladatelství Karolinum, 

Praha 1, Ovocný trh 3, ISBN 978-80-246-1967-5 
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2.1.5 Základní předpoklady ovlivňující hru 

Hru hráče ovlivňuje osm základních předpokladů. Je to technika hry, kondice organismu, 

taktika a psychika hráče, koordinační schopnosti pohybového systému, lidské vlastnosti, stavba 

těla a regenerace. 

 Technika je základní složkou volejbalové hry a trvá velmi dlouho, nežli je dokonale 

zvládnutá na vrcholové úrovni. Technika hry se týká útoku, blokování, podání, nahrávky, 

přihrávky a obrany v poli. 

 Kondice organismu má kořeny ve sportování od dětského věku. Volejbalista se 

zaměřuje především na jednotlivé aspekty kondice, jako jsou rychlost, síla a vytrvalost.  

 Rychlost můžeme rozdělit na dovednost motorickou, reakční, pohybovou a silovou. 

Zvláštní kategorií je rychlostní vytrvalost. 

 Složka síly bývá chápána jako síla odrazová, reaktivní a rychlostní – startovní a 

explozívní síla a síla úderu, rychlostně silová vytrvalost, úderová a odrazová vytrvalost. 

 Vytrvalost bývá chápána především jako herní vytrvalost, schopnost podávat nejvyšší 

výkon po celou dobu hry. 

 Taktika je dělena jako individuální, skupinová, ve formě schopnosti koncipovat 

operativně při hře útočné, blokařské a přihrávající formace. Typem týmové taktiky je 

akceptování a využívání herních systémů a blokařských a obranných formací. 

 Psychika významně ovlivňuje výkon volejbalisty. Zahrnuje především motivaci ke hře, 

dovednost koncentrace a udržení pozornosti, zvládání stresu, vidinu cíle a cílevědomé jednání 

ve hře, sebedůvěra a zvládnutí určité herní rutiny. 

 Koordinace je pohybová schopnost provádět komplikované a koordinované pohyby, 

při neočekávaně se měnících herních situacích. 

 V týmovém sportu se vytváří především pozitivní lidské vlastnosti, pracovitost a 

přátelskost. 

 Stavba těla je důležitým elementem výbavy volejbalisty. Lidé s vysokou stavbou těla 

jsou ve výhodě. Stavbu těla ovšem můžeme ovlivňovat tréninkem. 

 Regenerace je nutnou složkou výkonnostního volejbalu. Začíná spánkem, vyváženou 

stravou a promyšleným pitným režimem. Po výkonu je zapotřebí také masáží, aquaterapie 

včetně vířivky a bazénu.  
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 Stejně jako fyzická rehabilitace je důležitá i mentální příprava volejbalisty. 

(volleycountry.com)8  

 

3 Zatížení organismu při výkonnostním volejbalu 

 Ve výkonnostním volejbalu je každý hráč nucen podávat co největší výkon pro družstvo 

a prvek individuální soutěživosti se ze hry postupně vytrácí. 

 Prostřednictvím výkonu sportovec překonává soupeře i sám sebe. Neustále svůj výkon 

se soupeři porovnává. Nejlepší výkon, jakého je sportovec schopen, bývá měřítkem sportovní 

výkonnosti, která je porovnávána ve výsledcích soutěží. Dlouhodobé formování a zlepšování 

výkonnosti sportovce je výsledkem přirozeného růstu a vývoje sportovce, vlivů prostředí a 

vlastního sportovního tréninku. (Dovalil, 2002)9 

 Volejbal je nekontaktním sportem. Přímý fyzický kontakt není podle pravidel hry 

žádoucí. Z herních situací, které samotnou hru řeší, vyplývá, že k určitému fyzickému kontaktu 

docházet mezi hráči musí. Hlavně na síti, kde dochází k častým zraněním, zejména dolních 

končetin při doskoku a horních končetin při blocích. Extrémní případy zranění popisují také 

určitá zranění obličeje, dané náhodným, neúmyslným kontaktem s protihráčem nebo zásahem 

míče do obličeje. Pravidla však takovou hru netolerují, takže tato zranění jsou většinou 

náhodná. Pro hru je výborná fyzická kondice a dobře ovládaná obratná hybnost stejně důležitá, 

jako psychická stabilita hráček.  

 

3.1 Lokomoční a posturální funkce a obratná hybnost 

Lokomoční a posturální funkce mají podobu automatických reakcí a za normálních 

okolností probíhají zcela podvědomě, dají se však řídit i vědomě volní cestou. Obratná hybnost 

i komunikace vyžaduje větší účast vědomí, ale dají se zautomatizovat, takže mohou probíhat 

s minimální kontrolou vědomí (řízení motorového vozidla, ovládání klávesnice, pletení, hra na 

klavír). Obratné pohyby nejsou geneticky fixovány, jako pohyby posturální. Existují však určité 

vlohy pro některý druh obratné činnosti, které lze rozšířit a posílit učením. (Véle, 2006)10 

                                                 

8 Dostupné z: https://volleycountry.com/cz/trenink/8-elementu-volejbalove-hrace-co-ovlivnuje-vykon-

volejbalisty 

9 DOVALIL, J., Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-7605. 
10

VÉLE, F., (2006) Kineziologie – Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii 

poruch pohybové soustavy, Triton, Vykáňská 5, 100 00 PRAHA 10, www.triton-books.cz, ISBN 80-7254-837-9   

https://volleycountry.com/cz/trenink/8-elementu-volejbalove-hrace-co-ovlivnuje-vykon-volejbalisty
https://volleycountry.com/cz/trenink/8-elementu-volejbalove-hrace-co-ovlivnuje-vykon-volejbalisty
http://www.triton-books.cz/


18 

 

Pro obratný pohyb je zapotřebí rozsáhlé operační paměti. Pokud není paměťový obraz 

opakovaně oživován, ztrácí postupně kvalitu pozvolným výpadkem detailů, charakteristických 

pro obratnost. Paměťový obraz obratných úkonů je potřeba rozšiřovat cvičením. Proto musí 

sportovec trvale cvičit, aby se udržoval v dokonalé kondici, o které rozhoduje především 

citlivější nervový aparát. O konečném efektu rozhoduje nejen síla, ale i přesná výchozí poloha 

a dokonale časovaný moment akce, který je řízen z centrálního nervového systému.  

 (Véle, 2006)11 

Obratná i sdělovací motorika mají významný vztah k intelektu a dobré paměti, pro 

velkou šíři úkonů a jejich kombinací. Pro vznik obratného pohybu je nutné podrobné zvládnutí 

časoprostoru, ve kterém se bude pohyb provádět. Poznání okolního prostoru umožňuje zrak 

stereoskopií, popřípadě perspektivou.  

(Véle, 2006) 

Z uvedeného vyplývá, že volejbal vyžaduje od každého sportovce velké psychické úsilí 

a fyzický výkon pro získání dokonalých dovedností a po celou dobu aktivní činnosti v družstvu 

vyžaduje od sportovce neustálé opakování dovedností a jejich zlepšování a posilování. Ve 

chvíli, kdy sportovec vysadí trénink nebo celou tréninkovou řadu, nezačíná tam, kde skončil, 

ale musí se ve svém úsilí vrátit dále a navázat na tréninkovou řadu, kterou úspěšně zvládá. 

Tento fakt klade na osobnost volejbalisty velké nároky ohledně motivace a vůle. Často je možné 

od hráček slyšet, že volejbal je celý jejich život. Stejně, jako u jiných sportů, hraných ve 

výkonnostní podobě, sportovní trénink zabírá většinu jejich volného času a volejbal se tak 

opravdu stává pro hráčku vším, včetně určitého „návyku“, nezabývat se v myšlenkách prakticky 

ničím jiným.  

 

3.2 Zapojení svalových skupin a svalů při jednotlivých herních situacích 

 Podle Dylevského12 je výkonnostní volejbal dynamický sport s velkými nároky na 

rychlost, výbušnost pohybu a vytrvalost celého pohybového systému. Při vrcholovém volejbalu 

jsou namáhány především oblasti dolních končetin, ramenního pletence a celého svalového 

systému horních končetin a hlubokého stabilizačního systému páteře. 

                                                 

11 VÉLE, F., Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch 

pohybové soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9. 
12 DYLEVSKÝ, I., Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-258-1. 
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 Pokud jde o dolní končetiny jejich přetěžování má příčinu v častých výskocích na síť, 

výskocích při podání a pohybu po hřišti s výraznou dynamikou změny směru pohybu. Při 

výskoku se zatěžují především svaly hýžďové, čtyřhlavý sval stehenní a tříhlavý sval lýtkový. 

Nejvíce zatěžované oblasti jsou Achillovy šlachy, hlezenní a kolenní klouby,  

šlachy flexorů nohy při odrazech, vazivový aparát nohy, úpony svalů na bérci, vrchol pately a 

svalstvo stehna. 

(Dylevský, 1997)   

 

3.3 Zranění pohybového aparátu při volejbalu s důrazem na herní situace 

 Z jednotlivých herních situací vyplývá, že i když je snahou všech hráček vyhnout se 

zraněním, není možné hrát výkonnostní volejbal bez určitých rizik. Příčiny zranění bývají různé 

a často bývají důsledkem nedostatečné přípravy na hru, ať už krátkodobé, těsně před zátěží 

nebo dlouhodobé při tréninku. Technicky nesprávné nebo ukvapené řešení jednotlivých herní 

situací je často příčinou určitých specifických poranění. 

 

3.3.1 Potíže se zraněním prstů při blokování13  

 Akutní poranění: 

 Zlomeniny 

Nejčastější jsou zlomeniny 2. až 5. prstu. V současné době je na zlomeninu prstů 

pohlíženo jako na poranění měkkých tkání s porušením kontinuity kostí. Poranění měkkých 

tkání u zlomeniny prstů vede k otoku a prokrvácení tkání v okolí kosti.  

  

 Kloubní distorze 

Nejčastěji jsou poškozovány střední klouby tříčlánkových prstů. Zvláštní samostatnou 

skupinou jsou distorze v oblasti základních kloubů. U volejbalistů postihuje hlavně koncové 

prsty, malík a ukazovák. Špatně léčené distorze kloubní končí výraznými pohybovými 

omezeními, kontrakturami a bolestmi při jakékoli zátěži. 

 

                                                 

13 Dostupné z: http://metodika.cvf.cz/blokovani/blokovani-nejnarocnejsi-cinnost-ve-volejbalu 

 

http://metodika.cvf.cz/blokovani/blokovani-nejnarocnejsi-cinnost-ve-volejbalu


20 

 

 Poranění šlach: 

U volejbalistů dochází ke třem typům poranění šlach. Jde o odtržení úponu hlubokého 

natahovače prstu a odtržení úponu natahovače prstu na konečném a středním kloubu prstu. 

V případě přehlédnutí takového poranění dochází velmi rychle ke stažení šlachy a její 

degeneraci. Zpětné našití šlachy je velmi komplikované. 

 Chronické obtíže: 

Volejbal je hra výrazně zatěžující ruce neustálými a opakovanými nárazy na prsty a ruce jako 

celek. Klouby, vazy a šlachy jsou vystaveny nefyziologické zátěži, opakující se po velmi 

dlouhou dobu. Při nárazech míče dochází k mikrofrakturám a rychlejší degeneraci 

chrupavek. Tím je artrofický proces malých prstových kloubů s jejich zduřením, 

deformitami, bolestmi a omezeným rozsahem pohybu. Původní poranění vede k zánětlivému 

dráždění kloubních prostor. Tento lokalizovaný zánět potom vede k otokům, výpotkům a 

zátěžové nebo po zátěžové bolestivosti. (metodika.cvf.cz)  

 

3.3.2 Potíže, způsobené kontaktem mezi hráči 

 Přesto, že je volejbal považován za bezkontaktní hru, dochází k poměrně častým 

kontaktům mezi hráči a to většinou při hře na síti, ať už je to kontakt nad sítí nebo při přešlapech 

přes čáru pod ní. Doskok na čáru pod sítí není považován za porušení pravidel, ale může být 

příčinou mnohých zranění. Jsou to především podvrtnutí kotníků při došlápnutí na nohu 

spoluhráče nebo protihráče. Tímto způsobem vzniká až 50% veškerých úrazů ve volejbalu. 

3.3.3 Potíže, způsobené herní specializací 

 U nahrávačů je nejčastější zranění v oblasti šlach zápěstí a prstů horních končetin. 

 U smečařů se nejvíc zranění týká podvrtnutí kotníků. Obvyklá je i nestabilita ramen se 

stupňováním obtíží až do vzniku funkčního bolestivého poškození ramenního kloubu. Časté je 

postižení páteře až do vzniku chronického vertebrogenního algického syndromu. Poměrně časté 

jsou úponové bolesti kolenních čéšek, s nutností operativního řešení problému. 

 Blokaři velmi často trpí všemi již zmíněnými potížemi, naražením prstů, podvrtnutím 

kotníků a úponovými bolestmi kolenních čéšek. 

 Libero díky své herní specializaci je více vystaven možnostem úrazů. Naraženiny loktů, 

kolen, hrudníku a boků. Komplexní úrazy horních končetin, odřeniny, naraženiny, nataženiny 

šlach a úponů, tržné rány a vnitřní zranění svalů. Bolesti dolní části páteře až do chronického 

stavu (VAS). De Quervainova choroba, jejíž přesný mechanismus vzniku není dosud přesně 
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popsán a je poměrně častá. Jedná se o velmi často zánětlivé poškození šlach natahovače palce 

a dlouhého odtahovače palce.  

 

3.3.4 Další poškození vlivem herní techniky 

 Zlomeniny metatarzů14 – při násilném natočení nohy, při zatížení na zevním okraji 

chodidla může dojít vlivem tahu krátkého lýtkového svalu k vytržení jeho úponu z páté nártní 

kosti i s kouskem kosti. Poškození často není patrné na první pohled a zanedbání bolestivé 

výstrahy bývá příčinou většího poškození kosti. 

 Plantární fasciitida (syndrom patní ostruhy) -  je způsobena opakovaným protahováním 

vazů při doskocích. Opakované dynamické zatížení způsobuje 

mikrotraumatické poškození se zánětlivými projevy. Zánět bývá příčinou vzniku novotvorby 

ostruhy patní kosti. 

 Zlomeniny zápěstí – nejčastěji vznikají po pádu na zapaženou končetinu při pádu. 

 Neuropatie povrchové větve vřetenního kloubu - nejčastěji je způsobena opakovanými 

nárazy na zadní část vřetenní kosti.  

 Nestabilita ramena – bývá způsobena přetížením ramenního systému při podávání a 

smečování, většinou se týká mladších hráčů. 

 Impigement syndrom ramena – bývá spojený s poškozením rotátorové manžety. Vzniká 

opakovaným smečováním, kdy se posilují vnitřní rotátory paže, zatímco vnější rotátory jsou 

oslabené. Tato dysbalance způsobuje obtíže, doprovázené bolestivými projevy. 

 Supraskapulární neuropatie (volejbalové rameno) – dochází ke kompresi nervu v oblasti 

spinoglenoidálního zářezu. Po dokončení smečového úderu nebo podání při rychlém připažení 

a vnitřní setrvačné rotaci se objeví bolestivé projevy. Utlačování lopatkového nervu může být 

způsobeno akutním zraněním, například lopatková prasklina. Bolestmi ramene, označovanými 

jako „volejbalové rameno“ trpí až třetina hráčů volejbalu. 

 Funkční bolesti dolní páteře - většinou jimi trpí libero, kvůli časté předkloněné poloze 

při příjmu. Navíc předpažené horní končetiny zvyšují tlak na dolní část zad vlivem vyvažování 

                                                 

14 Dostupné z: https://www.healthfrom.com/cs/disease/h-4935.htm 
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stability hlubokým stabilizačním systémem páteře. Zvýšená zátěž dolní páteře je i při dopadu 

po výskoku. 

 Degenerativní změny páteře – bývají nejčastěji způsobovány vlivem zlomeniny 

artikulačních výběžků 5. bederního obratle, ke kterým dochází nadměrným a opakovaným 

záklonem při smečování, blokování a nahrávání za hlavu. Tyto zlomeniny bývají 

diagnostikovány jako únavová zlomenina. 

 Skokanské koleno (tendinitida pately)15 – vzniká dlouhodobým přetěžováním dolní 

končetiny například tvrdými doskoky. Vznik potíží může ovlivnit i svalová dysbalance v oblasti 

nohou, dřívější úrazy a poranění, která vedou ke svalové dysbalanci nohou a také nevhodný 

způsob chůze nebo běhu.  

 Patelofemorální syndrom – jedná se o postižení chrupavky čéšky a stehenní kosti, které 

je způsobené nadměrnou zátěží při skocích a dřepech. Při narovnání a ohnutí kolena při zátěži 

může dojít ke vzniku poškození mezi čéškou a kolenním kloubem, doprovázené zánětem.  

 

 

 

 

Tabulka č. 3 

Patelofemorální syndrom 16 

 

 

 

  

 

 Trhlina předního zkříženého vazu – nejčastější příčinou je špatná technika doskoku 

při poloze kolena v rotaci, toto zranění je léčeno operativně, náhradou zkříženého vazu. 

 Trhlina postranních vazů kolena – je způsobena násilným tahem na vazy při špatném 

doskoku 

                                                 

15 Dostupné z: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/skokanske-koleno-patellarni-tendinitis 

16 Dostupné z: https://www.push.eu/cs/zraneni/koleno/patelofemoralni-syndrom 

 

https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/skokanske-koleno-patellarni-tendinitis
https://www.push.eu/cs/zraneni/koleno/patelofemoralni-syndrom
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 Stresová zlomenina holenní kosti – je způsobena trvalým přetěžováním při skákání, 

objevuje se na vnitřní nebo vnější hraně kosti 

 Bolesti Achilovy šlachy – většinou jsou způsobené trhlinami, vzniklými zátěží při 

výskoku nebo náhlém zrychlení. Bolesti mohou být také způsobeny mikrotrhlinami v oblasti 

úponu šlachy na patní kost. 

(https://www.ortopedicka-ambulance.cz/) 17 

 

3.3.5 Nejčastější úrazy při volejbalu podle částí organismu, kterých se poškození týká 

 Poškození kůže - poškození tohoto typu se objevuje při snížené herní koncentraci, 

nepozornosti nebo nadměrné aktivitě při hře. Třecí kontaktní spáleniny, puchýře, mozoly, 

krevní výrony a hematomy 

 Úrazy kostí 

Mohou být únavové, jako důsledek nadměrného přetěžování při tréninku, ale také 

z akutních příčin, jako důsledek špatné techniky hry nebo nepozornosti. 

 Úrazy vazů 

Mohou vzniknout špatnou technikou hry. Mohou však také být důsledkem přetížení a 

reakce organismu na nadměrnou zátěž. Při těchto úrazech také hrají roli vnější faktory, tzv. cizí 

zavinění, nebo přecenění vlastních schopností při zátěži hrou. 

 Úrazy svalů 

Často vznikají při nedostatečném rozcvičení – zahřátí svalů před výkonem, dále mohou 

být příčinou poškození svalů kontakty s hráči, nesprávná technika hry, přetěžování, 

nerespektování bolestivých varování organismu a patologické změny ve svalech. 

 - natržení svalu, přetržení svalu 

 - zhmoždění vlivem tlaku nebo úderu, svalové kýly  

  

 Úrazy šlach 

Poškození šlach bývá podobného druhu a z podobných příčin, jako úrazy vazů 

Největším nebezpečím je možnost přechodu zánětu do chronického stavu. 

 Úrazy kloubů 

                                                 

17 Dostupné z: https://www.ortopedicka-ambulance.cz/ 

 

https://www.ortopedicka-ambulance.cz/
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Úrazy jsou často způsobeny nevhodnou technikou hry nebo tréninku a také má poměrně 

významný vliv na pohmoždění kloubů nevhodně zvolená výstroj sportovce, především pak 

obuv. 

 - pohmoždění kloubního lůžka nebo hlavy 

 - podvrtnutí kloubu s pohmožděním vazů a svalů a kloubní výstelky (distorze) 

 - částečné vykloubení se zhmožděním kloubních povrchů jamky a hlavy (subluxace) 

 

3.4 Trvalé následky po zátěži pohybového systému výkonnostní volejbalistky 

Stavem, který předchází trvalým následkům, tedy těm, jejichž projev je nevratný nebo 

vratný pouze obtížně, jsou chronické problémy, které vznikají na základě mnohých fak  

 Mikrotraumata 

 Příčinou vzniku mikrotraumat bývá nedostatečná příprava organismu na zátěž, trvalé 

přetěžování v době snížené výkonnosti organismu jako celku nebo jeho některé tkáně, 

opakovaná nadměrná zátěž, nad hranicí možností organismu nebo opakované úrazy především 

v oblasti kloubů. Postižená tkáň vykazuje drobné až mikroskopické praskliny, doprovázené 

drobným krvácením. V případě prosaků do vazivové tkáně může nastat jeho degenerace, 

způsobená osifikací tkáně. Druhotný projev mikrotraumat je nahrazování činnosti takto 

poškozených svalů jejich antagonisty, čímž se postupně mění jejich původní funkce. Celý tento 

proces má vyústění ve svalových dysbalancích, které nejenom že zamezí špičkovému 

sportovnímu výkonu, ale časem, pokud nedojde k nápravě, zcela znemožní sportovcovu 

aktivitu.  

 Chronické projevy na kloubech 

Příčinou kloubních potíží je především dlouho trvající nepřiměřená fyziologická zátěž, 

která způsobí nevratné opotřebení. Vrcholoví volejbalisté trpí zejména opotřebením velkých 

kloubních hlavic nohou, vlivem dopadů a rázů při hře. Pokud nejsou kloubní problémy důsledně 

léčeny, snadno přejdou do chronické podoby. Ta je provázena nejenom změnou funkce kloubu, 

ale i jeho bolestivostí a změnami tvaru. (Dylevský,1997)18 

 Vertebrogenní algický syndrom 

 Jedná se o vleklé a v mnohých případech velmi silné bolesti v oblasti okolo páteře, ale 

také v přilehlých oblastech těla. Tyto potíže nejprve omezují a po čase i úplně znemožňují 

                                                 

18 DYLEVSKÝ, I., Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-258-1. 
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jakýkoli pohyb. Velmi omezují činnosti pohybové, ať již pracovní, sportovní či volnočasové. 

Toto onemocnění má mnoho příčin, které nebyly všechny ještě zcela specifikovány a mnohdy 

jsou kumulativní. Nelze hledat příčinu jenom v postavení nebo zakřivení páteře, někdy jde o 

bolest přenesenou z nemocného vnitřního orgánu, postiženého nebo jinak zraněného svalu, ale 

i způsobenou poruchou v oblasti nervové soustavy. V této souvislosti je třeba také vnímat vliv 

funkčních reflexních změn. Místní podráždění vyvolá reflexní změny v příslušném segmentu 

v kůži (hyperalgetická kožní zóna – HAZ), ve svalech (spasmus), bolestivost v oblastech 

periostu, v pohybovém segmentu páteře (omezení pohybu), ve vnitřním orgánu (porucha nebo 

kolaps funkce).(Kolář, 2009)19 

 

3.4.1 Vliv zranění na psychiku hráčky 

 Jakékoli zranění má vždy dlouhodobý vliv i na psychiku hráčky, bez ohledu na to, o jak 

velké zranění se jedná a jak úspěšně, či jak dlouhou dobu probíhala rehabilitace. Úspěšné 

zapojení hráčky zpět do hry je zcela závislé na potlačení psychických blokád, které jsou přímým 

důsledkem zranění. Ze své praxe trenérky vím, jak těžký je návrat hráčky do plného tréninku a 

soutěžní hry po jakémkoli úrazu dolních končetin. Ani kvalitně provedená rehabilitace 

nezabrání, aby hráčka „neodlehčovala“ vyléčenou končetinu při dopadech nebo výskocích a 

trvá poměrně dlouhou dobu, než v mysli hráčky odezní podvědomé trauma z úrazu a začne hrát 

s plným nasazením. Závisí to velmi na psychické stabilitě hráčky a na její motivaci k tréninku 

i hře. 

 

4 Psychosomatické souvislosti výkonnostního volejbalu 

 Výkonnostní volejbal je pro celkovou fyzickou kondici velmi náročný sport. Vyžaduje 

fyzické předpoklady, které každého dobrého hráče volejbalu předurčují ke hře již ve školním 

věku. Dynamičnost, rychlost, vytrvalost a síla by ovšem bez vůle, podstupovat dlouhodobě 

fyzicky velmi náročný trénink a bez touhy něčeho dosáhnout jako člen družstva, byly samy o 

sobě jen fyzickými předpoklady bez určení smyslu. V předchozích kapitolách je krátce 

nastíněna problematika fyzických předpokladů, závislostí a úskalí volejbalu. Možná zranění 

všech typů, musí volejbalista překonávat nejen fyzickou reakcí svého organismu, ale i vnitřní 

psychickou podporou a vyrovnaností, spolu s motivací pro co nejlepší zvládání volejbalové hry. 

                                                 

19 KOLÁŘ, P., et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009, ISBN 9788072626571 
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Ani technika hry, ve volejbalu velmi specifická, se neobejde bez vnitřní duševní podpory a 

regulace, zejména ve stadiu výuky.  

 

4.1 Pojem psychosomatika 

 Podle Poněšického má pojem psychosomatika svůj původ ve starořecké řečtině a to ze 

dvou slov: „Psyché“ – duše, duševno, konkrétně životní situace a způsob, jak na ně člověk 

reaguje a „soma“ – tělo. Úlohou psychosomatiky je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma pojmy. 

Psychosomatika přistupuje k těmto dvěma vztahům jako ke vzájemně propojenému systému. 

Psychosomatika je velmi starý obor, známý již starověkým přírodním léčitelům a šamanům. 

Zároveň je ovšem i nejmladším medicínským oborem, respektujícím celého člověka s jeho 

vztahem k okolí, vlastnímu tělu, s jeho psychickou kondicí a s jeho rodinnou i sociální situací. 

(Poněšický, 2014)20 

 Zmínit psychosomatické souvislosti ve spojení se sportovní činností – volejbalem je 

důležité nejenom pro zmapování celého aktivního sportovního života hráčky, její výkonnostní 

kariéry, ale i pro lepší pochopení toho, co se odehrává v mysli hráčky po ukončení 

výkonnostního sportovního působení. Zejména ukončení volejbalové činnosti a s tím spojené 

ukončení sportovní činnosti jako takové, např. vinou úrazu nebo dlouhodobé fyzické 

nezpůsobilosti, může vyvolat v mysli hráčky reakce a stavy, které nakonec musí řešit odborník. 

Zmapování možností, které mohou v tomto smyslu nastat, je i předmětem výzkumu této práce.   

 

4.2 Psychosomatické základy psychologie sportu 

 Sport je významným sociálním jevem, je neoddělitelnou součástí společenského dění a 

odrazem životního způsobu člověka. Plní důležitou funkci náplně volného času. Při sportu se 

uplatňuje senzomotorika a aktivují se emoční a volní procesy, což je důvodem, proč je ve sportu 

důležité, respektovat psychologické zákonitosti. Účinky sportu na lidskou osobnost i na sociální 

skupinu sportovce nemohou být rozeznány bez znalostí psychologických závislostí. Ve 

výkonnostním sportu se dosahuje limitních výkonů. S tím je spojeno podstupování rizika a 

překonávání strachu. Především sportovní hry jsou spojeny s mohutnou dynamikou sociálně 

psychologických procesů. (Slepička, 2020)21  

                                                 

20 PONĚŠICKÝ, J., Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky: souvislosti mezi zvládáním životních 

problémů, tělesným zdravím a nemocí. 2., dopl. vyd. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-804-7. 
21 SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B., (2020)Psychologie sportu,3. vyd. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4744-9 
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4.3 Vývoj hráčské osobnosti 

 Hráčská osobnost volejbalisty se začíná formovat již v mládežnickém věku. Nelze 

ovšem požadovat po patnáctileté hráčce to samé, v souvislosti s přítomností a fungováním ve 

volejbalovém týmu, jako od hráčky dospělé. Dospělý hráč je komplexní osobnost s ukončeným 

vývojem, s požadavky, potřebami a především zodpovědností dospělého člověka. Pro mladé 

hráčky je řada situací, při tréninku, soutěžích a v podstatě při celém fungování oddílu, jako 

celku, velmi nová a nepoznaná. Mladé hráčky se musí naučit mnoho dovedností, jak zvládat 

situace, se kterými se doposud nesetkaly. Začínají si postupně uvědomovat, že jsou členkami 

kolektivu, protože volejbal je hra celku. Jak tento celek funguje navenek, a to i v situacích, které 

ovlivní hru jen okrajově, takové jsou potom výsledky celého týmu ve světě soutěží.  

( http://volejbal.coolnet.cz/)22 

 Mladý člověk není schopen komplexnosti projevu tak, jako dospělý člověk. Ve věku 15 

– 16 let je pro hráčku těžké dělit se se sportem o svůj volný čas. Jak rozdělit svůj život mezi 

školu, životosprávu, koníčky, ostatní volný čas a volejbal tak, aby o nic nepřišla? Toto dilema 

bývá největším problémem při formování mladé volejbalové osobnosti. V tomto období je 

důležité hráčce, která má opravdový zájem o volejbal, nabídnout určitou vizi do budoucna, 

kterou je schopna přijmout. Součástí této vize ovšem musí být požadavky na kázeň, 

soustředěnost a pracovitost. V této fázi tvorby volejbalové osobnosti musí být hráčce 

poskytnuta šance prosadit se a projevena důvěra v dlouhodobý zájem hráčky o volejbal. Snahou 

každého trenéra je mít ve svém družstvu hráčky charakterní, nadšené pro hru a konfliktní pouze 

ve zvladatelné formě. V „nabídce“ zájemkyň o volejbal ve věku mezi 15 – 18 roky jsou ovšem 

velmi rozdílné typy hráček. Pro trenéra je důležité, umět najít budoucí osobnost, která se stane 

přínosem pro tým. Měl by umět budoucí dobrou hráčku rozeznat, charakterizovat a podpořit. 

Každá hráčka je osobnost jedinečná a neopakovatelná. Není jednoduché vytvořit jednotný 

koncept, který by byl podkladem pro vychovávání volejbalových osobností a jejich formování 

pro práci v družstvu. Mezi hráčkami se může objevit výrazná osobnost ve smyslu 

charakterových a mentálních schopností. Může být i sportovně velmi talentovaná. Pokud ovšem 

nemá sociální návyky, které jí umožní práci se skupinou a pro skupinu, jakou představuje 

družstvo, může taková osobnost znamenat pro oddíl přítěž a pro práci trenéra neřešitelný 

                                                 

22 Dostupné z: 

http://volejbal.coolnet.cz/old/video/Metodika/Volejbal%201/zs-19-psychologicke_pusobeni_na_hrace.pdf 
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problém. Je těžké přijít o talentovanou hráčku jen pro její sociální nepřizpůsobivost. Úkolem 

trenéra je takovou osobnost, pokud o to stojí, naučit práci pro kolektiv. Pokud hráčka vědomě 

přijme funkci v týmu a přizpůsobí se kolektivnímu cíli, je pro trenéra jednodušší, formovat ji i 

technicky a výkonnostně, pro dobro hry.  

 K poznání osobnosti konkrétního sportovce slouží základní otázky, které se dají 

formulovat: Co sportovec může, co chce, jaký je. První otázka poskytne odpověď na fyzické 

možnosti a technické dovednosti nutné k vykonávání konkrétní sportovní činnosti, v našem 

případě volejbalu. Druhá otázka se týká motivace a vůle sportovce. Je to v souladu 

s psychologickou poučkou, že výkon je funkcí motivace a schopností. Třetí otázka směřuje 

k charakterovému profilu sportovce, k jeho temperamentu, ale také k jeho sociálním vazbám. 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2020)23  

 

4.4 Mentální síla hráčky čelit psychickému tlaku 

 Pokud se hráčky týmu nacházejí pod tlakem, což je stav, kdy ve hře „o něco jde“, ve 

chvílích, kdy hrozí reálně nebezpečí obratu vývoje hry k horšímu, dochází, podle poznatků ze 

sportovní a sociální psychologie chování skupiny ke stavu, kdy přestávají fungovat principy 

matematiky a logiky. Pokud jsou hráčky pod psychickým tlakem, dochází k fyziologickému 

vzrušení, které se projevuje zvýšenou srdeční frekvencí, zrychleným dýcháním, nadměrným 

pocením, třesem a bolestmi vnitřních orgánů. To má příčinu v nadměrném množství 

uvolněných hormonů. Fyziologické vzrušení indikuje důležitost dané situace. Vliv tohoto 

vzrušení na herní výkon závisí na čtyřech faktorech: 

 

 Interpretace situace 

 Situace je hráčkou vyhodnocena jako výzva nebo hrozba. Je-li situace vnímána jako 

hrozba, příznaky vzrušení se ještě zesílí. K těmto situacím by se hráčky měly učit stavět 

pozitivně a uvědomovat si vlastní sílu a důležitost v týmu. 

 Intenzita vzrušení 

 Je-li vzrušení příliš silné, hrozí blokáda svalstva, kooperace svalstva a myšlení. Příliš 

vysoká excitace vede tedy k blokádám svalstva, příliš nízké vzrušení je překážkou ve výkonu, 

protože má za následek snížení aktivace organismu k akci a koncentrace na výkon. Proto se 

                                                 

23 SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B., (2020)Psychologie sportu,3. vyd. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4744-9 (s.9) 
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musí hráčky naučit kontrolovat vzrušení, aby nepřesáhlo určitou mezní hranici a naopak aby 

bylo užitečnou vzpruhou pro optimální výkon v dané fázi zápasu.  

 Vlastní pocity hráček 

 Pokud má hráčka tendenci při zátěži upadat do negativního hodnocení sebe sama, může 

toto negativní myšlení mít vliv na kvalitní řešení herní situace. Například při servisu. To, jak 

hráčka sama sebe hodnotí, se odvíjí od tréninku a od dokonalého zvládání technických 

dovedností a minulých úspěchů i neúspěchů. 

 Rozptýlení koncentrace 

 Poznatky sportovní psychologie ukazují, že přílišné soustředění se na určitý úkol, 

zvyšuje pravděpodobnost selhání. Tréninkem nacvičený a zautomatizovaný pohyb je narušován 

vědomou kontrolou. Hráčka by se měla soustředit i pod tlakem na cíl jednání a ne na provedení 

úkolu. Příkladem může být provedení podání. Cíl je kam a jakou silou podání umístit a ne jak 

podání provést. 

( http://metodika.cvf.cz/psychologicke-souvislosti/) 

 

4.4.1 Herní inteligence a rozhodnost při dotahování herních situací 

 Volejbal je dynamická hra. Herní situace se střídají velmi rychle za sebou, jejich úspěšné 

řešení je v přímé souvislosti s výsledkem hry. Tento model je platný na obou stranách hřiště. 

Hráčka musí reagovat velmi rychle na podněty, dané hrou. Pokud nemá zažité herní dovednosti 

a nevykonává je zcela automaticky, má s jejich splněním určitou mentální práci. O to menší čas 

jí zbývá na kombinační hru a řešení situací, které na hřišti vznikají. Do psychické přípravy 

hráček patří i pochopení a vstřebání signálů od ostatních hráček a předávání vlastních herních 

signálů.  

 Na řešení herních situací a jejich kombinací má velký vliv schopnost hráčky reagovat 

na novou situaci rychle, účinně a technicky správně. Technická stránka hry musí být 

zautomatizovaná. Kombinační řešení situace musí být provedeno rychle a v dokonalé 

spolupráci všech hráček. Zde přichází na řadu herní inteligence. Pokud hráčka nedokáže 

akceptovat naučený model hry, např. „po odbití míče přeběhnout doleva.“, stává se pro ostatní 

hráčky herně „nečitelnou“. Výsledek hry je pak tímto stavem negativně ovlivněn.  

(http://metodika.cvf.cz/psychologicke-souvislosti/)24 

                                                 

24(http://metodika.cvf.cz/psychologicke-souvislosti/)  

http://metodika.cvf.cz/psychologicke-souvislosti/
http://metodika.cvf.cz/psychologicke-souvislosti/
http://metodika.cvf.cz/psychologicke-souvislosti/
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4.4.2 Psychika a provádění naučených herních kombinací při utkání 

 Psychická pohoda se při hře projeví dobrým výsledkem hry a dobrým pocitem ze hry u 

každé hráčky. Často nastane situace, kdy hráčka nebo hráčky nemají vnitřně vyřešený určitý 

problém a nesoustředí se na hru. V takovém případě nelze vůbec vytvořit herní kombinaci. 

Hráčky reagují navzájem chybně na signály, přihrávky chodí, kam nemají a celková kombinace 

hry se zcela rozpadne. To je faktický důsledek nestabilní psychiky hráček. Utkání je v případě 

psychicky rozloženého družstva předem odsouzené k prohře. 

 S výše uvedeným souvisí velmi úzce herní komunikace. Pod psychickým tlakem 

jednotlivá hráčka nevytváří signály, čitelné ostatním hráčkám. Signály nejsou pouze verbální. 

Neverbální komunikace velmi často plní svou funkci náhrady nebo vazby za verbální 

komunikaci.  

 Podle Scherera (1970)25 může neverbální chování verbální komunikaci nahradit, posílit, 

odporovat jí nebo ji měnit. K neverbální komunikaci patří gesta, pohyby, doteky, výrazy tváře, 

pohledy a parajazykové jevy (výkřiky). 

 Na neverbální komunikaci je založen systém herních signálů, který pomáhá orientaci a 

dynamice hry a napomáhá k dotažení herních kombinací k úspěšnému konci. Vyžaduje 

naprosté soustředění a samozřejmě i stabilní psychiku každé hráčky. Chybné nebo nečitelné 

signály mohou přispět k nepříznivému výsledku utkání.  

 

4.4.3 Emoce a motivace pro hru 

 Podle Atkinsona jsou emoce psychické a sociální procesy subjektivního prožívání 

kladného či záporného zážitku. Jsou provázeny fyziologickými změnami (srdeční tep, dýchání) 

a motorickými jevy (gestikulace, mimika). Pro emoce jsou charakteristické subjektivita, 

spontánnost, aktuálnost (přichází bezprostředně po události), předmětnost konkrétní situace, 

polarita a vliv na paměť. (Atkinson, 2003)26 

 Emoce provází každý zápas, bez ohledu na jeho důležitost pro postavení oddílu 

v žebříčku výsledků. Emoce jsou přítomny i při tréninku a intenzívní přípravě na hru. Popsat 

to, co je velmi důležité pro funkčnost oddílu a jeho hru je poměrně složité.  

                                                 

25 Dostupné z: VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I., Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. 

Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1428-8. (s.222) 
26 ATKINSON, R. L., Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN isbn:80-7178-640-3. 
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Podle C.E.Izarda (1981)27, se projevů emocí zúčastní vědomé prociťování přítomné 

situace, její prožívání, obecně přítomné procesy v mozku i celém nervovém systému a vnější 

projevy, pozorovatelné okolím. Schmidt-Atzert podává následující definici emocí: „Je to 

podrobněji popsatelný jev, který se projevuje spolu se změnami v oblastech citu, tělesného 

stavu a výrazu.“ Změny v tělesných stavech a výrazu pochopitelně mohou provázet i jiné 

psychické jevy nežli emoce. (Nakonečný, 2000)28. 

 Skupinová spolupráce družstva je vždy provázena emocemi. Ty souvisí s celkovým 

stavem organizmu. Emoce mohou být a jsou hnacím motorem výkonu každé hráčky. To ovšem 

platí jen do určité míry. Podle Nakonečného (2000) je úzká souvislost emocí s celkovým stavem 

organismu, je známo, že psychická a fyzická vyčerpanost při výkonu, tj. úbytek zásob energie 

v nervových a svalových buňkách, je prožívána jako únava, doprovázená útlumem činnosti 

svalů. Naopak emocionální vybuzení je provázeno větší činností kardiovaskulárního systému 

s následkem lepšího výkonu svalů.  

 Nakonečný říká, že lze hovořit o úzkém spojení emocí a motivace. Vznik motivace je 

vždy spojen se vznikem určitých emocí a motivované chování směřuje k dovršení reakce, např. 

potřeba úspěchu – zážitek úspěchu, únava – vidina odpočinku. Emočně motivační napětí tedy 

generuje naučené instrumentální chování, vedoucí k u spokojení.  

( Nakonečný, 2000) 

 Emoční projevy hráček jsou přítomny při každém zápase a jsou jeho nedílnou součástí. 

Při zápase mají pomáhat ke splnění skupinového cíle – vítězství. Pozitivní emoce podporují 

aktivitu hráček, pomáhají odbourávat únavu ze hry a stres z případného nepříznivého vývoje 

herní situace. Na druhou stranu jsme často svědky projevů emocí, které nemají pozitivní vliv 

ani na hru ani na celkové klima týmu. Většinou při neúspěšně se vyvíjející hře dochází často u 

hráček nejen k emocionálním projevům verbálním, formou konkrétně směrovaných výkřiků, 

ale i k projevům nonverbálním, různou mimickou reakcí, posunkům nebo postojům. Při 

tréninku emoce pomáhají především při zvládání velké tréninkové zátěže a únavy z ní.   

 Hráčky jsou motivovány k úspěchu. Každá jednotlivá hráčka týmu chce vyhrávat, a 

pokud se to v soutěžích daří, je i celková nálada v družstvu dobrá. Dobrý výkon družstva je ale 

také vnějším obrazem vnitřních společenských dějů v týmu. Pokud se v družstvu vyskytne 

problém, který zasáhne dvě nebo více spoluhráček a ony ho mají řešit, pak se celková koncepce 

                                                 

27 Dostupné z: NAKONEČNÝ, M., Lidské emoce. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0763-6. 
28 NAKONEČNÝ, M., Lidské emoce. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0763-6. 
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dobře fungujícího týmu naruší. Jsou to tedy spojené nádoby. Dobrý výsledek vzbuzuje kladné 

emoce, které motivují k dalším úspěchům, a zároveň úspěchem vzniká podpora pozitivních 

emocí. S takto vzájemně provázanou sociální vazbou musí trenér počítat a pracovat s ní. Práce 

se skupinovou dynamikou je hlavní část práce trenéra při vytváření motivace a soudržnosti 

družstva.  

 Motivaci skupinovým cílem je možné vyjádřit ve čtyřech bodech:  

 Souvislost mezi společným úkolem a uspokojením individuálních potřeb - jasně 

formulovaný společný cíl, v případě výkonnostního volejbalu např. účast a výhra v soutěži. 

 Soudržnost skupiny - čím soudržnější je skupina, tím více přijímají jednotlivý členové 

skupiny společný cíl za svůj osobní. Jedná se o určitou závislost jednoho člena družstva na 

druhém, což je výhodné pro působení trenéra v případě řešení odchylek od skupinového cíle. 

 Přijímání skupinového cíle - je ovlivněno účastí jednotlivých členů na jeho tvorbě. 

V případě volejbalového týmu se jedná o závazek jednotlivce na co nejlepší hře pro tým. A 

naopak vědomí toho, že skupinové rozhodnutí bylo učiněno většinou, motivuje individuální 

přijetí tohoto rozhodnutí. 

 Vztah mezi individuálním a skupinovým cílem - mění se v závislosti na úspěšnosti 

dosahování tohoto cíle. Trvalý neúspěch skupiny může být příčinou rezignace jedince na cíl. 

Naopak kolektivní úspěch individuální motivaci posiluje. 

(Výrost, Slaměník, 2008)29 

 

4.4.4 Sebevědomí hráče 

 Podle sociální psychologie vyjadřuje pojem sebevědomí postoj, jaký má člověk k sobě 

samému. V sociální psychologii se řeší, jaké mají různé faktory vliv na sebevědomí, a jaké má 

sebevědomí vliv na nás a okolí. Se sebevědomím se člověk nerodí, ale pěstuje si jej od narození. 

Člověk se zdravým sebevědomím si uvědomuje svoje kladné a záporné vlastnosti, dokáže 

ocenit sám sebe a není pro něj příliš důležité, jak ho vnímá jeho okolí a je-li okolím dostatečně 

oceňován. Takový člověk dobře snáší kritiku, protože má svoji pravdu podloženou vnitřními 

                                                 

29 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Psyché 

(Grada). ISBN 978-80-247-1428-8. 
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důkazy. Dokáže mít životní nadhled a také se dokáže poučit z chyb, napravovat je a tím se 

neustále rozvíjet. 

 Pro kvalitní hru i trénink je zdravé sebevědomí hráčů důležitým herním faktorem, 

možná by se dalo říct, že bez sebevědomí hráček není dobrého družstva. Zdravě sebevědomá 

hráčka je neustále motivována dosáhnout dobrého výsledku, jako cíle svého snažení. Pokud se 

cítí být se svým výkonem spokojená, a je tak vnímána i okolím, její sebevědomí roste a má 

kladný vliv na její hru. Opravdu sebevědomá hráčka se programově vyhýbá shazování vlastních 

schopností před ostatními hráčkami, naopak její představy se ubírají směrem větších úspěchů a 

totéž přeje i ostatním hráčkám. Případné neúspěchy dokáže zdravě sebevědomá hráčka přetavit 

v poučení a nenechá se jimi srážet do nechuti ke hře. Každý trénink a zápas považuje za 

příležitost k učení se dalším dovednostem. 30 

 Pro zvýšení sebevědomí je důležitá především podpora blízkých lidí a to nejenom 

rodiny. Pochvala od trenéra je často tím nejcennějším, co si hráčka ze zápasu odnese, i kdyby 

zápas nedopadl dobře. Důležitá je také motivace, hráčka by měla pracovat na svých snech a 

snažit se je vyplnit. Může tím být například účast ve vyšší herní skupině, ale i účast na 

prestižním exhibičním zápase. Z hlediska sebevědomí často nebývá výsledek tím 

nejdůležitějším. Dobrou podporou sebevědomí je i zvládnutí obtížné techniky, která se doposud 

nedařila. Pokud je za takový kvalitativní posun hráčka pochválena, je to velká vzpruha pro její 

sebevědomí. 

 Důležitou podmínkou zdravého sebevědomí je absence negativních myšlenek a pocitů 

o druhých i o sobě. Sebevědomá hráčka se vyhýbá negativním výrokům vůči spoluhráčkám, 

pokud by měly znamenat destruktivní kritiku. Jiný případ je ovšem kritika konstruktivní, 

podložená objektivními argumenty. Ta zní z úst sebevědomé hráčky jako podpora, ne jako 

kritika. 

 

4.4.5 Podkopávání sebevědomí při hře a tréninku 

 Pro každou hráčku platí jiné komunikační postupy ve vztahu k trenérovi i k ostatním 

hráčkám. Každá hráčka má také jiný práh psychické odolnosti. Tým je složen z hráček 

rozdílných povah a záleží na trenérovi, aby citlivě reagoval na všechny situace, které v týmu 

přinese trénink i hra. Některé hráčky dobře snášejí i velmi hlasité pokyny trenéra, některým 

                                                 

30 Dostupné z: 

http://volejbal.coolnet.cz/old/video/Metodika/Volejbal%201/zs-19-psychologicke_pusobeni_na_hrace.pdf 
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hráčkám stačí jedno slovo a odejdou z hřiště s pláčem. Záleží na citu trenéra, jak podá své 

připomínky nebo pokyny a kam až je schopen zajít při kritice hry. Obecně platí, že sebevědomí 

hráčky je tím vyšší, čím kvalitnější jsou její hráčské dovednosti a každé herní selhání, špatná 

nahrávka, zkažený servis nebo děravý blok, může sebevědomí narušit. Záleží na pěstování 

psychické odolnosti hráček i týmu, jak sebevědomě a silně se bude družstvo, jako celek chovat.  

 To, jak silné a sebevědomé je družstvo, jako celek, se transparentně projeví po 

prohraném zápase.  Každá hráčka má jinou povahu a jinak reaguje na zkažený zápas. Reakce 

jsou od pláče přes hlasité projevy nesouhlasu až po uražené mlčení. Záleží na převažující náladě 

a soudržnosti týmu, jak se s prohraným zápasem vyrovná.  

 Volejbalový oddíl hráček je sociální skupina s velmi vyhraněnou skupinovou 

dynamikou, plnou emocí, řídící se především cílem, za jakým tato skupina vznikla. Práce 

s jednotlivými hráčkami a se skupinou jako celkem je velmi náročná a vyžaduje od trenéra ale 

i od hráček velké sebezapření a oddanost věci – volejbalu. To, co často probíhá v týmu hráček 

je nastíněno v odstavcích, které se zabývají kazuistikou, jednotlivými případy, které byly 

v konkrétním týmu řešeny. 

 

4.5 Volejbalové družstvo, osobnost hráček a práce pro tým 

 Sportovní družstva, především ve výkonnostním sportu jsou označována za primární 

sociální skupiny (Slepička, 2020)31. Ty mají určité společné identifikační znaky: Společné cíle, 

spojené s činností skupiny, síť interpersonálních vztahů, založených na znalosti členů skupiny 

mezi sebou, úzká komunikace vycházející z nutnosti úzkého kontaktu pro úspěch činnosti 

družstva, společné regulační normy chování družstva a jasná struktura skupiny, která zaručuje 

organizovanou a efektivní činnost skupiny. 

 

4.5.1 Specifické zvláštnosti ženského volejbalu 

 Zvláštnosti v tréninku ženského volejbalu uvádí, Dovalil (2002)32 v několika rovinách. 

Ženy nemají takové předpoklady pro rychlostně silový trénink jako muži, avšak vytrvalostní 

předpoklady k tréninku mají často větší. Takticky a technicky se trénink mužů a žen příliš neliší. 

Zásadnější rozdíly jsou v psychologické stránce tréninku. Ženy potřebují, podle Dovalila 

                                                 

31 SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B., (2020)Psychologie sportu,3. vyd. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4744-9  
32 DOVALIL, J., Výkon a trénink ve sportu, PRAHA: Olympia, 2002, ISBN 80-7033-705 
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(2002), častou komunikaci, pochopení a důvěru. Jsou méně agresívní, více citlivé na vnější 

podněty a intervence. Podle Slepičky, Hoška a Hátlové (2006)33 je rozdíl v přístupu k pohybové 

činnosti mezi muži a ženami v biologických, psychických a emočních předpokladech, které 

jsou dotvářené sociálním prostředím. 

 Dovalil (2002) také uvádí genetické rozdíly anatomické: ženy mají menší výšku, nižší 

hmotnost, kratší končetiny, užší ramena a širší boky, v dolní části těla více tuku a méně svalové 

hmoty, což díky níže položenému těžišti znamená lepší stabilitu. Z fyziologických odlišností 

uvádí, jde o menší objem srdce, menší objem plic, nižší spotřebu kyslíku a vyšší toleranci na 

zvýšenou teplotu než mají muži.   

 Přes všechny rozdíly, uvedené výše, výkonnostní volejbal žen se dnešním pojetím hry, 

výkony a výsledky velmi blíží k pojetí hry mužského volejbalového družstva. Bez přehánění 

lze říci, že úspěšné družstvo žen přejímá do své hry prvky techniky a taktiky mužského 

družstva. Ženský volejbal je dnes podobný mužskému i v silových prvcích, například při 

výskocích, rychlosti přesunu na nové herní konfigurace, v technice blokování a blokových 

přesunech. V rychlosti podání se dnes ženský volejbal velmi přibližuje rychlostem, které dokáží 

míči udělit mužští hráči. Pokud přijmeme fakt, že v náročnosti tréninku se mužské a ženské 

družstvo příliš neliší, pak musíme přičíst rozdíly mezi výsledky u mužů a žen odlišné psychice 

žen a mužů.  

 

4.5.2 Vliv psychosomatického stavu hráček na herní výkon 

 Pokud jde o výkon hráček při hře, je podle Dovalila (2002) určen průběhem a výsledkem 

utkání. Chování hráčky nebo hráček na hřišti se v daném utkání se řídí vnitřními stavy hráčky 

a vnějším působením okolí. Výkon týmu je ovlivněn sociálně psychologickými podněty a také 

konkrétními herními podmínkami. Konečným projevem výkonu celého týmu je výsledek, 

dosažený proti konkrétnímu soupeři. (Perič a Dovalil, 2010)34 

 Na herní výkon hráček má velký vliv jejich momentální fyzický stav. Hráčky často 

nastupují do hry s problémy, spojenými se stavy po zranění ze hry, s bolestmi nebo 

nevolnostmi, souvisejícími s počínající nemocí nebo jejich pravidelnými ženskými stavy.  

                                                 

33 SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B., Psychologie sportu, PRAHA: 2006, Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum  
34 PERIČ, T., DOVALIL, J., Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-

2118-7. 
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 Také nedostatečná fyzická příprava může být příčinou špatného herního výkonu hráčky 

a dlouhodobé zanedbávání přípravy může nakonec vyústit v ukončení sportovní kariéry nebo 

sestup do nižší výkonnostní třídy. 

 Velmi zajímavým jevem, který je také specifický pro ženský volejbal, ale i pro jiné 

kolektivní sporty, je synchronizace psychosomatických stavů hráček. Pokud je skupina neustále 

v kontaktu pětkrát týdně, dojde například k určité synchronizaci ženské periody. Jsou-li při 

zápase na hřišti ze šesti hráček čtyři se stejným problémem, nedá se na kladný výsledek zápasu 

příliš sázet.   

 

4.5.3 Mentalita hráček v kontrastu s mentalitou mužských hráčů 

 Mužský a ženský přístup k tréninku a hře vykazuje patrné odlišnosti. Ženy jsou při 

trénování techniky pečlivější a empatičtější. Zažitou techniku jsou schopny do omrzení 

opakovat, až do zvládnutí k úplné dokonalosti, ale k nové technice se staví opatrně. Radši 

postaví svůj výkon na zažitých herních postupech a kombinacích, než aby riskovaly něco 

nového. Mají větší setrvačnost v provádění naučených situací a nerady je mění. Často při hře 

přejdou z nového herního plánu na starý zažitý, jenom proto, že se jim v některých herních 

situacích nedařilo tak, jak by si představovaly. Muži jsou více přístupní novým herním 

sestavám a velmi rychle dokáží opustit zažité. Zdá se, že muži jsou schopni bez podmínek 

poslechnout pokyny trenéra, týkající se nové taktiky. Trenér Kulhánek35, působící u ženského 

družstva Olymp Praha říká: „Myslím, že je daleko obtížnější hledat správnou motivaci 

v tréninkovém procesu i v utkáních žen, než je tomu u družstev mužů. Hráčky volejbalu jsou 

daleko konzervativnější, co se týče učení novým věcem.“  

 Rozdílnost ženského a mužského sportu má podle Hoška36 mimo jiné příčinu 

v hormonální odlišnosti. Ta způsobuje nejen tělesnou odlišnost, ale i rozdílný rozvoj 

psychických a sociálně psychických schopností a dovedností. Psychické rozdíly mezi muži a 

ženami jsou dány biologicky, výchovou, předepsanými společenskými rolemi a tradicemi. 

                                                 

35 Dostupné z: http://volejbal.coolnet.cz/old/video/Metodika/Volejbal%201/zs-19-

psychologicke_pusobeni_na_hrace.pdf 
36 Dostupné z: SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B., (2020) Psychologie sportu,3. vyd. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4744-9  

. 
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Sociální světy mužů a žen se od mládí vyvíjely odlišně. Odlišná pohlavnost, výchova a 

socializace a tím i odlišné prožitky, zkušenosti a dovednosti, vytváří odlišný vnitřní svět mužů 

a žen. Muži zdůrazňují výkonnost, mají tendenci k nadměrným výkonům, k přeceňování sebe 

sama a tím i k rizikovému chování a k boji. Pro ženy je důležitější budování a udržení 

emocionálnějšího vztahu, mají větší schopnost empatie, soucitu a sebeobětování. (Slepička, 

Hošek, Hátlová, 2020)  

 Tento model chování a prožívání žen a mužů se projevuje při hře i při tréninku a vytváří 

rozdíl mezi mužským a ženským volejbalem. 

 Hráčky, na rozdíl od mužských volejbalistů, jsou náchylnější k neustálému řešení 

všemožných událostí, a to i při zápase. Je to pravděpodobně tím, že ženy jsou obecně 

označovány za empatičtější a citlivější. Muži řeší problémy rázně a většinou definitivně. Pokud 

mají mezi sebou spor hráči, na hřiště ho s sebou neberou a řeší vše definitivně, většinou mimo 

hřiště. I když mají muži mezi sebou nesrovnalosti, tak spolu většinou dokáží hrát, protože se 

dokážou soustředit na společný cíl – vítězství. Volejbalistky toto většinou nedokážou. Jedna 

druhé ani nenahraje, pokud mají mezi sebou problémy.  

 Rozdíl mezi ženským a mužským volejbalem spočívá také v obecném pohledu na 

postavení ženy ve společnosti. Podle zažitých pravidel by žena měla být především oporou 

rodiny. V současné době je to názor trochu středověký, avšak nic mu to neubírá na praktickém 

uplatnění ve volejbalovém světě. Ženy, ať už se jedná o hráčky nebo trenérky, daleko obtížněji 

plní požadavky výkonnostního oddílu, pokud mají vlastní děti. Je opravdu málo rodin, kde by 

břemeno starostí o děti převzal muž, když jeho žena hraje výkonnostní volejbal. Sportovní 

rodiny, kde se rodiče věnují výkonnostnímu sportu a o práci s dětmi i výdělek se dělí tzv. na 

půl, jsou spíše výjimka.  

 Při práci trenérky je tento jev daleko složitější. Ideální je trenérka bezdětná nebo 

s dospělými dětmi. Trénink probíhá minimálně třikrát týdně a víkendy tráví se svěřenci na 

zápasech. V praxi se jedná o takřka veškerý volný čas, který by žena jinak věnovala sobě a 

dětem. Trenérka s minimální podporou doma často slýchá, že se věnuje cizím lidem místo 

vlastních dětí a partnera. Trenérky jsou také často méně respektovány mužskými hráči, možná 

právě proto je ve volejbalu častější trenér nežli trenérka. 

 Muži ve volejbalovém týmu většinou neřeší vzájemné problémy a křivdy při hře. 

Souvisí to pravděpodobně s tím, že hra je pro muže aktuálně jediný a nejdůležitější podnět 

k soustředění. Vše se řeší až po zápase v šatně. Ženy většinou nedokáží oddělit hru od osobních 
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problému nebo jen velmi těžce, ale nikdy ne zcela. Při rozboru situace se často jako trenérka 

setkávám s tím, že se jednalo o úplné malichernosti, které ovšem mnohdy zavinily prohru. 

 Ve hře se mužský princip projevuje schématem: Rozdělit práci a pak hlídat provedení. 

Vůbec aktuálně neřešit nic, co nesouvisí se hrou, zaměřit se pouze na jednu věc. Zjednodušovat 

postupy jednání a tím i hru. Čím přímočařejší hra je, tím je úspěšnější. Důsledné trvání na 

dokončení jedné akce, pak teprve akce druhá, což platí jak ve hře, tak v tréninku. 

 

4.5.4 Volejbal jako léčebná terapie 

 Jakýkoli sport je léčebnou terapií nejen fyzickou, ale i psychickou.  Dlouhodobý a 

pravidelný trénink zvyšuje fyzickou kondici hráčky a má vliv i na její celkový zdravotní stav. 

Pomineme stav přetrénování, kdy dochází k únavě organismu a zlepšování fyzické kondice se 

zastaví. Vliv hry na psychiku hráček se projeví v jejich radosti ze hry. Jak dobře spolupracující 

je kolektiv družstva, takový je výsledný dobrý pocit ze hry u jednotlivých hráček.  

 Pro některé hráčky je přítomnost v družstvu určitým „úkrytem“ před okolním světem. 

Družstvo slouží jako zástupný prostor pro plnohodnotný život. Takové hráčky jsou velmi 

oddané týmu a hře, ale také mohou s sebou nést nějaký skrytý problém, který se hrou snaží 

vyřešit. Dokáže-li hráčka na problémy při hře zapomenout a soustředit se na hru, pak se hra 

stane terapií. Pokud jsou problémy z běžného života tak velké, že na ně hráčka nedokáže přestat 

myslet ani v průběhu hry, potom se může stát rušivým článkem družstva a její přítomnost 

v družstvu se v krajním případě může stát nežádoucím. Hra, jako sport, je v každém případě 

terapií, má však své hranice a nelze zaměnit družstvo s určitým sportovním a herním cílem, za 

terapeutickou ordinaci.  

 Jakýkoli sport má nesporně antistresové účinky. Jejich fyziologický základ spočívá 

v námahovém charakteru sportovní pohybové činnosti (Hošek, 2020).37Psychologická 

antistresovost sportu spočívá především v odvedení pozornosti z existenční roviny do roviny 

zábavy a hry. Jedná se o mechanismus emočního přeladění s prospěšnými psychohygienickými 

důsledky. Prožitky radosti harmonizují, zkvalitňují život, odstraňují napětí, vyvolané prací a 

starostmi běžného života. Sport toto napětí do určité míry odstraňuje nebo snižuje. Hovoříme o 

                                                 

37 Dostupné z: SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B., (2020)Psychologie sportu,3. vyd. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4744-9  
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mechanismu odreagování. Sport plní také úlohu kompenzační, ve které jde o vyrovnání nebo 

nahrazení činnosti. To je důležité např. při sedavém zaměstnání. 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2020) 

 

4.6 Osobnost trenéra a jeho vliv na úspěch týmu  

 Osobnost trenéra je pro formování družstva důležitá. Pokud se jedná o družstvo žen, je 

osobnost trenéra a jeho přijetí kolektivem rozhodujícím aspektem funkce družstva. Možná nelze 

posoudit rozdíly mezi přijetím práce trenéra a trenérky. Dá se však říci, že žena více rozumí 

problémům a starostem žen a dokáže tyto problémy se ženami i řešit, což se projevuje v přesahu 

trenérské práce do fungování družstva, jako celku. Obecně má trenér za úkol nejen posílit 

technickou dokonalost týmu, ale musí dbát i na výbornou psychickou kondici kolektivu. 

Všechna utkání a náročný trénink ve výkonnostním volejbalu jsou plné vypjatých situací, které 

je potřeba řešit většinou ihned, aby nedocházelo k „tažení“ problémů do budoucna. 

 Trenér by měl mít na paměti skupinový cíl družstva a podřídit mu veškerou trenérskou 

činnost. Motivaci jedince skupinovým cílem lze nastínit v několika bodech: 

- musí být jasná souvislost mezi společným úkolem a uspokojením individuálních cílů, zároveň 

skupinový cíl musí být jasně formulován, aby mohl být přijat každým členem skupiny 

- panuje přímá úměra mezi přijetím skupinového cíle kolektivem a jeho soudržností, to vytváří 

závislost jednotlivých členů na sobě navzájem a zároveň umožňuje ovlivnit ty členy kolektivu, 

kteří se odchylují 

- přijetí skupinového cíle je ovlivněno mírou účasti členů na jeho tvorbě, to zároveň vytváří 

veřejný závazek a ovlivňuje individuální přijetí 

- vztah individuální potřeby a skupinového cíle se mění v závislosti na dosahování společného 

cíle, při trvalém neúspěchu jedinec na kolektivní cíl rezignuje, při úspěšném plnění kolektivního 

cíle dochází k většímu sepjetí jedince s kolektivem 

(Výrost, J., Slaměník, I., 2008)38  

 

4.6.1 Trenérská práce pro fungování sportovního družstva jako celku 

 Úspěšná činnost sportovního družstva, zejména ve výkonnostním sportu, je podmíněna 

kvalifikovaným budováním a udržováním činnosti družstva, jako celku. Existují určité zásady, 

                                                 

38 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I., Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Psyché 

(Grada). ISBN 978-80-247-1428-8. 



40 

 

které jsou pro efektivní činnost družstva rozhodující. Carron a kol. (1997)39 shrnuje tyto zásady 

takto: 

a) přijímání rozhodnutí se musí zúčastnit i členové, aby v nich sílil pocit „spoluvlastnictví“ 

družstva 

b) každý hráč by měl cítit spoluzodpovědnost a důležitost v činnosti skupiny – družstva 

c) trenér by měl umět akceptovat odlišný názor členů družstva a učit toleranci k odlišným 

názorům ostatní členy družstva 

d) jasně stanovené společné cíle družstva 

e) trenér by měl znát individualitu každého člena a akceptovat ji při spolupráci na činnosti 

družstva 

f) každému hráči musí být známa odpovědnost ostatních hráčů na činnosti družstva 

g) netolerovat separátní skupiny uvnitř družstva a zamezit případnému vzniku netolerance 

skupiny vůči jednotlivci 

h) trenér musí neustále zdůrazňovat závislost členů jednoho na druhém 

i) trenér by měl neustále rozvíjet hrdost členů na jejich příslušnost k družstvu 

j) trenér by měl umět podržet družstvo ve chvílích, kdy se mu nedaří 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2020) 

 Uvedené zásady jsou vlastně shrnutím trenérské práce. Nakolik se všichni členové 

družstva budou řídit těmito zásadami, do té míry bude úspěšná i činnost družstva, a tedy i 

činnost trenéra. Samozřejmě existuje i určitý přesah trenérské práce. Tak, jako se identifikují 

s družstvem jednotliví hráči, také trenér je stejnou součástí družstva a jeho role pro úspěchy 

družstva je tedy stejná, jako ostatních hráčů.  

 Součástí práce trenéra je diskuse s hráčkami po každém zápase, co se nepovedlo, co je 

potřeba ze hry odstranit a co naopak posílit a vylepšit. Tyto rozhovory nutí hráčky neustále 

přemýšlet o hře a o týmu jako celku a umožní jim ventilovat své problémy při hraní nebo naopak 

nabídnout pomoc trenérovi při zvládnutí situace v tréninku. Často tyto rozhovory pomohou 

rozklíčovat, jak se hráčky spolu snáší při hře a pokud dojde k problému, včas ho pomohou 

odstranit. Tyto rozhovory jsou nutnou zpětnou vazbou jak pro trenéra, tak pro hráčky. 

                                                 

39 Dostupné z: SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B., (2020)Psychologie sportu,3. vyd. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4744-9  
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 Prvořadým úkolem trenéra je nastolení harmonie v týmu. Znamená to řešit a vyřešit 

všechny potenciální problémy, které by mohly narušit hru. Ženy se hůře soustředí na hru, 

protože se vnitřně soustředí na řadu problémů, které s volejbalem nesouvisí, od dětí až po 

peníze. Ve hře má každá hráčka jenom jeden dotyk míče, a pokud se mezi sebou hráčky 

nedokážou srovnat, dochází k situacím, kdy nahrávačka nenahraje tam, kam má, blokařka pustí 

míč za sebe, nebo se hráčky pouze dívají jinam. V takové celkové atmosféře nelze operativně 

měnit herní kombinace a celá hra se rozpadne. 

 Trenérská práce je spojena s úzkým kontaktem s každou hráčkou družstva. Trenér je 

často jediný člověk, který zná do detailů rodinné zázemí nebo veškeré zdravotní potíže každé 

z hráček. Často bývá zpovědník a poradce ve vztazích a často bývá jediný člověk, kterému je 

hráčka ochotná se svěřit s čímkoli, od finančních problémů po potíže s rozvodem. Trenér má 

na sobě břemeno mlčenlivosti, psychoterapeuta, důvěrníka, finančního poradce i policisty. 

Obvykle trenér nebo trenérka zůstává v přátelském kontaktu s hráčkou i po jejím odchodu 

z družstva.  

 

4.6.2 Vzájemná důvěra, jako základ dobré funkce družstva 

 Důvěra40 byla definována, jako ochota jedné osoby spoléhat se na osobu jinou. 

Typickými vlastnostmi, jež jsou vkládáním důvěry vystavovány riziku, jsou čest, spolehlivost 

nebo vlastní důvěryhodnost. Spoléhání na druhého člověka je odvozováno od vnímání jeho 

schopností a jeho věrohodnosti. Důvěra se vztahuje k budoucnosti a je tedy vždy spojena 

s rizikem a nejistotou.  

 Na oboustranné důvěře je založena existence a činnost každého družstva. Důvěra je 

základem úspěchu družstva a vychází z kvality osobností a jejich chování v družstvu a pro 

družstvo. Protože se jedná o úzkou sociální skupinu, je integrální součástí družstva i trenér. Má 

možná trochu jiné postavení, měl by mít vlastnosti vůdce, ale také musí být odborník v dané 

činnosti družstva – volejbalu a osobnost hodná následování, čestná a lidská. V ideálním případě 

je trenér také „neformálním vůdcem“ družstva. Mnohdy je takovým vůdcem nebo vůdkyní 

jedna z hráček týmu, a pokud není s činností trenéra ztotožněná, je jeho práce v družstvu velmi 

obtížná a bez efektu na dobrý výsledek hry.  

                                                 

40 Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFv%C4%9Bra  
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 Neformální vůdce41 podle Slepičky má vysoký status při zjišťování vzájemných výběrů 

a odmítnutí členů družstva navzájem. Zaujetí pozice neformálního vůdce je výsledkem mínění 

skupiny. Pokud se chce neformální vůdce ve své vedoucí pozici udržet, měl by z hlediska 

ostatních splňovat tyto podmínky: 

 Musí být pokládán za člena týmu, za nejlepšího z nich. Ve výkonnostním družstvu za 

velmi výkonného. Měl by plnit očekávání členů družstva, protože je jimi neustále hodnocen. 

Podle těchto požadavků, by se neformálním vůdcem mohl stát kterýkoli člen družstva. 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2020)  

 Trenér by měl být nejenom největším odborníkem na hru ale i neformální autoritou. 

Pokud začal svoji volejbalovou kariéru ve stejném oddílu, má za sebou i výkonnostní hráčskou 

minulost a je nespornou osobností, pokud jde o charakter a mentální předpoklady k vedení 

kolektivu, může být jako trenér velmi úspěšný. 

 Když má trenér důvěru družstva a získal i roli neformálního vůdce skupiny, stává se pro 

všechny hráčky něčím více, nežli jen trenérem. Pokud trenér získal trvalou důvěru družstva, 

stává se zároveň neformální autoritou i pro civilní, mimo oddílový život. Zároveň i trenér 

riskuje svoji čest a důvěryhodnost, když se identifikuje s družstvem, které vede. Vzájemný 

vztah družstva, jako celku a trenéra je tedy jasně nastaven.   

 

4.6.3 Psychologické působení na hráče 

 Základem vzniku a fungování každého družstva je dobrovolnost a motivace. 

Výkonnostní hra volejbalu sebou nese i velké nároky na volný čas a ukrajuje každému hráči 

mnoho z jeho civilního života. Takový nápor na psychiku vyžaduje, aby každý hráč byl vnitřně 

přesvědčen o správnosti a smyslu své činnosti ve skupině. U hráček se k tomu velmi často 

přidává jejich určitá závislost na rodině a dětech, kdy musí volit mezi časem pro děti a rodinu 

a časem pro výkonnostní volejbal. Pokud není hráč vnitřně přesvědčen, že to, co dělá pro 

družstvo, je správné, ani jeho výkon ve hře a tréninku není na nejvyšší úrovni.  

 Trenér je také určitým garantem pozitivní týmové nálady. Musí ji sledovat a snažit se i 

v problematických chvílích podporovat pozitivní psychiku týmu. Pokud není tým, jako 

sportovní celek, v psychické pohodě, ustává jakýkoli smysluplný pohyb. To je ve volejbalovém 

                                                 

41 SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B., (2020)Psychologie sportu,3. vyd. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4744-9  
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týmu problematická chvíle. Krizové chvíle nastávají obvykle po velké prohře, kdy mnoho 

hráček ztrácí motivaci ke hře nebo je alespoň nerozhodná v tom, že jejich přítomnost v oddíle 

má smysl. Trenér musí poznat, že se něco děje. Náznaky jsou již v nonverbální sféře, určitá 

„nasupenost“ a pokles komunikační úrovně, jak ve frekvenci, tak v emocionalitě u všech 

hráček. Pokud trenér dbá na trvalou pohodu v týmu pokud možno za všech okolností, je úplně 

jedno, jestli tým vyhraje nebo prohraje. Tým má radost ze hry, hraje srdcem, s nasazením, i 

prohraná hra může být hezká. 

 Trenér by měl znát motivační předpoklady hry každého hráče a pracovat s nimi. Trenér 

by měl znát zázemí jednotlivých hráčů a vědět, kdy se do jinak dobře fungující struktury 

skupiny dostane rušivý vliv zvenčí, například starosti s dětmi, problémy finančního rázu, 

starosti o zaměstnání či studium apod. Na těchto detailních znalostech by trenér měl stavět svůj 

přístup k jednotlivým hráčům a práci s nimi.  

 Pravidelné rozhovory a především rady a podpora, které udržují tým v dobré celkové 

pohodě a tedy i v pohodě herní, jsou stejně důležité, jako odborná sportovní práce trenéra. 

Rozhovory s hráčkami jsou často velmi intimní, ale při vzájemné důvěře začíná platit pravidlo, 

že čím užší vazba hráčky a trenérky nebo trenéra, tím kvalitnější celková atmosféra a herní 

pohoda. Samozřejmá je práce trenéra se všemi hráčkami, bez náznaku protěžování nebo 

výjimečných sympatií. O to je ovšem práce trenéra mnohdy těžší. Hloubka znalostí trenéra je 

ve znalosti rodinného zázemí hráček, jejich vztahů a vztahových problémů a ve znalosti 

konkrétních potřeb každé hráčky. 

 Každý problém hráčky v rodině má dopad na její výkonnost a na trenérovi je, aby nějak 

pomohl, protože velmi často je trenér jediný, kdo hráče nebo hráčku vůbec poslouchají. 

V následujících odstavcích uvádím případy z praxe výkonnostního přípravného družstva. Dle 

mého názoru není z pohledu trenéra příliš velký rozdíl mezi trénováním juniorského nebo 

ženského týmu. Uvedené příběhy byly zaznamenány v prostředí jednoho volejbalového týmu, 

který současně zůstává v 1. výkonnostní lize. Příběhy slouží k pochopení práce trenérů a 

k nastínění klimatu, které je ve výkonnostním týmu každého volejbalového klubu spíše běžné, 

nežli výjimečné.   
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4.6.4  Kazuistika42 

 Příběh 1. 

 Hráčka A působila jako introvertní zamlklá dívka, jejíž volejbalový výkon byl i 

v utkáních i v trénincích velmi rozkolísaný. Jeden den ji hra zjevně bavila a její výkon byl velmi 

dobrý a následující den působila spíše ospale a netečně, bez zájmu o hru. Při pohovoru s hráčkou 

vyšlo najevo, že její matka má diagnostikovanou roztroušenou sklerózu. Dívka se nejenom 

věnovala pomoci své matce, ale vnitřně také zápasila s vědomím, že tato nemoc jí matku jednou 

vezme. Volejbal pro ni znamenal určité odlehčení rodinné situace, kdy zaujetí při hře dovolilo 

dívce zapomenout alespoň na čas na starosti, které ji trápily. I přes naši snahu o pomoc, dívka 

v 16 letech skončila s volejbalem. 

 V tomto případě je patrné, že psychosomatický stav hráčky je velmi závislý na vnějších 

okolnostech a často není v kompetenci trenérů nějak pomoci. 

 

 Příběh 2. 

 Dívka B z tohoto příběhu byla po rozvodu ve střídavé péči svých rodičů. Po týdnu 

pobytu u matky byla psychicky vyrovnaná, tréninky jí zjevně bavily a dobrá psychosomatická 

kondice byla vidět i na kvalitě její hry. V etapě svého pobytu u otce se situace naprosto obrátila, 

na dívce byla znát zřetelná nervozita, při verbálním projevu se začalo objevovat zadrhávání až 

koktání. Po pohovoru s dívkou i s rodiči vyšlo najevo, že matka svoji dceru ve sportu podporuje, 

avšak otec nechce dívce volejbal platit a nepřeje si, aby hrála. Dívka psychicky neunesla 

rozpory svých rodičů a raději v šestnácti s volejbalem skončila. Pro tým to byla ztráta, protože 

dívka se vypracovala na kvalitní hráčku a v průběhu jejího působení v oddíle byly patrné dobré 

terapeutické účinky volejbalového kolektivu na dívčinu psychiku. 

 Tento příběh poukazuje na fakt, že ani intervence týmu trenérů, nedokáže zvrátit 

rozhodnutí rodičů, pokud je hráčka nezletilá a je na nich závislá. Může dojít k určité frustraci, 

pokud hráčka vnitřně nesouhlasí s rozhodnutím rodičů, avšak konečné slovo mají v tomto 

případě oni. 

 

 

                                                 

42 Kapitola slouží jako doplněk kapitoly 4.5.4 Volejbal jako léčebná terapie a kapitoly 4.6 Osobnost trenéra a jeho 

vliv na úspěch týmu 
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 Příběh 3. 

 Hráčka C se dostala do konfliktu s hráčkou D pro svůj nový vztah s jejím chlapcem. 

Obvyklý problém, jedna dívka přebere kluka své nejlepší kamarádce. Hráčka D milá, empatická 

dívka, hráčka C bez problémů do chvíle, kdy nastal konflikt. Obě patřily k lepším hráčkám bez 

konfliktů s okolím. Obě hráčky hrály vedle sebe, takže musely úzce spolupracovat. Hráčka D, 

které byla celá situace spíše nepříjemná a držela se zpátky, příliš nekomunikovala s nikým 

kolem. Hráčka C byla naopak přehnaně komunikativní, se všemi se srdečně vybavovala. Hráčka 

D vždy vnášela do hry klid a herně byla na výši, zatímco bez hráčky C by se tým obešel, i když 

nerad. Chtěli jsme hráčku C postupně dostat stranou, avšak hráčka D si nepřála, aby její bývalá 

nejlepší kamarádka odešla, i když způsobila její rozchod s partnerem. Výkon celého týmu 

ovšem klesl, protože celkové klima značně ochladlo, především přičiněním hráčky C. Asi po 

půl roce hráčka C opustila svůj „úlovek“ a krátce na to odešla na vlastní žádost a s naším 

souhlasem i z týmu. Neunesla určitou morální nadřazenost hráčky D, která celou konfliktní 

situaci ustála s čistým štítem a tím i s celkovou podporou celého týmu a trenérů. Hráčka D 

zůstala v týmu až do kategorie dospělých a stala se morální oporou i pro ostatní hráčky. 

 Úloha trenérů v tomto případě spočívala v tom, nedopustit rozklad týmu a podpořit obě 

dobré hráčky. V okamžiku, kdy jedna hráčka nebyla schopna působit v týmu bez toho, aby 

vnášela do hry osobní zášť a zlobu, bylo nutné se s ní rozloučit. Bylo to však třeba udělat citlivě, 

tak, aby se nezměnily postoje ostatních hráček.   

 Tento příběh je příkladem rozchodu s týmem nebo hráčkou v důsledku rozepří mezi 

hráčkami nebo sledování vlastních sobeckých zájmů na úkor týmu.  

 

 Příběh 4. 

 V návaznosti na předchozí příběh uvádím příklad asi nejkomplikovanějšího 

rozhodování trenérské skupiny. Talentovaná hráčka E, trénovala až do vrcholové formy skoro 

čtyři roky. V té době přišla do oddílu nová hráčka a o té se trenér v blízkosti hráčky E vyjádřil 

zcela obecně, že je typově podobná jedné hráčce, která již tým v minulosti opustila, protože 

spadala do ženské kategorie. Byla jí hráčka zmiňovaná v předchozím příběhu jako hráčka D, 

ke které hráčka E chovala úctu a obdivovala ji. Hráčka E z toho, co nechtěně vyslechla, 

vykonstruovala jakési ohrožení své pozice a začala programově narušovat jak tréninky, tak 

utkání. Začala na novou hráčku, která nic netušila, vyvíjet určitý nátlak, při pohledu zvenku 

velmi chytře koncipovaný. Stoupala jí do příjmu nebo se naopak vůbec nehýbala, když měla. 

Vzhledem k tomu, že hráčka E hrála na pozici libera a měla tedy na starosti téměř veškeré 
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zpracovaní míčů, škodila tímto způsobem celému družstvu. Sama však dávala ostatním najevo 

svoji herní nadřazenost nejenom nad novou hráčkou, ale i nad ostatními z týmu. Hráčka E tedy 

musela být stavěna často mimo hru, ale bez tak dobrého libera, jako ona nesporně byla, se tým 

neobejde a hráčka E si toho byla dobře vědoma. Závislost týmu na ní jí vyhovovala. Pro trenéry 

to byl těžký problém k řešení, protože hráčka E začala rozkládat celý tým a pravděpodobně ze 

msty nebo uražené ješitnosti začala kromě členek týmu intrikovat i proti týmu trenérů. Asi po 

půl roce byla situace neudržitelná. Hráčka se nakonec rozhodla odejít a s sebou si vzít i několik 

dalších zmanipulovaných hráček. Hráčce byla nabídnuta pozice asistentky, s tím, že celá situace 

je možná tímhle způsobem řešit. Hráčka E odmítla s tím, že ji oddíl stejně nikdy nic nenaučil a 

vše, co umí, se naučila sama. Podařilo se nám dostat zpět některé hráčky, které s ní chtěly odejít. 

A sama hráčka E se po dvou měsících vrátila s přáním, že by jí stačilo v týmu jenom trénovat, 

na zápasy že nemusí. Z pochopitelných důvodů jsme ji nepřijali. Po analýze celého období jsme 

museli konstatovat, že odchod hráčky E celému týmu paradoxně velmi pomohl i přesto, že se 

jednalo o opravdu vynikající hráčku.  

Tento příběh byl velkou zkouškou pro trenérský tým, protože hráčka, která se rozhodne 

škodit a je dost chytrá na to, aby svou činnost realizovala skrytě, dokáže rozložit celý kolektiv 

jenom pro satisfakci za svoji uraženou ješitnost. Škody, které dokáže taková hráčka napáchat 

na celém týmu a jeho výkonnosti jsou často dlouhodobé a velmi těžko se odstraňují.  

  

 Příběh 5. 

 Hráčka F byla jednou z hráček, kterou se podařilo přivést zpět do oddílu po problémech 

s hráčkou E. Osobní konflikty s touto hráčkou byly ovšem pouze zástupné. Hlavní potíže 

hráčky F pramenily především z toho, že se oba její rodiče rozcházejí. Mělo to vliv na její 

výkonnost v celé sezóně. Otec dívky F ji k volejbalu přivedl a vždy jí velmi podporoval. Matka 

její sportovní činnosti všemožně bránila. Jako důvod uváděla špatné studijní výsledky. To se 

ovšem nezakládalo na skutečných výsledcích dívky. Hrozila jí jedna trojka na víceletém 

gymnáziu. Matka argumentovala sebeobětováním se pro dceru (tím že zůstala s otcem do její 

dospělosti) a její následnou nevděčností. Přesvědčit dívku, že sebeobětování matky je její 

problém, byl hlavní úkol trenérky. Podpořit dívku v tom, co dělá, byl druhý úkol, stejně 

důležitý, jakkoli byla dívka výborná hráčka, s výbornými studijními výsledky, nekuřačka a 

abstinentka. Dívka cítila oporu v postoji trenérky, a to ji velmi posílilo. Podpora dívky ze strany 

otce byla stabilní a jeho spolupráce s trenérkou přinesla výsledek v tom, že se dívka vrátila do 

družstva. Její výkon se podstatně zlepšil a stabilizoval. 
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 Tento případ znamenal pro trenérku vyřešit nejenom vztah hráčky se svojí rodinou 

(nebylo možné stranit ani dívce ani rodině), ale i vztah s jinou hráčkou týmu, která tým sama 

opustila a chtěla s sebou stáhnout ostatní členy týmu. Zároveň bylo potřeba podpořit dívku, 

v tom co dělá. 

 

 Příběh 6. 

 Hráčka G byla členkou týmu již delší dobu. Psychosomatické obtíže se u ní začaly 

projevovat přibližně před rokem, dívka však trvala na pokračování v tréninku. Po pohovoru 

vyšlo najevo, že má velké problémy s příjmem potravy. Tím, že hraje a trénuje, se snaží 

vyrovnat podle svého názoru „vysoký příjem kalorií“.  Kromě volejbalu se snažila dělat i jiné 

sporty, kterými se vyčerpávala až na hranici kolapsu. Problém této dívky byl nejspíš i v rodině, 

s počátkem na střední škole. K poruchám příjmu ji pravděpodobně přivedla její třídní učitelka, 

která je sama léčená anorektička. Dívka G si z ní vzala příklad. Její porucha příjmu potravy se 

na ní již podepsala psychosomaticky. Neměla pravidelný menstruační cyklus, špatně spala, 

neměla stolici, padaly jí vlasy. Přesto chodila trénovat a byli jsme tedy v kontaktu. Oslovili 

jsme rodiče, ale ti se k problému dcery stavěly nevšímavě. Ani dívka své rodině po mnohých 

hádkách již nevěřila. Odbornou pomoc nakonec v 18 letech vyhledala sama. Svůj problém 

začínala vidět, ale s rodiči již nepočítala. Ti se prokazatelně nikdy nepokusili pomoci, přestože 

trenéři na tento problém vícekrát upozorňovali. Až takové lhostejnosti dívka doma čelila. 

Členové týmu sice věděli, že dívka má problémy s příjmem potravy, ale už nevěděli, jak 

dalekosáhlé jsou. Úsilím trenérky se dívce dostalo natolik silné podpory, že její život v družstvu 

se stal hlavním cílem jejího života civilního, přestože léky, které brala, nepomáhaly ke 

kvalitnímu výkonu hráčky. V souvislosti s problémy této dívky jsme se snažili kontaktovat 

lékaře, ale pokud nebude dívka chtít změnit svůj život sama, nemůže jí oddíl ani trenéři pomoci.  

 Během covidové situace a nucené izolace od kolektivu a hry se stav dívky rapidně 

zhoršil. Na vše zůstala sama zavřená v bytě s rodiči, s kterými si nerozumí a nekomunikuje 

s nimi. S trenérskými kolegyněmi jsme pro ni vyhledaly odbornou pomoc v několika oborech 

od psychologa až po výživové poradce. Odříznutí od volejbalového světa, způsobené nucenou 

covidovou přestávkou, způsobilo vážné psychické problémy, do kterých se dívka stále více 

propadá. Začala pomýšlet na odchod z tohoto světa a několikrát se o to neúspěšně pokusila. Její 

rodiče si toho nevšimli (zaprotokolováno v lékařské zprávě). V současné době na sociálních 

sítích (WhatsApp) píše, že je na tom lépe, protože už dokáže do sebe dostat 900-1000 Kj za 

celý den. Kdykoliv ovšem tohle všechno sní, začne se trestat - poškozovat se. Tím vlastně vznikl 
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daleko hlubší psychický problém, nežli před nucenou covidovou izolací. Celá situace může mít 

až fatální následky. Myslím, že tento poslední příběh je podobný mnohým jiným příběhům, 

které covidová43 pandemie přinesla. 

 Blíží se ovšem chvíle, kdy již dívka nebude schopná hrát a trénovat a terapeutická 

pomoc týmu, po jejím odchodu přestane fungovat.  

 Pro trenérku je v tomto případě problémem trénovat dívku a stavět ji do sestav, 

s vědomím, že ji vlastně jakákoli fyzická zátěž nadlimitně zatěžuje. Vyloučit ji z družstva by 

ovšem znamenalo pro dívku totální prohru vlastního života.  

 Příběhy dokumentují důležitost psychologické práce trenéra s hráči nebo hráčkami.

 Všechny hráčky z těchto příběhů se znají a hrají nebo hrály ve stejném týmu. Příběhy 

se odehrály v průběhu dvou sezón a i přes popsané problémy se tým udržel v první lize.  

  Hráčky, které nejsou psychicky stabilní a vnitřně se nedovedou z nejrůznějších 

příčin identifikovat s činností a posláním družstva, často nedokážou hrát kvalitně a soustředěně. 

V krajním případě mohou nastat situace, kdy hráčka svým nedostatečným soustředěním 

způsobí sama sobě úraz nebo poškodí jinou hráčku. 

 

4.6.5 Mentální tréninkové metody 

 Fyzický trénink, nácvik a prohlubování dovedností, posilování všech složek fyzických 

potřeb hry, jako je vytrvalost a síla a prohlubování znalostí techniky volejbalu, by mělo jít ruku 

v ruce s tréninkem mentálním. Výkonnostní volejbalistka je intenzívně zatížena fyzicky jak při 

hře, tak při tréninku. Aby tato zátěž nebyla na obtíž, je potřeba trénovat a posilovat i psychiku 

hráček. Seiler44 říká, že soutěží-li se ve sportu s velkým osobním nasazením, důsledkem 

velkých nároků na sportovce může být trvalé duševní i tělesné rozpoložení, které sportovec 

prožívá jako přetížení. Součástí tohoto stavu je pocit permanentního tlaku. Vzchopit se do 

původní výkonnosti je stále těžší, jak v tréninku, tak při hře. Dostavují se poruchy spánku a 

nejrůznější psychosomatické zdravotní obtíže. Přerušení tréninku může u postižených vyvolat 

                                                 

43 Z anglického spojení coronavirus disease 2019 (koranavirové onemocnění 2019). Světová zdravotnická 

organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat v rozmezí 1,4 – 2,5, což je 

podobné jako u nemoci SARS. Z důvodů pandemické nákazy prakticky po celém světě, je mnoho zemí světa, 

včetně České republiky, od března 2020 v režimu pandemických opatření, což obnáší i omezení volného pohybu 

a možnosti shromažďování obyvatelstva. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Covid-19 
44SEILER R., STOCK A., Psychotrénink ve sportu i v životě. Praha: Olympia, 1996. ISBN 80-7033-414-2. 
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krizi, protože vysoce výkonný organizmus se nemůže při soutěžích uplatnit. Pomocí 

psychologického přístupu, mentálního tréninku, se pohybové dovednosti mohou oživit. 

V duchu se dají nacvičovat i taktické situace. Obvykle se tím urychlí i proces regenerace. 

(Seiler, 1996) 

 Psychologický trénink je dlouhodobý výchovný proces se zřetelem k budoucím 

soutěžním výsledkům. Utváří postoje úspěšné sebejistoty, kontroluje psychické napětí, spojené 

s významnými závody nebo rozhodujícími událostmi. Selhání v soutěži, časté porážky, 

roztržky uvnitř družstva nebo s trenérem, náhlý úspěch, probíraný medii nebo role favorita a 

s tím spojená zodpovědnost týmu může vyvolat akutní krizi, různé intenzity. Psychologickým 

tréninkem se optimalizují všechny výkonnostní předpoklady úspěchu.(Seiler, 1996) 45 

 Sonnenschein46 rozděluje psychotrénink podle oblastí působení na cvičení 

sebekontroly, motivační cvičení, koncentrační trénink, cvičení dovedností a poznávacích 

procesů a mentální přípravu k soutěžím. 

 Cvičení sebekontroly – duševně hygienické cvičení 

 Zaměřuje se na hluboké uvolnění, odstranění svalové ztuhlosti a vědomé vnímání těla. 

Zaujměte pohodlnou polohu v leže. Ve stavu naprostého uvolnění klidně a hluboce desetkrát 

vdechněte a vydechněte. Vyšlete myšlenky na cestu tělem od chodidel až po hlavu. 

V jednotlivých částech setrvejte vždy přibližně 10 – 20 vteřin. Představujte si předmětnou část 

zevnitř, jako součást těla. Vnímejte její teplo a polohu. Myšlenkovou pouť ukončete uprostřed 

čela. Poté se buď aktivujte, nebo uvolněte k přestávce (po tréninku). Toto mentální cvičení se 

se doporučuje praktikovat zhruba hodinu před soutěží nebo tréninkem nebo může být součástí 

denní psychohygieny sportovce. 

(Sonnenschein, 1989)47  

 Cvičení motivační – stanovení cíle 

 Zaměřuje se na utváření motivace, realistické sebehodnocení a zvýšení sebejistoty. 

 V pohodlné poloze zavřete oči, pravidelně dýchejte. Postupně probírejte v duchu 

otázky, a odpovídejte si na ně: Co chci dosáhnout? Jsou moje cíle realistické? Mám možnosti 

                                                 

45 SEILER R., STOCK A., Psychotrénink ve sportu i v životě. Praha: Olympia, 1996. ISBN 80-7033-414-2. 
46 Dostupné z: SONNENSCHEIN, I., (1989). Das Kölner Psychoregulationstraining. Ein Handbuch für 

Trainingsleiter (Kolínský psychoregulační trénink. Příručka pro trenéry a cvičitele)(3.Auflage), Köln  
47 SONNENSCHEIN, I., (1989). Das Kölner Psychoregulationstraining. Ein Handbuch für Trainingsleiter 

(Kolínský psychoregulační trénink. Příručka pro trenéry a cvičitele)(3.Auflage), Köln (s. 49-55, 130-137) 
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cíle dosáhnout? Vnitřním zrakem si jasně představujte stanovený cíl. Používá se bezprostředně 

před rozcvičením na soutěž nebo jako osobní psychohygiena denně ve stejnou dobu. 

(Schaffelhuber, 1993, s.111-118)48 

 Cvičení koncentrační – soustředění se na předměty 

 Zaměřuje se na soustředěné naladění na soutěž, vývoj bojové jistoty a potlačování 

nervozity před soutěží. 

 Zaujměte pohodlnou polohu v sedě a pravidelně dýchejte. Upřeně se dívejte na své 

sportovní vybavení – míč, síť, obuv. Zaveďte vnitřní dialog se svým sportovním vybavením, 

objasňujte si jeho funkci a důležitost. Berte vybavení jako důležitého a nutného přítele. Např.: 

„Ty jsi můj míč a nesmíme jeden druhého zklamat.“ Toto cvičení se provádí zásadně 

v tréninkovém nebo soutěžním prostoru a to bezprostředně (asi 5 – 10 min.) před tréninkem 

nebo soutěží. 

(Syer&Connolly, 1987, s.20)49 

 Existuje celá řada mentálních cvičení, podporujících soustředění a udržení motivace. 

Mnohá cvičení, sloužící k nastolení vnitřního klidu a potlačení negativních psychických stavů, 

zůstávají hráčkám jako duchovní výbava do mimo oddílového života.   

 

4.7 Ukončení sportovní kariéry, vliv na další život hráčky 

 Výkonnostní volejbal znamená pro každou hráčku určitý životní cíl a naplnění. 

Vzhledem k náročnosti tréninku a k neustálé fyzické a psychické práci každé hráčky na sobě, 

se dá předpokládat, že dlouhodobá práce ve výkonovém družstvu je výsledkem vnitřního 

rozhodnutí každé hráčky. Takové rozhodnutí často muselo být provázeno překážkami 

v civilním životě a každá hráčka se musela s potížemi potýkat pravděpodobně po celou dobu 

aktivního působení v družstvu. A právě pocit určitého dluhu vůči sobě samé dělá odchod 

z družstva těžším, nežli by se na první pohled mohlo zdát. Od ukončení volejbalové kariéry bez 

viditelných následků fyzických i psychický až po stavy, které lze označit za ohrožující, vždy 

bývá ukončení dlouhodobé činnosti těžké. Mnohdy je volejbal životní náplní hráčky a mnohdy 

se neumí s odchodem do sportovního důchodu vypořádat bez psychosomatických následků, 

včetně depresí nebo fyzických projevů.    

                                                 

48 Dostupné z: SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink ve sportu i v životě. Praha: Olympia, 1996. 

ISBN 80-7033-414-2. 
49 Dostupné z: SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink ve sportu i v životě. Praha: Olympia, 1996. 

ISBN 80-7033-414-2. 



51 

 

4.7.1 Časté důvody ukončení výkonnostního sportu 

 Pro každou hráčku ve výkonnostním družstvu je ukončení činnosti vždy událost plná 

stresu a emocí, bez ohledu na příčinu odchodu. Po sportovní život hráček se do určité míry 

odvíjí od úspěšnosti, s jakou překonaly odchod od týmu a jak moc pro ně život v družstvu a 

soutěžní činnost znamenal.  Příčin odchodu hráčky z družstva může být velmi mnoho. 

Nejčastější příčiny, kromě prostého ukončení činnosti družstva, jako celku, můžeme rozdělit 

do několika základních kategorií: Zdravotní, společenské či osobní důvody. 

  

 Ukončení hry výkonnostního volejbalu ze zdravotních příčin 

 Nejčastějším důvodem odchodu z výkonnostního volejbalu ze zdravotních příčin bývá 

úraz, který se nezhojil tak úspěšně, aby hráčka mohla pokračovat ve výkonnostním tréninku a 

soutěžích. V kapitole 3.3 této práce jsou popsána nejrůznější zranění s ohledem na herní 

specializaci. Z popisu vyplývá, že volejbal může znamenat zdravotní ohrožení, ať už se tak 

stane z důvodu špatné herní techniky, nedodržení pravidel nebo obyčejné náhody – „lidského 

faktoru“. Velká časová dotace, spojená s následným léčením a rehabilitací, znamená výpadek 

v tréninkovém plánu hráčky a při těžším úrazu je rehabilitace obvykle záležitostí několika týdnů 

až měsíců. Každý úraz, i ten sebemenší, se také výrazně otiskne do psychiky hráčky. Například 

je popsán syndrom „odlehčování“, kdy po zranění kotníku a jeho vyléčení, hráčka není schopná 

dopadat na vyléčenou nohu se stejnou intenzitou nebo ve stejných směrech, jako tomu bylo 

před úrazem. Často se hráčka vrátí po úplném vyléčení úrazu do družstva, ale není schopná 

trénovat tak intenzívně, aby při soutěžích mohla být zařazena na svoji původní pozici. A to má 

zpětnou vazbu v rozhodnutí, ukončit činnost v družstvu. 

 Stejně častou příčinou odchodu hráčky z výkonnostní hry jako úraz, bývá chronická 

únava ze hry a tréninků. Mohou jí trpět hráčky každého věku. Může mít ovšem příčinu i jinde, 

nežli jen v přetrénování. Chronická únava může být psychosomatického původu, může mít 

příčiny fyzické, v příliš velké zátěži, kterou organismus již nezvládá, a také může být indikací 

jiných zdravotních problémů, například nastupující choroby. V každém případě je chronická 

únava určitým znamením pro organismus, že je s ním něco v nepořádku. A v každém případě 

trvalá únava je velkou překážkou ve výkonnostní hře a se dá překonávat pouze dočasně a 

s velkými obtížemi. 

 Stáří a s tím spojený pokles herní výkonnosti se často zaměňuje za chronickou únavu. 

Každá hráčka je jinak somaticky a psychicky disponovaná a stejně tak každá hráčka jinak a 

jinou rychlostí stárne. Muži a ženy mohou hrát ve výkonnostním volejbalu v kategorii dospělý/á 
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po 18 respektive po 19 letech věku, když přejdou z kategorie starší dorostenka. Herní věk po 

této době je prakticky omezen pouze výkonností hráčky. Výkonnost je pojem, který musí 

posuzovat ostatní hráčky spolu s trenérem. Často bývá starší hráčka neobjektivní v posuzování 

vlastní užitečnosti v družstvu a o to těžší je potom rozchod s týmem. 

 Přetrvávající chronické obtíže jsou dalším vážným důvodem ukončení volejbalové 

kariéry. V kapitole 3.4 této práce jsou popsány nejčastější chronická postižení, způsobená hrou 

volejbalu. Každá hráčka volejbalu prakticky celou svoji herní kariéru překonává určité bolestivé 

stavy, často i za pomoci léků nebo náročných rehabilitačních praktik. Chronické problémy 

mohou být rozděleny do dvou kategorií. Chronické obtíže, spojené s dlouhodobým 

poškozováním a nedostatečně léčeným poraněním a potíže, způsobené chronickým únavovým 

syndromem.  

 Dlouhodobé poškozování se týká především nejexponovanějších částí těla při hře, jako 

jsou horní končetiny, s ramenním uložením na jedné a prsty, jejich svaly a klouby na straně 

druhé. Chronicky postižené jsou často neléčené kloubní praskliny a poškození na dolních 

končetinách. Obvyklým chronickým problémem jsou bolesti zad, přecházející až do 

vertebrogenního algického syndromu50. Toto zdravotní postižení se projevuje vleklými, 

většinou velmi silnými bolestmi v oblasti okolo páteře. Tyto potíže mohou zcela znemožnit 

jakékoli pohybové aktivity a sportovní výkon s takovými bolestmi je obtížný až nemožný. 

Někdy je bolest přenesena z nemocného vnitřního orgánu, špatně doléčeného zraněného svalu 

nebo může být způsobena i poruchou v oblasti nervové soustavy. 

 Chronický únavový syndrom51 je diagnostikované onemocnění, které postihuje mnoho 

orgánů najednou a projevuje se jak psychickými, tak neurologickými symptomy. Postihuje 

především ženy po 40ti letech věku. Syndrom provází celková ztráta energie, bolesti kloubů a 

svalů, bolesti hlavy, špatný spánek, problémy se soustředěním a poruchy paměti. Chronický 

únavový syndrom představuje varování před přetížením z nadměrné fyzické námahy a stresem. 

V tomto případě je změna životosprávy nutností, jinak se situace zhorší. 

 

 

 

                                                 

50 Dostupné z: KOLÁŘ, P., (2006), Vertebrogenní obtíže a stabilizační funkce svalů – diagnostika, Rehabilitace a 

Fyzikální lékařství, Roč. 13, č. 4, ISSN 1211-2658; 1805-4552 (elektronická verze) 

51 Dostupné z: https://www.klubzdravi.cz/a/chronicky-unavovy-syndrom-neni-lenost-ale-nemoc 
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 Ukončení činnosti ze společenských a osobních důvodů. 

 Hráčky v produktivním věku mají obvykle rodiny, které jsou na nich do určité míry 

závislé. Pokud je v rodině dítě nebo více dětí, zůstává největší břemeno starosti o ně na ženě. 

A pokud se v rodině vyskytnou jakékoli problémy, musí hráčka řešit otázku priorit. Rodina, 

nebo volejbal? Toto dilema je ve sportu, a nejen ve volejbalu, velmi časté. Nedostatek času pro 

rodinu a děti je jedním z nejčastějších důvodů ukončení volejbalové kariéry. Často dochází 

k nepochopení ze strany partnera. Ženě je vyčítáno, že myslí pouze na sport a volejbal a svého 

partnera zanedbává. Častý argument partnerů je starost o cizí děti ve volejbalovém oddílu a 

nezájem o vlastní děti, které má potom na starosti partner. Z této situace se dá opravdu vyjít jen 

dvěma způsoby: Odejít z volejbalového klubu a vědomě se vzdát své volejbalové kariéry nebo 

se s partnerem domluvit na regulích pro fungování rodiny. To je složitější a vyžaduje 

oboustrannou toleranci. Proto stále zůstává nepochopení partnera častým důvodem k ukončení 

činnosti hráčky nebo trenérky.  

 Do stejné kategorie patří ošetřování rodinného příslušníka. To je spíše hledisko morální, 

etické a nebývá prakticky nikdy rozporováno nebo odsuzováno. 

 Nedostatek motivace ke hře vychází z mnoha příčin. Hráčka ve výkonnostním družstvu 

prošla dlouhou cestu od žákyň přes přípravku a juniorky a dostat se do výkonnostního týmu 

bylo pro ni určitou metou. Po dosažení tohoto cíle je ovšem nutné pracovat stále stejně usilovně, 

nelze zvolnit ani v tréninku ani při soutěžích. A pak se začne dostavovat únava a hráčka přestane 

vidět smysl v tom, co dělá. Volejbal jí najednou nepřipadá jako střed světa, nijak jí k lepšímu 

životu nepomůže, spíše naopak. A problémy v rodině i zaměstnání a občanském životě 

najednou narůstají a není jak je omluvit nebo vyřešit. Původní motivace pro hru byla někam se 

dostat, tam nyní hráčka je, ale co dál. To je obvyklá otázka každé hráčky a je těžké na ní 

odpovědět. Ztráta motivace do určité míry nutí hráčku nahradit jednu činnost druhou. V případě 

neúspěchu, začít s něčím jiným, lepší varianta je když hráčka, která skončila s hrou, začne 

působit jako asistentka nebo trenérka.   

 Nezpochybnitelný důvod ukončení působnosti ve výkonnostním týmu ženského 

volejbalu bývá uváděno těhotenství. Je to důvod natolik obvyklý, že je s ním často počítáno, 

jako s něčím, co musí trenér akceptovat již při formování týmu a s čím musí počítat prakticky 

po celou dobu existence ženského volejbalového týmu. 
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4.7.2  Pocit vyhoření po ukončení sportovní kariéry 

 Zejména starší hráčky provází ukončení volejbalové kariéry pocity, které mají blízko 

k depresívním stavům. Vojtíšková52 uvádí, že syndrom vyhoření je v podstatě stav chronického 

stresu. Blíží se pozvolna, proto je těžké ho rozeznat. Příznaky syndromu vyhoření jsou známky 

fyzického a emocionálního vyčerpání. Pocit chronické únavy, nespavost, zapomínání, pocity 

úzkosti. Ze somatických příznaků je to bolest na hrudi, bušení srdce, dušnost, gastrointestinální 

bolesti, závratě, mdloby a bolesti hlavy. Syndrom vyhoření doprovází pocity apatie a beznaděje. 

Hráčka, vytržená z každodenního kolotoče tréninků a soutěží má mnohdy pocit deficitu vlastní 

užitečnosti, odloučení a svůj budoucí život bez volejbalu si prakticky neumí představit. 

 Syndrom vyhoření53 u sportovce nepřichází náhle. Většinou mu předchází dlouhodobé 

stavy přetrénování, pocity trvalé intenzívní únavy, bez chuti k pohybu. Syndrom vyhoření může 

způsobit dlouhodobě snížená výkonnost, která doprovází sportovní stárnutí, zranění, na jehož 

rehabilitaci je zapotřebí příliš dlouhé doby a všeobecná ztráta motivace. Syndrom je doprovázen 

stavy úplného psychického a emočního vyčerpání. 

 Ukončení výkonnostní formy volejbalu v tomto případě bývá jedinou možnou cestou 

k nápravě situace. Po stabilizování se hráčka často vrací zpět k volejbalu jako asistentka, 

trenérka nebo amatérská hráčka. 

 

4.7.3  Syndrom věčných návratů 

 Po ukončení aktivní činnosti v oddílu má hráčka zpočátku pocit volnosti, množství času 

na ostatní aktivity a rodinu a žije s vědomím, že jí nic nechybí. Vazby na oddílové dění, soutěže, 

společné tréninky a oddílový život ovšem někdy bývají hlavní náplní života hráčky. Po určité 

době bez volejbalové zátěže začne v mysli hráčky převládat pocit, že odešla předčasně, že ještě 

může být platnou členkou týmu. To se projeví určitou formou frustrace, v pocitu 

nedostatečnosti života a v pocitech stesku. Frustrace54 je popisována jako situace, v níž je 

motivovanému, zacílenému jednání jedince postavena fyzická nebo psychická překážka 

v dosažení cíle a u jedince dochází ke stavům, které jsou důsledkem této situace. Převládá pocit 

nedostatečné odměny za svoji činnost. Taková frustrace se dá odstranit pouze opětovným 

návratem do aktivní hry a do týmu, jako sociální skupiny.  

                                                 

52 Dostupné z: https://www.zzmv.cz/syndrom-vyhoreni 
53 Dostupné z: https://profikoucink.eu/jak-prekonat-syndrom-vyhoreni-ve-sportu/ 
54 Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Frustrace 
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 Protože zejména úspěšné hráčky zůstávají v trvalém kontaktu se svým bývalým týmem, 

bývá častým předmětem rozhovorů s nimi téma vnitřního fungování družstva. A zde se často 

vyskytuje téma stesku po rozhovorech s ostatními hráčkami i s trenéry. Ženské družstvo je asi 

víc náchylné ke skupinovému řešení všech situací. Probírání všeho možného, veřejně a naráz, 

to je fenomén asi všech ženských skupin. Že se jedná o jev důležitý, je patrné právě ze stesku 

bývalých hráček po tomto fenoménu. Jako by jim v životě něco najednou chybělo. 

 Tento stav je známý mnohým aktivním sportovcům. Často sportovec hledá náhradu za 

pocity, které doprovází úspěšné zápasy a pocit uspokojení po vítězném zakončení sezóny. 

Opakované návraty jsou pozorovatelné snad u všech úspěšných výkonnostních sportovců, bez 

ohledu na provozovaný sport. 

 

4.7.4 Životní cíle po hráčské volejbalové kariéře 

 Ukončení soutěžní kariéry je v každém případě psychicky velmi náročné, ať už se 

hráčka rozešla s oddílem po vzájemné dohodě ze soukromých důvodů nebo její přítomnost 

nebyla žádoucí, protože již nevyhovovala svými výkony při tréninku a hře. Většinou hráčka 

působila v družstvu dlouhá léta a pro žádný jiný sport neměla často ani čas ani fyzické a 

psychické rezervy. Proto je rozhodnutí ukončit soutěžní kariéru tak těžké. Většinou hráčka, 

končící s výkonnostním volejbalem, odchází na trenérské místo nebo do amatérské ligy. Mladší 

hráčky po ukončení výkonnostní hry často začnou hrát beach volejbal. Říká se, že kdo se narodil 

pro volejbal, ten s ním také umře. Ze své trenérské praxe znám případ hráčky, která v amatérské 

soutěži VOSA55, hrála v šedesáti letech nahrávačku a rozhodně nepatřila mezi nejhorší hráčky 

týmu, rozhodně byla nejzkušenější. Její volejbalová kariéra přešla z ligy do trenérské práce, do 

amatérské ligy a na beach volejbal. Volejbalové hřiště vlastně nikdy neopustila. A myslím, že 

tento případ není ojedinělý.  

 

 

 

                                                 

55 VOSA – Veřejný odbíjenkářský oddíl amatérů, amatérská skupina působící v Teplicích, pořádající amtérskou 

soutěž volejbalových oddílů 
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 Trenérská práce jako pokračování činnosti pro oddíl po ukončení hráčské kariéry 

 Ženy, které prošly úspěšnou volejbalovou kariérou jako výkonnostní hráčky a které 

musí z jakýchkoli příčin svoji aktivní hráčskou kariéru ukončit, většinou nechtějí úplně přerušit 

kontakty se svým týmem, oddílem a lidmi, se kterými strávila mnoho ze svého dosavadního 

života. Nabízí se automaticky práce při výchově nové volejbalové generace nebo práce 

asistentky při týmu, který již nějakých výsledků dosáhl. Je to velmi potřebné, protože kdo jiný 

může předávat zkušenosti, nežli bývalá aktivní hráčka.  

 Práce trenéra je ovšem také spojena se studiem a to nejenom sportovně odborným, ale i 

s psychologickým, případně medicínským. Výkon funkce trenéra, zejména ženského 

volejbalového týmu, je spojen s osobností trenéra, jeho kvalitou profesní i lidskou. Tým musí 

být ve vzájemné harmonii. Sociální skupina, která se sešla za splněním určitého cíle, je plná 

vnitřních rozporů a sporů, je lehce zranitelná pouhým nezdarem při soutěži. Je obtížné 

nasměrovat všechny typy hráček za společným cílem – úspěchem v soutěži, když jsou tolik 

rozdílné. Co hráčka, to jiná osobnost a jiný charakter. Je velmi obtížné, ale nutné, dokázat 

operativně řešit všemožné psychosomatické potíže jednotlivých hráček tak, aby vše zůstalo jen 

ve dvoustranné rovině a nezpůsobilo všeobecný rozklad týmu. A často musí trenér víceméně 

nahrazovat rodinu i za cenu opomíjení potřeb té svojí.  

 

4.8 Shrnutí teoretické části 

 V teoretické části práce jsem se pokusila představit výkonnostní volejbal jako sportovní, 

kolektivní hru, velmi náročnou na fyzickou a psychickou přípravu hráček. Během formování 

hry volejbalu a jeho výkonnostní verze, došlo k velkému posunu v požadavcích na psychickou 

i fyzickou odolnost hráček.  

 Stále náročnější požadavky na fyzickou výkonnost a akcelerace samotné hry je příčinou 

častějších fyzických problémů, případně zranění.56 V mnohých případech, které nejsou 

ojedinělé, jsou hráčky po ukončení volejbalové kariéry vystaveny i trvalým následkům 

dlouhodobého nadměrného zatížení při hře.57  

 V dnešní době je mužský i ženský volejbal, co do náročnosti, velmi podobný. Rozhodně 

se nejedná o hru jednoduchou a snadno zvládnutelnou kýmkoli. Výkonnostní volejbal 

vyžaduje úzký výběr talentovaných hráčů a hráček a jejich dlouhodobou přípravu pro hru. 

                                                 

56 Toto je zmíněno v kapitole 3.3 této práce 
57 Toto je zmíněno v kapitole 3.4 této práce 
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Pokud je hráčka ve výkonnostním družstvu úspěšná, váží si svého místa a je, až na velmi řídké 

výjimky, pyšná na svoji příslušnost k týmu. Nelze se proto divit, že ukončení volejbalové 

výkonnostní kariéry, ať už z jakýchkoli příčin, není pro žádnou hráčku jednoduché. 

V extrémních, ale ne ojedinělých případech, odchod do volejbalového důchodu provází u 

hráček psychosomatické stavy, vyžadující odbornou pomoc. Moje práce se chce zabývat 

zmapováním procesů doprovázejících hru i její ukončení. 

 

5  Výzkumná část práce 

5.1 Cíl práce 

 Cílem práce je uceleným způsobem zjistit, jakým způsobem a do jaké míry, ovlivňuje 

hráčky dlouhodobé působení ve výkonnostním volejbalovém týmu. Práce si klade za cíl 

prokázat vliv výkonnostního volejbalu na psychosomatický stav hráček a případný vliv na 

život hráčky po ukončení výkonnostní volejbalové kariéry. 

 Rozborem výsledků bych chtěla přiblížit stupeň náročnosti volejbalu, jako vrcholového 

sportu. Získané údaje rozdělím do několika sekcí pro samostatné zpracování, a to podle 

kategorie zařazení hráček ve druhé výkonnostní lize a podle jednotlivých okruhů dotazů. Podle 

typu a zaměření dotazů můžeme přiblížit problematiku vrcholového volejbalu v těchto 

oblastech: 

a) Dochází při vrcholovém volejbalu k fyzickým poškozením nebo úrazům?  

b) Můžeme říct, že k úrazům dochází často nebo jen sporadicky?  

c) Je důležité počítat se zraněními nebo poškozeními při hře jako s vědomě 

přijatým rizikem?  

d) Je možné se úrazům při hře vyhnout nebo jim zabránit bez vlivu na kvalitu hry? 

e) Je možné, že vrcholový volejbal je natolik náročný, že postihuje negativně 

psychiku hráček? 

f) Je možné, že vrcholový volejbal posílí psychiku hráček bez ohledu na náročnost 

hry? 

g) Naruší vrcholový volejbal rodinný život hráčky nebo je to zanedbatelný jev? 

h) Jsou fyzická a psychická zátěž hráček přínosem pro vrcholové volejbalistky, 

získají větší odolnost a vytrvalost? 

i) Je vrcholový volejbal společenskou záležitostí nebo zůstává na okraji zájmů? 

 Uvedené výstupy budou zpracovány jak statisticky tak fakticky. Četnost, případně 

procentuální vyjádření skutečnosti jaký model charakteru hráčky převládá, co hráčky potřebují 

ve svém vztahu k volejbalu posílit a co naopak potlačit.  

 Zkoumané výsledky mohou poskytnout informaci trenérům při jejich práci 

s kolektivem. Vycházíme z předpokladu, že zkoumané skupiny hráček si sport zvolily, protože 
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ho preferují před ostatními sporty a jsou tedy kvůli němu ochotné „zavřít oči“ před mnohými 

problémy, které výkonnostní volejbal přináší. 

  

5.2 Úkoly práce 

- vyhledání a prostudování informací, které se týkají daného tématu diplomové práce 

- volba výzkumné metodiky a její úprava pro daný výzkumný úkol 

- zajištění srovnávacích souborů volejbalistek v dostatečném počtu, zaručujícím validitu 

výzkumu 

- realizace výzkumu formou sběru dat pomocí dotazníkových formulářů 

- závěrečné vyhodnocení  

 

5.3 Výzkumný záměr a otázka 

 Teoretická část práce nastínila a představila některé aspekty výkonnostní hry volejbalu 

se specifickým zaměřením na hráčky. Na rozdíl od mužských hráčů výkonnostního volejbalu, 

má ženský výkonnostní volejbal některá odlišná specifika, zejména v oblasti fyzického zatížení, 

vlivem křehčí a odlišněji fungující tělesné soustavy žen. Další odlišnosti od mužského volejbalu 

jsou pozorovatelné v psychosomatické oblasti, kdy žena chtě nechtě vnáší do hry svoji ženskou 

roli.  

 Výzkumná část práce chce odpovědět na otázku, jaký je vliv výkonnostní hry volejbalu 

na psychosomatický stav hráček v době aktivní činnosti a po jejím ukončení? 

 

5.4 Hypotézy pro jednotlivé dotazované oblasti  

  Hypotéza 

 Předpokládáme, že dlouhodobá aktivní činnost ve výkonnostním volejbalovém družstvu 

ovlivní osobní život hráčky i po ukončení sportovní činnosti. Je důležité hráčce umožnit kontakt 

s volejbalovým týmem i po ukončení aktivní činnosti.  

             Předpokládáme, že dlouhodobá aktivní činnost ve výkonnostním volejbalovém 

družstvu má vliv na formování psychosomatického stavu hráčky od počátku její sportovní 

kariéry a tento fakt by měl být respektován při tréninkovém procesu trenérem. 
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6 Metodika 

6.1 Výzkumné metody – popis 

 Pro tuto práci byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, který umožňuje získat 

hloubkový obraz dané problematiky.58 

 Díky němu bylo možné se přizpůsobit potřebám respondentek a získat potřebná data 

v kontextu zkoumané problematiky.  

 K získání dat byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Typem dotazníku, který byl 

pro tuto práci zvolen je standardizovaný dotazník59. Dotazované hráčky zapisovaly svoje 

odpovědi do předem připravených formulářů (přílohy 4 – 6), které zajišťují plnou anonymitu 

dotazovaných hráček. Porovnáním získaných dat a jejich sumarizací, bylo možno učinit závěry, 

které potvrzují nebo vyvrací formulované hypotézy. 

 Při konstrukci otázek byly preferovány jevy, které mohou být pojaty obecnou formou, 

ale přesto mohou mít velkou výpovědní hodnotu. Snažili jsme se vyhnout sugestivním otázkám, 

na které by respondentky byly nuceny odpovědět pouze jedním, velmi zúženým tvarem. 

Dotazníky jsou proto tvořeny čtyřmi typovými sekcemi, které mohou při odpovědi na tentýž 

jev dát poměrně velkou volnost. 

 Každá otázka, pro dotazované oblasti života respondentky, je možná zodpovědět 

v rozmezí spektra malá četnost jevu, ano, ne, až dlouhodobá četnost jevu ano, ne. Pokud 

respondentka využije obou kladných možností, logicky má větší výpovědní hodnotu 

dlouhodobá účinnost jevu. V případě obou negativních odpovědí není jev pro respondentku 

podstatný. Kombinací pozitivních a negativních odpovědí se respondentka přiklání k pozitivně 

označené části spektra. 

 Dotazníky byly sestaveny pro hráčky v aktivní herní době a hráčky po aktivní herní 

době. Počet otázek byl zvolen 17 respektive 16 v oblasti psychosomatických jevů a 4 respektive 

6 v oblasti zdravotních jevů.  

                                                 

58 V sociálních vědách je kvalitativní výzkum označován jako výzkum, zaměřený na to, jak jednotlivci a skupiny 

nahlížejí, chápou a interpretují svět. 

http//cs.wikipedia.org 
59 Dotazníkové šetření – jedna z kvantitativních metod, využívaná v sociologii, psychologii, demografii nebo 

v poradenství. Díky této metodě je možné sesbírat velké množství dat s méně podrobnými informacemi. Tyto 

informace mohou být aplikovány na širší okruh lidí. 

Tento typ dotazníku má pevně danou strukturu. Respondenti odpovídají pevně danými odpověďmi. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dotazn%C3%ADkov%C3%A9_%C5%A1et%C5%99en%C3%AD 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dotazn%C3%ADkov%C3%A9_%C5%A1et%C5%99en%C3%AD
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 Sběr dat formou vyplnění formuláře a krátkého vysvětlujícího pohovoru probíhal od 

dubna do května 2021. 60 

 

6.2 Popis participantek 

 Výzkumu pro účely této diplomové práce se účastnilo celkem 60 hráček ve věku od 18 

do 68 let (průměrný věk 36 let).  

 Dotazované hráčky byly vybrány podle metody záměrného výběru. Cílem výběru je 

v tomto případě vyhledat participantky podle určitých vlastností, kdy se předem stanoví 

kritéria, která splňují všechny zúčastněné participantky.61   

 Všechny participantky byly v době realizace výzkumu současné nebo bývalé hráčky 

druhé ligy volejbalu. Kriterium výběru druholigových hráček zůstává jediným sjednocujícím 

hlediskem.  

 Všechna ostatní kritéria vycházejí z různorodého demografického složení týmů, které 

nehrají profesionální ligu, a volejbal tedy není jejich prostředkem obživy. Z celkového počtu 

šedesáti participantek bylo v době výzkumu šestnáct studentek, jedenáct samostatně výdělečně 

činných, třináct v domácnosti a dvacet v zaměstnaneckém poměru. Ve výzkumu jsou zmíněny 

pouze základní demografické informace.  

 

6.3 Metoda analýzy dat 

 Při formulaci otázek, použitých v dotaznících jsem vycházela z předpokladu opakování 

se určitých vzorců v odpovědích. Pro celkovou analýzu takto uspořádaných dat lze využít 

tematické analýzy. Braun a Clarke62 popisují tuto metodu jako „metodu identifikace, analýzy a 

odkazování k tématům v datech“. Tuto metodu lze tedy úspěšně použít, pokud vycházíme 

z nějaké teorie, na které je postavena volba otázek nebo hypotéz. V tematické analýze je 

výzkumná otázka stanovena předem a lze ji kombinovat s analýzou indukční63, při které se 

výzkumná otázka objeví až při samotné analýze. 

                                                 

60 Vzorové dotazníkové formuláře jsou přílohovou součástí této práce 
61MIOVSKÝ, M., Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, PRAHA: Grada Publishing, a.s., 

2006. ISBN 80-247-1361-4  
62 BRAUN,V.,CLARKE,V., (2006, s.79), Using thematic analysis in Psychology, Qualitative Research in 

Psychology, 3(2), 77 - 101 
63 Braun, Clarke (2006) 
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 Pro svůj výzkum jsem se rozhodla k teoretickému přístupu k analýze, tedy ke zvolení 

výzkumné otázky předem. Pro transparentní pohled na analýzu je doporučen šestibodový 

postup (Braun, Clarke, 2006), ve kterém se analýza průběžně vrací k předchozím bodům. 

 1. bod - seznámení s daty 

 Obsahuje vícečetné přečtení souboru podkladů pro analýzu, je možné vytvořit první 

vzorce objasnit některé zjevné nebo skryté informační významy. 

 2. bod – generování počátečních kódů 

 Jedná se především o hledání opakujících se vzorců, které by mohly být konkrétnější 

nežli témata otázek. 

 3. bod – třídění témat 

 Je potřeba zařadit kódy do témat, která jsou jasně vyhraněná.  

 4. bod – přezkoumání témat 

 Zde se zvažuje vztah jednotlivých témat vůči celému souboru, důležité je posouzení 

případných nově vzniklých témat a jejich validita vůči celému souboru. Pro analýzu jsem volila 

procentuální vyjádření četnosti jednotlivých jevů a pro přehlednost a snadnější posouzení jsem 

zvolila řazení do tabulek. Analýza jevů v jednotlivých tématech je připojena pro přehlednost 

hned za jednotlivé jevy v tabulkách. 

 5. bod – analyzování témat 

 Jedná se o přesné pojmenování témat, zvažuje se jejich vzájemné propojení a vznik 

případných podružných témat. 

 6. bod – závěrečná zpráva 

 Sumarizování témat základních i nově vzniklých, konečná analýza informací, sepsání 

závěrečné zprávy. 

 

6.3.1 Seznámení se shromážděnými daty 

 Při vyplňování dotazníků bylo shromážděno velké množství dat, doplněné 

doprovodnými pohovory. Dotazníky byly sestaveny pro dva okruhy respondentek. Jeden okruh 

zahrnoval třicet respondentek v aktivní herní době, druhý okruh byl určen pro respondentky po 

aktivní herní době.   

 

6.3.2 Generování výchozích kódů 

 Při analýze sebraných dat mohly být sestaveny některé základní vzorce, které byly 

podpořeny i doprovodnými pohovory. 
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 V oblasti psychosomatických souvislostí bylo zřetelné, že činnost ve volejbalovém 

prostředí většině respondentek pomohla upevnit nebo navrátit individuální psychickou pohodu. 

Ve skupině aktivních hráček tento výsledek potvrdilo 90% dotazovaných a ve skupině po 

aktivní herní době dokonce 100% všech dotazovaných hráček. 

Stejně tak se většina dotazovaných přiklání k domněnce, že psychický stav jedné hráčky dokáže 

významně ovlivnit soudržnost celého týmu. S touto domněnkou se ztotožňuje ve skupině 

aktivních hráček v průměru 84% dotazovaných hráček. 

 Vygenerování psychosomatického hlediska při analýze sebraných dat se tedy jevilo jako 

opodstatněné. 

 V oblasti sociální se dotazníky soustředily na soudržnost skupiny a na vztahy hráček 

mezi sebou. Z odpovědí skupiny aktivních hráček je 77% dotazovaných přesvědčeno o vlivu 

špatných vztahů mezi hráčkami jednotlivě, na narušení funkce družstva, případně jeho 

destrukce. 

 Vztahová témata se soustředila na soukromý život hráček, a to v obou dotazovaných 

skupinách. Dalším zkoumaným tématem byly vztahy trenéra a týmu, trenéra a jednotlivce. 

 V oblasti zdravotních souvislostí se dotazníky významově nelišily, pouze u hráček po 

aktivní herní době byla dotázána případná trvalá změna zdravotního stavu po ukončení herní 

doby.   

 Poslední vygenerované téma, profesní, vyplynulo ze sumarizace odpovědí, kdy činnost 

trenéra a jeho vliv na fungování družstva se jevil jako samostatné téma. K vygenerování tohoto 

tématu přispěly i doprovodné rozhovory.  

 Celkem bylo vygenerováno pět základních dotazovaných témat. 

 

6.3.3 Třídění témat 

 Data, která byla shromážděna z dotazníků, byla sumarizována a sestavena podle 

obecných kódů do zkoumaných výsledkových témat. Koncová témata jsou sestavena podle 

sjednocujících kritérií do těchto skupin: 

 Témata psychosomatická 

- poruchy spánku, nervozita, špatné soustředění se, psychosomatické stavy, které nebývaly a 

mohou být spojovány se zátěží z volejbalu  

- pocit, že volejbal je jediné, co má v životě smysl, pozitivní vliv volejbalu na psychiku 

- celkové vyčerpání, především psychické, ztráta tzv. “radosti ze života“, jako důvod 

- pocity vyhoření v družstvu, pocity, přesahující běžný zájem o činnost ve volejbalovém týmu 
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 Témata sociální 

- pocit špatného snášení kolektivu, averze vůči kolegům bez zjevné příčiny 

- trvalé kritické postoje vůči spoluhráčkám, averze, přetrvávající v čase a místě 

- pocit špatně fungujícího kolektivu z důvodů trvale špatných vztahů 

- pocit nového smyslu života, který je pevný a stabilní 

- rodinné vztahy narušené nebo naopak posílené díky volejbalu  

 Témata vztahová  

- pocit trvalého nedostatku času díky volejbalu 

- sklony ke konfliktnímu jednání, které lze spojit s volejbalem a které se přenášejí do civilního 

života 

- pocit pozitivního vlivu na schopnost samostatného rozhodování 

- pocit averze vůči konkrétní osobě (trenér, hráčka) přetrvávající v soukromém životě 

- změny, zaznamenané v partnerském vztahu zjevně díky činnosti ve volejbalovém oddílu 

- potřeba dobrého kolektivu, neproblematického a jednotného 

 Témata zdravotní 

- zlepšení celkového zdravotního stavu, prokazatelně díky volejbalu 

- výskyt zdravotních problémů prokazatelně vzniklých díky volejbalu (úrazy) 

- trvalé následky, vzniklé díky volejbalu 

- celkové zlepšení životosprávy díky sportovní disciplině 

 Témata herní, profesní64 

- nesoustředěná nebo nemotivovaná hráčka, jako překážka v úspěchu týmu 

- nekorektní jednání trenéra vůči hráčkám 

 

6.3.4 Přezkoumání témat 

 Odpovědi na otázky z tematických skupin jsou sumarizovány a upraveny do 

procentuálních dat pro lepší orientaci v tématu. Ke každé otázce je uvedena analýza a shrnutí 

výsledku sebraných dat. 

  

 

                                                 

64 Viz kap. 6.3.5 
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 Témata psychosomatická 

- poruchy spánku, nervozita, špatné soustředění se, psychosomatické stavy, které nebývaly 

a mohou být spojovány se zátěží z volejbalu 

Hráčky v aktivní herní době Hráčky po aktivní herní době 

ano ne ano ne 

15% 85% 28% 72% 

 Srovnáním odpovědí lze dojít k závěru, že aktivní hráčky vnímají činnost ve 

volejbalovém týmu spíše pozitivně. Označují volejbal jako stresující pouze v malém procentu 

případů, můžeme tedy soudit, že pro ně má volejbal spíše terapeutický vliv. Naproti tomu 

hráčky po aktivní hráčské době uvádí v množství takřka jedné třetiny respondentek, že ukončení 

volejbalové činnosti u nich určité poruchy způsobuje, což do určité míry potvrzuje terapeutické 

účinky hry i pro aktivní hráčky.  

 

- pocit, že volejbal je jediné, co má v životě smysl, pozitivní vliv volejbalu na psychiku 

Hráčky v aktivní herní době Hráčky po aktivní herní době 

ano ne ano ne 

100% 0% 13% 87% 

 Odpovědi aktivních hráček naznačují, že smysl volejbalu v aktivní herní době jejich 

život zcela naplňuje. Protože se jedná o druholigové hráčky, je pochopitelné, že v takovém 

týmu již hrají většinou hráčky, které opravdu chtějí něčeho ve volejbalové hře dosáhnout. Na 

tomto výsledku se zjevně podepsala určitá ctižádost, která je pro dobrou hru také nezbytná. 

Toto tvrzení posiluje i výsledek odpovědí hráček po aktivní hráčské době, kdy je patrné, že 

s ukončením aktivní činnosti přestal mít volejbal pro hráčky stěžejní význam. 

 

- celkové vyčerpání, především psychické, ztráta tzv. “radosti ze života“, jako důvod 

ukončení činnosti v týmu 

Hráčky po aktivní herní době 

ano ne 

43% 57% 

 Tento výsledek po ukončení aktivní činnosti naznačuje, že určitá závislost na volejbalu 

přetrvává a určitý pocit stesku nebo ztráty je pořád živý. Skoro polovina respondentek sice 
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uvádí, že ukončila činnost pro nedostatek motivace a psychické vyčerpání, ale více nežli 

polovina respondentek stále na volejbalu lpí. 

- sportovní výkonnost má celkově pozitivní vliv na psychiku hráčky 

Hráčky v aktivní herní době 

ano ne 

100% 0% 

 Hráčky v aktivní herní době jednoznačně vyjadřují pocit pozitivního vlivu volejbalu na 

psychiku. Dá se tedy předpokládat, že trvalá sportovní výkonnost, pokud není oslabena 

případným zdravotním problémem, má také trvalý pozitivní vliv na psychiku hráček. 

 

- pocit, že nestabilní psychický stav jedné hráčky naruší dlouhodobě vztahy v družstvu  

Hráčky v aktivní herní době 

ano ne 

70% 30% 

 Odpověď na tuto otázku odráží jev, známý z psychologie, který mluví o přenosu 

psychických stavů65. Je známo, že sdílení špatné nálady je fenomén obecně platný a nemůže se 

vyhnout ani sportovnímu prostředí. V případě tohoto výzkumu se však nejedná o závažný stav, 

což vyjadřuje poměr odpovědí, vyjádřený procentuálně. 

 Témata sociálních souvislostí 

- pocit zlepšení společenské pozice díky volejbalu (přátelé, zaměstnání) 

Hráčky v aktivní herní době Hráčky po aktivní herní době 

ano ne ano ne 

84% 16% 64% 36% 

 Porovnáním obou zkoumaných skupin lze konstatovat, že společenskému významu 

příslušnosti ke špičkovému sportovnímu týmu přikládají aktivní hráčky větší váhu. Po ukončení 

aktivní volejbalové činnosti tento pocit odeznívá, určité procento neaktivních hráček však v 

aktivní volejbalové činnosti zůstává, což vyjadřuje dvoutřetinový procentuální výsledek.  

 

                                                 

65 Přenos je psychologický fenomén, který je popisován jako nevědomé přesměrování pocitů z jedné osoby na 

druhou (https://cs.wikipwdia.org/wiki/Přenos) 

 

https://cs.wikipwdia.org/wiki/Přenos
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- pocit nedostatku volného času, volejbal zabírá příliš mnoho času 

Hráčky v aktivní herní době Hráčky po aktivní herní době 

ano ne ano ne 

30% 70% 33% 67% 

 Z odpovědí na tuto otázku je patrné, volejbal je brán jako plnohodnotná volnočasová 

aktivita. Hráčky aktivní jsou mladší a mají tedy pravděpodobně méně volného času, ale tato 

skutečnost se výrazně do odpovědí nepromítá. Je patrné, že u obou skupin je volejbal součástí 

volného prostoru mimo zaměstnání a ostatní aktivity. 

 

- mohou trvalé kritické postoje vůči spoluhráčkám, averze, přetrvávající v čase a místě, 

narušit fungování týmu, až do jeho destrukce 

Hráčky v aktivní herní době 

ano ne 

77% 23% 

 V odpovědích na toto téma se odrazila skutečnost, že aktivní hráčky jsou v oddíle 

připravené na vedení jedním nebo několika trenéry. Jsou zvyklé přijímat kritiku od nich a 

jakákoli kritika, ať už se jedná o hru nebo o kritiku zasahující do soukromého života, není 

většinou hráček akceptována od nikoho jiného. Také se zde promítá skutečnost, že trvalá 

averze vůči kolegovi z týmu je dlouhodobě nepřijatelná pro funkční spolupráci a hráčky jsou 

si toho dobře vědomy.  

 

- pocit nového smyslu života, který je pevný a stabilní 

Hráčky v aktivní herní době 

ano ne 

90% 10% 

 Tato otázka a odpovědi na ní transparentně ukázaly, že sport, v tomto případě 

volejbalový tým, je společenství stejně smýšlejících lidí, kteří jsou v něm dobrovolně a rádi. Je 

jisté, že pro řadu hráček zůstává členství v oddíle a nejenom aktivní činnost, stále určitým 

naplněním života. Nejedná se o závislost, která vznikla prostým nedostatkem času na cokoli 

jiného, ale vědomé rozhodnutí, které sdílí každá hráčka s ostatními. 
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- problémy spojené s volejbalem způsobují potíže v oblasti komunikace s rodinou  

Hráčky v aktivní herní době 

ano ne 

7% 93% 

 Výsledek odpovědí na otázku ukazuje na fakt, že členství a činnost v druholigovém 

týmu procházela u každé hráčky určitým vývojem, na jehož počátku byla spolupráce s rodinou. 

Odpovědi, respektive jejich procentuální vyjádření, ukazují, že přítomnost každé hráčky je 

rozhodnutím nejenom jejím vlastním, ale i rodiny, která má zájem na bezkonfliktním 

společenství. 

 

- přetrvávající přátelství i po ukončení činnosti 

Hráčky po aktivní herní době 

ano ne 

80% 20% 

Dá se předpokládat, že ve volejbalovém týmu, na druholigové úrovni, vzniknou přátelství tzv. 

na celý život. Většinou se v týmu sdílí nejenom radosti, ale i starosti a tým tak sice nenahrazuje 

rodinu, ale významně ji rozšiřuje. Je logické, že přetrvávají vazby i po ukončení činnosti, 

protože tým je součástí vztahové širší rodiny. Pokud by výsledek odpovědí byl procentuálně 

vyvážený, svědčil by o lhostejnosti k tomuto tématu. Většina hráček se však přiklání k přátelství 

i po ukončení aktivní činnosti. 

 

- předčasný odchod z týmu a aktivní volejbalové činnosti 

Hráčky po aktivní herní době 

ano ne 

53% 47% 

 Rozhodnutí o ukončení aktivní činnosti má mnoho důvodů. Díky tomu je často 

odkládáno, a pokud se nejedná o akutní odchod ze zdravotních nebo jiných důvodů, nemá 

hráčka vlastně po celou dobu svého působení v týmu důvod o odchodu přemýšlet. Odpověď 

„nevím“ by asi v tomto případě byla více na místě. Většina hráček je po odchodu z aktivní 

činnosti stejně nějak spojena s bývalým klubem a často odchod z aktivní činnosti doprovází 

pocity stesku. 
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 Témata vztahová 

- pocit, že jednání trenéra významně narušuje činnost družstva 

Hráčky v aktivní herní době Hráčky po aktivní herní době 

ano ne ano ne 

27% 73% 26% 74% 

 Trenér je jedním z nejdůležitějších „hráčů“ týmu. Pokud trenér není na výši odborně 

nebo lidsky, neměl by trenérskou práci vůbec dělat. Trenér ovlivňuje život hráček nejenom 

v týmu, ale do určité míry i v soukromí. Tato otázka a procentuální poměr odpovědí na ni dávají 

nahlédnout do celkové atmosféry týmu. Vypovídá nejen o profesní způsobilosti trenéra, ale také 

o jeho celkové oblíbenosti jako člověka a kolegy v týmu. 

 

- okolnosti, spojené s volejbalem způsobují problémy v partnerském životě 

Hráčky v aktivní herní době i po aktivní herní době  

ano ne 

7% 93% 

 Podobné téma jako téma rodinné. Jedná se však o přímou souvislost vztahovou u hráček 

aktivních, kdy partner musí nebo nemusí souhlasit s tím, co hráčka dělá a jak moc ji tato činnost 

časově, psychicky i fyzicky zatíží. Partner všechny problémy a starosti, spojené s aktivní 

činností hráčky, musí chtě nechtě sdílet. Buď tak učiní s určitými výhradami, které se dají 

oběma stranami přijmout, nebo není schopen či nechce akceptovat aktivity své partnerky. 

Potom ovšem musí jeden či druhý z dvojice ustoupit. Pokud se hráčky obou skupin vyjadřují 

takřka jednohlasně, že nemají v partnerském životě problémy, znamená to jednoznačně, že mají 

plnou podporu ve svém úsilí. Je to rozhodně obrovské plus pro úspěšnost týmu. 

 

- negativní jednání jedné hráčky naruší trénink i hru celého týmu 

Hráčky v aktivní herní době 

ano ne 

84% 16% 

 Každé negativní jednání má nějaký společenský důsledek, ve smyslu každý tlak působí 

protitlak a každé násilí způsobí zase násilí. Tak jsme jako lidé nastaveni a funguje to stejně i u 

sportovního týmu. Nadstavbou jsou důsledky jakéhokoli negativního jednání na psychiku 



69 

 

hráček. Jednoznačně negativní jednání jedné hráčky rozptyluje všechny ostatní a nutí je 

přemýšlet o něčem jiném, nežli o hře, což příliš úspěšnosti týmu, jako celku nepomůže. Toto je 

jeden z hlavních jevů, na které musí každý trenér myslet, chce-li mít úspěšný tým a být úspěšný 

s ním. Z procentuálního výsledku odpovědí je patrno, že velká většina aktivních hráček si je 

tohoto faktu vědoma.  

 

- pocit nutnosti ukončit svoji činnost v týmu a sportu 

Hráčky v aktivní herní době 

ano ne 

13% 87% 

 Poměr odpovědí na tuto otázku ukazuje na fakt, že většina hráček je v týmu spokojená 

a nemá důvod přemýšlet o odchodu. Malé procento může uvažovat o ukončení aktivního 

výkonnostního sportu, ovšem většinou to bývá ze zdravotních důvodů. 

 

- pocit pozitivního vlivu volejbalu na schopnost rozhodování v soukromém životě 

Hráčky v aktivní herní době 

ano ne 

70% 30% 

 Tato otázka a procentuální poměr odpovědí na ni zrcadlí fakt, že mnoho hráček získalo 

nebo posílilo své schopnosti díky volejbalu. Jedná se především o rychlost rozhodování a volní 

vlastnosti, bez kterých by se výkonnostní hráčka neobešla. Patrně jde o přesah sportu do 

občanského života. Pozitivně vnímají sport většinou všichni, kdo se výkonnostním sportem 

zabývají. 

 

- pocit, že volejbal byl smysl života, pocit přínosu po ukončení aktivní činnosti 

Hráčky po aktivní herní době 

ano ne 

87% 13% 

 Pocity stesku a absence přetrvávají i po skončení aktivní činnosti. Členství ve 

výkonnostním týmu bylo pro hráčky natolik důležité, že po ukončení aktivní činnosti většina 

respondentek vnímá pocit ztráty volejbalu jako ztrátu smyslu života. Volejbal hrál v jejich 

životě tak důležitou roli, že zaplnit prázdné místo po něm je obtížné. 
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- potřeba dobrého kolektivu, neproblematického a jednotného, záleží na něm víc, nežli na 

jednotlivci 

Hráčky po aktivní herní době 

ano ne 

80% 20% 

 I po odchodu z týmu přetrvává v hráčkách pocit důležitosti týmové práce. Velká většina 

respondentek vnímá týmovou práci, jako základ úspěšnosti celku, bez ohledu na kvalitu 

jednotlivých hráček. Potřeba kolektivu, který by hráčku oslovil ve všech oblastech jejího života, 

přetrvává i po ukončení aktivní činnosti. 

 

- pocit, že ukončení volejbalové kariéry způsobil trvalý konflikt s hráčkou 

Hráčky po aktivní herní době 

ano ne 

13% 87% 

Jenom malé procento respondentek uvádí jako důvod odchodu z týmu konflikt s jinou hráčkou. 

Nelze zastírat, že konflikty v týmu existují, ale dobrý trenér a soudržný kolektiv si s konflikty 

poradí, jakkoli toto tvrzení vypadá nepravděpodobně. S odstupem hráček po aktivní 

volejbalové kariéře lze potom tvrdit, že konfliktů, které by zavinily odchod jiné hráčky mnoho 

není. 

 

 Témata zdravotních souvislostí 

- zlepšení celkového zdravotního stavu, prokazatelně díky volejbalu 

Hráčky v aktivní herní době Hráčky po aktivní herní době 

ano ne ano ne 

97% 3% 100% 0% 

 Procentuální výsledek odpovědí na tuto otázku víceméně jednoznačně ukazuje na 

prospěšnost sportu, jako takového. Je nesporné, že ve volejbalu, obzvláště na výkonnostní 

úrovni, dochází ke zraněním nebo zdravotním následkům a přesto naprostá většina 

respondentek uvedla, že volejbal má na celkový zdravotní stav jednoznačně pozitivní vliv. 

Koresponduje to i s jinými otázkami, které se přibližují ke zdravotní tématice, kde respondentky 

také projevily jednoznačnou užitečnost sportu pro lidský organismus. 
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- výskyt zdravotních problémů krátkodobého charakteru (úrazy) 

Hráčky v aktivní herní době Hráčky po aktivní herní době 

ano ne ano ne 

100% 0% 100% 0% 

 Obě dvě zkoumané skupiny se naprosto shodly v tom, že volejbal je do určité míry 

nebezpečná hra. Všechny respondentky bez výjimky se při svém působení ve výkonnostním 

týmu setkaly alespoň s malým zraněním. Tento fakt vychází ze stále se zrychlující hry. Ženský 

volejbal se velmi přibližuje, ve své výkonnostní formě, svojí intenzitou a tlakem na hráčky, 

volejbalu mužskému. 

 

- trvalé následky, vzniklé díky volejbalu 

Hráčky v aktivní herní době Hráčky po aktivní herní době 

ano ne ano ne 

46% 54% 43% 57% 

 Procentuální výsledky odpovědí jsou v tomto případě více nežli transparentní. Ideální 

stav by byl ten, kdy by k žádným trvalým následkům ze hry nedocházelo. I malé procento 

trvalých následků by bylo k zamyšlení. Výsledek výzkumu však naznačuje, že takřka polovina 

všech dotazovaných hráček ať již ze skupiny aktivních nebo hráček po aktivní herní době, se 

musí trvalými následky ze hry zabývat. Z doprovodných pohovorů66 je patrné, že se jedná 

především o trvalé bolesti zad a trvalé následky z poškození kolen a ramen.  

 

- pocit celkového zlepšení životosprávy 

Hráčky v aktivní herní době Hráčky po aktivní herní době 

ano ne ano ne 

74% 26% 36% 64% 

 Srovnáním výsledků odpovědí dojdeme k závěru, že hráčky v aktivní hráčské době mají 

životosprávu velmi ovlivněnou svojí výkonnostní činností a že trvalá fyzická a psychická zátěž 

do určité míry nutí hráčky dodržovat nebo zlepšovat svoji celkovou životosprávu. Po ukončení 

aktivní činnosti již není nutné tolik na životosprávu dbát, i když by to bylo žádoucí. 

                                                 

66 Doprovodné pohovory jsou součástí kapitoly 6.3.6 
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- pocit zhoršení fyzického stavu po ukončení činnosti 

Hráčky po aktivní herní době 

ano ne 

50% 50% 

 Hráčky po ukončení aktivní činnosti vystoupí z tréninkového a herního kolotoče a bez 

ohledu na vlastní přání nemají takové fyzické zatížení, jaké měly doposud. Přesto polovina 

z nich nemá pocit nějakého fyzického úpadku, což je rozhodně pozitivní zjištění.  

 

6.3.5 Analýza konečných témat 

 Témata psychosomatická 

 Při analýze sebraných dat se zřetelně projevuje určitý posun mezi skupinou aktivních 

hráček a hráček po aktivní hráčské době. Aktivní hráčky vnímají svoji účast v oddíle volněji, 

bez známek vlivu zátěže ze hry na psychosomatiku. Velmi malá část aktivních hráček si stěžuje 

na poruchy spánku nebo stres ze hry a tréninků. Také naprostá většina aktivních hráček bere 

svoji přítomnost v týmu jako určité životní poslání. Celkově se aktivní hráčky vyjadřují 

k psychosomatickým problémům, které by se daly při velké zátěži hráček očekávat, jako 

k nepodstatným, až mizivým. U hráček po aktivní hráčské době se projevují potíže 

psychosomatického typu jenom v malém procentu, ale jsou. Takřka polovina hráček po hráčské 

době také uvádí určitou psychickou únavu, která by mohla být označena za příčinu ukončení 

aktivní činnosti.  

 Obě skupiny jsou potom zajedno v tom, že právě nestabilní psychické stavy 

jednotlivých hráček, jsou příčinou poklesu výkonnosti týmu jako celku a mohou práci a 

společný cíl – úspěšnou hru kolektivu výrazně narušit. 

 Témata sociálních souvislostí 

 V oblasti sociální je podle získaných dat patrné, že zlepšení společenského statusu 

vnímá třípětinová většina aktivních hráček jako podstatné a žádoucí. Hráčky po aktivní činnosti 

mají v tomto smyslu menší ambice a prvku společenské prestiže ze hry již přikládají menší 

váhu. Určitý pocit zvýšení společenské prestiže díky členství v druholigovém týmu přetrvává 

u již neaktivních hráček ve více nežli nadpoloviční části oslovených participantek. Jako ztrátu 

volného času volejbal nevnímají obě skupiny z méně nežli jedné třetiny počtu oslovených 

hráček. Zde je patrné, že hrát chtějí, případně chtěly a berou svoji účast na týmové práci jako 

plnohodnotné vyplnění času, nikoli jako náhražku za jinou činnost. 
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 V této sociální struktuře se cítí dobře a odchod z ní rozhodně nepřijímají jako úlevu, u 

bývalých aktivních hráček spíš převládají pocity stesku. Tři čtvrtiny oslovených hráček také 

vnímají svoji přítomnost v oddíle jako určitý závazek pro respektování trenérských rad a 

pokynů. Naprostá většina aktivních hráček označuje přítomnost ve volejbalovém týmu jako 

svůj smysl života, který jim dává pocit stability a upevňuje kupodivu i jejich pozici v rodině.  

 Většina hráček po aktivní době mluví o pocitech ztráty a absenci smyslu života. Není to 

pocit fatální, ale je patrné, že aktivní účast na volejbalovém dění jim velmi chybí a tato absence 

jejich život ovlivňuje. Patrné je to také ze setrvávání ve starých přátelských vazbách i po 

ukončení aktivní práce v týmu. 

 Témata vztahová 

 U obou oslovených skupin hráček je práce trenéra přijímána s velkým respektem. Je 

brán většinou hráček nejen, jako vedoucí týmu, ale i jako jeho člen a součást volejbalového 

společenství. Na tomto postoji se shodly jak aktivní tak neaktivní hráčky. 

 Naprostá většina hráček také vnímá upevnění své pozice v partnerském životě. Obě 

skupiny se zde vyjádřily shodně na podpoře ze strany partnera. Těch hráček, které mají v tomto 

smyslu určité problémy je naprostá menšina. 

 Z výzkumu je také patrné, že určitý přesný řád a nutnost překonávat někdy se 

sebezapřením určité překážky, posílil u hráček jejich schopnosti samostatného rozhodování i 

v občanském životě. Tento pocit opět přetrvává u obou oslovených skupin. 

 Témata zdravotních souvislostí 

 Shromážděná data ukazují na skutečnost, že výkonnostní volejbal, stejně jako jakýkoli 

jiný výkonnostně provozovaný sport, má vliv na zdravotní kondici hráček a to v obou směrech, 

pozitivním i negativním. Všechny participantky v obou skupinách uvedly celkové zlepšení 

zdravotního stavu, pouze s jednou výjimkou ze šedesáti dotazovaných. To ukazuje na 

jednoznačně kladné působení volejbalu jako sportu na celkový psychosomatický stav hráček.  

 Na druhou stranu naprosto všechny oslovené hráčky uvedly, že se během svého 

působení ve volejbalovém týmu musely vyrovnat se zraněním krátkodobého charakteru, tedy 

s úrazy ať již lehkými nebo těžšími. Přibližně polovina oslovených hráček z obou skupin uvedla 

také zdravotní následky, které postupně získaly status trvalého poškození. Ze spojení těchto 

kladných a záporných vlivů volejbalu na život hráček lze usuzovat na fyzickou náročnost až 

nebezpečnost výkonnostního volejbalu. Přesto, že takřka všechny uvádějí celkové zlepšení 

zdravotní kondice, více nežli polovina hráček odchází z volejbalu s trvalými zdravotními 

následky nebo musí následky zranění překonávat v aktivní hrací době. 
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 Témata herní a profesní 

 Témata profesní a herní byla zmíněna v pohovorech a týkala se především práce trenéra 

nebo spolupráce trenéra a hráček v souvislosti s týmovým klimatem. Práce trenéra nesporně má 

vliv na celkovou náladu týmu a rozhodně vliv trenéra přesahuje prostor a čas tréninku a soutěží 

u všech hráček, ať již aktivních nebo poaktivních. Tato témata ovšem nebyla předmětem 

samostatného výzkumu této práce. 

 

6.3.6 Doprovodné rozhovory67 

 Rozhovor s pěti neaktivními hráčkami: 

 Pro rozhovor byly použity obecné otázky, korespondující svými tématy s otázkami 

v odpovědních dotaznících. Záměrem použití doprovodných otázek bylo jednoznačně doplnit 

data, která byla od participantek získána v dotaznících. V rozhovorech jsem zásadně 

nehodnotila, působila jsem pouze jako posluchač a sběrač dat. Všechny originály rozhovorů 

byly po zapsání zničeny, jediný sjednocující prvek mezi participantkou a sebraným materiálem 

je použití jejího krycího označení v souvislosti s dotazníkem i rozhovorem. Všem 

participantkám byly položeny tyto otázky: 

1) Změnil volejbal Váš život trvale v rámci nejbližších, především rodiny?  

2) V jakém smyslu ovlivnil volejbal Vaší psychosomatickou stabilitu? Pokud ano, zajímá mě 

především nějaký zjevný aspekt. 

3) Myslíte, že volejbal nějak ovlivnil Váš sociální status, v oblasti zaměstnání nebo přátel či 

širší rodiny? Mám na mysli kladný i záporný vliv. 

4) Myslíte, že volejbal nějak ovlivnil Vaše intimní vztahy, ať už se jedná o kladný či záporný 

vliv? 

5) Ovlivnil volejbal jakkoli Váš zdravotní stav?  

Všechny odpovědi, použité v mé práci, jsou interpretovány tak, jak byly zaznamenány, bez 

interpretačních úprav. 

 

 Participantka 1 

 Sport mi přinesl do života hodně pozitivního. Já už si vlastně ani nevzpomínám, jak 

jsem se dostala k hraní volejbalu. Jsem ale taková spíš pro kamarády, jsem ráda mezi lidmi. 

                                                 

67 Doprovodné rozhovory jsou doplňkem kapitoly 6.3.4. Přezkoumání témat 
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Měla jsem, když jsem byla mladší, takové chutě utéct třeba k atletice, to mi také šlo, ne že ne. 

Jenže pak mi chyběli lidé, kamarádky. Tam to bylo úplně jinak. A v oddíle vždycky byla sranda. 

Měla jsem asi štěstí. Rodiče byli v pohodě. Oni vlastně můžou za to, že jsem se dostala až do 

druhé ligy. Ti mě podporovali. Horší to bylo potom s mužem. Děti? Ty to neřešily, to řešil 

manžel. Vždycky. Někdy se mnou doma nemluvily ani dveře, že prý buď se začnu věnovat 

rodině, nebo se rozvedeme. Nakonec to vždycky nějak vyšumělo, ale to napětí bylo vlastně 

celou dobu. Někdy jsem cítila úplně hmatatelně, že je to jako by mi stál za zády, když jsem se 

měla rozhodnout, jestli třeba pojedu někam dál hrát, někam daleko, kde by mě neměl úplně pod 

kontrolou. Ne, žárlivost v tom asi nebyla. No já vlastně nevím. Jsme spolu pořád, i když už 

nehraji, vlastně možná právě proto, co já vím, když o tom tak přemýšlím. Já jsem to ovšem 

vždycky nějak zvládla. Hodně jsem se ve volejbalu naučila. Nemyslím hrát, nebo tak, ale 

trpělivost. Já jsem nebyla úplně moc trpělivá, to nikdy, jenže nakonec když jsem chtěla zůstat 

hrát a zůstat s mužem, musela jsem hodně ubrat. Ale myslím, že jsem se vůči okolí moc 

nezměnila.  

 Přátele mám nejenom v oddílu, mám jich vlastně strašně moc, možná i díky tomu, že 

jsem po aktivní době začala trénovat dorost. A to je samý taťka a mamka a nakonec se s nimi 

stejně musíte seznámit a tak vlastně netrénujete jen ta děcka, ale svým způsobem i ty jejich 

rodiče, že jo. Dlouhá doba v aktivním volejbalu mě zdravotně asi trochu poznamenala. Asi bych 

lhala, kdybych řekla, že ne. Mám dost problémy s kotníky, ty problémy jsem měla vlastně celou 

dobu. Pak to koleno. Všichni mi říkali, jak začnou kolena, jdi od toho. No já si toho hodně 

načetla, dost jsem fixovala, ale stejně jsem se neubránila nějakým zraněním. Nakonec je to na 

jedné noze vlastně trvalka. Teda koleno. Potom, tak před deseti lety, začalo rameno, já myslela, 

že to přejde, ale nebylo to dobré. Nakonec z toho byla operace, doktor říkal, když jsem tam 

přišla prvně, no jo, volejbalistka, to jste měla říct hned. No a pak už to vlastně nikdy nebylo 

úplně ono. A bolí mě záda, je to chronické, mám i problémy s plotýnkami. 

 

 Participantka 2 

 Já jsem se na volejbalu seznámila s manželem. Takže mi vlastně volejbal dopomohl 

manželství. A vlastně i k dítěti. Mám syna. Říkám mám, víte, o manžela jsem přišla, jsem 

vdova. Ale manžel byl volejbalista, hrál ligu, byl dobrý, já ho viděla a nešlo to jinak. Vlastně 

jsem u volejbalu zůstala nakonec kvůli němu. Teď už je to trochu horší. Víte můj druh, tedy 

současný, on je fajn. Ale on už není tak tolerantní. Mě to trochu štve. Vyčítá mi, že jsem pořád 

o víkendech pryč. 
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 Musela jsem s volejbalem skončit kvůli zdraví, zůstala mi jen ta práce s dětmi. Dokonce 

mi doktor říkal, že bude velké štěstí, když budu normálně chodit. Ale chodím. Není to na běhání, 

to ne, ale chodím tak, aby mě to nebolelo. Fakt je, že další operace kolena a jsem na vozíčku. 

Mám těch operací pět na jednom koleni. No a jak tu nohu odlehčuji, tak se zase přidaly bolesti 

zad a teď už nepomáhá ani nějaká fakt drsná masáž. Je to taky na furt, jak se říká. Ale jsem 

optimista. 

 

 Participantka 3 

 Já mám z volejbalu vlastně celý svět. Všechny přátele mám volejbalisty. Já vlastně ani 

nevím, jestli se kamarádím s někým mimo volejbal? No určitě ano, ale moc jich nebude. Většina 

jich hraje. Holky i kluci, že jo. My jsme spolu i po práci, o víkendech, jezdíme na prázdniny, 

myslím, že to tak mají všichni, celá ta naše volejbalová partička. 

 K volejbalu mě přitáhli rodiče. Tím, že mě hodně podporovali a to i když mi to nešlo. 

Asi jim to nevadí dodnes, myslím. Akorát nesmím hrát mixy. Proč? Protože jsem vdaná. Jinak 

mu to nevadí, jezdí někdy i s námi, ale nesmím hrát s chlapama mixy, to prý by mu mohlo vadit. 

No já s tím nemám problém. Přeci se kvůli takové ptákovině nerozvedu. Volejbal mi nikdy 

s žádným mužem nevadil. Tedy spíš jim. Nikdy jsem nežila s někým, kdo by mi volejbal 

zakazoval, tak bych se spíš vyjádřila. No ale stejně jsem s aktivním hraním musela skončit. 

Začala kolena a pak záda, taková klasika. Jeden čas jsem chodila v předklonu. Mám s tím 

problémy dodnes, i když to není znát navenek. Ale bolí to pořád. 

 

 Participantka 4 

 Když jsem začínala, rodiče mi hodně pomohli. Vlastně celá rodina, dost mi to šlo a měla 

jsem asi hlavně distanc od jiných bláznivin, znáte to v pubertě a tak. Vůbec jsem neměla na 

nějaké blbnutí čas. A naši byli fantastický. Takže spíš mě od začátku ten volejbal posiloval. Jak 

jsem všude kolem cítila, že dělám něco správně a jak s tím všichni souhlasili, tak jsem byla fakt 

v pohodě. A možná mi to pomohlo i ve škole. Nemyslím se studiem, to asi ne, ale byla jsem 

taková, já nevím, jak bych to řekla. Vyrovnaná? Nebo v pohodě? Co myslíte? Asi v pohodě, a 

mám to tak dodnes. Možná i mám kliku na kamarády z volejbalu, tedy spíš kamarádky, ten můj 

je sportovec tělem a duší. Ale připadá mi, že díky sportu nebo tedy volejbalu, jsem daleko víc 

v pohodě, nežli moje vrstevnice, co se babrají v kdečem a mají se vším problémy. Mě to 

naučilo, že když mám být dobrá, tak musím dřít, jako kůň. Tedy kobyla, že? Co se týče zdraví, 
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zatím to musím zaklepat, všechno OK. Jenom trochu záda, ale chodím na masáže a dobrý. Tak 

snad to vydrží. 

 

 Participantka 5 

 Volejbal jsou pro mě hlavně starosti. Začala jsem hrát jako žačka na škole a nakonec je 

z toho celý život. Ale fakt je to dneska víc starostí nežli radosti. Zase, ale abych s tím přestala, 

to by mi asi něco chybělo. Pokud jde o hru, tak dnes už jsem spíš úředník, nežli hráčka. Angažuji 

se ve VOSE68, kde se musím vypořádat se spoustou starostí. Pokud jde o rodinný život, tak 

volejbal mě stál jedno manželství. Teď už je to naštěstí lepší, ale taky už jsme starší a klidnější, 

že? Zdraví mi volejbal moc nepřidal. Mám chronické bolesti zad a špatně pohyblivé rameno po 

operaci.  

 

6.4 Diskuse výsledků 

 Úkolem práce bylo zjistit odpovědi na otázku do jaké míry a jakým způsobem ovlivňuje 

výkonnostní volejbal život hráček v aktivním i po aktivním působení v týmu. Byly 

shromážděny údaje od šedesáti respondentek a jejich odpovědi, ať již písemné, nebo ústní jsou 

východiskem pro závěry této práce. Pro diskutování výsledků je potřeba porovnat shromážděná 

data s otázkami, které stály na začátku této práce. Nejzávažnější téma je rozhodně téma 

zdravotní. Je výkonnostní volejbal nebezpečná hra? Poškozuje zdraví nebo způsobuje zdravotní 

potíže? V dotaznících se hráčky vyjádřily jednoznačně. Úrazy, které jsou krátkodobého 

charakteru, jsou na „denním pořádku“. S pohmožděninami a odřeninami se tak říkajíc počítá. 

Při analýze rozhovorů bylo patrné, že většina hráček přijímá drobné úrazy jako nutné zlo, které 

je potřeba akceptovat, pokud chce hráčka něco dokázat. Je to však opravdu nutné? Zdá se, že 

ano. Drobné, krátkodobé úrazy69 nejsou nic, co by se dalo z volejbalu vyloučit. Je potřeba být 

opatrný a hrát s rozmyslem, avšak neustále se zrychlující hra a její tvrdost, zejména na 

výkonnostní úrovni, vylučuje naprostou absenci úrazů.  

 Další z diskutovaných problémů je dlouhodobá zátěž volejbalistek, zejména 

jednostranná. Analýzou dat bylo zjištěno, že takřka polovina aktivních hráček a stejná část 

hráček neaktivní se potýká s dlouhodobými zdravotními problémy. Z velké většiny případů se 

                                                 

68 VOSA – Veřejný odbíjenkářský oddíl amatérů, amatérská skupina působící v Teplicích, pořádající amatérskou 

soutěž volejbalových oddílů 
69 Informace k tématu v kapitole 3.3 Zranění pohybového aparátu při volejbalu s důrazem na herní situace  
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jedná o trvalé bolesti zad (VAS70, vyhřezlé plotýnky), bolesti v oblasti kolen (patelofemorální 

syndrom)71, ať už se jedná o trvalé bolesti po konzervativním léčení nebo pooperační 

dlouhodobě zhoršené stavy nebo bolesti v oblasti ramen (supraskapulární neuropatie – 

volejbalové rameno)72, které jsou podle dotazovaných hráček velmi častou příčinou ukončení 

volejbalové kariéry. Dá se předcházet nebo zabránit trvalým zdravotním následkům, které často 

odchod z aktivní hry doprovázejí? 

 

Tabulka č. 473 

 

 Statisticky se příliš neliší zdravotní problémy akutní i chronické u hráčů profesionálních 

i amatérských. Z techniky hry vyplývá, že není celý organizmus zatěžován rovnoměrně a 

s intenzitou hry postupuje i intenzita zátěže a tedy i případného poškození organismu. Vyplývá 

z toho mimo jiné, že těmto důsledkům více méně nelze zabránit. Pak je ovšem patrně potřeba 

dbát především na prevenci, tedy na důslednou rehabilitaci, na tréninkový plán, počítající 

s velkými plochami zahřívání a utlumování organismu před hrou a po hře. Také by asi mělo být 

samozřejmé používat v co nejrozumnější míře prostředky podpůrné i ochranné a to především 

                                                 

70 Informace k tématu v kapitole: 3.4Trvalé následky po zátěži pohybového systému výkonnostní volejbalistky 
71 Informace k tématu  v kapitole: 3.3 Zranění pohybového aparátu při volejbalu s důrazem na herní situace, odst. 

Další poškození vlivem herní techniky 
72 Informace k tématu  v kapitole: 3.3 Zranění pohybového aparátu při volejbalu s důrazem na herní situace, odst. 

Další poškození vlivem herní techniky 
73 https://volleycountry.com/cz/novinky/nejastji-zranni-ve-volejbale 
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v tréninku (tejpování, lehké extenze). V každém případě by hráčky, pokud chtějí setrvat ve 

výkonnostním volejbalu, měly počítat s úrazy nebo zdravotními problémy vzniklými hrou, jako 

s vědomě přijatým rizikem. 

 Při konstrukci dotazníkových souborů se vyskytla otázka, jestli posílí volejbal 

psychosomatiku hráčky i přesto, co bylo řečeno v předchozích odstavcích. Analýzou získaných 

dat bylo zjištěno, že nadpoloviční většina hráček odpovídá na tuto otázku kladně. Je možné, že 

by volejbal opravdu působil tak silně na psychosomatický stav hráček? Z odpovědí je zřejmé, 

že velká většina z obou dotázaných skupin považuje volejbal a členství v týmu za svůj smysl 

života. Zde je patrné, že se hráčkám dlouhodobě stal sport, v tomto případě výkonnostní 

volejbal, něčím více nežli jen vyplněním volného času. Budeme-li se tedy ptát, jestli nějak 

ovlivnil volejbal psychosomatiku aktivních i po-aktivních hráček, musíme konstatovat, že ano 

v mnohých případech velmi silně. 

 S tím souvisí i posílení sociální pozice hráček. Je pro hráčky volejbal a přítomnost ve 

výkonnostním týmu společenským přínosem? Musíme odpovědět, že pro dvoutřetinovou 

většinu hráček ano. Mnohé z nich i při doprovodném rozhovoru uvedly, že získaly přátele na 

celý život, které by jinak možná ani nepotkaly. Z tohoto pohledu je volejbal pro hráčky 

jednoznačně pozitivní. 

 Jaký je přínos volejbalu pro partnerské vztahy? Původní výzkumná otázka zněla: Naruší 

vrcholový volejbal rodinný život hráčky nebo je to pouze okrajový jev? 

Pokud by čas prožitý ve volejbalovém výkonnostním týmu vnímali oba partneři shodně jako 

přínos pro společný vztah, byly by odpovědi jednoznačné. Z analýzy shromážděných dat je 

patrné, že velká většina hráček nemá v partnerském vztahu potíže způsobené členstvím v týmu. 

Z rozhovorů ovšem také vyplynulo, že některé hráčky musely kvůli volejbalu přehodnotit svoje 

vztahové priority a několika hráčkám dokonce volejbal rozbil vztah úplně. Je to ovšem 

procentuálně zanedbatelná část zkoumaného souboru hráček. Možný problém je vidět v oblasti 

volného času, kdy by přibližně třetina dotázaných přivítala, kdyby jim volejbal tolik volného 

času nezabíral. Otázkou zůstává, byl-li by tento postrádaný volný čas využit pro rodinu a 

partnera nebo pro jiné aktivity. I s touto výhradou však lze konstatovat, že partnerské problémy 

zůstávají pro dotazované hráčky z obou skupin pouze okrajovou záležitostí. 
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Hypotéza  

 Výzkum potvrdil, že dlouhodobé aktivní členství ve výkonnostním volejbalovém 

družstvu ovlivnilo podstatně život hráčky a její místo ve společnosti mělo vliv na celkový 

psychosomatický stav hráčky i po ukončení sportovní kariéry.  

 Důkazy pro vyslovení hypotézy jsou uvedeny v analýze a diskusi výsledků této práce. 

 

7 Závěr 

 V diplomové práci bylo shromážděno mnoho informací od poměrně velkého množství 

respondentek. Stejnorodost vybraných skupin byla zaručena jejich společným zájmem – 

výkonnostní hrou volejbalu. Analýza získaných dat by mohla posloužit ke zlepšení trenérské 

práce a k objasnění některých týmových sportovních jevů. Současně tato práce slouží i 

k posílení domněnek a hypotéz, které jsou podnětem i pro soukromý život hráček.  

 Základní otázkou pro vznik práce bylo ovlivnění psychosomatického stavu hráček 

volejbalem, ať již v kladném nebo záporném smyslu. Na základě analýzy výsledků dotazníků 

a pohovorů je možné utvořit několik postulátů, které mohou být vnímány jako pozitivní nebo 

pravdivé.  

 Volejbal na výkonnostní úrovni, tedy špičková forma sportu, přispívá 

v psychosomatické oblasti hráček k několika zlepšením. Především jde o posílení dovednosti 

zvládání krizových situací. Volejbal je kolektivní hra, kdy akce jedince znamená součinnost 

kolektivu, ať již na straně soupeře nebo vlastního týmu. To je fakt, na který musí každá hráčka 

neustále myslet a jeho zvládnutí se přenáší i do jednání hráčky mimo sportovní svět. 

Rozhodnost, samostatnost v jednání a určitá schopnost vedení kolektivu je užitečná schopnost, 

která je v soukromém životě velmi cenná. Práce v týmu vyžaduje také naprostou podřízenost 

časovému rozvrhu týmu. Tato schopnost se přenáší i do soukromého života hráček, jejich rodin 

a zvládání volného času.  

 Kolektivní podstata volejbalu, jako sportu, dává šanci získat společenský status a být 

členem velké komunity lidí se stejným zájmem. To je spojené se získáváním přátel a 

seznamováním se s širokým okruhem lidí, kteří jsou tak či onak spojeni s těmito přáteli. Člověk 

je především společenský tvor a být součástí jakéhokoli kolektivu, který má pro jedince smysl, 

je samo o sobě přínosné. Tento fakt v našem výzkumu oceňovaly především hráčky po aktivní 

hráčské době. 

 Práce je podnětem pro trenérskou práci při napojení herního a tréninkového času na 

soukromý život hráček. Trenér by měl respektovat potřeby hráček, pokud to nenaruší herní a 
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tréninkové plány do té míry, že bude ohrožena úspěšnost svěřeného týmu. Na druhou stranu by 

hráčky, členky jednoho týmu, měly být schopné rozlišit potřebnost podřízení se herním 

potřebám od soukromých záležitostí. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že hráčky respektují 

potřeby týmu, aniž by měly problémy v soukromém životě.  

 Podle shromážděných dat je patrné, že trenérská práce v oblasti fyzické přípravy je 

hlavním bodem v souboru příprav na trénink a hru. Množství úrazů a dlouhodobých zdravotních 

problémů mluví pro pečlivou přípravu fyzickou i psychickou.  Každý trenér by měl být 

odborník nejenom v oblasti technické – odbornost volejbalová, ale i medicínské – odbornost 

rehabilitační a psychosomatické – oblast mentální přípravy a zvládání stresu.  

 V diplomové práci bylo výzkumem dokázáno, že hráčky jsou v psychosomatické oblasti 

na volejbalu závislé nejenom v aktivní hrací době, ale i po ukončení aktivní sportovní kariery. 

Proto by měl být hlavním cílem existence výkonnostního volejbalu nejenom výsledek 

sportovní, ale také zlepšení a zkvalitnění života jeho hráček. 
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Příloha č. 2 Informovaný souhlas pro zletilé 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní/pane, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 

Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská 

deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, 

Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 

zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám 

o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci diplomové práce s názvem: Dlouhodobý a 

trvalý vliv vrcholové formy hry volejbalu na zdravotní stav hráčů. Výzkum bude prováděn v prostředí 

volejbalových klubů hráček. 

Projekt bude probíhat v období: duben 2021 – květen 2021 

Projekt je financován z vlastních zdrojů. 

Cílem výzkumného projektu je zmapovat dlouhodobý vliv vrcholové hry volejbalu na zdravotní a psychický stav 

hráček, po delším časovém období aktivní hry. 

Způsob zásahu bude neinvazivní.  

Budete dotazovány na srozumitelně formulované situace uvedené v dotazníku (např. jak ovlivnil volejbal Váš 

volný čas, vztahy mezi rodinnými příslušníky, jak náročná časově se vám zdá přítomnost v oddíle, jaký má pro 

vás hra význam z hlediska psychosomatiky apod.). Dotazník poslouží jako podklad pro vyhodnocení. Vaše 

odpovědi, zaznamenané v dotazníku budou anonymizovány a po skončení projektu budou originály odpovědí 

zničeny. 

Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 30 minut. 

Pro upřesnění Vašich odpovědí bude potřeba realizovat ještě jeden rozhovor s Vámi, který nepřesáhne 20 min. 

Vašeho času. Rozhovor budu nahrávat na mobilní telefon. Bezprostředně po rozhovoru převedu audiozáznam do 

počítače zajištěného heslem v uzamčené místnosti a z mobilního telefonu bezprostředně celý smažu. Nahrávky 

budou přístupné pouze mé osobě po omezenou dobu, registrované pod číslem Vašeho dotazníku. Neprodleně je 

pak přepíši do textové podoby. Bezprostředně poté bude záznam smazán. Po vypracování Vám bude 

anonymizovaný přepsaný text předložen ke schválení. Poté vymažu i záznam z počítače, který již 

nebudu potřebovat. Zveřejněny budou pouze přepsané anonymizované a Vámi schválené rozhovory či jejich části. 

 

Výzkum bude prováděn v prostorách volejbalových oddílů – v klubovně, kde budou zajištěné adekvátní podmínky 

prostředí. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu výzkumu. 

Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Výzkumu se nezúčastní osoby s akutním (zejména infekční) onemocněním. 

 

Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude anonymizovaný výstup práce, sumarizující klady a zápory 

vrcholové hry volejbalu, který může být využit například při trenérské práci s mládeží. 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na emailové adrese: 

marketa.zoubelova@email.cz    

        

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými nařízením 

Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. Budou získávány odpovědi 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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na otázky, které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru. Přístup k nim 

bude mít pouze řešitel diplomové práce. Účastníci budou zaevidováni pod náhodným číslem, výzkum bude tedy 

anonymní. Při předávání dotazníku bude realizován pohovor, který má za úkol upřesnit nebo vysvětlit případné 

nesrovnalosti nebo nepochopené otázky, tento pohovor bude označen v audiozáznamu verbálně konkrétním 

náhodně vybraným číslem respondenta. Po předání textu a upřesňujícím pohovoru nebude již možné jakkoli spojit 

konkrétní osobu s anonymizovaným dotazníkem. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli 

informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby 

jednotlivé osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována 

v anonymní podobě a publikována v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 

prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS.  

 

Pořizování fotografií/videí účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. 

 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Markéta Hrbáčková 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Markéta Hrbáčková   Podpis:................................................ 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve výše 

uvedeném projektu a že jsem měl (a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace 

o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal (a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl (a) jsem poučen (a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj 

souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

 

 

Souhlasím s textem přepsaného a anonymizovaného rozhovoru v rámci výše uvedeného výzkumu. 

 

Místo, datum…………….. 

Jméno a příjmení účastníka…………………………………Podpis účastníka…………………………… 
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Příloha č. 3 Pozvání k účasti klubům 

 

Pozvání k účasti klubům, které budou pozvání rozesílat sportovcům 

Vážený pane/Vážená paní, 

 

jmenuji se Markéta Hrbáčková a jsem studentkou oboru TVS, na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy (UK FTVS). Obracím se na Vás se žádostí o pomoc při výzkumu s názvem Vliv volejbalu na sportovní a 

po sportovní život hráček. Primárním cílem diplomové práce je výzkum problému, týkajícího se vlivu volejbalu 

na sportovní a po sportovní život hráček. Dále si klade za cíl naznačit vliv výkonnostního volejbalu na další život 

hráčky a na jeho kvalitu po ukončení výkonnostní volejbalové kariéry. Práce má dále naznačit specifika ženského 

volejbalu v oblasti sociální a sportovní psychologie. 

Jména všech účastníků a všech klubů budou anonymizována. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně 

uchována a publikována v anonymní podobě ve výzkumných pracích, případně v odborných časopisech, 

monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Tím, že níže uvedený e-mail přepošlete ženám hrající II. výkonnostní soutěž ve Vašem klubu s žádostí, aby mě 

kontaktovaly ohledně zájmu ve výzkumu na můj e-mail: marketa.zoubelova@email.cz, potvrzujete, že dobrovolně 

souhlasíte s realizací výzkumu ve Vašem klubu, o kterém jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout účast 

nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS. Účast jednotlivých sportovců 

je zcela dobrovolná a každý z nich může účast odmítnout, případně z účasti kdykoliv během vyplňování odstoupit.  

Výzkum byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod číslem: 63/21. 

S výsledky studie se můžete poté seznámit pomocí dotazu na emailové adrese: marketa.zoubelova@email.cz. 

Děkuji Vám za spolupráci 
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Příloha č. 4 Dotazníkový formulář pro výzkum důsledků hry na zdraví hráček druhé  

          ligy volejbalu v aktivní hráčské době 

 

Anketní formulář pro výzkum důsledků hry na zdraví hráček druhé ligy 

volejbalu v aktivní hráčské době  

  

Psychosomatické jevy, spojené s výkonnostním volejbalem 

Četnost výskytu jevu za zkoumanou dobu   

málo četné 

(ano, ne) 

dlouhodobě 

(ano, ne) 

Označení  A B 

Ovlivňuje volejbal váš psychický stav v oblasti poruch spánku?   

Způsobují vám okolnosti spojené s volejbalem stavy nervozity a podráždění 

(kolektiv)?  

  

Způsobují vám okolnosti spojené s volejbalem problémy v partnerském 

vztahu? 

  

Způsobují vám problémy spojené s volejbalem potíže v oblasti komunikace a 

soužití s rodinou (děti, příbuzní, partner)? 

  

Máte pocit, že volejbal zabírá příliš mnoho vašeho volného času (mimo dobu, 

strávenou s rodinou)? 

  

Máte pocit, že jedna nesoustředěná hráčka dokáže zvrátit k horšímu i velmi 

dobře se vyvíjející utkání? 

  

Máte pocit, že nestabilní psychický stav jedné hráčky dokáže ovlivnit herní 

výkon celého družstva? 

  

Máte pocit, že negativní jednání jedné hráčky dokáže narušit trénink i hru 

celého družstva? 

  

Mohl by negativní psychický postoj jedné hráčky narušit dlouhodobě vztahy 

v družstvu? 

  

Mohly by špatně se vyvíjející vztahy jedné nebo několika hráček vůči ostatním 

narušit fungování družstva až do jeho destrukce? 

  

Máte pocit, že jednání trenérky nebo trenéra vůči vám je neprofesionální?   

Máte pocit, že jednání trenéra nebo trenérky narušuje významně činnost 

družstva? 

  

Máte pocit, že byste měla svoji činnost v družstvu ukončit?   

Má volejbal pozitivní vliv na váš soukromý život v oblasti mezilidských vztahů 

(noví přátelé apod.)? 

  

Mají vztahy v družstvu pozitivní vliv na vaše rozhodování v soukromém životě 

(přátelské rady, kolektivní pomoc)? 

  

Má vaše sportovní výkonnost pozitivní vliv na vaši celkovou náladu obecně?   

Máte dojem, že volejbal přinesl do vašeho života nový smysl?   
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Příloha č. 5 Dotazníkový formulář pro výzkum důsledků hry na zdraví hráček druhé  

 ligy volejbalu po aktivní hráčské době 

 

Anketní formulář pro výzkum důsledků hry na zdraví hráček po aktivní 

hráčské době  

  

Psychosomatické jevy, spojené s výkonnostním volejbalem málo  

(ano, ne) 

dlouhodobě 

(ano, ne) 

Označení  A B 

Poznamenal ukončení vaší činnosti v družstvu nějaký konflikt s ostatními 

hráčkami nebo trenérem? 

  

Byl důvodem ukončení vaší činnosti v družstvu stav celkového vyčerpání?   

Byl důvodem ukončení vaší činnosti v družstvu pocit nedostatku času?   

Ovlivnil volejbal váš psychický stav v oblasti trvalých poruch spánku?   

Způsobily vám okolnosti spojené s ukončením činnosti stavy nervozity a 

podráždění nebo smutku?  

  

Způsobilo vám ukončení volejbalové kariéry problémy v partnerském vztahu?   

Způsobilo vám ukončení volejbalové kariéry pocit vyhoření nebo životního 

nenaplnění či prohry? 

  

Máte pocit, že váš odchod z družstva byl předčasný?   

Máte pocit, že vám volejbal dal základ pro spokojený a šťastný život? Byl pro 

vás v tomto přínosem? 

  

Zůstáváte i po skončení volejbalové kariéry v užším kontaktu s ostatními 

hráčkami („životní přátelství“)? 

  

Máte pocit, že volejbal byl jediné, co mělo ve vašem životě nějaký smysl?   

Máte pocit, že vám po ukončení sportovní kariéry volejbal vůbec nechybí?    

Máte pocit, že volejbal zlepšil vaší pozici ve společnosti (přátelé, zaměstnání)?   

Máte pocit, že příčinou vašeho odchodu z družstva byly trvalé negativní vztahy 

s jinou hráčkou nebo hráčkami? 

  

Myslíte, že tréninkové postupy vašeho trenéra nebo trenérky byly za všech 

okolností korektní a profesionální? 

  

Máte pocit, že na výkonu jedince příliš nezáleží, ale pro úspěšnou hru je potřeba 

především jednotný kolektiv hráček? 
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Příloha č. 6 Dotazníkový formulář pro výzkum důsledků hry na zdraví hráček 

 

Anketní formulář pro výzkum důsledků hry na zdraví hráček    

Fyzické jevy, spojené s výkonnostním volejbalem 

Četnost výskytu jevu za zkoumanou dobu   

málo četné 

(ano, ne) 

dlouhodobě 

(ano, ne) 

Označení  A B 

Máte pocit, že volejbal zlepšil váš celkový fyzický stav?   

Měla jste v důsledku hry volejbalu nějaká zranění krátkodobého charakteru?   

Máte v důsledku hry volejbalu nějaká zranění dlouhodobého charakteru?   

Máte pocit, že po ukončení výkonnostního volejbalu se váš fyzický stav 

významně zhoršil? 

  

Máte pocit, že vaše činnost ve výkonnostním družstvu zlepšila vaši 

životosprávu, v občanském životě celkově? 

  

Máte pocit, že vaše činnost ve výkonnostním družstvu měla vliv na vaši další 

sportovní kariéru, po ukončení soutěžní činnosti? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


