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ABSTRAKT:

Název: Výkonnost hráčů reprezentačního družstva kadetů ve vodním pólu v ročním 

tréninkovém cyklu 2006-2007.

Cíl práce: Zjistit a porovnat plaveckou výkonnost u reprezentačního družstva kadetů na 

začátku a na konci sezóny a posoudit individuálně zjištěnou výkonnost hráčů ve vztahu 

k úspěšnosti vybrané herní činnosti jednotlivce (střelba).

Metoda: Analýza odborné literatury z oblasti vodního póla. Metody matematické statistiky 

(aritmetický průměr, medián, variační rozpětí) pro zpracování a analýzu dat.

Výsledky: Analýza výkonnosti reprezentačního družstva kadetů odhalila mnoho 

nedostatků, ale také výrazná zlepšení v průběhu ročního tréninkového cyklu. Pravidelné 

měření plavecké výkonnosti je pro reprezentační trenéry ukazatelem připravenosti hráčů a 

oprávněnosti jejich nominace.

Klíčová slova: vodní pólo, výkonnost, kadeti, test, roční tréninkový cyklus



RESUME:

Titule: Performance level of players from cadets reprezentation team in water 

polo during one-year traning cycle 2006-2007.

Thesis objectives: Find out and compare the swimming efficiency in the players of the 

cadets reprezentation in at the beginning and at the end of season. And consider 

individually detected players efficiency in relation to successfulness of selected game 

activity of an individual in a match (shooting).

Method: Analysis of professional literature on water polo issues. The methods of 

mathematical statistics (arithmetical mean, median, range of variation) for processing and 

analysis of data)

Results: The efficiency analysis of the cadets reprezentation team detected a lot of faults, 

but also significant improvement during the one-year training cycle. Regular measurement 

of swimming efficiency is for reprezentation coaches an indicator of players fitness and 

justification of their nomination.

Keywords: water polo, performance level, cadets, test, one-year training cycle
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1. ÚVOD

Sportovní hra je soutěživá činnost dvou soupeřů v jednotném prostoru a čase, kteří podle 

institucionálně schválených pravidel usilují o prokázání vlastní převahy lepším ovládáním 

společného předmětu (Šafaříková a kol., 1994).

Vodní pólo patří do sportovních her brankového typu. Dvě sedmičlenná družstva vodního 

póla plavou ve vodě. Základním úkolem je vybojovat míč a dopravit ho do branky 

protihráčů (Táborský, 2004).

Vodní pólo řadíme k náročným sportům. Sportovní výkon družstva i jednotlivce ve 

vodním pólu je závislý na mnoha faktorech. Jejich vysoká, ale i nízká úroveň se výrazně 

projeví ve hře. Kvalitní vodní pólista jako člen družstva musí na vysoké úrovni ovládat 

herní činnost s míčem a zároveň by měl být velice zdatný plavec. Techniku plavání u 

plavců i u hráčů vodního póla často spojujeme se schopností vnímat vodní prostředí. 

Nezanedbatelnou položkou ve faktorovém náhledu na výkon hráče vodního póla mají 

vytrvalostní a silové předpoklady, jako důležité kondiční faktory ve spojení s dostatečnou 

kloubní pohyblivostí. 

Při utkání dochází k mnoha zvratům, vodní pólista musí často měnit směr a rychlost 

plavání. Je nutné plavat maximální rychlostí a zároveň hledat vhodnou pozici k obraně či 

útoku. Tyto akcelerační úseky se během hry mnohokrát opakují. Předpokládá se 

v souvislosti s potřebami hry, že vodní pólista s dobrou kondiční výkonností dokáže 

zaplavat opakovaně více kratších úseků v co nejrychlejším čase a s minimální výkonovou 

odchylkou. V průběhu zápasu nemá hráč pasivní odpočinek delší než 30 sekund (pokud se 

nejedná o oddechový čas nebo přestávky mezi čtvrtinami, popř. střídání či vyloučení). 

Z tréninkového kontrolního hlediska těmto požadavkům odpovídá např. test 10x50 m.

Trenér vodního póla by měl přihlížet na výkonnostní úroveň jednotlivých faktorů výkonů 

hráčů i celého družstva a podle nich sestavovat a upravovat tréninkové plány. Např. v 

dorosteneckém věku se na růstu výkonnosti podílejí kromě plaveckého tréninku také 

biologické faktory spojené s růstem a vývojem mladého organizmu. Obsah tréninku pro 

tuto věkovou skupinu musí být proto odlišný od tréninku reprezentačního družstva 
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dospělých po stránce teoretické, kondiční, technicko-taktické i psychologické. V tomto 

věku dochází také k výběru specializace na herní posty. Typ hráče a jeho herní post mohou 

ve sledovaném období ovlivňovat např. výsledky testů. 

Testování v tréninku s hodnocením herního výkonu hráče v utkání jsou základními 

pomocnými prostředky pro diagnostiku výkonnosti hráče v aktuálním čase a při 

opakovaném zjišťování i ukazatelem výkonnostního vývoje. V naší práci se zaměřujeme 

na uplatnění a možnosti posuzování vybraných testů, vztahujících se ke kondičně plavecké 

přípravě hráče a na faktor výkonu hráče v utkání, který přímo ovlivňuje stav a výsledek 

výkonu družstva – počet vstřelených branek. 
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2. PROBLÉM, CÍLE A ÚKOLY

2.1  Problém

Herní výkon jednotlivce je realizací dovednostního a zdatnostního potenciálu. Dovednostní 

potenciál představuje určitý vnitřní stav připravenosti k dovednostnímu výkonu, zásobu 

všech dovedností. Zdatnostní potenciál je tvořen morfologickými, biochemickými a 

fyziologickými faktory (Dobrý, 1986).

Složky individuálního herního výkonu tvoří herní dovednosti, koordinační schopnosti, 

kondiční schopnosti, somatické charakteristiky a psychické charakteristiky (Lehnert, 

2001).

Ve vodním pólu je jako jedna ze stěžejních součástí herního výkonu jednotlivce plavecká 

zdatnost, odrážející úroveň kondiční a částečně i technické připravenosti hráče. Budování 

plavecké výkonnosti proto zaujímá ve složkách tréninku významné postavení a je součástí 

tréninkových plánů ve všech cyklech. 

Lokomoce hráče je konána submaximální až maximální intenzitou v průběhu celého 

utkání. Rozhodujícím faktorem je tedy množství energie uvolňované bez přístupu kyslíku. 

Energie se získává především prostřednictvím LA zóny, přičemž dochází k výrazné 

produkci laktátu. Zvýšená produkce laktátu negativně ovlivňuje především průběh 

lokomočních dovedností (střelba, nahrávka). Hráč, který nemá dostatečně rozvinutou 

krátkodobou vytrvalost, není dostatečně adaptován na vysoký obsah LA v krvi. Z tohoto 

důvodu má při delším herním zatížení problémy s technikou, které se projevují např. 

nepřesnou střelbou (Pavliš, 1995).

Cílený rozvoj krátkodobé vytrvalosti a rychlostní vytrvalosti jsou klíčovými 

komponentami z hlediska sestavování tréninkových plánů kondiční přípravy ve vodním 

pólu. Žádoucí je i pravidelné ověřování míry trénovanosti hráčů. Pro diagnostiku 

krátkodobé vytrvalosti se ve vodním pólu používá test 4x100 m kraul. Pro měření 

rychlostně-vytrvalostních schopností se dlouhodobě využívá test 10x50 m kraul. Výsledky 

testů pomáhají reprezentačním trenérům ve výběru hráčů do reprezentačního družstva.
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Pozice českého vodního póla v evropském měřítku není uspokojivá. Odrazem výkonnosti a 

trénovanosti českých hráčů jsou výsledky a umístění reprezentačních družstev ve všech 

věkových kategoriích. Při současných tréninkových možnostech dochází k neustálému 

propadu úrovně trénovanosti hráčů. Trenéři reprezentačních družstev jsou mnohdy nuceni 

suplovat oddílovou přípravu, zejména pak její kondiční složku, na reprezentačních srazech, 

kde poté není dostatek prostoru na trénink herních činností a kombinací.

Jaká je kondiční připravenost současného českého reprezentačního výběru kadetů ve 

vodním pólu? Mohou tito mladí hráči v budoucnu zlepšit postavení českého vodního póla 

na mezinárodní úrovni, nebo jen potvrdí dlouholetou výsledkovou stagnaci reprezentačních 

družstev?

2.2  Výzkumné otázky

o Jaký je současný stav kondiční připravenosti družstva kadetů ve vodním pólu?

o Došlo v ročním tréninkovém cyklu k výkonnostnímu posunu u sledovaných hráčů 

reprezentačního družstva kadetů? Došlo k očekávané gradaci plavecké výkonnosti 

k vrcholu sezóny – kvalifikaci na mistrovství Evropy kadetů 2007?

o Jaká je plavecká výkonnost družstva kadetů v porovnání s časy doporučenými pro 

slovenskou kadetskou reprezentaci?

o Lze u hráčů s vyšší úrovní plavecké výkonnosti (zjišťované pomocí testových 

situací) zaznamenat vyšší počet vstřelených branek v soutěžích ČSVP?

2.3  Cíl

Cílem diplomové práce je zjistit a porovnat plaveckou výkonnost u reprezentačního 

družstva kadetů na začátku a na konci sezóny a posoudit individuálně zjištěnou výkonnost 

hráčů ve vztahu k úspěšnosti vybrané herní činnosti jednotlivce ve hře (střelba).

Talentovanou mládež v našem šetření představuje reprezentační výběr kadetů ročník 1989 

a mladší. Vybrané testy slouží k měření rychlostně–vytrvalostních schopností, ve vztahu 
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vodní pólo a plavecká výkonnost je chápeme jako nespecifické. Výkony na 50 m a 100 m 

kraul představují disciplíny, které jsou ve vodním pólu z hlediska délky a maximálního 

úsilí nejfrekventovanější. 

Za dílčí cíle jsme si stanovili:

 Sestavit strukturu reprezentačního družstva podle počtu hráčů z jednotlivých klubů.

 Zjistit individuální plaveckou výkonnost hráčů sledovaného družstva na začátku a 

na konci sezóny 2006–2007.

 Analyzovat získaná data a porovnat je s výkonnostními normami pro slovenskou 

reprezentaci.

 Individuálně sumarizovat u hráčů počet vstřelených branek za sledovanou sezónu a 

výslednou hodnotu konfrontovat s plaveckou výkonností. 

 Stanovit výkonnostní úroveň zkoumané skupiny.

2.4  Úkoly

Pro vypracování diplomové práce a v návaznosti na položené výzkumné otázky a 

stanovené cíle jsme si vytyčili následující úkoly:

 Seznámit se s odbornou literaturou a základními dokumenty pro oblast vodního póla.

 Analyzovat složení reprezentačního družstva podle klubové příslušnosti.

 Zjistit funkční dispozice hráčů k výkonu.

 Realizovat, zaznamenat a vyhodnotit výsledky dílčích testů.

 Získat a utřídit data získaná ze zápisů o utkání (střelba, průměr branek na zápas).

 Provést hodnocení výsledků pomocí zvolené metodiky.

 Výsledná data navzájem porovnat.

 Pokusit se nalézt souvislosti mezi testovanými faktory výkonu a střelby. 

 Zpracovat charakteristiku jednotlivých probandů.

 K zaznamenání výsledků práce využít popisné a zobrazovací prostředky.

 Porovnat dílčí výsledky diagnostiky s doporučenými hodnotami výkonů pro výběr 

shodné věkové skupiny ze zahraničí.
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3. TEORETICKÁ ČÁST

3.1  Vodní pólo – sportovní hra

Zakladateli vodního póla byli Angličané, ti se ve druhé polovině 19. století  pokusili 

aplikovat již známou týmovou hru fotbal do vodního prostředí. Od roku 1860 se 

v Londýně hrála v počtu 11ti hráčů hra nazývaná házená ve vodě a v roce 1869 se zde 

pořádalo neoficiální mistrovství světa ve vodním pólu. V roce 1869 byl také upraven počet 

hráčů na sedm.

Ve Spojených státech amerických se začalo vodní pólo hrát od roku 1880, pravidla 

vodního póla zde nebyla omezena. První zápasy byly velice tvrdé až surové. Přes snahy H. 

H. Reedera o úpravu pravidel trvalo ještě několik let, aby tato kontaktní hra nebyla spíše 

jen bitka dvou družstev (Nedorost, 2005).

Do programu olympijských her bylo vodní pólo zařazeno v roce 1900. Rok 1908 je 

významný vznikem světové plavecké federace FINA, v roce 1927 vzniká evropská 

federace LEN. V obou sdruženích je vodní pólo organizované (Jedlička, 2007).

Na území Čech byly se značným diváckým zájmem roku 1913 sehrány zápasy mezi 

nadšenci z oddílů vodního póla A. C. Sparta Praha a S. K. Podolí jako přátelská utkání. 

Pravidla byla hodně podobná fotbalu (Bubník, Výtiska, 1960). Již v roce 1919 se 

v Československé republice konalo 1. mistrovství republiky. Samostatný Český svaz 

vodního póla (dále jen ČSVP) vznikl 3. 2. 1990. Prvním předsedou svazu byl J. Jackerson 

(na jeho počest se dodnes hraje v Praze mužský mezinárodní turnaj Memoriál J. 

Jackersona). 

Pravidla vodního póla byla v průběhu let upravována. Významné úpravy proběhly v roce 

2006, kdy došlo k zásadním změnám pravidel vodního póla, např. prodloužení hrací doby 

ze 4krát 7 minut na 4krát 8 minut a zkrácení času pro útok z 35 s na 30 s.
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3.1.1  Základní pravidla současného vodního póla

Vzdálenost mezi brankovými čarami musí být v rozmezí 20 m až 30 m a šířka hrací plochy 

10 m až 20 m pro utkání mužů. Strany hřiště od brankové čáry k dvoumetrové linii jsou 

označeny červeně, od dvoumetrové linie k 5 m linii žlutě a od 5 m linie ke středové čáře 

zeleně (obr. 1). Branka je 3 metry široká, 0,90 m–2,4 m vysoká od povrchu vody (záleží na 

hloubce vody). Hmotnost míče je mezi 400–450 gramy. Čepičky musí být odlišné barvy, 

kontrastní k barvě míče (brankáři mají čepičky červené) s plastovými chrániči na uši. 

Družstvo smí nastoupit k utkání v počtu nejméně 7 hráčů, z nichž jeden musí být  brankář, 

na střídačce je povoleno max. 6 náhradníků, ti mohou vystřídat spoluhráče kdykoliv přes 

zónu návratu nebo z kteréhokoliv místa v přestávce mezi čtvrtinami, po gólu, v průběhu 

oddechového času či při zranění spoluhráče. Hlavní trenér útočícího družstva se smí 

pohybovat k 5 m linii v jakémkoliv čase. 

Obrázek 1: Nákres hřiště na vodní pólo

Utkání trvá 4x8 minut čistého času. Čas začíná plynout v okamžiku, kdy se na začátku 

každé čtvrtiny první hráč dotkne míče. Délka útoku je 30 sekund, do tohoto limitu musí 

útočící družstvo vystřelit, jinak ztrácí míč. Mezi první a druhou a třetí a čtvrtou čtvrtinou 

musí být přestávka v délce dvou minut a přestávka v délce pěti minut mezi druhou a třetí 

čtvrtinou. Družstva, včetně hráčů, trenérů a funkcionářů si mění strany před začátkem třetí 

čtvrtiny a před začátkem druhé části každého prodloužení.
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Každé družstvo má právo na dva oddechové časy v každé hře. Třetí oddechový čas může 

družstvo žádat pouze v průběhu prodloužení. Délka oddechového času je jedna minuta. 

Branky může být dosaženo kteroukoliv částí těla kromě sevřené pěsti. Po zahájení nebo 

znovuzahájení hry musí míčem záměrně hrát nebo se ho dotknout nejméně dva hráči (z 

kteréhokoliv týmu kromě bránícího brankáře) výjimku představují situace: pokutový hod a 

volný hod bránícím hráčem, bezprostřední střela z hodu z branky, bezprostřední střela 

z volného hodu nařízeného za 5m linií. 

Obyčejné chyby jako např. bránění ve hře, odrážení se od okrajů bazénu, pozice 

ve dvoumetrovém území soupeře před linií, na které se nachází míč, jsou potrestány 

udělením volného hodu druhému družstvu.

Za některé hrubé chyby muže rozhodčí nařídit pokutový hod, vyloučit hráče do konce 

utkání s náhradníkem či bez náhradníka - podle závažnosti prohřešku (Pravidla vodního 

póla, 2005).

3.2  Sportovní výkon hráče ve vodním pólu

Struktura sportovního výkonu je dána určitým dějem a uspořádáním velkého počtu faktorů 

nejrůznějšího druhu, navíc velmi variabilních a jejich vzájemnými vztahy (Choutka 1976).

V klasifikaci sportovních výkonů se řadí vodní pólo do typu úpolových kolektivních 

výkonů. Vzhledem k rozmanitosti a proměnlivosti sportovních podnětů klade vodní pólo 

mimořádné nároky na psychiku sportovce. Předpokládá se vysoká přizpůsobivost hráčské 

psychiky k nejrůznějším vlivům, rozvinuté heuristické procesy, tvořivé uplatňování 

pohybových vlastností na základě anticipování úmyslu soupeře i spoluhráče, didaktické 

myšlení, kombinační schopnosti, vysoká sociabilita, ovládání emocionálních prožitků a 

rozvinuté volní charakterové rysy, jako i cílevědomost, bojovnost, rozhodnost a vytrvalost 

(Vaněk, 1970). Za základní znaky skutečné vůle je ještě uváděno sebeovládání, záměrnost, 

samostatnost a iniciativnost (Vaněk, 1972).
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Ve vodním pólu je převážná většina úseků plavaná vyšší intenzitou. Elitní hráči v průměru 

uplavou maximální intenzitou vzdálenost od 150,6 m (post posledního obránce) do 313,6 

m (post křídla). Zde je patrné, jak odlišné jsou jednotlivé výkony hráčů, plnících různé 

úkoly na jednotlivých postech. Od každého hráče na určeném postu se požaduje 

odpovídající charakter výkonu, který zaručuje celkově vysoký herní výkon družstva. 

Křídlo musí být rychlé, aby mohlo co nejrychleji plavat do útoku. Poslední obránce musí 

mít největší přehled na hřišti, jeho úkolem je převzít míč a rozehrát útočnou akci (Hughes a 

kol., 2006).

Individuální herní výkon ve vodním pólu představuje suma herních dovedností, 

realizovaných hráčem v utkání. Vyjadřuje vývojový stupeň způsobilosti hráče participovat 

na týmovém herním výkonu. Jeho úroveň závisí na vnitřních a vnějších determinantách. 

Herní dovednost je obecné označení každé herní činnosti  jednotlivce. Stává se jí jakýkoli 

pohybový akt nebo složitější pohybový celek (Jedlička, 2007). Herní akce jednotlivce je 

účelné spojení několika herních činností jednotlivce. V některých sportovních hrách může 

dojít i k zřetězení herních kombinací, herních systémů (Šafaříková a kol., 1994). 

K individuálnímu hernímu výkonu ve vodním pólu je možné přistupovat i z hlediska 

představy Dobrého (1988) z pohledů specifických zatížení, která působí na:

- funkce vnitřních orgánů a metabolické procesy, jejichž úrovně se stávají současně 

závažnými bioenergetickými determinantami,

- funkce hybného systému, jehož úrovně se současně stávají závažnými 

biomechanickými determinantami,

- řídící činnost centrální nervové soustavy a psychických procesů (kognitivních, volních

emočních, motivačních), jejichž úrovně se současně stávají prostřednictvím svého 

širokého regulačního vlivu závažnými psychickými determinantami individuálního 

herního výkonu. 

Naznačené vztahy schématicky vyjadřuje obrázek 2.  
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Obrázek 2: Hypotetický model sportovního výkonu (Dovalil, 2002)
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3.2.1  Energetické zabezpečení individuálního výkonu hráče

Beneš (1980) uvádí, že energetický výdej ve vodním pólu je na střední úrovni (1000-2000 

nál. BM), oběhový systém a dýchací systém jsou zatíženy středně až maximálně, převládá 

aerobní střední až maximální a anaerobní střední až maximální typ práce. Průměrný výdej 

energie dosahuje hodnot 209 kj/min, tzn. ve hře trvající 20 minut bude výdej energie 4180 

kj, maximálně až 6200 kj.

Při porovnání výsledků studie z Cardifu s jinými sporty, jsou na vodního pólistu kladeny 

mnohem vyšší fyziologické požadavky, než na hráče v ostatních týmových sportech. Ve 

vodním pólu, dle této studie, spadá 81 % plaveckých pohybů do intenzity 80 % z maxima s 

19% zastoupením plavání maximální intenzitou viz tab. 1 (Hughes a kol., 2006).

SPORTOVNÍ VÝKON

SPORTOVNÍ ČINNOST

SPORTOVNÍ DOVEDNOST
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Tabulka 1: Průměrná celková vzdálenost uplavaná v dané intenzitě 

                   (upraveno Hughes a kol., 2006)

Pozice 1 (20 %max) 2 (50 %max) 3 (80 %max) 4 (100 %max)

Křídlo 9,3 158,58 500,49 313,36

Centr 21,84 162,25 387,26 220,79

Levý zadní 22,49 159,16 588,86 208,86

Pravý zadní 13,93 124,83 470,63 168,68

Poslední 4,01 81,08 243,75 150,6

Průměr 14,31 137,18 438,2 212,46

Studie z roku 2006 potvrzuje dříve zjištěná fakta z prací Miller & Edwards (1983) a Reilly 

(1996), kteří porovnávali vybrané kolektivní sporty z pohledu zón energetického zajištění 

činnosti. V týmových sportech hokej, fotbal je hlavním energetickým systémem systém 

aerobní, zatímco ve vodním pólu se ukazuje být hlavním systémem aerobně-anaerobní a 

systém anaerobní kapacity. Ve vztahu ke zjištění charakteru energetického zajištění 

individuálního herního výkonu ve vodním pólu, odborníci předkládají doporučení pro 

trenérskou praxi s důrazem na trénink na hranici anaerobního prahu a anaerobního 

zatěžování. Jako základní výchozí stav stanovují velmi dobrou aerobní výkonnost. 

V trenérské praxi představuje budování a zvýšení kondičních předpokladů hráčů vodního 

póla např. se zaměřením na aerobní základ plavání tratě 1500 m rozloženě u elitních hráčů 

(15x100 m; 30x50 m) s kratšími intervaly odpočinku. Konkrétní motiv tzn. délka úseku 

závisí na věku a na aktuální zdatnosti s preferencí techniky kraul. Intenzita úseků se 

doporučuje v rozmezí 75-80 % z nejlepšího času na 100 m (Hughes a kol., 2006).

Maglischo (1993) navrhuje ke zvýšení rychlostní vytrvalosti úseky sprintu na vzdálenost 

minimálně dvakrát delší než v zápase. Do rychlostního tréninku začleňuje i sprinty na 

vzdálenost mezi 8-25 m a s hlavou nad vodou. A úseky plavané s míčem jen na vzdálenost 

okolo 8 m.

Šlapání vody je vhodné trénovat každou tréninkovou jednotku buď na vzdálenost v 

metrech (500-600 m), nebo vysokou intenzitou pohybu v sérii několika opakování (20-30 

s) s následným odpočinkem. Pro uplatnění vysoké intenzity je nutné aplikovat odpovídající 
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odpočinek, který zajistí připravenost organismu na další zátěžovou intervenci (Hughes a 

kol., 2006).

Výkon hráče ve vodním pólu znamená ve hře realizování krátkých úseků maximální nebo 

submaximální intenzitou. Činnost lze charakterizovat jako rychlostní vytrvalost s výraznou 

podporou práce vytrvalostního charakteru vysoké intenzity. Dovalil (2002) definuje 

rychlostní vytrvalost jako schopnost vykonávat pohybovou činnost absolutně nejvyšší 

intenzitou co možná nejdéle, do 20–30 sekund. Energeticky je rychlostní vytrvalost 

podložena aktivací ATP-CP systému, převažujícím zdrojem energie je kreatinfosfát, 

štěpený bez využití kyslíku. Spolu s energetickými limity okamžitých zdrojů omezuje dobu 

činnosti nervová únava. 

U plavecký sprintů pracující svaly při hypoventilaci nesnižují svoji kyslíkovou spotřebu, 

což by mohlo být důkazem toho, že ventilace není pro VO2 limitujícím faktorem. Nicméně 

snížení ventilace vede k retenci CO2 neboli k hyperkapnii. Při plavání na krátké tratě, 

odpovídající submaximální intenzitě zatížení, se vyplavuje velké množství kyseliny mléčné 

(LA). Hodnoty LA byly na stejné vzdálenosti pro různé plavecké způsoby podobné 

(Havlíčková a kol., 1993).

3.3  Technická příprava

3.3.1  Technika plaveckých způsobů ve vodním pólu

Důležitým požadavkem na každého pólistu je ovládání všech plaveckých způsobů a 

dokonalá jistota ve vodě. Musí získat „cit“ pro vodu. Všechny plavecké způsoby mají 

bezprostřední vliv na herní činnosti jednotlivce ve vodním pólu (Károly, 1966).

Plavecký způsob prsa se užívá při pomalém plavání a při odpočinkové fázi. 

V modifikované formě paže i nohy zabírají stejně jako při závodním provedení, ale záběry 

se nedokončují (nedotahují), hlava je vysoko zdvižena (Junk, 1992). Ve vodním pólu je 

plavecká lokomoce technikou prsa nutná jako základ pro technické zvládnutí výšlapů, 

šlapání vody a při startech z vody (Károly, 1966).
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Znak v klasické podobě se při hře užívá velmi málo. Modifikovaná technika znaku užívaná 

při hře se plave s vysoko zdviženým tělem i hlavou, boky jsou vysazeny, nohy pracují 

podobně jako u kraulu, intenzivně a se snahou vykopávat vodu. Pažemi se zabírá více do 

stran a záběr se nedotahuje až ke kyčlím. Tato technika, doplňována často současným 

střihem nohou, dovoluje pohotově měnit polohu z kraulu na znak a opačně a stále sledovat 

pohyb míče a vývoj hry (Junk, 1992). Znak používáme hlavně při přebírání míče a při 

přihrávkách. Znak soupaž používáme při výcviku brankářů a při vyplavání (Károly, 1966).

Motýlek je důležitý pro získávání kondice, výbušnosti a výcviku brankářů. Na posilování 

paží a nohou používáme prvkový trénink jednotlivých způsobů (Károly, 1966).

Kraul je nejčastěji užívanou plaveckou technikou z důvodu rychlosti a mobility pro vlastní 

hru. Je ideální pro vedení míče, přihrávku a střelbu, liší se však od závodního provedení 

především vysokou polohou těla a zdviženou hlavou. Tělo je prohnuto, což klade daleko 

větší nároky na práci nohou (Junk, 1992). Paže se při zanořování nebo před záběrem 

nevytahují z ramen a jsou více pokrčeny v loktech. Záběrová fáze je zkrácená a umožňuje 

vyšší frekvenci pohybových cyklů než u závodního plavání. Pohybové cykly jsou 

energičtější a dynamičtější. 

Hlava v modifikované technice kraul je pro zlepšení rozhledu zdvižena nad hladinu. Vyšší 

polohu zaujímá i horní část trupu. Vlivem polohy hlavy a ramen nad hladinou dochází  

k prohnutí v kříži, přičemž pánev a nohy jsou zase hlouběji ve vodě než u závodního 

plavání. Účinnost práce nohou se tím nezmenšuje, ale záběrová činnost je značně 

namáhavější a intenzivnější (Bubník, Vytiska, 1960). Nežádoucí je vytáčení hlavy do stran, 

protože tento pohyb znemožňuje optickou kontrolu míče a současně dochází k vytáčení 

trupu, což snižuje rychlost plavání hráče (Károly, 1966). Zvýšená poloha hlavy umožňuje 

také bezpečné vedení míče (Junk, 1992).

Pro kraulový start z vody při vodní pólu platí zásada, že paže vykonávají kraulový záběr 

s lokty ve vysoké poloze a nohy podobný pohyb jako při plavání na boku, tzn. střižnou 

techniku. Tato technika se používá především při odplavání od soupeře, při příjmu 

přihrávky, při přemísťování před bránu, případně pro přípravu na střelbu (Károly, 1966). 

Plavání na boku je využíváno při změně směru lokomoce, startech a obratech (Károly, 

1966). Tento plavecký způsob, kdysi často užívaný při běžném plavání, má své důležité 
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postavení ve vodním pólu. Dosti častá a velmi užívaná je kombinace s kraulem, případně 

se způsobem prsa (Junk, 1992). Záběrový cyklus spodní paže je uskutečňován celý pod 

hladinou vody, zatímco pohyb horní paže je obdobný pohybovému cyklu v technice kraul. 

Pohyb dolních končetin je veden současně v opačném směru, jedna noha z přednožení a 

druhá noha ze zanožení. Po dokončení střihu dolní končetiny přesahují rovinu trupu na 

opačné straně než začínaly střihový záběr (Károly, 1966).

Z výsledků zkoumání hráčů, kteří startovali na olympijských hrách a na mistrovství světa 

v mužském vodním pólu, bylo zaznamenáno v osmi zápasech 356 střel na branku. V 

celkovém shrnutí studie se dále objevují údaje: uplavaná vzdálenost hráče, délka trvání a 

počet pohybů. V průměru hráč ve vodním pólu uplave za zápas vzdálenost 1349,44 m (viz 

tab. 2), 1043,48 s stráví šlapáním vody, na střídačce je 355,71 s (což odpovídá 2,1 střídání 

za zápas na hráče) a v držení míče je 109,39 s (Hughes a kol., 2006). 

Tabulka 2: Uplavaná vzdálenost za zápas (m) (upraveno Hughes a kol., 2006)

Pozice hráče

Plavecká technika

Kraul Kraul s míčem Znak Prsa

Křídlo 892,83 29,29 55,15 4,57

Centr 732,53 15,74 44,67 0

Levý zadák 887,51 20,3 70,06 2,4

Pravý zadák 726,06 13,83 29,12 0

Poslední 416,96 7,38 12,05 1,53

Průměr 647,79 17,31 42,21 1,7

V tabulce zaměřené na celkový průměr vzdáleností uplavaných různými plaveckými 

způsoby ve vztahu na post hráče zjistíme, že nejpoužívanější plavecký způsob je kraul, 

který byl ve sledovaných záznamech využíván z 92 % (Hughes a kol., 2006).

3.3.2  Míčová technika ve vodním pólu 

U nácviku míčové techniky je třeba dávat pozor na to, aby se do přípravy zařazovaly jen ty 

technické prvky, ke kterým přiměřeně hráč ovládá i techniku plavání. Vhodné je proto 

přistoupit k nácviku míčové techniky až po osvojení plaveckých dovedností (Károly, 
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1966). Neméně důležité je udržet v tréninku hráčovu pozornost. V případě, že 

soustředěnost klesá, dochází k technickým nepřesnostem a k následnému zafixování   

chybné techniky.

Při nácviku je důležité dodržení systému učení. Nejdříve nacvičujeme např. posun vpřed se 

zvednutou paží, pak stejné cvičení provádíme s míčem. Nácvik nejjednodušších míčových 

cviků začínáme nejprve na suchu a poté ve vodě. Hráče je třeba naučit správné postavení 

dlaně a prstů, uchopení a odhození míče (obr. 3). Dále následují přihrávky ve vodě ve 

dvojicích. Po zvládnutí přihrávek ve dvojicích přejdeme na přihrávky ve 3-5 členných 

skupinách (Károly, 1966). Vhodné je od počátku míčovou techniku cvičit oběma rukama, 

což může z počátku činit začátečníkům problém, ale při hře je výhodou, pokud hráči nečiní 

potíže hrát oběma rukama (Sarenac, 2000).

Obrázek 3: Správné uchopení míče na vodní pólo (Sarenac, 2000)

Zpracování míče nacvičujeme na místě, v pohybu, z ruky na ruku, z otočky, na vodě i ze 

vzduchu. Hráči zkouší přihrávky nejprve na kratší vzdálenost, jakmile získají větší jistotu 

v přihrávce, vzdálenost se prodlužuje. Později přidáme přihrávky s otočkou. Po zvládnutí 

těchto prvků na místě, přejdeme na podobný nácvik v pohybu. Při cvičeních v pohybu se 

snažíme zrychlovat tempo plavání a počet opakování. Potom mohou následovat i těžší 

cviky jako „šroub“, „pistolka“, hod vztlakem a nácvik střelby (Károly, 1966).

Studie elitních hráčů vodního póla, vycházející ze zápasů na mistrovství světa a na 

olympijských hrách, uvádí, že v jednom útoku je hráč v držení míče 2,6 s a v průměru je 

hráč v držení míče 6 % celkového hracího času. Z toho vyplývá, že 94 % zápasu stráví 

hráči v poli bez doteku míče. Takové množství času bez držení míče není vzácné 

v týmových sportech. Ve fotbale bylo již dříve zjištěno, že hráči jsou v držení míče pouze 

2 % času za zápas (Reilly, 1996).
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3.4 Základy taktiky ve vodním pólu

Vývoj herní činnosti jednotlivce sice neřeší problém progresu družstva, zrychluje však 

často pokrok celku. Naproti tomu simultánní vývoj více hráčů napomáhá progresu všech a 

umožňuje určitým jedincům dosáhnout rychleji vyšší výkonnostní úrovně (Dobrý, 1972).

Rozdělení pozic ve vodním pólu je - brankář, dva krajní obránci, poslední obránce, dvě 

útočná křídla, středový útočník (centr). 

Základní druhy obranné taktiky ve vodním pólu dle Sarenace (2000):

1) Osobní obrana – hráč kryje soupeře, aby mu zabránil přihrát nebo přijmout míč. V 

moderní osobní obraně jsou také zdůrazňovány principy kolektivní obrany – pomoc 

spoluhráči, slovní dohoda či vizuální signál.

2) Zónová obrana – hráč brání předem dané území před svou brankou a ve stejném 

čase kontroluje nejbližšího soupeře, zda nevplaval do jeho území. Ve hře se 

uplatňuje více systémů zónových obran.

3) Kombinovaná obrana – kombinace zónové obrany a osobní obrany.

Základní druhy útočné taktiky ve vodním pólu dle Sarenace (2000):

1) Rychlý protiútok – formy provedení protiútoku mohou být buď individuální nebo 

skupinové. Jde o rychlý přechod do útoku, díky kterému dojde k přečíslení u 

soupeřovy branky. Ve hře je tato forma útočné činnosti využívána v momentě, kdy 

soupeř vystřelí a brankář střelu chytí nebo je zablokována. Ve stejném momentě 

jeden nebo více spoluhráčů co nejrychleji plavou do útoku, přeberou od brankáře 

míč a snaží se zakončit. 

2) Přesilová hra – jedná se o formu přečíslení, která vznikne po vyloučení soupeře. Od 

rychlého protiútoku se liší svou statičtější formou provedení. 

3) Poziční útok – využívá se v momentě, kdy není možnost vytvořit rychlé přečíslení. 

Jedná se o nejúčinnější herní systém proti zónové obraně. Poziční útok může být 

hrán buď s centrem nebo bez centra. 
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3.5 Kritéria pro výběr vodních pólistů

Posuzování talentu ve sportu je nedílnou součástí teoretických základů sportovního 

tréninku. V zájmu vysoké sportovní výkonnosti se pozornost obrací především k hledání 

jedinců, kteří mají pro příslušnou činnost vysoký stupeň přirozených předpokladů. Zvláště 

vrcholový sport, kde se na přípravu sportovců vydávají značné prostředky, takový přistup 

akcentuje. Sportovní trénink je dlouhodobý proces, ve kterém se základy pozdější 

výkonnosti vytvářejí ve školním věku, je tudíž vhodné, aby perspektiva jednotlivce byla 

rozpoznána co nejdříve (Dovalil, 2002).

Talent chápeme jako komplex předpokladů pokrývající požadavky kladené na sportovce, 

který má dosáhnout vysoké sportovní výkonnosti. Jednotlivec se k těmto požadavkům více 

či méně blíží a podle toho hovoříme o míře talentovanosti (Dovalil, 2002). Talentovaný 

vodní pólista musí mít určité předpoklady nejen pro pohyb ve vodě, ale i cit pro míčovou 

techniku.

Vodní pólo se zařazuje mezi fyzicky nejnáročnější kolektivní hry. Pojí se zde kolektivní 

činnost s pohybem ve vodě – plaváním. Vodní pólo klade na hráče vysoké požadavky. 

Musejí být rychlí, vytrvalí, obratní, dostatečně fyzicky vyspělí, duchapřítomní, iniciativní a

smělí (Beneš 1976).

V praxi bývá dle Dovalila (2002) vyhledávání talentů realizováno ve třech úrovních:

1) Formální institucionální zabezpečení - výběr je prováděn institucemi (např.škola 

nebo klub) na základě provedeného šetření, které má za cíl identifikovat možné 

pohybové talenty. 

2) Neformální institucionální zabezpečení - výběr je prováděn institucemi jako 

doplněk k jejich hlavní činnosti např. Sokol, Orel.

3) Profesionální vyhledavači talentů - v některých sportovních odvětvích (fotbal, 

hokej) pracují osoby, které se zaměřují pouze na vyhledávání perspektivních 

sportovců.
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Výběr vodních pólistů realizovaný Českým svazem vodního póla:

1. Základní výběr: provádí se u zájemců o vodní pólo a zjišťuje ve vztahu k parametrům:

- všestranné tělesné přípravy,

- plaveckých dispozic,

- schopností na základě funkčního vyšetření,

- vhodnosti typů budoucích hráčů,

- výsledků v psychologických testech.

2. Speciální výběr: testy speciálního výběru (speciální motorické výkonnosti) jsou také 

nedílnou součástí kontrolní činnosti a výkonnosti hráčů v tréninkových jednotkách v 

oddílech a na reprezentačních soustředěních: 

test – plavání bez míče s obraty, test – plavání s míčem s obraty, 

test – plavání 50 a 100 m, test – plavání 10x50 m, 

test – maximální výšlap, test – hod míčem do dálky, 

test – přesnost přihrávky, test – střelba na cíl, 

test – test pro brankáře (ČSVP, 1994).

Při výběru hráče je třeba brát zřetel na tělesné dispozice, protože fyzicky nevyzrálí hráči se 

pro vodní pólo nehodí. Kondiční příprava je proto nenahraditelnou součástí tréninku 

vodních pólistů. Nejideálnější věk pro zahájení tréninku vodního pólisty je mezi 13tým až 

15tým rokem. V tomto období se dosahuje nejrychlejšího výkonnostního růstu. Družstvo 

předpokládá 10-15 členů, více hráčů z různých hledisek může narušovat efektivní přípravu. 

Základem hry vodní pólo je plavání. Členy družstva se stávají jen ti, kteří již absolvovali 

předběžnou plaveckou přípravu, protože úplný začátečník nemůže být zapojen do tréninku 

vodního póla. Členové družstva, i když jsou dobrými plavci, nejsou vyčleňováni z 

plavecké přípravy (Szombath, 1955).

Obecná kritéria pro výběr hráčů na jednotlivé posty dle Štoffana (1995):

Brankář: vyšší vzrůst, dobré pozorovací schopnosti, prostorové vnímání, zvládnutí 

především plaveckého způsobu prsa, dobré ovládání výšlapů z vody, měl by 

mít dobrý postřeh a schopnost rychle reagovat. 

Obránce: má být vysoký, dobře fyzicky vyvinutý, měl by mít výborně zvládnutou 
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techniku střihu nohou a dobrý přehled o hře.

Křídlo: má být pohyblivé, rychlé, mělo by disponovat velkou silou při střelbě.

Centr: má být vysoký, technicky by měl být vyspělejší než ostatní hráči. Má mít 

dobře zvládnutou práci nohou střihem, cit pro souhru, měl by disponovat 

velkou silou při střelbě.

3.6  Trénink hráče vodního póla – etapy přípravy

Tréninkový proces ve vodním pólu se z dlouhodobého hlediska blíží k obecnému náhledu 

na etapovitost v přípravě sportovců obecně. Vysoké nároky na individuální hráčské výkony 

i na herní výkon družstva předpokládá podávání vrcholných výkonů v období dospělosti. 

Vzhledem k plaveckému základu a k nutnosti všestranného pohybově dovednostního 

základu, nelze počátek sportovní přípravy oddalovat do vyššího věku. Z přehledového 

hlediska je ve vodním pólu možno rozeznat etapu základního tréninku s předchozím 

obdobím, kdy se jedinec seznamuje obecně se sportovní činností, etapu specializovaného 

tréninku a etapu vrcholového tréninku. Károly (1966) rozděluje tréninkovou přípravu 

základního tréninku tj. věkové období 10-14 let na: 

1. etapu všeobecného tréninku začátečníků vodního póla

Etapa se zaměřuje na využití hravých cvičení pro přípravu fyzických, duševních a 

morálních vlastností a celkového zvládnutí režimového uspořádání tréninku vodního póla. 

Když si budoucí hráči osvojí základy hry vodního póla a budou tělesně a psychicky 

připraveni z tohoto období, bude mít trenér vodního póla v dalším období usnadněnou 

práci. Důraz se klade na všestranný rozvoj organizmu a upevnění zájmu o kolektivní hru.

2. etapu speciálního tréninku 

Všeobecný a speciální trénink je nedělitelný. Jeden na druhém je závislý. Speciální trénink 

může začít v případě, když sportovec-začátečník už dosáhl určitou základní zdatnost tzn., 

že umí plavat a sžil se s vodním prostředím. Tréninkový proces se začíná vyznačovat 

specifickými charakteristikami pro vodní pólo, např. nácvikem herních činností 

jednotlivce, herních kombinací a herních systémů ve vodě, v závislosti se zvyšující se 

úrovní plaveckých předpokladů a míčové techniky. Na rozhraní staršího školního věku a 
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adolescence hráči vodního póla vstupují z hlediska své hráčské kariéry do etapy 

specializované. 

3.6.1 Tréninková příprava vodních pólistů 15 - 16 roků

Od 16 let je možné výrazněji zvyšovat tréninkové nároky, koncem dorostového věku 

přichází doba maximální trénovatelnosti. Nic nebrání rozvíjení všech pohybových 

schopností, značné možnosti jsou už v silové a vytrvalostní oblasti, organizmus je 

připraven i na anaerobní zatížení. Pokračuje zdokonalování techniky až do potřebných 

detailů. Větší důraz a pozornost se přesouvá na taktickou přípravu (Dovalil, 2002).

Rozvoj všeobecných pohybových schopností je zaměřen hlavně na gymnastiku, věnuje se 

pozornost posilování celého svalového aparátu.  Družstvo při posilování používá plné 

míče, expandery a činky o hmotnosti 15-20 kg. V přípravném období lze zařadit i kondiční 

turistiku, krátké lesní běhy a posilování vlastní vahou těla.

Rozvoj speciálních pohybových schopností v této věkové kategorii se skládá z 30 % 

plavání všemi plaveckými způsoby, 30 % plaveckého tréninku s míčem a 40 % míčové 

techniky. V této etapě sportovní přípravy by měl mít již každý hráč svůj herní post. 

Za nejdůležitější úlohy sportovního tréninku se považují: individuální zvyšování technické 

připravenosti, zvyšování taktické vyspělosti, disciplinované a vědomě organizované hraní 

celého družstva. 

Hráči v této etapě by si měli osvojit cílevědomý způsob hry proti družstvům s různou 

výkonností. Měli by zvládnout dynamickou rychlou hru, která pramení z letu míče 

vzduchem. Osvojit si různé formy obrany a útoku.

Vzrůstající úroveň si v období na počátku adolescence zachovává individuální 

zdokonalování plavecké i míčové techniky. Plavecké způsoby se zdokonalují souhrou nebo 

prvkovým plaváním, technika s míčem se trénuje v provedení obou paží. Hráč v těsné 

interakci s trenérem odstraňuje důsledně nedostatky v plavecké a míčové technice. 
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Trénink brankářů-dorostenců zaznamenává určité odlišnosti. Tréninková příprava hráče-

brankáře se jak v plavecké, tak i v technické přípravě odlišuje od tréninku hráčů v poli. 

Z plaveckých způsobů jsou nejdůležitější prsa a motýlek, které pomáhají k vysoké 

výšlapové technice. Pro rychlé reakce na vývoj hry a změnu postavení v brance nebo mimo 

branku se do tréninku brankářů zařazuje i nácvik plaveckých startů a plavání volným 

způsobem. 

Prostředky taktické přípravy v mladší dorostenecké kategorii mají za úkol vybudovat 

disciplínu u hráčů po dobu zápasu. Taktické faulování jak při útoku, tak při obraně, je 

nedílnou součástí vodního póla. Důležitým taktickým momentem je přesná přihrávka od 

hráče, který je obsazený. Hráč musí zvládat krytí míče svým tělem a např. po obyčejném 

faulu soupeře z vhodně připravené polohy okamžitě rozehrát. 

Štoffan (1995) specifikuje taktickou přípravu vodních pólistů ve věku 15-16 let do 

položek:

 Při útoku: - hra proti osobní obraně,

- hra na dva střední útočníky (centry),

- moderní hra křídel,

- hra na naplavávající střední útočníky,

- využití nejslabšího obránce soupeře s odlákáním ostatních obránců,

- zaujmutí výhodné pozice při volném hodu,

- hra proti taktickým faulům,

- vhodné časové zapojení plavajících obránců do útoku ,

- vybudování útoku z druhé pozice. 

 Při obraně: - postavení brankáře při obraně,

- postavení při oslabení 2:3, 3:4, 4:5, 5:6,

- udržení míče v co největší vzdálenosti od brány,

- brankář si určí konečného střelce,

- obsazování zepředu,

- obsazování v pohybu, 

- pokusy o získání míče bez porušení pravidel při volném hodu

   soupeře,
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- vhodné použití taktických faulů,

- blokování,

- chytání „padáků“ brankářem.

V teoretické přípravě trenér využívá pro demonstraci svých záměrů různé formy zobrazení 

a vizualizace (tabule, video) a dokazuje správnost myšlenek. Měl by se přesvědčit, zda 

hráči chápou teoretický obsah nejpodrobnějších částí hry. Důležité je i ověřování 

individuálních řešení problémových situací hráči. 

Obsah teoretické přípravy tvoří: - pravidla vodního póla,

- útočení proti zóně neustálým pohybem,

- výhodné postavení hráčů při přesilové hře,

- příprava na zápas,

- rozhodování hráčů na tréninkových zápasech,

- účast na mezinárodních zápasech,

- individuální příprava,

- kontrola školní docházky a prospěchu.

Diagnostická činnost trenéra vodních pólistů se u této věkové kategorie rozděluje na 

hodnocení výkonu při utkání a na hodnocení plavecké a hráčské připravenosti. 

Hodnocení lze kvantifikovat přidělením bodů (Štoffan, 1995):

 Utkání

- odehrání celého mistrovského zápasu: 4 body (náhradníci, kteří se zapojí do hry 2 body),

- bodování výkonnosti v utkání 5-4-3-2-1 bod.

 Trénink

testy plavecké připravenosti:

50 m volný způsob    29,0 s    0,5 s +/- 1 bod

100 m volný způsob 1:04,0 s    1,0 s +/- 1 bod

200 m volný způsob 2:25,0 s    2,0 s +/- 1 bod

50 m plavání na boku    36,0 s    0,5 s +/- 1 bod

100 m prsa    1:24,0 s    1,0 s +/- 1 bod
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100 m motýlek 1:14,0 s    0,5 s +/- 1 bod

testy speciální připravenosti - cvičení s míčem:

50 m vedení míče odrazem z vody   33,0 s   0,5 s + /- 1 bod

hod míčem preferovanou paží   22 m     1 m +/- 1 bod

10 hodů na prázdnou bránu ze vzdálenosti 18 m 9 hodů   10 bodů

8 a méně     -1 bod

 Trénink – brankář

testy plavecké a speciální připravenosti pro brankáře

50 m volný způsob    32,0 s    0,5 s +/- 1 bod

100 m volný způsob 1:09,0 s    1,0 s +/- 1 bod

200 m volný způsob 2:25,0 s    1,0 s +/- 1 bod

50 m prsa    37,0 s    1,0 s +/- 1 bod

100 m prsa 1:22,0 s    0,5 s +/- 1 bod

50m motýlek    34,0 s    0,5 s +/- 1 bod

100 m motýlek 1:12,0 s   1,0 s +/- 1 bod

50 m vedení míče odrazem z vody    34,0 s    0,5 s +/- 1 bod

výšlap z vody se vzpažením obou paží  120 cm           5 cm +/- 3 body

výšlap z vody se vzpažením jedné paže 140 cm              5 cm +/- 3 body

3.6.2 Tréninková příprava vodních pólistů 17 - 18 roků

Rozvoj všeobecných pohybových schopností hráčů staršího dorostu se zaměřuje na 

obratnost, rychlost a sílu. V rozvoji speciálních pohybových schopností hraje hlavní roli 

systematické opakování obsahu z předchozího období. Hráč zvládá technické parametry 

plavecké lokomoce v tréninku i v utkání, v taktické přípravě se naučil základní taktické 

kombinace, které tvořivě používá ve hře.

Pro hráče v této kategorii je charakteristické, že mají absolutní jistotu pohybu ve vodě, jako 

i pocit jistoty při zpracování míče. Důležitou roli sehrává u vodních pólistů individuální 

trénink, který se věnuje plavání a míčové technice. Své dovednosti si hráči zdokonalují i ve 

dvojicích a trojicích. Brankáři trénují speciální cvičení, která odpovídají tréninkovému 
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období. Některé prvky je nutné trénovat neustále jako např. přihrávky oběma rukama. 

V tomto věku se u chlapců mohou projevit průvodní znaky věku, jako odmlouvání, vzdor 

či hrubost. Problémy s mladými sportovci plynou i z toho, že zvýšené nároky i první 

významnější úspěchy přicházejí v době, kdy nejsou zcela vyhraněnými osobnostmi 

(Dovalil, 2002).

Obsah technicko-taktické přípravy u vodních pólistů 17 - 18 let:

- opakování útočných a obranných činností,

- nácvik uzavření obrany,

- vyprovokování hrubého faulu v oslabení při držení míče,

- využití slabých stránek soupeře,

- změna rytmu ve hře.

Hodnocení připravenosti vodních pólistů věkové kategorie 17-18letí (Štoffan, 1995):

 Utkání

- shodné z kategorií 15-16 let. Po technicko-taktické stránce by měli hráči podávat 

uvědomělé výkony ve hře, odpovídající jejich herní vyspělosti. 

 Trénink

testy plavecké připravenosti:

50 m volný způsob    27,0 s 0,5 s +/- 1 bod

100 m volný způsob 1:00,0 s 1,0 s +/- 1 bod

200 m volný způsob 2:12,0 s 2,0 s +/- 1 bod

50 m vedení míče odrazem z vody    30,0 s 0,5 s +/- 1 bod

100 m motýlek 1:10,0 s 0,5 s +/- 1 bod

hod míčem preferovanou paží     25 m   1 m +/- 1 bod

 Trénink – brankář

testy plavecké a speciální připravenosti pro brankáře:

50 m volný způsob    29 s 0,5 s +/- 1 bod

100 m volný způsob 1:04 s 1,0 s +/- 1 bod

50 m prsa    34 s 1,0 s +/- 1 bod

100 m prsa 1:16 s 0,5 s +/- 1 bod
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100 m motýlek 1:08 s 1,0 s +/- 1 bod

50 m vedení míče odrazem z vody    31 s 0,5 s +/- 1 bod

výšlap z vody se vzpažením obou paží 135 cm 5 cm +/- 3 body

výšlap z vody se vzpažením jedné paže 160 cm 5 cm +/- 3 body

3.7  Krátkodobé a střednědobé plánování v tréninku vodního póla

Cílem tréninkového snažení je dosáhnout v době důležitých utkání nebo v období vrcholu 

sezóny sportovní formy hráčů i družstva, která by zajišťovala vysokou úroveň výkonnosti,  

tzn. stav nejvyšší různorodé připravenosti každého hráče nebo družstva, kterou lze 

dosáhnout v dané části sportovní přípravy.

Období získávání sportovní formy Avdějev (1994) dělí na:

- Etapa obnovení (obnovení dříve dosažených nejlepších hodnot ukazatelů sportovní 

  přípravy hráčů) – tab. 3.

- Etapa dalšího rozvoje (získání ještě vyšší hodnoty ukazatelů = jejich rozvoj) – tab. 4.

Tabulka 3: Etapa obnovení formy: délka 4-6 týdnů (Avdějev, 1994)

T
ý
d
e
n

Druhy tréninkové práce (%)
Cvičení 
pro rozvoj 
aerob. 
schopností 

Cvičení 
pro rozvoj 
anaerob. 
schopností

Cvičení 
pro rozvoj 
aerobně-
anaerob. 
schopností

Cvičení 
pro 
rozvoj 
síly

Cvičení 
pro 
technické 
návyky

Rozvoj 
taktických 
znalostí

Rozvoj 
psych.
schopností.

1 95 - - - 5 - -

2 80 - - 10 10 - -

3 60 - 5 15 15 5 -

4 40 10 10 20 15 5 -

5 25 15 10 20 15 10 5

6 10 15 20 15 20 15 5
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Tabulka 4: Etapa rozvoje výkonnosti: délka 3–5 měsíců (Avdějev,1994)

M

ě

s

í

c

Druhy přípravy (%)

Kondiční Technická Taktická Psychická Teoretická

1 25 45 15 10 5

2 25 45 15 10 5

3 20 35 25 15 5

4 15 25 40 15 5

5 10 15 55 15 5

Avdějev (1994) k uvedeným schématům dodává, že uvedené rozdělení je samozřejmě 

relativní, např. silovým cvičením na suchu ze začátku lze obnovit maximální sílu. 

Dávkování cvičení používaných pro tento cíl je však limitované anaerobními funkčními 

možnostmi organizmu hráče. I když uvedené schéma etapy obnovení v prvních 3 týdnech 

neplánuje osobní rozvoj anaerobních možností, jsou i tak částečně rozvíjeny v souvislosti 

s cvičením, které řeší jiné úlohy. Při tréninku vodních pólistů nemůžeme rozdělit cvičení 

vykonávané jen na suchu nebo jen ve vodě. Můžeme ale plánovat tréninkové prostředky, 

které umožňují působit na více různých funkcí, orgánů a různých muskulárních skupin 

vodních pólistů. 

Účast na těžkých střetnutích vyžaduje velké fyzické a psychické vypětí a pevnou vůli. 

K takovéto činnosti můžeme připravit sportovce jen v tréninkovém procesu, který je 

adekvátní fyzickému a psychickému zatížení. Toto zatížení musí být v tréninku vyšší než 

v těžkých zápasech. 

Zkušenosti trenérů v oblasti vodního póla dokazují, že střídání jednotlivých druhů přípravy 

v mikrocyklech tak, aby se zatížení určitých funkčních systémů střídalo se zatížením 

jiných funkčních systémů, umožňuje z jedné stránky častější zatěžování v mikrocyklech a 

z druhé stránky urychluje proces obnovy výkonnosti sportovce po předchozím tréninku 

(Károly, 1966). Příklad rozvržení tréninkového zatížení uvádí tab. 5 a tab. 6.
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Tabulka 5: Etapa rozvoje – schéma mikrocyklu /začátek druhé poloviny etapy/ 

                    (Károly, 1966)

Zatížení

Jednotlivé dny mikrocyklu

1 2 3 4 5 6

Velké

aerobní
práce s
technikou 
plavání 

aerobní 
práce s 
rozvojem 
silové 
vytrval.

Sub-
maxi-
mální

anaerob.
práce 
s rozvojem 
rychlosti

aerobně–
anaerobní 
práce se
zvyš. spec.
vytrvalosti

Střední

aerobně–
anaerob 
práce 
s rozv.síly

Malé

aerobně–
anaerob.
práce 
s obran.kom

Tabulka 6: Příklad tréninkového mikrocyklu družstva Dynamo Kyjev (Károly, 1966)

Týdenní mikrocyklus

Ráno

1 3 5 7 9 11

na suchu ve vodě na suchu ve vodě na suchu ve vodě

rozvoj síly plavání, 

práce 

s brankáři

rozvoj síly plavání,

technika

vedení míče

rozvoj 

silové 

vytrvalosti

spec.plavání

technika, 

práce 

s brankáři

Večer

2 4 6 8 10 12

ve vodě ve vodě ve vodě ve vodě ve vodě na suchu

taktika 

herní

činnosti

taktika

elementární

herní 

činnosti

všeobecná 

příprava 

na hru

taktika

elementární

herní 

činnosti

hra teoretická a

psychická

příprava,

rozbor 

výsledků 
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Efektivita tréninkové jednotky je úzce spojena s plánováním a s určením cíle tréninku. 

Plánování zkvalitňuje trenérskou práci, odhaluje a odstraňuje nedostatky vzniklé při 

změnách tréninkových variant. Velký význam má i pozornost věnovaná každému hráči 

individuálně. 

V mikrocyklech střídáme hlavní cíle tak, abychom v jedné tréninkové jednotce věnovali 

největší pozornost a čas nácviku některé z vybraných variant, např. přechodný útok nebo 

osobní obrana atd. V následující tréninkové jednotce se zdokonaluje varianta jiná.

V oblasti vodního póla prakticky neexistují vědecké studie týkající se velikosti zatížení. 

V praxi u slovenských a maďarských vodních pólistů přibližnou hodnotu zatížení určovali 

následovně (Károly, 1966):

- Vybraný hráč v určité etapě tréninku může zaplavat kraulové úseky 30x50 m danou 

rychlostí s minutovými přestávkami mezi úseky, bez současného snížení rychlosti 

ve všech úsecích (max. 0,5 s); výše uvedené cvičení s určitou rychlostí a danými

přestávkami se dá v jednotlivých etapách brát jako maximální dostupné zatížení; 

početně lze z uvedeného zatížení orientačně odvodit velké zatížení 85-90 %, střední 

56-70 % a malé 50 %.

O něco složitější je odhadnout velikost zatížení během hry, protože tato velikost je 

podmíněná i stupněm odporu soupeře. V klubu Dynamo Kyjev tento odhad dělali 

následovně: 

- Předpokládali, že v určité části tréninku je hráč po dobu 3 minut čistého času 

schopný se zapojit do herní činnosti (s dvěmi, třemi, čtyřmi hráči, atd.) bez 

podstatného snížení efektivnosti činnosti. 

- Skupinám se dá úloha udržet míč pod kontrolou co nejdéle. Takto dlouhá účast 

v herní činnosti v určených podmínkách (2 proti 2) je maximální dostupné zatížení 

v tomto cvičení v dané etapě tréninku. Z této maximální velikosti zatížení se odvodí 

velké zatížení 85-90 %, střední 65-70 % a malé 50 % (Károly, 1966).



37

Zatížení jednotlivých hráčů lze posuzovat také podle hodnoty tepové frekvence po 

jednotlivých cvičeních nebo v průběhu trvání tréninku či utkání. Čím vyšší je ukazatel 

srdeční frekvence, tím delší bude potřebný čas na návrat do klidové hodnoty a tím větší 

bylo i zatížení. 

Zatížení pro vodní pólisty v tréninku je voleno i podle jejich pozice ve hře. Každý hráč se 

zdokonaluje v plavání a v univerzálních herních činnostech jednotlivce a v činnostech, 

které jsou specifické pro post, který zastává při utkání. Speciální cvičení ve vodním pólu 

jsou různorodá. Například start z vody a plavání hráče do vzdálenosti 25-30 m trvá 12-15 

s, může však lehce přejít k 12-14 sekundovému osobnímu souboji útočícího hráče, který se 

snaží probojovat k brance a vystřelit. Hráči jsou dále vedeni k rozvíjení pozornosti, 

soustředěnosti, schopnosti rychle se přeorientovat z jedné činnosti na druhou a zvládnutí 

různých zvratů ve hře, jako herní situace a změny okolností, protože to jsou faktory, které 

určují činnost soupeřících družstev (Károly, 1966). 

Pro odhalení slabých stránek výkonnosti hráčů (respekt. silných stránek), které limitují 

další výkonnostní růst sportovce, by měl trenér využívat objektivních pedagogická, 

fyziologická a psychologická kritéria.

Při uskutečňování periodické kontroly se registrují a hodnotí následující ukazatele:

1. aktivita a úsilí hráče,

2. množství případů kontaktu s míčem po dobu hry daného hráče,

3. kvalita a kvantita přihrávek po dobu hry,

4. rychlost zpracování a odehrání míče, 

5. efektivnost pozornosti, orientace, rychlosti a vhodnosti řešení herních situací 

(Károly, 1966).
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4. METODIKA PRÁCE

V diplomové práci se zaměřujeme na zkoumání vývoje plavecké výkonnosti u 

reprezentačního družstva v sezóně 2006/2007. Analyzované údaje byly získány z měření 

probíhajících v průběhu reprezentačních soustředění, ze studia výsledků dorosteneckých 

soutěží v České republice a z reprezentačních turnajů.

4.1  Metodologický princip

Podkladová data pro vypracování výsledkové části diplomové práce jsme získávali pomocí 

diagnostického testování, obsahové analýzy a metodou zkoumání odborné dokumentace, 

vztahující se ke sledované problematice např. zápisy o utkání, zprávy z reprezentačních 

soustředění, ročenky ČSVP apod. Data byla zpracována pomocí měr centrální tendence 

(aritmetický průměr, medián, variační rozpětí a další) a vyhodnoceny formou tabelační a 

grafickou.

Cíle sportovní diagnostiky se týkají více popisu jednotlivých úkonů v rámci určité 

komplexní činnosti se zřetelem na poznání, který článek činnosti narušuje dokonalé 

provedení celého komplexu. Diagnostika je jedním z motorů mezi teorií dané vědy a praxí 

(Měkota, 1976, Wurdl, 1972 in Beneš, 1980).

Obsahová analýza se uskutečňuje nekvantitativním nebo kvantitativním způsobem. U 

nekvantitativního se uvažuje o analýze, která se neopírá o explicitně vyčleněné kategorie 

jevů, které se zpracovávají numericky. Nevyjadřuje se v žádných počitatelných 

ukazatelích. Nekvantitativní obsahová analýza se uskutečňuje nejrůznějšími způsoby – od 

jednoduchých rozborů obsahu textu až po hluboké interpretace a vysvětlení.

Při kvantitativním výzkumu je jako jeden z postupů používána konstantní komparace. 

Výzkumník na začátku výzkumu nestanovuje hypotézu. Sbírá údaje, třídí je, hledá 

společné a rozdílné prvky mezi nimi. Třídy jevů se společnými prvky se nazývají 

kategorie. Pomocí nich se buduje hypotéza (upřesňuje výzkumné otázky) a teorie 

postavená na jejím základě. Hypotéza neusměrňuje výzkumníka od začátku (Gavora,2000).
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Pro okruh systémových problémů řešící vstupní a výstupní data zkoumané problematiky, 

lze použít především aplikace deskriptivních statistických charakteristik vstupního či 

výstupního prostoru jako jsou průměr, medián, variační rozpětí aj. (Blahuš, 1996).

4.2  Zkoumaná populace

Předmětem šetření (základním souborem) se stali hráči družstva kadetů ve vodním pólu, 

kteří byli v období 2006 – 2007 zařazeni do výběru reprezentace České republiky. Šetření 

hráči byli z hlediska ročníku narození v rozmezí 1989 – 1991. 

4.3  Vzorek

Výběr hráčů do reprezentace kadetů byl proveden ze soutěží ČSVP (Pohár mladších 

dorostenců a I. liga dorostenců) na základě výsledků v sezóně 2005 - 2006. Výkonnost 

hráčů a zvolenou herní činnost jednotlivce jsme sledovali v období od vstupního měření 

(dle testů) na prvním soustředění v září 2006 a před kvalifikací na mistrovství Evropy 

kadetů v dubnu 2007. V průběhu roční sportovní přípravy se hráči reprezentačního výběru 

zúčastnili následujících reprezentačních srazů:

1.   8. - 10.   9. 2006 Praha soustředění (měření 10x50 m a 4x100 m).

2. 17. - 19. 11. 2006 Plzeň mezinárodní turnaj 17. listopad.

3.    5. - 7.  1. 2007 Strakonice soustředění (součástí byly zápasy s výběrem 

mužů).

4.      2. - 3.  4. 2007 Strakonice soustředění.

5.   25. -27.  4. 2007 Praha soustředění (měření 10x50 m a 4x100 m).

6. 28. - 29.  4. 2007 Praha mezinárodní turnaj Memoriál J. Jackersona.

7.    9. - 13.  5. 2007 Skopje kvalifikace na mistrovství Evropy kadetů.

Do šetření bylo zahrnuto celkem sedmnáct hráčů, kteří byly nahlášeni na MŠMT ČR jako 

kadetský výběr na rok 2006 / 2007.
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4.4  Metody

Při vypracování naší diplomové práce jsme uplatnili metody pro získávání dat a metody 

pro zpracování dat.

Metoda zkoumání dokumentů (metoda získávání dat): 

Dokumenty mohou tvořit jediný datový podklad studie nebo doplňující data získaná 

pozorováním a rozhovory. Za dokumenty se považují taková data, která vznikla 

v minulosti, byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má 

aktuální výzkum. Výzkumník se tedy zabývá tím, co je již k dispozici, ale musí to vyhledat 

(Hendl, 2005).

V práci byly zkoumány hlavně následující neobtruzivní měření obsahové analýzy:

Úřední dokumenty jsou napsané, fotografované nebo jinak pořízené dokumenty ve 

firmách nebo úřadech (Hendl, 2005).

Archivní data - většina těchto dat vznikla s jinými komunikačními záměry, je možné 

z nich vyvodit mnoho zajímavých závěrů, týkajících se docela odlišných oblastí, 

problémem u archivních dat je však nejistá spojitost mezi daty a jejich možnými příčinami 

(Ferjenčík, 2000).

Předmětná data jsou tvořena fyzickými stopami jako důsledky lidské činnosti. Mohou 

indikovat určité sociální trendy, zvyky a typy chování v dané skupině lidí (Hendl, 2005).

V našem šetření jsme data potřebná k výzkumu získali z oficiálních dokumentů Českého 

svazu vodního póla – zpráv z reprezentačních akcí, výsledků výkonnostních testů, zpráv ze 

sportovních lékařských prohlídek, atd. 

Statistická zpracování dat pomocí tabulek a grafů usnadňují vizuální analýzu a celkové 

posouzení datové konfigurace. Pro další zpracování však potřebujeme data vhodně 

kondenzovat. Proto se počítají různé číselné charakteristiky - popisné statistiky, které 

zachycují různé aspekty dat. Jedná se především o charakteristické centrální tendence, 
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které se snaží charakterizovat typickou hodnotu dat. Nejvýznamnější z nich jsou 

aritmetický průměr a medián (Hendl, 2004).

Způsoby zobrazení dat:

Tabelační – pro uvedení vybraných údajů v přesném tvaru nebo při očekávání, že tyto 

údaje budou zapotřebí k dalším výpočtům (Hendl, 2004). V matematické statistice je 

tabulka definována jako znázornění, v němž jsou uvedeny hodnoty nějakého znaku (Kvasil 

a kol., 1985).

Grafické – jedná se o matematické znázornění statistických údajů. Grafické znázornění je 

vedle statistických tabulek jeden ze základních vyjadřovacích prostředků statistiky. Jeho 

účelem je podat zhuštěnou, ve srovnání s tabulkou však kvantitativně méně přesnou, 

informaci o zkoumaném jevu. Vyznačuje se zejména přehledností a názorností uváděných 

údajů. Rozlišují se obvykle diagramy a schémata (Kvasil a kol., 1985).

4.4.1.  Procedury a analýza dat

Strauss (1999): „Každý z nás vnáší do analýzy údajů svou předpojatost, své domněnky, 

vzorce myšlení a znalostí získané zkušeností a z literatury. Ty vám mohou zabraňovat 

abyste v údajích viděli to, co je důležité, nebo abyste se dostali z popisné úrovně analýzy 

na úroveň teoretickou“. Východiskem zkoumání není izolovaný údaj, ale proměnná 

vlastnost (rys, symbol, konstrukt), které můžeme podle určitého předpisu přiřazovat různá 

čísla nebo hodnoty (Ferjenčík, 2000).

Data k šetření byla získávána (sběr dat) z oficiálních dokumentů a jako výsledek testování. 

Konkrétně bylo pracováno se zápisy o utkáních pro soutěže ČSVP a reprezentaci, s 

hodnocením reprezentačních trenérů, a s výsledky sportovní lékařské prohlídky (viz 

přílohy 3, 4, 5, 6, 7). Pro účely naší práce byla získaná fakta doplněna o údaje 

z praktického testování vstupní a výstupní výkonnosti na počátku a v závěru sledované 

sezóny. Na základě výše získaných dat bylo sestaveno individuální hodnocení výkonnosti 

hráče v dalších zjištěných souvislostech a hodnocení družstva jako celku. Zkoumaná data 
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byla zaznamenána do připravených základních tabulek (třídění dat). 

První výkonnostní testování v září 2006 na prvním reprezentačním srazu v Praze - Podolí. 

Hráči plavali nejprve 10x50 m kraul bez startovního skoku, interval odpočinku mezi 

jednotlivými úseky byl 1 minuta. Druhý den proběhlo měření 4x100 m, start z vody, doba 

odpočinku byla shodně 1 minuta mezi měřenými úseky. Časy byly měřeny ručně 

(trenérem) s přesností na desetinu sekundy a do záznamových archů byly zapsány 

asistenty. Druhé měření proběhlo před mistrovstvím Evropy kadetů na začátku dubna 2007 

opět v Praze-Podolí. Byly zachovány stejné podmínky při realizaci testu. 

Získané a utříděné údaje jsme podstoupili primárnímu zpracování dat kvantitativní 

analýzou (zpracování utříděných dat). Výsledky byly předloženy v tabelační a grafické 

podobě. Ke třídění a zpracování dat jsme využili počítačový program Excel s převodem do 

programu Word. Při zpracovaní výsledků a v diskusní části jsme podali vybrané shrnující 

údaje a možná vysvětlení či porovnání (interpretace zjištěných poznatků). 

V práci jsme použili ke zpracování dat charakteristiky centrální tendence (aritmetický 

průměr a medián) a rozptýlenosti (variační rozpětí, minimální hodnota a maximální 

hodnota). 

aritmetický průměr (označovaný pomocí symbolu x� nebo M) je definován jako součet 

všech naměřených nebo získaných údajů vydělený jejich počtem (Hendl, 2004). 

Nepoužíváme ho pro kategoriální údaje, ale pokud je rozdělení symetrické.     

            
n

x
x

i
                 

medián znamená ve statistice prostřední hodnotu uspořádané (tj. podle velikosti) řady 

kvantitativního statistického znaku, která rozděluje řadu na dvě části o stejné četnosti 

(Kvasil a kol., 1985). Medián se má použít jestliže je rozdělení dat silně zešikmené a když 

chceme znát střed rozdělení dat.

Jestliže n je sudé číslo pak Me je jakékoliv číslo z intervalu (x n/2, x n/2 + 1) (Hendl, 2004).

Jestliže n je liché číslo, pak 2/)1(  nxMe
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Variační rozpětí je charakteristika statistického souboru, uvádějící rozdíl mezi největší a 

nejmenší hodnotou kvantitativního znaku (Kvasil a kol., 1985). 

Minimum – nejnižší možné množství, nejnižší hodnota (Kvasil a kol., 1985).

Maximum – nejvyšší možné množství, nejvyšší hodnota (Kvasil a kol., 1985).

Nutnost zlepšit poznatelnost jevů, zejména v utkání popř. v tréninku, podmiňuje 

uskutečňovat diagnózu sportovního výkonu. Cílem diagnostikace je správná orientace a 

poznání toho, co je nutno hlouběji analyzovat, zkoumat a jakých zlepšení lze na tomto 

podkladě dosáhnout. Znamená to od pozorování, registrace či měření nějakých projevů 

(údajů, symptomů, výsledků) postoupit k jejich výkladu, tedy k určení, co znamená ten 

projev a co z něho můžeme usuzovat (Smékal, 1971 in Beneš, 1980).
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5. VÝSLEDKOVÁ ČÁST

5.1  Výsledky ze soutěží ČSVP a složení reprezentačního družstva 

       z hlediska oddílové příslušnosti

V tabulkách 7 a 8 jsou zaznamenány výsledky v domácích dorosteneckých soutěžích. 

Příprava v oddílech je jedna z nejdůležitějších komponent sportovní přípravy 

reprezentanta. Výběr reprezentačního družstva byl proveden na základě výsledků 

jednotlivých hráčů v soutěžích ČSVP, vypsaných pro kategorie mladších a starších 

dorostenců v sezóně 2005 / 2006. 

Tabulka 7: Pohár ČSVP mladších dorostenců 

Rok 1. místo 2. místo 3. místo

1995 Kometa Brno UP Olomouc ČR - ženy

1996 Kometa Brno SK Děčín KVS Plzeň - ženy

1997 Fezko Strakonice Spolchemie Ústí n. L. Sl. Hradec Králové

1998 Spolchemie Ústí n. L. TJ Tábor Sl. Hradec Králové

1999 Spolchemie Ústí n. L. Sl. Hradec Králové SKS Praha

2000 TJ Tábor SKS Praha Sl. Hradec Králové

2001 TJ Tábor UP Olomouc Spartak Přerov

2002 Kometa Brno TJ Tábor SKS Praha

2003 Kometa Brno TJ Tábor Spolchemie Ústí n. L.

2004 SKS Praha Kometa Brno TJ Tábor

2005 Fezko Strakonice Spolchemie Ústí n. L. TJ Tábor

2006 Fezko Strakonice SK Děčín Kometa Brno
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Tabulka 8: I. liga dorostenců

Rok 1. místo 2. místo 3. místo

1994 Spartak Přerov Joker Hr. Králové SKS Praha „A“

1995 Spartak Přerov Spolchemie Ústí n. L. KVS Plzeň

1996 Spolchemie Ústí n. L. Spartak Přerov SKS Praha

1997 Spolchemie Ústí n. L. SKS Praha Spartak Přerov

1998 TJ Tábor Spolchemie Ústí n. L. SKS Praha

1999 Spolchemie Ústí n. L. TJ Tábor Sl. Hradec Králové

2000 Spolchemie Ústí n. L. TJ Tábor Sl. Hradec Králové

2001 Spolchemie Ústí n. L. TJ Tábor SKS Praha

2002 Spolchemie Ústí n. L. Sl. Hradec Králové TJ Tábor

2003 Spolchemie Ústí n. L UP Olomouc TJ Tábor

2004 SKS Praha TJ Tábor Kometa Brno

2005 SKS Praha Kometa Brno TJ Tábor

2006 Fezko Strakonice Spolchemie Ústí n. L SKS Praha

Obrázek 4: Složení reprezentačního družstva podle oddílové příslušnosti 

Z obrázku 4 je patrné složení reprezentačního družstva. V absolutních hodnotách lze údaje 

kvantifikovat na 4 hráče z oddílu Fezko Strakonice (vítěz Poháru mladších dorostenců i I. 

ligy dorostenců); 4 hráče z oddílu SKS Praha (3. místo v I. lize dorostenců, v soutěži 
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mladších dorostenců hrálo skupinu o 6.-10. místo); 2 hráče z oddílu Spolchemie Ústí nad 

Labem (2. místo v I. lize dorostenců, 6. místo v Poháru ČSVP); 2 hráče z oddílu Stepp 

Praha (jeden hráč hostoval za SKS Praha v I. lize dorostenců, druhý hráč byl během roku 

z reprezentace vyřazen); a po jednom hráči z oddílů UP Olomouc, TJ Tábor, Slavia Hradec 

Králové, KVP Přerov a Kometa Brno. 

5.2  Hodnocení plavecké výkonnosti hráčů v porovnání se shodnou 

       věkovou skupinou na Slovensku

V tabulce 9 jsou zaznamenány časy vždy z prvního úseku měření v testu 10x50 m a testu 

4x100 m. Pro kvantitativní posouzení bylo použito hodnocení Štoffana (1995) pro 

příslušné věkové kategorie:

Legenda pro hodnocení:

15 - 16ti letí hráči    brankáři

      základní čas     bonifikace       základní čas      bonifikace

50 m volný způsob 29, 0 s 0,5 s + /- 1 bod 32,0 s     0,5 s + /- 1 bod

100 m volný způsob          1:04,0 s 1,0 s + /- 1 bod        1:09,0 s     1,0 s + /- 1 bod

17 - 18ti letí hráči    brankáři

      základní čas     bonifikace       základní čas      bonifikace

50 m volný způsob 27,0 s 0,5 s + /- 1 bod 29,0 s     0,5 s + /- 1 bod

100 m volný způsob          1:00,0 s 1,0 s + /- 1 bod        1:04,0 s     1,0 s + /- 1 bod

Z tabulky 9 je patrné, že při porovnání této skupiny jsou výkony velice podprůměrné, 

pohybující se v záporných hodnotách tzn. zaplavané časy byly horší než časy stanovené 

Štoffanem (1995). Výjimkou byl pouze hráč č. 2, který ve své věkové kategorii dosáhl 

kladných hodnot. Hráči č. 17 a č. 3 dosáhli plusových hodnot jen na jedné trati. 
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Tabulka 9: Srovnání časů kadetů s hodnocením Štoffana (1995)

Hráč
Hodnocení 50 m 

(body) 

50 m
Čas 

(min:s)

Hodnocení 100 m 

(body)

100 m
Čas 

(min:s)

č. 1 
Začátek sezóny -8,8 00:31,4 -16,90 01:17,0

Konec sezóny -7,2 00:30,6 -6,40 01:06,4

č. 2
Začátek sezóny 1,4 00:28,3 -3,90 01:07,9

Konec sezóny 1,2 00:28,4 1,80 01:02,2

č. 3
Začátek sezóny -6 00:30,0 -2,30 01:02,3

Konec sezóny -3,6 00:28,8 2,70 00:57,3

č. 4
Začátek sezóny -10,4 00:32,2 -16,00 01:16,0

Konec sezóny -7,8 0:30,9 -10,80 01:10,8

č. 5
Začátek sezóny -8 00:33,0 -11,10 01:15,1

Konec sezóny -1,6 00:29,8 -2,60 01:06,6

č. 6
Začátek sezóny -11,8 00:32,9 -24,00 01:24,0

Konec sezóny vyřazen ze reprezentace

č. 7
Začátek sezóny -10,2 00:32,1 -10,10 01:10,1

Konec sezóny -6,8 00:30,4 -5,90 01:05,9

č. 8
Začátek sezóny -7,8 00:32,9 -14,50 01:18,5

Konec sezóny 0,2 00:28,9 -1,20 01:05,2

č. 9
Začátek sezóny -4 00:31,0 -11,10 01:15,1

Konec sezóny -7,6 00:32,8 -3,60 01:07,6

č. 10
Začátek sezóny -11,6 00:32,8 -18,90 01:18,9

Konec sezóny -9,2 00:31,6 -7,80 01:07,8

č. 11
Začátek sezóny -12 00:33,0 -26,70 01:26,7

Konec sezóny vyřazen ze reprezentace

č. 12
Začátek sezóny -4 00:29,0 -4,10 01:04,1

Konec sezóny -4,8 00:29,4 -2,80 01:02,8

č. 13
Začátek sezóny -4 00:31,0 -4,20 01:08,2

Konec sezóny -3,2 00:30,6 -2,50 01:06,5

č. 14
Začátek sezóny -9,6 00:31,8 -16,00 01:16,0

Konec sezóny -7,8 00:30,9 -8,60 01:08,6

č. 15
Začátek sezóny -13 00:33,5 -15,30 01:15,3

Konec sezóny -6,8 00:30,4 -6,70 01:06,7

č. 16

Brankář

Začátek sezóny -9,4 00:33,7 -21,60 01:25,6

Konec sezóny -7,8 00:32,9 -25,80 01:29,8

č. 17

Brankář

Začátek sezóny 1,6 00:31,2 -2,30 01:11,3

Konec sezóny 0,2 00:31,9 -11,50 01:20,5
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Celkově družstvo dosáhlo menších odchylek na trati 50 m, kde byl zaznamenán rozdíl 

v průměru 4,71 s od stanoveného času. Nejhorší bodové ohodnocení měl hráč č. 15 na 

začátku sezóny –13 bodů. Nejlépe byl hodnocen hráč.č. 17 +1,6 bodu. Na 100 m kraul měl 

nejhorší bodové hodnocení hráč č. 11 -26,70 na začátku sezóny (pro svou špatnou 

výkonnost byl v průběhu roku vyloučen z reprezentace). Velmi špatný výsledek měl i 

brankář s č. 16 -25,80 bodu na konci sezóny. Naopak kladných výsledků dosáhli na konci 

sezóny hráč č. 3 + 2,7 bodu a hráč č. 2 + 1,8 bodu.  

5.3  Průměrný plavecký výkon v závislosti na počtu vstřelených branek 

v soutěžích ČSVP

Cílem střelby je dopravit pravidly povoleným způsobem míč do branky soupeře. Dosažení 

branky je výslednicí střetu kvalit střelce na jedné straně a kvalit brankáře, event. obránců 

na druhé straně a má vždy pravděpodobnostní charakter (Jedlička, 2007).

Výsledky střelby jsou uvedeny v přílohách: 4 (I. liga mužů), 5 (I. liga dorostenců), 6 a 7 

(Pohár mladších dorostenců).

Z tabulky 10 můžeme vyčíst celkový počet vstřelených branek a průměrných časů na 50 m 

a 100 m. Hodnocení je zobjektivizováno vyčíslením počtu branek vstřelených hráčem 

v jednotlivých soutěžích, které upřesní herní hodnotu vstřelených branek. Střelecké 

uplatnění ve vyšších soutěžích ve vztahu k dorostenecké kategorii lze hodnotit jako 

kvalitativně vyšší. Musíme podotknout, že celkový počet vstřelených branek je také 

z velké části ovlivněn herním postem hráče, který však nebyl v této souvislosti sledován. 

Údaje v tabulce 10 ukazují, že hráč č. 10 nastřílel v soutěžích celkově nejvíce branek 

(206), ale ani jednu z těchto branek nedal v I. lize mužů. Plaveckou výkonností je ve 

srovnání s ostatními kadety na dobré úrovni, ale herně zatím není pro svůj klub dostačující 

(Fezko Strakonice), aby byl nasazován v nejvyšší mužské soutěži. Naopak hráč č. 3 (hraje 

také za klub Fezko Strakonice) celkově nastřílel 148 branek, z toho 81 branek vstřelil v I. 

lize mužů (hráč č. 3 byl čtvrtý nejlepší střelec v I. lize mužů) a zbývající část v I. lize 

dorostenců. U hráče č. 3 také zaznamenáváme nejlepší průměrný čas na 50 m i 100 m 
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kraul. Nutno ale přihlédnou k tomu, že se jedná o hráče patřícího mezi starší hráče 

sledovaného družstva kadetů. 

Při porovnání počtu vstřelených branek a zaplavaných časů nelze zcela jednoznačně říci, 

že čím rychlejší je vodní pólista v plavání, tím více vstřelí branek v utkání. Je možné však 

konstatovat, že čím lépe na tom bude hráč po plavecké stránce, tím má větší předpoklady 

k tomu, aby se stal i dobrým střelcem.

Dalším možným kritériem pro hodnocení střelby je kvantifikovat hráče z hlediska 

průměrného počtu vstřelených branek v zápase. Tabulky 11, 12 a 13 vyčíslují úspěšnost 

hráčů z hlediska průměrného počtu branek za zápas v jednotlivých soutěžích. Registrováni  

jsou hráči, u kterých byly zaznamenány branky.

Tabulka 10: Záznam počtu vstřelených branek a průměrných časů v plaveckém 

testování

Hráč

Celkový počet 

branek 

(soutěže ČSVP)

Počet 

branek 

(soutěž ml. 

dorostenců)

Počet 

branek

(I. liga 

dorostenců)

Počet 

branek

(I. liga 

muži)

Průměr. 

čas 50 m

(min:s)

Průměr. 

čas 100 

m

(min:s)

č.   5 206 142 64 0 00:32,69 01:11,6

č. 10 161 133 28 - 00:34,76 01:13,6

č.   3 148 - 67 81 00:31,00 01:01,1

č.   1 125 104 21 - 00:34,17 01:14,0

č.   8 118 111 - 7 00:32,71 01:11,4

č.   7 117 93 19 5 00:34,94 01:10,3

č.   2 103 77 26 - 00:32,99 01:07,8

č. 13 87 87 - - 00:33,03 01:13,3

č.   9 83 82 - 1 00:38,85 01:13,3

č. 12 77 - 40 37 00:32,79 01:09,2

č. 15 50 - 50 - 00:34,72 01:10,7

č. 14 39 - 36 3 00:36,49 01:14,6

č.   4 18 - 17 1 00:36,95 01:17,4
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Tabulka 11: Střelba - I. liga mužů
Průměr branek na zápas Celkem branek Hráč Oddíl

2,38 81 č.   3 Fezko Strakonice

1,23 37 č. 12 Stepp Praha

0,45   5 č.   7 Fezko Strakonice

0,32   7 č.   8 KVP Přerov

0,25   3 č. 14 Spolchemie

0,17   1 č.   4 SKS Praha

0,10   1 č.   9 UP Olomouc

Tabulka 12: Střelba - I. liga dorostenců
Průměr branek na zápas Celkem branek Hráč Oddíl

4,79 67 č.   3 Fezko Strakonice

4,00 40 č. 12 Stepp Praha

3,20 64 č.   5 Fezko Strakonice

2,50 50 č. 15 TJ Tábor

1,80 36 č. 14 Spolchemie

1,58 19 č.   7 Fezko Strakonice

1,40 28 č. 10 Spolchemie

1,30 26 č.   2 SKS Praha

1,06 17 č.   4 SKS Praha

1,05 21 č.   1 Sl. Hradec Králové

0,75 12 č.   6 SKS Praha

Tabulka 13: Střelba - Pohár ČSVP mladších dorostenců
Průměr branek na zápas Celkem branek Hráč Oddíl

4,06 142 č.   5 Fezko Strakonice

3,80 133 č. 10 Spolchemie 

3,08 77 č.   2 SKS Praha

3,04 82 č.   9 UP Olomouc

2,78 111 č.   8 KVP Přerov

2,67 104 č.   1 Sl. Hradec Králové

2,68 93 č.   7 Fezko Strakonice

2,35 87 č. 13 Kometa Brno

1,71 58 č.   6 SKS Praha

1,26 39 č. 11 Stepp Praha
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5.4  Hodnocení hráčů na mezinárodních akcích

5.4.1  Zpráva z kvalifikace na mistrovství Evropy „B“ mužů 

          Dánsko 16. - 18. 3. 2007

Trenér ve své zprávě uvedl, že celkově české družstvo nestačilo na soupeře po fyzické 

stránce. V zápasech družstvo dokázalo hrát se soupeřem vyrovnaně 2-3 čtvrtiny, ale 

v poslední čtvrtině zápasu chyběla českému výběru kondice, což bylo způsobeno 

nevyrovnanou trénovaností mužstva. Zápas probíhá 4x8 minut a bez střídání je velice 

kondičně náročné odehrát celé utkání s maximálním nasazením. Trenér na kvalifikaci 

neměl dostatek kvalitních hráčů – náhradníků ke střídání, kteří by mohli adekvátně 

zastoupit hráče základní sestavy potřebující odpočinek (Faměra, Truhlář, 2007). 

Z reprezentačního družstva kadetů byli do nominace na kvalifikaci mužů vybráni hráč č. 3 

a hráč č. 12. 

Hodnocení trenéra reprezentace mužů k hráčům reprezentačního družstva kadetů:

Hráč č. 3

Hráč č. 3 hrál v základní sestavě českého národního mužstva. Na svůj věk podal kvalitní 

výkon. V prvním zápase nedokázal proměnit vytvořené střelecká šance (nervozita). 

Kondiční připravenost byla plně dostačující.

Doporučení: zkvalitnění obranné činnosti. 

Hráč č. 12

V zápase s reprezentací Makedonie byl první střídající hráč v obraně. V utkání působil 

dosti nervózně. Během zápasu se u hráče č. 12 vyskytovaly nepřesné nahrávky a nízké 

výšlapy při nahrávce a střelbě.

Doporučení: zlepšení střelby ze střední vzdálenosti .



52

Tabulka 14: Střelba českého reprezentačního družstva mužů na kvalifikaci na 

                      mistrovství Evropy „B“

Počet 

branek
Hráč Oddíl

BEL - CZE DEN - CZE CZE - MAC

11 : 10 12 : 9 7 : 11

7 F. Fezko Strakonice 3 2 2

5 Z. Sc Frosch Aegeri 2 - 3

4 F. Fezko Strakonice 1 2 1

3 č. 3 Fezko Strakonice 3 - -

3 B. Fezko Strakonice 1 2 -

2 P. SKS Praha - 2 -

1 H. Spolch. Ústí n. Lab - - 1

1 N. Slavia UK Bratislava - 1 -

0 č. 12 Stepp Praha - - -

0 V. Fezko Strakonice - - -

0 D. Fezko Strakonice - - -

Branky Jméno Oddíl Brankář

11,3 * Š. SV Weiden B B B

0 P. Fezko Strakonice - - -
* průměrný počet obdržených branek na zápas

5.4.2 Zpráva z memoriálu J. Jackersona 27. - 29. 4. 2007

Ze zprávy je patrné, že družstvo mělo problémy v úvodních částech utkání. Kondiční 

připravenost hráčů byla na dostatečné úrovni. České družstvo dokázalo v posledních dvou 

čtvrtinách utkání zlepšovat herní projev, což se projevilo vítězstvím v zápase se 

Švýcarskem.

Zápasy reprezentačního družstva na turnaji kadetů J. Jackersona ukázaly, že české družstvo 

nemá dostatek zkušeností na mezinárodní úrovni a bohužel v českých dorosteneckých 

soutěžích není úroveň tak vysoká, aby v nich hráči mohli získat důležité herní zkušenosti. 

Přesto v turnaji více hráčů ukázalo, že mohou podávat uspokojivé reprezentační výkony. 

Jedná se zejména o hráče č. 15, který měl velmi dobré obranné zákroky, hráč M. (nebyl 

zařazen do měření), který byl také úspěšný v osobních soubojích. Vzhledem k jejich věku 
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lze na základě výkonů v turnaji považovat za perspektivní hráče reprezentace č. 8, č. 2 a č. 

5. Své kvality prokázali hráči č. 3 a č. 12. Na pražském mezinárodním turnaji si zajistil 

svou pozici ve výběru na kvalifikaci kadetů i brankář R. (nebyl zařazen do měření) 

(Blažek, Janeček 2007).

Tabulka 15: Střelba na Memoriálu J. Jackersona (Praha)

Počet 

branek
Hráč Oddíl

CZE - SUI CZE - GBR CZE - MAC

12 : 9 7 : 8 9 : 13

9 č.   3 Fezko Strakonice 3 2 4

7 č. 12 Stepp Praha 3 2 2

4 M. Spolchemie 2 1 1

2 č.   5 Fezko Strakonice 2 - -

2 č. 15 TJ Tábor 1 1 -

2 č.   2 SKS Praha - 1 1

2 č.   8 KVP Přerov 1 - 1

0 č. 14 Spolchemie - - -

0 č.   7 Fezko Strakonice - - -

0 č.   4 SKS Praha - - -

0 č. 13 Kometa Brno - - -

0 R. Spolchemie

Branky Jméno Oddíl Brankář

10 č. 16 SKS Praha 9 8 13

5.4.3  Zpráva z kvalifikace na ME kadetů – Makedonie 10. - 13. 5. 2007

Hodnocení družstva trenéry (Blažek, Janeček, 2007):

Fyzická kondice, plavecká a míčová technika našich hráčů je ve srovnání s předními 

evropskými celky nedostatečná. Hráči uplatňují z hlediska techniky chybné návyky 

z oddílů, které se obtížně v reprezentačním družstvu odstraňují. Ve hře se projevuje 

negativně absence silové přípravy na suchu. Účast na turnaji ukázala malou herní vyzrálost 

družstva. Srovnatelnou výkonnost má jen malý počet hráčů (hráč č. 12, č. 3 a brankář R.). 

Perspektivně se ve hře uplatňují hráči: č. 10, č. 14, č. 15, hráč M., č. 7 a také hráči, kteří 

věkově spadají do nižší kategorie: č. 2, č. 5 a č. 8. 
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ČR - Turecko 6 : 20

Výkon v tomto utkání byl ze strany českého výběru nevýrazný. Soupeř kadety České 

republiky převyšoval v míčové technice, taktických i kondičních schopnostech.

ČR - Makedonie 9 : 13

Výsledné skóre utkání bylo shodné s předchozím vzájemným zápasem v Praze (MT 

memoriál J. Jackersona). V první čtvrtině družstvo vedlo 3:1, ale nedokázalo ubránit 

přesilové hry soupeře. Naopak nedokázalo úspěšně proměňovat své přesilové hry (z osmi 

hraných skórovalo pouze v jediné). Svůj standardní výkon podal pouze hráč č. 12, na 

ostatních hráčích se projevovala nervozita, chyběla odvaha k zakončení akcí. Ve srovnání 

s utkáním v Praze s Makedonií trenéři ale konstatovali určité zlepšení Českého národního 

mužstva.

ČR - Bulharsko 11 : 4

Hráči po celou dobu zápasu dodržovali stanovenou taktiku, hráč č. 3 byl střelecky velmi 

aktivní. Hráč č. 12 byl soupeřem bráněn osobně, což mu značně ztížilo pozici při hře. 

Všichni hráči hráli disciplinovaně, zejména v přesilových hrách. Hráči Bulharska byli na 

turnaji nejslabší.

ČR - Rusko 9 : 16

V tomto zápase podalo české družstvo nejlepší výkon na turnaji i přesto, že s vyspělým 

soupeřem prohrálo. V družstvu vynikl výkon brankáře R. 

ČR - Černá Hora 5 : 22

Družstvo se velmi obtížně dostávalo ke střelbě. Soupeř dokázal narušovat útočnou činnost 

českých kadetů již od poloviny hřiště. Při získání míče okamžitě uplatňoval rychlý 

protiútok. Trenéři ocenili herní snahu všech hráčů s vyzdvižením výkonů hráčů č. 12, č. 5 

a č. 3.
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Tabulka 16: Střelba na kvalifikaci na mistrovství Evropy kadetů

Branky Hráč Oddíl
CZE - TURBUL - CZEMAC - CZE MNG - CZE CZE - RUS

6 : 20 4 : 11 13 : 9 22 : 5 9 : 16

15 č.  3 Fezko Strakonice 1 6 1 3 4

14 č. 12 Stepp Praha 3 1 5 1 4

4 č.  2 SKS Praha 1 2 1 - -

3 M. Spolchemie - 1 1 1 -

2 č.  5 Fezko Strakonice - 1 1 - -

1 č. 15 TJ Tábor - - - - 1

1 č. 10 Spolchemie 1 - - - -

0 č.   8 KVP Přerov - - - - -

0 č. 14 Spolchemie - - - - -

0 č.  7 Fezko Strakonice - - - - -

0 č.  4 SKS Praha - - - - -

0 č. 13 Kometa Brno - - - - -

Branky Jméno Oddíl Brankář

15* R. Spolchemie 20 4 13 22 16

č. 16 SKS Praha - - - - -
* průměrný počet obdržených branek na zápas.

Individuální hodnocení kadetů trenéry (Blažek, Janeček, 2007):

Hráč č. 12 

Hráč č. 12 je všestranným hráčem a kapitánem družstva. Jako jediný z českých hráčů se 

dokázal prosazovat na centru i proti silným soupeřům. Hráč byl spolehlivý v obranné 

činnosti. Kondiční schopnosti byly na velmi dobré úrovni. Byl nejlepším hráčem českého 

výběru. Doporučení: Uplatnění větší důraznosti při zakončování akcí.

Brankář R.

Brankář R. nastupoval v základní sestavě. Dařilo se mu s vysokou úspěšností krýt 

pokutové hody (z pěti chytil čtyři). Hráč R. má dobrý přehled po hřišti, kvalitní výhozy 

z brány a zvládá pohyb na brankové čáře. Doporučení: Zlepšení kooperace s obránci při 

blokování určitého prostoru. 
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Hráč M.

Hráč M. patřil do základní sestavy. V utkáních prokázal velmi dobrý přehled na hřišti.

Doporučení: Zkvalitnění kondiční připravenosti (musel být velmi často střídán) a míčové 

techniky. 

Hráč č. 2

Hráč č. 2 patří k hráčům s kvalitní kondiční připraveností. Výkon hráče v turnaji negativně 

ovlivnilo obnovené zranění ramene v prvním utkání. 

Hráč č. 10

Hráč č. 10 nastupoval v základní sestavě. Zastával post posledního obránce. Byl velice 

často vylučován. Doporučení: Zlepšení kondiční připravenosti  

Hráč č. 5

Hráč č. 5 je mladým a perspektivním hráčem. Nastupoval v základní sestavě. Plavecká 

připravenost je na dostačující úrovni. Doporučení: Zkvalitnění míčové techniky. 

Hráč č. 15

Hráč č. 15 podal při turnaji velmi slabý výkon. Doporučení: Zkvalitnění střeleckých 

dovedností a zlepšení přehledu v obranné činnosti.

Hráč č. 4

Hráč č. 4 prokázal ve hře dobrý přehled na hřišti s celkově standardním výkonem.

Doporučení: Zkvalitnění kondiční připravenosti (v obranně rychlostně nestačil útočícím 

hráčům, pomalu přecházel z obrany do útoku) a míčové techniky.

Hráč č. 8

Hráč č. 8. prokázal vyhovující kondiční připravenost. Dokázal se prosadit vůči soupeřům. 

Doporučení: Sehrát více kvalitních zápasů pro získání celkového přehledu ve hře.

Hráč č. 7

Nevýhodou hráče č. 7 je drobnější postava, která se projevuje negativně především 

v osobních soubojích a s tím spojené časté ztrátě míče. Doporučení: Zlepšení výkonu 

podpořit sehráním většího počtu kvalitních zápasů.



57

5.5  Sportovní lékařská prohlídka – výsledky

Legenda k posouzení výsledků (ČSVP, 1994):

Normy pro testované hráče. podprůměr průměr dobré     výborné

Ventilace v litr. pod 100 do 130 do 160     nad 160

Max. spotřeba kyslíku v ml/min/kg. pod 45 do 50 do 57     nad 57

Podle stanovených norem Českého svazu vodního póla měli vybraní hráči následující 

výsledky:

Hráči: Max. spotřeba kyslíku Ventilace

č. 2 průměr průměr

č. 3 dobré průměr

č. 12 dobré dobré

č. 14 výborné průměr

č. 15 dobré dobré

Při hodnocení výsledků sportovní lékařské prohlídky (viz tabulka 17) lze nalézt rozdíly 

mezi jednotlivými hráči. U hráčů č. 14 a č. 15 je zaznamenána srdeční frekvence ANP na 

hranici 170 tepů/min. Naopak hráči č. 3 a č. 12 měli hodnotu srdeční frekvence ANP 

podstatně nižší, blížící se hodnotám objevující se u plavců nebo vytrvalců. Vyšetřující 

sportovní lékař stanovil hranici dobré zdatnosti u ukazatele maximální minutové ventilace 

plic při hodnotě vyšší než 55 ml/min/kg. Výsledky ukazují, že této hranice dosahuje hráč č. 

14 a jen těsně pod tímto limitem se pohybuje hráč č. 12. Ostatní hráči dosáhli jen 

průměrných hodnot. Žádoucí hodnoty u ventilace plic se pohybují v rozmezí 170-180 

l/min. Ani jeden z hráčů nedosáhl uvedeného rozmezí, jejich možnosti ventilační 

kompenzace metabolické acidózy jsou průměrné. Nejvyšší hodnoty dosáhli hráči č. 15 a č. 

12 a to 140 l/min. Celkově lze konstatovat, že u všech pěti testovaných hráčů jsou 

výsledky průměrné a jen ojediněle byly zjištěny ukazatele na vyšší úrovni, blížící se 

požadavkům pro výkon vodního pólisty. Komentáře k výsledkům měření sportovní 

lékařské prohlídky viz příloha 1. 
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Tabulka 17: Výsledky měření vybraných kadetů na sportovní lékařské prohlídce

Hráč Oddíl
Rok 

narození
SF max

SF dol. 

limit

SF v 

ANP

SF hor.  

limit

VO2 

max
Ventilace

č.  2 SKS Praha 1991 179 123 160 176 46,4 118,5

č.  3
Fezko 

Strakonice
1989 166 122 144 157 51,9 128

č. 12 Stepp Praha 1989 180 119 151 172 54.5 140

č. 14 Spolchemie 1989 197 137 171 192 61,8 103

č. 15 TJ Tábor 1989 183 154 168 187 50,4 140,6

Legenda: SF (počet tepů za minutu); VO2max (ml/min/kg); ventilace (množství litrů za minutu) 

5.6  Hodnocení družstva na začátku sezóny

Na začátku sezóny bylo družstvo nově vytvořeno. Hlavním úkolem bylo zjištění 

kondičních schopností vybraných hráčů. Na prvním reprezentačním srazu byly zařazeny 

výkonnostní testy 10x50 m kraul (rychlostně-vytrvalostní schopnosti) a 4x100 m kraul 

(krátkodobá vytrvalost). 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o začátek sezóny nejen u reprezentačního družstva, ale i u 

oddílů, dalo se předpokládat, že zaplavané časy hráčů budou na hranicích jejich průměrné

výkonnosti. V oddílech právě skočil čtvrtý makrocyklus nazývaný přechodné období a 

hráči vstupovali do makrocyklu přípravného.

V České republice nebyly v minulosti stanoveny limity, které by hodnotily výkonnostní 

úroveň kadetů v testech. Také výsledky z měření u předcházejících reprezentačních 

družstev České republiky nebyly na sekretariátu ČSVP k dispozici. Na Slovensku tyto 

limity uveřejnil v metodických listech Rudolf Štoffan (1995). Porovnání se stanoveným 

časem pro hráče slovenské reprezentace jsme využili ve výsledkové podkapitole 2. 
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Testů se zúčastnilo 17 hráčů. Průměrný čas na 50 m kraul, vypočtený ze všech 

zaplavaných časů všech hráčů, byl 35,7 s a průměrný čas na 100 m představoval 1:21,2 s.

Obrázek 5: Zobrazení výkonů hráčů v testu 10x50 m kraul – úvod sezóny

Z obrázku 5 lze vyčíst, že většina hráčů má časové křivky dosti nevyrovnané. Ze 

sledovaného výběru pouze tři až čtyři hráči udrží rychlost plavání bez znatelného poklesu 

v závěru testové situace nebo podstatných výkyvů v jednotlivých úsecích. Upřesňující  

charakteristiky individuálních výkonů jsou uvedeny níže.

V tabulce charakteristik centrální tendence a rozptýlenosti (18) na začátku sezóny je 

zajímavé variační rozpětí, podle kterého lze hráče zařadit do 4 skupin: skupina s variačním

rozpětím v rozmezí 3,5-4,5 s (tři hráči), skupina s variačním rozpětím 4,6-5,5 s (tři hráči), 

skupina s variačním rozpětím 5,6-6,5 s (sedm hráčů) a skupina s variačním rozpětím 6,6 s a 

více (čtyři hráči). Aritmetický průměr byl ve většině případů větší než medián, ale rozdíl 

byl vždy okolo hodnoty 1 s. 

Při posuzování jednotlivých komponent hodnocení je však nutné sledovat komponenty 

propojené navzájem. Např. malé variační rozpětí nemusí ukazovat na kvalitní úroveň 

testovaných schopností. V příloze 2 je zobrazena závislost rozdílu mediánu a aritmetického 

průměru v závislosti na variačním rozpětí. Celkové výsledky vypovídají o nízké kondiční 

připravenosti hráčů na počátku sezóny a potvrzují jen zjištění v podkapitole 5.2. 
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Tabulka 18: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti v testu 10x50 m

- úvod sezóny

Hráč
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č.   1 36,65 37,45 38,7 31,4 7,3

č.   2 32,63 33,40 34,2 28,3 5,9

č.   3 34,94 35,50 37,0 30,0 7,0

č.   4 36,01 36,85 37,8 32,2 5,6

č.   5 36,05 36,45 37,8 33,0 4,8

č.   6 33,29 33,50 35,0 31,2 3,8

č.   7 35,81 35,95 38,0 32,1 5,9

č.   8 36,34 36,90 37,4 32,9 4,5

č.   9 36,11 36,70 38,2 31,0 7,2

č. 10 36,47 37,50 38,1 32,8 5,3

č. 11 36,72 37,30 38,1 33,0 5,1

č. 12 33,16 34,00 35,2 29,0 6,2

č. 13 33,42 33,75 35,2 31,0 4,2

č. 14 35,83 36,55 37,8 31,8 6,0

č. 15 37,85 38,50 39,6 33,5 6,1

č. 16 37,62 38,00 40,2 33,7 6,5

č. 17 38,02 38,80 39,8 32,9 6,9

Obrázek 6 znázorňuje výsledky testu 4x100 m kraul. Jen jediný hráč z celého výběru byl 

schopen zaplavat všechny úseky lépe než 1:11,0 s. Křivky i zaznamenané hodnoty 

jednotlivých úseků naznačují velkou nevyrovnanost individuálních výkonů hráčů i 

výkonnostní nevyrovnanost hráčů v družstvu.
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Obrázek 6: Zobrazení výkonů hráčů v testu 4x100 m kraul - úvod sezóny

5.7  Hodnocení družstva na konci sezóny

Pod pojmem sportovní forma chápeme stav optimální připravenosti sportovce umožňující 

podávat maximální výkon na úrovni příslušného stavu trénovanosti (Pavliš, 1995).

Vyhodnocení celkových výsledků kadetů proběhlo na konci sezóny na soustředění před 

kvalifikačním turnajem na mistrovství Evropy. Pro zjištění aktuální sportovní výkonnosti 

byla na soustředění vyhrazena časová dotace pro realizaci opakovaného měření testů 

10x50 m a 4x100 m. Během sezóny byli pro svou špatnou výkonnost z reprezentace dva 

hráči vyřazeni, z tohoto důvodu je dále uvedeno jen 15 hráčů.

Na základě těchto měření bylo možné zaplavané časy opět porovnat s limity stanovenými 

pro slovenské hráče příslušné věkové kategorie. Většina chlapců se po roční tréninkové 

přípravě zlepšila. Přesto stanovený limit na 50 m kraul zvládli zaplavat jen tři hráči. Na 

100 m kraul doplavali do stanoveného limitu dva hráči. U ostatních hráčů bylo sice 

zaznamenáno zlepšení výkonnosti, které však nepostačovalo pro plusové hodnocení 

výkonů dle Štoffana (1995), kterého standardně dosahují slovenští reprezentanti 

(podkapitola 5.2). 
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Výsledky měření ve výkonnostních testech 10x50 m a 4x100 m zaznamenaly průměrný čas 

zaplavaný hráči na 50metrovém úseku 34,5 s, což bylo zlepšení o 1,2 s, na 100metrovém 

úseku čas 1:13,7 s s výraznějším zlepšením oproti měření na počátku sezóny o 7,5 s.

Obrázek 7: Zobrazení výkonů hráčů v testu 10x50 m kraul - závěr sezóny

Z obrázku 7 je patrné, že v družstvu došlo částečně ke zlepšení jednotlivých výkonů. 

Zaznamenané křivky jsou vyrovnanější oproti úvodnímu měření na počátku sezóny, 

podstatně méně se projevuje skoková rozdílnost výkonů plavaných úseků v průběhu 

realizace testu hráčem. Více hráčů bylo schopno plavat pod hranici 36 sekund. Byli však 

zaznamenány i hráči, u kterých došlo ke zhoršení výkonnosti. Charakteristiky 

individuálních výkonů uvádí tabulka 19. 

Zjištěná variační rozpětí v závěru sezóny potvrzují zlepšení i zhoršení hráčů družstva ve 

vztahu k úvodnímu měření. Při opětovném přiřazení hráčů do námi stanovených skupin 

velikosti variačního rozpětí je možné zaznamenat ve skupině s rozpětím 3,5–4,5 s tři hráče, 

ve skupině s variačním rozpětím 4,6-5,5 s čtyři hráče, ve skupině s variačním rozpětím 5,6-

6,5 s dva hráče a ve skupině 6,6 s a více šest hráčů. Z pohledu zařazení do skupin je možné 

usuzovat, že došlo u části hráčů k výkonnostnímu posunu a u části hráčů k výkonnostnímu  

zhoršení (např. zvýšení počtu hráčů v poslední skupině). Pro objektivní hodnocení je nutné 

závěr opět konfrontovat s ostatními individuálními charakteristikami výkonů (následná 

podkapitola).
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Tabulka 19: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti v testu 10x50 m 

- závěr sezóny

Hráč
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č.   1 34,17 34,80 35,9 30,6 5,3

č.   2 32,99 33,70 34,9 28,4 6,5

č.   3 31,00 31,40 31,9 28,8 3,1

č.   4 36,95 38,25 39,9 30,9 9,0

č.    5 32,69 33,00 34,0 29,8 4,2

       č.    6 Vyřazen z reprezentace

č.   7 34,94 35,45 37,3 30,4 6,9

č.   8 32,71 33,45 34,1 28,9 5,2

č.   9 38,85 40,35 42,4 32,8 9,6

č. 10 34,76 35,25 36,8 31,6 5,2

       č.  11 Vyřazen z reprezentace

č. 12 32,79 33,10 33,9 29,4 4,5

č. 13 33,03 33,35 34,5 30,6 3,9

č. 14 36,49 37,20 39,9 30,9 9,0

č. 15 34,72 35,30 36,9 30,4 6,5

č. 16 38,00 39,20 40,5 32,9 7,6

č.  17 36,67 37,45 38,6 31,9 6,7

Obrázek 8 zobrazuje výsledky testu 4x100 m kraul, zde je vidět výrazný výkonnostní 

posun. Kromě dvou hráčů, zaplavalo celé družstvo téměř všechny úseky do času 1:21,2 s, 

jež byl na začátku sezóny průměrný čas na úsek. Jen jediný hráč byl schopen zaplavat 

jednotlivé úseky na 4x100 m do 1:05,0 s.
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Obrázek 8: Zobrazení výkonů hráčů v testu 4x100 m kraul – závěr sezóny

Výsledky vstupního i výstupního testového šetření ukazují na nedostatečnou kondiční 

úroveň hráčů reprezentačního družstva kadetů. Přestože v průběhu sezóny můžeme 

zaznamenat dílčí zlepšení hráčů, družstvo jako celek je velice podprůměrné. Současnou 

úroveň kondičních předpokladů hráčů k výkonu potvrzují i kvantifikace výkonů podle 

Štoffana (1995) a nepřímo i výsledky mezistátních utkání. V závěru hodnocení uvádíme 

dlouhodobou tabulku s výsledky mistrovství Evropy kadetů (tab. 20).

Z výsledků v tabulce 20 vyplývá, že samostatná Česká republika nikdy nedokázala 

postoupit z kvalifikace. V roce 2001 a 2003 skončil reprezentační výběr na 4. místě, v roce 

2005 na 5. místě. Výběr kadetů svým 5. místem v letošní kvalifikaci znovu potvrdil, že se 

v současné době nemůže svoji výkonností srovnávat s nejlepšími v Evropě.
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Tabulka 20: Výsledky z mistrovství Evropy kadetů a umístění ČR v této kategorii 

Město Rok 1. místo 2. místo 3. místo Družstvo ČR 

Istanbul 1983 Maďarsko Jugoslávie Itálie ČSSR 9. místo

La Valleta 1985 SSSR Maďarsko Španělsko -

Atény 1987 Jugoslávie SSSR Německo -

Istanbul 1989 Maďarsko Jugoslávie Itálie ČSSR 13. místo

Veenendaal 1993 Maďarsko Chorvatsko Itálie -

Esslingen 1995 Jugoslávie Maďarsko Španělsko -

Maribor 1997 Maďarsko Chorvatsko Řecko -

Sofia 1999 Chorvatsko Itálie Maďarsko -

Lünen 2001 Maďarsko Řecko Jugoslávie ČR z kvalifikace

nepostoupilo

Istanbul 2003 Srb+ ČH Maďarsko Chorvatsko ČR z kvalifikace

nepostoupilo

Sofia 2005 Srb+ČH Chorvatsko Maďarsko ČR z kvalifikace

nepostoupilo

Malta 2007 * * * ČR z kvalifikace

nepostoupilo
* Medailové země z mistrovství Evropy kadetů na Maltě nejsou uvedeny, protože se tato akce koná 8.-15. 9. 

2007. 
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5.8  Individuální hodnocení jednotlivých hráčů

Celková tabulka výsledků viz příloha 3.

Hráč č. 1

Ročník narození 1990. S reprezentačním družstvem se nezúčastnil žádných mezinárodních 

turnajů. V soutěžích ČSVP nastoupil v Poháru mladších dorostenců (104 branky tzn. 2,6 

branky na zápas) a v I. lize dorostenců (21 branek tzn. 1,05 branky na zápas). Za svůj oddíl 

Slavia Hradec Králové nastupoval dále v druhé lize mužů, kde se počty vstřelených branek 

nezaznamenávaly.

V hodnocení dle Štoffana (1995) byl na začátku sezóny na 50 m kraul – 8,8 bodu pod 

stanoveným limitem. Na konci sezóny se zlepšil o 1,6 bodu, což je stále nedostačující 

výkon. 100 m kraul zaplaval na začátku sezóny za 1:16,9 s s bodovým hodnocením –16,9 

bodu, v závěru sezóny dosáhl výrazného zlepšení o 10,5 s, s celkovým bodovým 

hodnocením –6,4.

Obrázek 9: Výsledky hráče č. 1 v testu 10x50 m kraul
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Obrázek 9 zachycuje výkony v testu 10x50 m. Průměrný čas na jeden úsek byl 36,65 s na 

začátku sezóny a 34,17 s na konci sezóny. U hráče tedy během roku došlo ke zlepšení 

dosažených časů na všech úsecích. Pokud se v grafu zaměříme na porovnání prvního a 

posledního času, je zřejmé, že hráč výrazně zlepšil svou kondiční připravenost. V úvodu 
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sezóny měl rozdíl mezi hraničními úseky 7,3 s a na konci sezóny 4,2 s. V desátém 

měřeném úseku se, v průběhu sezóny, zlepšil o 2,3 s.

Tabulka 21: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 1 

(test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 1
Začátek 36,65 37,45 38,7 31,4 7,3

Konec 34,17 34,8 35,9 30,6 5,3

Hráč č. 1 měl na začátku sezóny aritmetický průměr plavaných úseků o 2,48 s horší než na 

konci sezóny. Medián byl při prvním měření vyšší o 0,8 s než průměr a variační rozpětí 

bylo 7,3 s. Na konci sezóny byl medián vyšší jen o 0,63 s než průměr. Hráč na konci 

sezóny snížil i hodnotu variačního rozpětí o 2 s.

Obrázek 10: Výsledky hráče č. 1 v testu 4x100 m kraul

Na obrázku 10 je zřetelné zlepšení v testovém souboru. V závěru sezóny plaval měřené 

úseky za 1:14,0 s tzn. o 11,8 s lépe. Výkonnostní posun však stále hráče řadí mezi 

průměrné. V 17 letech má velké předpoklady pro další výkonnostní posun. V českých 

soutěžích se jeví jako nadějný hráč, v zahraniční konkurenci by zatím neuspěl. 
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Hráč č. 2

Ročník narození 1991. V soutěžích ČSVP hrál Pohár ČSVP mladších dorostenců (77 

branek tzn. 3,08 branky na zápas) a I. ligu dorostenců (26 branek tzn. 1,3 branky na zápas). 

S reprezentačním výběrem absolvoval většinu přípravných soustředění, včetně turnaje 

Memoriál J. Jackersona, v kterém skóroval 2krát a kvalifikace na mistrovství Evropy 

kadetů, v průběhu které vstřelil 4 branky. Trenér o něm v hodnocení kvalifikace uvedl: 

„Kondičně dobře připravený hráč, bohužel v prvním utkání si obnovil zranění ramene, 

proto se již v dalších utkání neprosazoval tak, jak jsme očekávali. Je to mladý a nadějný 

hráč, pokud mu vydrží trpělivost v tréninku“. Hráč č. 2 absolvoval sportovní lékařskou 

prohlídku. Výsledky měření ukazují na průměrné fyziologické předpoklady (tab. 14).

V hodnocení plavecké výkonnosti dle Štoffana (1995) jako jediný hráč družstva uspěl, 

dosáhl časů s plusovou bodovou bonifikací. Na trati 50 m dosáhl na začátku sezóny + 1,4 

bodu a na konci sezóny + 1,2 bodu, znamenající nepatrné zhoršení. Hodnocení 100 m 

úseku bylo v úvodu sezóny pod stanovenou hranicí o –3,9 bodu, na konci sezóny trať 

zaplaval za 1:02,2 s s hodnocením + 1,8 bodu.

Obrázek 11: Výsledky hráče č. 2 v testu 10x50 m kraul

Z obrázku 11 je patrný rychlý první úsek. Rychlost plavání však v dalších úsecích testu 

neudrží. Časové rozdíly mezi testováním v úvodu a závěru sezóny se příliš neliší a 

nezaznamenávají zlepšení, které by se u hráče, vzhledem k jeho mládí, předpokládalo. Lze 
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uvažovat o schopnosti udržení stabilní formy po celý rok (což je velmi náročné) nebo o 

možnosti dobrých plaveckých předpokladů bez dostatečné motivace ke zvyšování kondiční 

výkonnosti.

Tabulka 22: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 2

(test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 2
Začátek 32,63 33,40 34,2 28,3 5,9

Konec 32,99 33,70 34,9 28,4 6,5

Na začátku sezóny měl hráč č. 2 téměř ve všech měřeních lepší hodnoty než v závěru 

sezóny. Došlo ke zhoršení průměrného času o 0,36 s. Rozdíl aritmetického průměru a 

mediánu na začátku sezóny byl 0,77 s a na konci sezóny 0,71 s. Variační rozpětí bylo na 

začátku sezóny o 0,6 s lepší než na konci sezóny.

Obrázek 12: Výsledky hráče č. 2 v testu 4x100 m kraul

V testové situaci 4x100 m kraul bylo u hráče zaznamenáno zlepšení s rozdílem mezi 

nejlepším a nejhorším časem 11 s a 10,9 s. Průměrný čas v závěru sezóny (1:07,8 s) 

představoval čas o 0,1 s lepší než nejlepší výsledek zaplavaný v testu v úvodu sezóny. 
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Výsledky testu 4x100 potvrzují náhled reprezentačního trenéra o nadějné budoucnosti 

hráče pro reprezentační družstva pólistů za předpokladu, že bude svůj talent rozvíjet. 

Hráč č. 3

Ročník narození 1989. Vzhledem ke svému věku mohl nastupovat ve sledované sezóně 

pouze v I. lize dorostenců, dále hráč č. 3 hrál v základní sestavě I. ligy mužů za oddíl 

Fezko Strakonice. V lize dorostu hráč vstřelil 67 branek a dosáhl průměru 4,79 branky na 

zápas. V I. lize mužů vstřelil 81 branku (2,38 branky na zápas). Zaznamenaná střelecká 

úspěšnost byla čtvrtým nejlepším střeleckým výkonem v nejvyšší soutěži mužů pro sezónu 

2006 / 2007. Hráč je členem reprezentačního výběru mužů. V letošním roce sehrál 

s reprezentací mužů kvalifikaci na mistrovství Evropy „B“, v turnaji vstřelil 3 branky. 

Během přípravného turnaje Memoriál J. Jackersona skóroval 9krát a na kvalifikaci kadetů 

na ME 15krát. Reprezentační trenér kadetů považuje hráče 3 za klíčového hráče týmu. 

Výsledky vyšetření ze sportovní lékařské prohlídky jsou průměrné. Z měření nevyplynul 

žádný velký nedostatek ani nadprůměrný výkon. 

V hodnocení časů na 50 m dle Štoffana (1995) hráč zaznamenal zlepšení, přesto byl stále 

bonifikován zápornými body (–3,6 bodu - 28,8 s). Na 100 m kraul byl jeho výsledek 

výrazně lepší. V závěru sezóny zaplaval čas 0:57,3 s s hodnocením 2,7 bodu.

Obrázek 13 ukazuje, že výkonnost hráče v průběhu sezóny vzrostla a že odchylky mezi 

jednotlivými měřenými úseky jsou v závěru sezóny méně znatelné. Rozdíl mezi 

nejrychlejším a nejpomalejším časem na konci sezóny byl 3,1 s a průměr 31 s (tab. 23), 

který naznačuje zlepšení o 3,94 s. Rozdíl průměrného času a mediánu byl na začátku 

sezóny 0,56 s a na konci 0,4 s. Variační rozpětí se snížilo v závěru sezóny o 3,9 s. Křivka 

v závěru sezóny naznačuje kvalitní kondiční přípravu v tréninku. Dosažený výsledek 

v testu můžeme hodnotit na základě rozboru pozitivně.
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Obrázek 13: Výsledky hráče č. 3 v testu 10x50 m kraul

Tabulka 23: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 3

(test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 3
Začátek 34,94 35,50 37,0 30,0 7,0

Konec 31,00 31,40 31,9 28,8 3,1

Hráč č. 3 je v současnosti nejrychleji plavající hráč výběru kadetů. V obrázku 14 je vidět, 

že také výkony na 4x100 m kraul jsou velmi vyrovnané. Průměrný čas na úsek je 1:01,1 s a 

rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším úsekem je 7,7 s. 

Hráč č. 3 patří mezi starší hráče v kadetské reprezentaci, je to patrné na jeho herních 

výkonech i kondiční připravenosti, která má svůj základ v kvalitní přípravě v domácím 

klubu Fezko Strakonice. Dorostenecký hráč č. 3 dostal příležitost nastupovat za Fezko 

Strakonice v lize mužů, kterou plně využil a probojoval se i do reprezentačního družstva 

mužů České republiky. Pokud bude hráč na sobě tréninkově nadále pracovat a nezmění se 

podmínky v oddílu, kde se připravuje, jeví se tento hráč jako velký příslib pro budoucnost 

vodního póla v České republice.
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Obrázek 14: Výsledky hráče č. 3 v testu 4x100 m kraul

Hráč č. 4

Rok narození 1989. V I. lize dorostenců vstřelil 17 branek s průměrem 1,06 branky na 

zápas, v I.lize mužů zaznamenal jen 1 branku. Hráč nenastupuje pravidelně do zápasů 

první ligy mužů a pokud ano, většinou střídá hráče ze základní sestavy. S reprezentačním 

výběrem kadetů se zúčastnil pražského turnaje Memoriál J. Jackersona i kvalifikace na 

mistrovství Evropy kadetů bez střelecké úspěšnosti. Trenér o hráči napsal, že má dobrý 

přehled na hřišti, ve hře je však pomalý s nižší úrovní míčové techniky, v obranných 

činnostech je méně úspěšný ve spojení s nízkou kondiční připraveností. Výsledky našeho 

měření potvrdily hodnocení trenéra.

Časy zaplavané na 50 m kraul a 100 m kraul jsou v hodnocení dle Štoffana (1995) výrazně

slabé. Na 50 m měl na počátku sezóny –10,4 bodu a na konci –7,8 bodu a na 100 m kraul –

16 bodů na začátku a –10,8 bodu na konci sezóny.

Na grafu (viz obr. 15) je zajímavé, že křivky mají velice podobný průběh s grafem hráče č. 

2. Oba hráči jsou z oddílu SKS Praha a oba mají na konci sezóny horší časy, něž na jejím 

začátku. Hráč č. 4 měl v úvodu sezóny první úsek zaplaván hůře než na konci sezóny, ale 

variační rozpětí bylo 5,6 s. (tab. 24). Na konci sezóny byl nejrychlejší úsek zaplaván za 

30,9 s, ale variační rozpětí testové situace se zvýšilo na 9 s. Průměrný čas na úsek byl 
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zaznamenán na začátku sezóny 36,01 s a na konci 36,95 s. Z výsledku vyplývá, že hráč 

podal kvalitnější výkon na úvod sezóny. Pro absenci zdravotních indispozic a vzhledem 

k výsledkům hráče č. 2 se shodnou klubovou příslušností je možné uvažovat o 

nedostatečné kondiční přípravě rychlostně-vytrvalostního charakteru v jejich domácím 

oddílu. 

Obrázek 15: Výsledky hráče č. 4 v testu 10x50 m kraul

Tabulka 24: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 4

          (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 4
Začátek 36,01 36,85 37,8 32,2 5,6

Konec 36,95 38,25 39,9 30,9 9,0

Hráč č. 4 (tab. 24) měl s výjimkou minimální hodnoty, všechny výkony lepší na začátku 

sezóny. Průměrný čas na začátku a na konci sezóny se liší o 0,94 s. Medián byl na začátku 

sezóny o 0,84 s a na konci o 1,3 s vyšší než průměr. Variační rozpětí bylo na konci o 3,4

s horší. 

32,2

34

35

36,1

37,1
37,8

36,8 37 37,2 36,9

30,9

33,2

34,8
35,5

37,8

38,7

39,8
39,2

39,9 39,7

28

30

32

34

36

38

40

42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
číslo úseku

č
a
s
 (

s
)

Začátek sezóny Konec sezóny



74

01:16,0

01:19,2

01:25,6

01:28,3

01:10,8

01:16,3

01:19,8

01:22,8

00:57,0

01:05,6

01:14,3

01:22,9

01:31,6

01:40,2

1 2 3 4číslo úseku

č
a
s
 (

s
)

Začátek sezóny

Konec sezóny

Obrázek 16: Výsledky hráče č. 4 v testu 4x100 m kraul

Také druhý test se shoduje s měřením hráče č. 2. Oba hráči se na 4x100 m na konci sezóny 

zlepšili. Zajímavé je, že hráč zlepšil časy na jednotlivých úsecích, ale rozdíl mezi 

nejhorším a nejlepším časem se o mnoho nezměnil. Na začátku sezóny byl rozdíl 12,3 s a 

na konci sezóny 11,2 s. Zlepšení je patrné na průměrných časech. Na začátku byl jeho 

průměrný čas 1:22,3 s a na konci sezóny 1:17,4 s. Celkově lze říci, že hráč č. 4 nepatří 

mezi základní hráče reprezentace. Pokud se bude chtít udržet v reprezentačním družstvu, 

bude muset zlepšit nejen kondičně-plaveckou přípravu ale i herní dovednosti. 

Hráč č. 5

Rok narození 1991. V soutěži mladších dorostenců se stal nejlepším střelcem se 142 

brankami (průměr 4,06 branky na zápas) a v I. lize dorostenců byl ve střelbě na 2. místě 

(64 branky s průměrem 3,2 branky na zápas). Za oddíl Fezko Strakonice nastoupil i v I. 

lize mužů, branku nevstřelil. Na reprezentačních turnajích byl hráč č. 5 v základní sestavě. 

Na přípravném turnaji Memoriál J. Jackersona dal hráč č. 5 dvě branky stejně jako na 

kvalifikačním turnaji ve Skopje. Trenér kladně hodnotil jeho plaveckou připravenost 

vzhledem k jeho věku. Dle hodnocení Štoffana (1995) měl hráč č. 5 na začátku sezóny 

hodně podprůměrné výkony jak na 50 m (33 s = -8 bodů), tak také na 100 m (1:15,1 s =

-11,1 bodu). V závěru sezóny však dokázal svůj výkon podstatně vylepšit. Na 50 m měl 

čas 29,8 s což odpovídá hodnotě –1,6 bodu a na 100 m 1:06,6 s a bonifikaci –2,6 bodu. 
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Obrázek 17: Výsledky hráče č. 5 v testu 10x50 m kraul

Vynesené křivky na obrázku 17 potvrzují výše uvedené skutečnosti. Úvod sezóny nezastihl 

hráče č. 5 v dobré připravenosti. Výkony zvláště v úvodu vstupního měření vykazují 

značnou nestabilnost a nevyzrálost. Hráč pravděpodobně zaplaval první úsek nad své 

možnosti. V následných úsecích se musel vyrovnávat s nepříznivým stavem organismu. 

Důkazem může být druhý a třetí úsek, který se lišil od prvního o 4,8 s (nejpomalejší úsek 

testové situace) resp. 3,1 s. Poté již další časy ustálil. Průměrný čas při měření představoval 

36,05 s. Na konci sezóny má křivka výkonů stabilnější průběh, časy se příliš nehorší. 

Rozdíl mezi hraničními úseky byl 4,2 s. Zjištěný průměrný čas na úsek byl lepší o 3,36 s tj. 

32,69 s. Rozdíl aritmetického průměru a mediánu byl na začátku 0,4 s a na konci 0,31 s. 

Variační rozpětí bylo v závěru sezóny lepší o 0,6 s (tab. 25).

Tabulka 25: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 5

          (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 5
Začátek 36,05 36,45 37,8 33,0 4,8

Konec 32,69 33,00 34,0 29,8 4,2
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Obrázek 18: Výsledky hráče č. 5 v testu 4x100 m kraul

Průměrný čas na 100 m kraul hráč 5 dokázal v závěru  sezóny zlepšit o 11 s. Rozdíl mezi 

prvním a posledním úsekem byl v úvodu sezóny 12,9 s a na konci sezóny 10,9 s. Hráč č. 5 

je nadějný hráč. Výhoda hráče č. 5 je oddíl, ve kterém trénuje. Fezko Strakonice vyhrálo 

devět z deseti soutěží, které tento oddíl obsadil. Výsledky oddílu i hráčů, kteří trénují ve 

Strakonicích a jsou ve výběru kadetů, vypovídají o tom, že v současnosti jsou v tomto 

oddíle nejlepší podmínky pro rozvoj vodního póla v Čechách. Hráč č. 5 má, vzhledem k 

tréninkovým podmínkám, otevřenou cestu ke kvalitnímu vývoji.

Hráč č. 6

Rok narození 1990. Hraje v oddílu SKS Praha. V soutěži mladších dorostenců vstřelil 58 

branek (1,71 branky na zápas). Hráč byl během reprezentační přípravy kadetů z družstva 

vyřazen pro špatnou výkonnost. Úroveň výkonnosti potvrzuje i hodnocení dle Štoffana 

(1995), ve kterém na úvod sezóny dosáhl bonifikaci na 50 m –11,8 bodu a na 100 m – 24 

body. Průměrný čas na začátku sezóny na 50 m kraul byl 38,02 s (tab. 26) a na 100 m kraul 

1:30,1 s.
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Tabulka 26: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráč č. 6

         (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 6
Začátek 38,02 38,80 39,8 32,9 6,9

Konec 0 0 0 0 0

Hráč č. 7

Rok narození 1990. V Poháru ČSVP mladších dorostenců vstřelil za Fezko Strakonice 93 

branky a dosáhl průměru 2,66 branky na zápas. V I. lize dorostenců dosáhl 19 vstřelených 

branek (průměr 1,58 branky na zápas) a v I. lize mužů zaznamenal 5 branek (průměr 0,45 

branky na zápas). Zdá se, že hráč č. 7 ještě není fyzicky vyspělý. Prozatím je pro něj 

obtížené prosadit se v první lize dorostenců i v první lize mužů. S reprezentačním výběrem 

kadetů se zúčastnil obou mezinárodních turnajů, v kterých se mu nepodařilo vstřelit gól. 

Trenér o hráči č. 7 uvedl, že nevýhodou v osobních soubojích je jeho menší postava. Proti 

důrazné osobní obraně často ztrácel míč. Při hodnocení kondičních předpokladů dosáhl na 

prvním měřeném 50ti metrovém úseku bonifikaci v úvodu sezóny značně pod stanoveným 

limitem –10,2 a na konci sezóny – 6,8 bodu. Na 100 m kraul bylo hodnocení dle Štoffana 

(1995) obdobné - 10,1 bodu a – 5,9 bodu. 

Z obrázku 19 je vidět, že se hráč během sezóny kondičně mírně vylepšil. Úseky v závěru 

sezóny byl schopen plavat s menšími odchylkami než v úvodu sezóny, přesto je získaná 

křivka výkonů stále nevyrovnaná. Rozdíl mezi prvním (nejrychlejším) časem a 

nejpomalejším časem je 6,9 s na konci sezóny (na začátku to bylo jen 5,9 s). Hráč č. 7 se 

ale oproti prvnímu měření zlepšil na prvním úseku o 1,7 s. Průměrný čas na konci sezóny 

byl 34,94 s (jen o 0,87 s lepší než na začátku sezóny).
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Obrázek 19: Výsledky hráče č. 7 v testu 10x50 m kraul

Tabulka 27: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 7

          (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 7
Začátek 35,81 35,95 38,0 32,1 5,9

Konec 34,94 35,45 37,3 30,4 6,9

Kromě variačního rozpětí (zhoršení o 1 s) hráč č. 7 lehce vylepšil všechny hodnoty 

zaznamenané v tab. 27. Průměrný čas v závěru sezóny měl o 0,87 s lepší než v úvodu. 

Medián na začátku sezóny se lišil od průměru jen o 0,14 s a na konci sezóny o 0,51 s. 
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Obrázek 20: Výsledky hráče č. 7 v testu 4x100 m kraul

Křivky v grafu (viz obrázek 20) jsou svým průběhem hodně podobné. Na konci sezóny ale 

došlo u hráče č. 7 ke zlepšení. V průměrném čase se výkony vylepšily téměř o 5 s. 

Průměrný čas v závěru sezóny byl 1:10,3 s. Hráč č. 7 se na svůj věk jeví jako nevyzrálý, 

jeho útlá postava se příliš neshoduje s doporučeními pro vodního pólisty. Somatické 

předpoklady hráči č. 7 komplikují situace v osobních soubojích a částečně zapříčiňují nižší 

rychlost plavání v průběhu hry. 

Hráč č. 8

Ročník narození 1993. Za svůj oddíl KVP Přerov nastupoval v soutěžích mladších 

dorostenců a v I. lize mužů. V dorostenecké soutěži vstřelil 111 branek a dosáhl průměru 

2,78 branky na zápas a v tabulce střelců se umístil na 3. místě. V první lize zaznamenal 7 

branek s průměrem 0,32 branky na zápas. S reprezentačním družstvem kadetů se zúčastnil 

mezinárodního turnaje v Praze, ve kterém vstřelil 2 branky. V kvalifikaci na mistrovství 

Evropy kadetů neskóroval. Trenér hráče hodnotí pozitivně po stránce plavecké přípravy a 

schopnosti se prosadit ve hře. Bohužel velké problémy s chybami zaznamenával v obranné 

činnosti, také míčová technika je na nízké úrovni. V hodnoceném 50ti metrovém úseku se 

ve sledované sezóně výrazně zlepšil z bonifikace –7,8 bodů na +0,2 (28,9 s) v závěru 

sezóny. Obdobný výsledek jsme zaznamenali i na úseku 100 m. Bonifikace se zlepšila z 

–14,5 bodu na –1,2 bodu.
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Obrázek 21: Výsledky hráče č. 8 v testu 10x50 m kraul

Hráč č. 8 zaplaval na začátku sezóny průměrný čas na úsek 36,34 s. Na konci sezóny se 

zlepšil o 3,6 s. Hráč se během sezóny zlepšil na všech zaplavaných úsecích. Rozdíl mezi 

nejhorším a nejlepším úsekem na začátku sezóny byl 4,5 s a na konci sezóny 5,2 s. Je 

možné usuzovat na zlepšení v rychlostních parametrech a ve vztahu k variačnímu rozpětí 

se může jednat o neúměrně rychlý první úsek, po kterém se musel vyrovnávat 

s nepříznivým stavem organismu. Od sedmého úseku byl hráč č. 8 schopen se v úsecích 

zlepšovat (vytrvalostní schopnosti) viz obrázek 21.  

Tabulka 28: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 8

         (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 8
Začátek 36,34 36,90 37,4 32,9 4,5

Konec 32,71 33,45 34,1 28,9 5,2

Hráč č. 8 se zlepšil ve všech charakteristikách kromě variačního rozpětí. Na konci sezóny 

měl průměrný čas o 3,63 s lepší než na začátku. Rozdíl mediánu a průměru byl 0,56 s a na 

konci 0,74 s. Variační rozpětí bylo na konci sezóny o 0,7 s horší.
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Obrázek 22: Výsledky hráče č. 8 v testu 4x100 m kraul

Obdobně jako u testové situace na 10x50 m i na 4x100 m se hráč zlepšil, jeho průměrný 

čas v úvodu sezóny byl 1:24,7 s a na konci sezóny 1:11,4 s. Shodná byla také 

charakteristika rozdílu mezi nejrychlejším a nejpomalejším časem s menší hodnotou na 

počátku sledované sezóny a to 10,5 s. Na konci sezóny byl rozdíl mezi těmito úseky 11,5 s. 

Všechny měřené výkony v závěru ročního tréninkového cyklu však byly podstatně lepší 

než v úvodu. Může to být i jeden z důvodu většího variačního rozpětí (obr. 22). 

Hráč je nejmladší z výběru kadetů, je mu pouze 14 let. Na svůj věk podal v porovnání 

s ostatními hráči výběru výborné výkony. Hráče č. 8 hodnotíme jako velice nadějného. 

Bohužel v domácím oddílu nemůže hrát dorosteneckou soutěž, bylo by vhodné, aby přešel 

na hostování do jiného oddílu a tak se mohl více herně rozvíjet.

Hráč č. 9

Rok narození 1991. Hráč je členem oddílu UP Olomouc. V Poháru ČSVP mladších 

dorostenců vstřelil 82 branky (průměr 3,04 branky na zápas). V I. lize mužů skóroval 

jednou. Do užšího výběru kadetů na kvalifikaci v Makedonii nebyl vybrán. Na základě 

hodnocení Štoffana (1995) obdržel na 50ti metrovém úseku na začátku sezóny –4 body a 

na konci sezóny –7,6 bodu. Na 100 metrovém úseku se naopak zlepšil a z úvodních –11,1 

bodů na začátku sezóny dosáhl závěrečnou bonifikaci – 3,6 bodů.
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Obrázek 23: Výsledky hráče č. 9 v testu 10x50 m kraul

Z obrázku 23 vyplývá, že do čtvrtého úseku úvodního a závěrečného testování byl průběh 

shodný. V závěru sezóny poté v pátém úseku došlo k výraznému zhoršení, které následně 

v menších hodnotách pokračovalo až do konce testování. V úvodní testové situaci se sice 

také v pátém úseku hráč zhoršil, avšak méně výrazně, a poté dokázal své výkony postupně 

gradovat. Na začátku sezóny měl hráč č. 9 rozdíly mezi hraničními úseky 7,2 s. Na konci 

sezóny to bylo 9,6 s a všechny úseky byly zaplavané s horšími časy. Průměrný čas na úsek 

byl na začátku 36,11 s a na konci  sezóny 38,85 s.

Tabulka 29: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 9

          (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 9
Začátek 36,11 36,70 38,2 31,0 7,2

Konec 38,85 40,35 42,4 32,8 9,6

Hráč č. 9 měl na konci sezóny průměrný čas o 2,74 s horší než na začátku podobně jako 

variační rozpětí, které bylo horší o 2,4 s. Medián byl na začátku sezóny vyšší o 0,59 s a na 

konci sezóny o 1,5 s než průměrný čas (tab. 29).
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Obrázek 24: Výsledky hráče č. 9 v testu 4x100 m kraul

Obrázek 24 ukazuje, že v testu 4x100 m kraul se hráč č. 9 zlepšil. Rozdíl mezi nejlepším a 

nejhorším úsekem byl na začátku 14,7 s a na konci 11,4 s. Průměrný čas na začátku sezóny 

byl 1:23,2 s a na konci 1:13,3 s (zlepšení o 9,9 s). Pokud porovnáme výkony hráče č. 9 

v testech, dojdeme k závěru, že patří k hráčům s nižší výkonností. Zhoršení v testu 4x100 

m naznačuje, že hráč má nedostatečnou kondici a pravděpodobně i motivaci pro 

intenzivnější činnost. Testy nepřímo ukázaly oprávněnost rozhodnutí reprezentačního 

trenéra o nezařazení hráče č. 9 do užšího výběru hráčů pro kvalifikaci na mistrovství 

Evropy. 

Hráč č. 10

Rok narození 1990. Vodní pólo hraje v oddílu Spolchemie Ústí nad Labem. V Poháru 

ČSVP mladších dorostenců vstřelil 133 branky (2. místo v tabulce střelců a průměr 3,8 

branky na zápas) a v I. lize dorostenců skóroval 28krát a dosáhl průměru 1,4 branky na 

zápas. Při mezinárodním turnaji Memoriál J. Jackersona branku nevstřelil, na kvalifikaci 

na mistrovství Evropy kadetů vstřelil jednu branku. Hráč č. 10 byl hráčem základní sestavy 

reprezentačního družstva kadetů, přesto trenér hodnotí jeho fyzickou kondici jako 

nedostačující. Souvislost s nízkou úrovní kondičních předpokladů můžeme poté spatřovat 

ve faktu, že hráč byl častěji vylučovaným hráčem. V hodnocení dle Štoffana (1995) měl na 

50 m na začátku sezóny čas bodově ohodnocený –11,6 bodu a na konci – 9,2 bodu. Na 
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100m úseku měl hráč č. 10 čas, který odpovídal –18,9 bodu, na konci sezóny svůj čas 

podstatně  vylepšil a získal bonifikaci pouze – 7,8.

Obrázek 25: Výsledky hráče č. 10 v testu 10x50 m kraul

Při testování v úvodu sezóny měl hráč č. 10 (obr. 25) od třetího do pátého úseku značné 

problémy, projevující se ve zhoršených časech. Poté se hodnota jeho výkonů ustálila. 

Průměrný čas na jeden úsek byl u hráče 36,47 s, rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším 

úsekem poté 5,3 s. Testování v závěru sezóny sice mělo vyrovnanější průběh, přesto 

docházelo až po osmý úsek k poklesu výkonů. Na konci sezóny dokázal své časy zlepšit, 

ale i tak jeho rychlostně vytrvalostní schopnosti jsou na nižší úrovni, což je vidět i na 

vývoji křivky. Hráč měl průměrný čas na konci sezóny 34,76 s, rozdíl mezi nejlepším a 

nejhorším časem byl 5,2 s. 

Tabulka 30: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 10

         (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 10
Začátek 36,47 37,50 38,1 32,8 5,3

Konec 34,76 35,25 36,8 31,6 5,2
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s
)

Začátek sezóny

Konec sezóny

Hráč č. 10 měl na konci sezóny výkony lepší než na začátku, i když se variační rozpětí 

lišilo jen o 0,1 s. Aritmetický průměr časů měřených úseků byl na konci sledovaného 

ročního tréninkového cyklu lepší o 1,71 s. Medián byl na začátku sezóny o 1,03 s a na 

konci o 0,49 s vyšší než průměr. 

Obrázek 26: Výsledky hráče č. 10 v testu 4x100 m kraul

Z obrázku 26 je patrné, že se hráč zlepšil časově ve všech úsecích, ale pokud porovnáme 

rozdíly mezi nejrychlejším a nejpomalejším časem, dojdeme ke zjištění, že se hodnota 

variačního rozpětí zvětšila. Na začátku sezóny byl rozdíl 9,2 s a na konci sezóny 11,5 s. 

Rozhodně ale hráč během sezóny dosáhl velkého kondičního zlepšení, nejvýrazněji se to 

projevilo na prvním úseku. Hráč č. 10 zde zaznamenal zlepšení o 11,1 s. Průměrný čas na 

začátku sezóny byl 1:23,2 s, na konci sezóny 1:13,6 s. Grafická znázornění na obr. 25 i 26 

ukazují, že výkonnost hráče č. 10 stoupla, v porovnání s jinými hráči v družstvu se stále 

pohybuje na nižší kondiční úrovni. 

Hráč č. 11

Rok narození 1990. Hráč je členem oddílu Stepp Praha. V soutěži mladších dorostenců dal 

39 branek a dosáhl průměru 1,26 branky na zápas. V hodnocení Štoffana  (1995) dosáhl na 

50 m úseku –12 bodů a na 100 m úseku –26,7 bodu. Z reprezentace byl vyřazen. 
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Tabulka 31: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráč č. 11

                      (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 11
Začátek 36,72 37,30 38,1 33,0 5,1

Konec 0 0 0 0 0

Hráč č. 11 měl rozdíl mezi mediánem a aritmetickým průměrem 0, 58 s a variační rozpětí 

bylo 5,1 s. Hodnoty popisné statistiky se nevyznačují větší odchylkou od hodnot získaných 

u jiných sledovaných hráčů, je však nutné přihlédnout k hodnotám absolutním a jejich 

výkonnostní úrovni (viz bodové hodnocení podle Štoffana, které naznačuje nedostatečnost 

hráče č. 11 pro účely reprezentace).

Hráč č. 12

Rok narození 1989. Hráč je členem oddílu Stepp Praha. V soutěži I. liga dorostenců 

hostuje za oddíl SKS Praha. V soutěži dorostenců vstřelil 40 branek a dosáhl průměru 4 

branky na zápas, v I. lize mužů skóroval 39krát s průměrem 1,23 branky na zápas. 

S reprezentačním výběrem mužů byl na kvalifikaci na mistrovství Evropy „B“ mužů 

v Dánsku, zde se střelecky neprosadil. Trenér reprezentačního výběru mužů o něm napsal, 

že byl během turnaje nervózní, což zapříčinilo časté chyby v přihrávkách. Dále zdůraznil 

nutnost zlepšení v některých dovednostech hráče vodního póla např. ve výšlapech. 

S kadetskou reprezentací se zúčastnil přípravného turnaje Memoriál J. Jackersona. 

V průběhu turnaje vstřelil 7 gólů a na kvalifikaci na mistrovství Evropy kadetů byl hráč č. 

12 jmenován kapitánem družstva, vstřelil 14 branek. Trenér družstva kadetů hráče č. 12 

hodnotil jako nejlepšího hráče družstva. Vyzdvihl jeho všestrannost, schopnost se prosadit 

ve hře a jeho obranou činnost. Přesto jeho výkon při zápasech musí ještě vyzrát a to 

především v momentech zakončování útočných akcí.

Při srovnání časů hráče s požadavky navrženými Štoffanem byl hráč č. 12 na 50 m kraul na 

začátku sezóny  hodnocen -4 body a na konci sezóny dokonce – 4,8 bodu. Na 100 m úseku 

se bodové hodnocení kvantifikovalo na –4,1 bodu resp. na – 2,8 bodu. Na sportovně 

lékařské prohlídce dosáhl hráč č. 12 u ventilace plic podprůměrný výkon, naopak lepších 
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výsledků dosáhl u maximální spotřeby kyslíku. 

Obrázek 27: Výsledky hráče č. 12 v testu 10x50 m kraul

Z obrázku 27 je patrné, že hráč na konci sezóny své časy o mnoho nezlepšil. Průběh křivky 

na konci sezóny je vyrovnanější než na počátku ročního tréninkového cyklu přesto, že 

první úsek měření byl o 0,4 s horší (obr. 27). V úvodu sezóny dosáhl průměrný čas 33,16 s 

a na konci sezóny 32,72 s. Rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším časem byl v úvodu 

sezóny 6,2 s a na konci sezóny 4,5 s. Při zhodnocení výkonů obou měření je znatelný 

částečný posun. Při porovnání s ostatními hráči jsou jeho výsledky nevýrazné. 

V hodnocení je také nutno přihlédnout k jeho věku. Hráč č. 12 patří mezi nejstarší hráče 

reprezentace kadetů, z tohoto důvodu by se u něho očekávaly lepší výsledky. 

Tabulka 32: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráč č. 12

           (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 12
Začátek 33,16 34,00 35,2 29,0 6,2

Konec 32,79 33,10 33,9 29,4 4,5

29

30,1

33,8
34,2

35,2

34 34 34
33,3

34

29,4

32,2
32,8

32,4
32,9
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33,8 33,9

33,3
33,9

28
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42
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č
a
s
 (

s
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Začátek sezóny Konec sezóny
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01:04,1

01:11,5
01:13,0

01:16,2

01:02,8

01:08,5

01:12,4 01:13,0

00:57,0

01:05,6

01:14,3

01:22,9

01:31,6

01:40,2

1 2 3 4číslo úseku

č
a
s
 (

s
)

Začátek sezóny

Konec sezóny

Průměrné časy výkonů v obou testovacích měření byly s minimálním rozdílem. Rozdíl 

mezi průměrem na začátku a na konci sezóny byl 0,37 s. Rozdíl variačního rozpětí se snížil 

o 1,7 s. Medián byl na začátku sezóny o 0,84 s vyšší a na konci sezóny o 0,31 s než průměr 

časů (tab. 32).

Obrázek 28: Výsledky hráče č. 12 v testu 4x100 m kraul

Křivky v grafu zaznamenávající průběh testů na 4x100 m (viz obrázek 28) opět ukazují, že 

se hráč příliš časově nezlepšil. Zdá se, že průběh křivky na konci sezóny, je nepatrně 

stabilnější. Průměrný čas na začátku ročního tréninkového cyklu byl 1:11,2 s, na konci 

1:09,2 s. Rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším časem byl na začátku sezóny 12,1 s a 

na konci sezóny 10,2 s. Podle hodnocení trenéra hrál hráč č. 12 na kvalifikaci nejlépe. 

Měření ale odhalila značné rezervy v jeho výkonnosti. Když na sobě bude hráč intenzivněji 

pracovat a zlepší své tréninkové úsilí, do budoucna je jistě velkým příslibem pro mužskou 

reprezentaci.

Hráč č. 13

Rok narození 1991. Startuje za oddíl Kometa Brno. Účastnil Poháru ČSVP mladších 

dorostenců (vstřelil 87 branek a dosáhl průměru 2,35 branky na zápas). Celkově se oddíl 

Kometa Brno v letošní sezóně umístil na 3. místě. Nastupoval také v II. lize mužů, v této 

soutěži počet vstřelených branek zaznamenáván nebyl. S reprezentačním družstvem kadetů 

odehrál turnaj v Praze i kvalifikaci na mistrovství Evropy kadetů, neskóroval. V hodnocení 
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Štoffana (1995) měl hráč č. 13 na 50m úseku bonifikaci –4 body a na konci sezóny –3,2 

bodu. Na 100m úseku dosáhl hodnocení na začátku sezóny – 4,2 bodu a na konci sezóny se 

zlepšil na hodnocení – 2,5 bodu. 

Obrázek 29: Výsledky hráče č. 13 v testu 10x50 m kraul

Hráč měl na začátku sezóny průměrný čas na jeden 50m úsek 33,42 s a na konci sezóny 

33,03 s. Rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším časem na začátku sezóny byl 4,24 s a 

na konci sezóny 3,90 s. Naznačené výsledky i grafické zpracování zaznamenávají jen 

nepatrný výkonnostní posun, při detailnějším rozboru doprovázený vyrovnanějším 

průběhem. Při testování v závěru sezóny zaznamenal hráč č. 13 kvalitněji plavané úseky 

v první části, naopak úseky v druhé části testové situace byly spíše horší než v úvodu 

sezony. 

Tabulka 33: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 13

                     (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 13
Začátek 33,42 33,75 35,2 31,0 4,2

Konec 33,03 33,35 34,5 30,6 3,9

31
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34 33,7
34,1 33,8
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33 33

30,6 30,9

32,6 32,9
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32,8
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Začátek sezóny Konec sezóny
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01:08,2
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s
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Tabulka 33 zaznamenává rozdíl mezi průměrným časem na začátku a na konci sezóny 0,39 

s a rozdíl variačního rozpětí 0,34 s ve prospěch měření v závěru roční přípravy. O 0,33 s 

byl vyšší medián než průměrný čas na začátku sezóny, na konci sezóny byla hodnota    

0,32 s.

Obrázek 30: Výsledky hráče č. 13 v testu 4x100 m kraul

Obrázek 30 názorně ukazuje, že ani v tomto testu se hráč č. 13 podstatně nezlepšil, spíše 

lze konstatovat mírné zhoršení. První úsek sice zaplaval o něco lépe, ale hned na druhém 

úseku se zhoršil o 2,2 s. Poslední dva úseky byl totožné v obou měřeních. Průměrný čas na 

začátku sezóny měl hráč č. 13 za 1:13,1 s a rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším 

úsekem byl 10,9 s. Na konci sezóny byl jeho průměrný čas o 0,2 s horší než při prvním 

měření a rozdíl mezi úseky činil 12,6 s. 

Z výsledků vyplývá, že se hráč během sezóny téměř vůbec nezlepšil, jeho časy se lišily 

minimálně. Dobré hodnocení má hráč č. 13 při porovnání první úseků (nejlepších časů) se 

stanovenými časy dle Štoffana (1995). Získaná bodová hodnocení patřila spíše k lepším ve 

skupině sledovaných kadetů. Je otázkou zda stagnace kondiční výkonnosti nebude 

zpomalovat celkový výkonnostní růst jedince v následných tréninkových sezónách. 
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Hráč č. 14

Rok narození 1989. S oddílem Spolchemie Ústí nad Labem získal v soutěži I. liga 

dorostenců celkově 2. místo a nastřílel 36 branek (průměr 1,8 branky na zápas). V soutěži 

mužů se hráčův domovský oddíl umístil na třetím místě. Hráč č. 14 dal 3 branky (průměr 

0,25 branky na zápas). Na Memoriálu J. Jackersona i na kvalifikaci na mistrovství Evropy 

kadetů branku nevstřelil. Na začátku sezóny měl hráč č. 14 na 50ti metrovém úseku 

kvantifikaci podle Štoffana (1995) –9,6 bodu a na konci sezóny –7,8 bodu. Na 100m úseku 

dosáhl v úvodu sezóny nízké bodové hodnocení -16 bodů a v závěru sezóny však 

zaznamenal výkonnostní posun na - 8,6 bodu. Ve výsledcích sportovní lékařské prohlídky 

dosáhl hráč č. 14 velice dobré hodnoty VO2 max a to 61,8 ml/min/kg, naopak hodnota 

dosažené ventilace plic byla spíše podprůměrná. Hráč měl poměrně vysokou hodnotu 

tepové frekvence v ANP, ta činila 171 tepů za minutu oproti ostatním lékařsky testovaným 

hráčům.

Obrázek 31: Výsledky hráče č. 14 v testu 10x50 m kraul

Z obrázku 31 vyplývá, že hráč měl lepší a vyrovnanější výkony na začátku sezóny, kromě 

prvního a posledního úseku, které jediné byly lepší v závěru ročního tréninkového cyklu. 

Průměrný čas na začátku sezóny byl 35,83 s a na konci sezóny 36,49 s. Rozdíl mezi 

nejrychlejším a nejpomalejším úsekem byl na začátku sezóny 6 s a na konci sezóny 9 s. 

Zjištěné hodnoty potvrzují zhoršení ve výstupním testování. 
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Tabulka 34: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 14

                      (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 14
Začátek 35,83 36,55 37,8 31,8 6,0

Konec 36,49 37,20 39,9 30,9 9,0

Hráč č. 14 se kromě minimální hodnoty tj. nejlepšího času na konci sezóny v ostatních 

sledovaných položkách zhoršil. Průměrný čas byl horší o 0,66 s a variační rozpětí dokonce 

o 3 s. Na začátku sezóny i na konci sezóny měl hráč hodnotu mediánu ve srovnání s 

aritmetický průměrem přibližně o 0,72 s vyšší.

Obrázek 32: Výsledky hráče č. 14 v testu 4x100 m kraul

V testu 4x100 m kraul dosáhl hráč č. 14 na začátku sezóny průměrný čas 1:24,4 s a rozdíl 

mezi nejlepším a nejhorším úsekem byl 14,1 s. Na konci sezóny měl průměrný čas 1:14,6 

s, což představuje zlepšení o 9,8 s. Rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším úsekem byl 

11,4 s. Celkově bychom hráče č. 14 zařadili do skupiny kadetů s horší výkonnostní úrovní.
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Hráč č. 15

Ročník narození 1989. Je členem oddílu TJ Tábor. V I. lize dorostenců dal 50 branek a 

dosáhl průměru 2,5 branky na zápas. Jiné soutěže se neúčastnil. Byl nominován do užšího 

výběru reprezentace kadetů pro turnaj Memoriál J. Jackersona (vstřelil 2 branky) i na 

kvalifikaci na mistrovství Evropy kadetů (1 branka). Trenér zhodnotil výkon hráče č. 15 

jako velmi slabý. Byl bezradný při střelbě a měl špatný přehled v obraně. Při hodnocení 

dosažených časů podle Štoffana (1995) byl hráč č. 15 hodnocen na 50ti metrovém úseku 

v úvodu sezóny –13 body a na konci sezóny – 6,8 bodu. Na 100m úseku zaznamenal 

hodnocení      – 15,3 bodu na začátku sezóny a na konci ročního tréninkového cyklu – 6,7 

bodu. V obou případech lze konstatovat výrazné zlepšení. Na sportovní lékařské prohlídce 

měl hráč anaerobní práh stanoven při tepové frekvenci 168 tepů za minutu. Výsledky 

minutové ventilace plic (140,6 l/min) a maximální spotřeby kyslíku (50,4 ml/min/kg) 

vykazovaly průměrné hodnoty. 

Obrázek 33: Výsledky hráče č. 15 v testu 10x50 m kraul

Na začátku sezóny dosáhl hráč č. 15 v testování horší výkony, byly však více vyrovnané. 

Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším časem činil 6,1 s a jeho průměrný čas byl 37,85 s. Na 

konci sezóny jsou z obrázku 33 pozorovatelné jisté časové výkyvy. Variační rozpětí bylo 

sice 6,5 s, ale průměrný čas byl o 3,13 s lepší.
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Tabulka 35: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 15

                     (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 15
Začátek 37,85 38,50 39,6 33,5 6,1

Konec 34,72 35,30 36,9 30,4 6,5

Rozdíl mezi průměrnými časy na začátku a na konci sezóny byl 3,13 s, ale variační rozpětí 

se zhoršilo oproti úvodu sezóny o 0,4 s. Medián byl vzhledem k průměrnému času o 0,65 

s vyšší na začátku sezóny a na konci sezóny byl vyšší o 0,58 s (tab. 35).

Obrázek 34: Výsledky hráče č. 15 v testu 4x100 m kraul

Obrázek 34 demonstruje podstatné zlepšení hráče č. 15 i v testu 4x100 m. Na začátku 

sezóny měl průměrný čas na úsek 1:23,8 s a na konci sezóny 1:10,7 s. Rozdíl mezi 

nejlepším a nejhorším časem byl na začátku ročního tréninkového cyklu 15,9 s a na konci 

sezóny poklesl na 9,3 s. V tomto reprezentačním výběru kadetů je hráč č. 15 veden jako 

průměrný hráč. Podstatné je, zda bude v následujících sezónách využívat své tréninkové 

píle a jeho výkonnost bude mít i nadále vzrůstající tendenci. 
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Hráč č. 16

Rok narození 1990. Hráč č. 16 hraje na postu brankáře, jeho mateřský oddíl je SKS Praha. 

V Poháru mladších dorostenců má průměr 6,76 inkasovaných branek na zápas a v I. lize 

dorostenců 8,45 inkasovaných branek na zápas. Na turnaji Memoriál J. Jackersona měl 

hráč č. 16 průměr 10 obdržených branek na zápas. V kvalifikaci na mistrovství Evropy 

kadetů nechytal, byl na střídačce jako druhý brankář. V hodnocení časů dle Štoffana 

(1995) byl hráč č. 16 na 50m úseku v úvodu sezóny bonifikován -9,4 bodu a na konci 

sezóny -7,8 bodu. Na 100m úseku zaplaval výkony hodnocené bodově –21,6 na začátku 

sezóny a na konci sezóny – 25,8 bodu. Na 100m úseku zaplaval druhý nejhorší čas 

reprezentačního družstva kadetů.

Obrázek 35: Výsledky hráče č. 16 v testu 10x50 m kraul

Z obrázku 35 je vidět, že časy na začátku sezóny jsou téměř shodné s časy na konci 

sezóny. Z křivky označující výsledky na konci sezóny lze vyčíst, že do 4. úseku jsou časy 

nepatrně lepší, 5-7. úsek časově stejný s křivkou na začátku sezóny, ale v 9-10. úseku se 

hráč č. 16 na konci sezóny výrazně zhoršil. Průměrný čas na úsek na začátku sezóny byl 

37,6 s a na konci sezóny 38,0 s. Rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším úsekem činil 

na začátku sezóny 6,5 s a na konci sezóny 7,6 s.
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Tabulka 36: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráč č. 16

                     (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 16
Začátek 37,62 38,00 40,2 33,7 6,5

Konec 38,00 39,20 40,5 32,9 7,6

Za tabulky vyplývá, že hráč č. 16 měl uvedené hodnoty lepší na začátku sezóny. Výjimka 

je minimální hodnota, která byla na konci sezóny lepší o 0,8 s oproti úvodu sezóny. Rozdíl 

v průměrných časech činil 0,38 s a variační rozpětí bylo na konci roční přípravy o 1,1 

s horší. Na začátku sezóny měl medián hodnotu o 0,38 s vyšší než průměrný čas, na konci 

sezóny se tato hodnota zvýšila na rozdíl 1,2 s. 

Obrázek 36: Výsledky hráče č. 16 v testu 4x100 m kraul

Hráč č. 16 měl v testu 4x100 m kraul nejhorší výkony ze všech hráčů kadetské 

reprezentace. I když jde o brankáře, jsou takovéto výkony neakceptovatelné. Jeho 

průměrný čas na úsek na začátku sezóny byl 1:32,8 s a na konci sezóny 1:35,5 s. Rozdíl 

mezi nejrychlejším a nejpomalejším časem byl na začátku sezóny 10,4 s a na konci sezóny 

5,9 s. Plavecká výkonnost hráče č. 16 je velmi slabá a negativně se projevuje v průběhu 

hry při činnostech brankáře v dvoumetrovém území resp. na vlastní polovině hřiště.  
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Hráč č. 17

Rok narození 1991. Hráč č. 17 je brankář v oddílu Fezko Strakonice. V Poháru mladších 

dorostenců měl průměr obdržených branek 5,71 na zápas a v I. lize dorostenců 8,45 

obdržených branek na zápas. V I. lize dorostenců dosáhl stejného průměru jako hráč č. 16. 

Lepších průměrů dosáhli v soutěži jen dva brankáři z jiných družstev. Do I. ligy mužů 

nastoupil, ale pokud se tak stalo, byl většinou náhradníkem. Na mezinárodní turnaje se 

trenér reprezentace rozhodl nominovat  brankáře, který ho svými výkony v I. lize 

dorostenců během ročního cyklu zaujal více. Z hodnocení uvedeném níže vyplývá, že 

brankář č. 17 byl vyřazen z užšího výběru oprávněně. Jeho plavecká výkonnost byla na 

začátků sezóny dobrá, ale na konci sezóny je vidět značný pokles. Dle Štoffana měl hráč č. 

17 na 50m úseku hodnocení na začátku sezóny čas +1,6 bodu, na konci sezóny se zhoršil 

na + 0,2 bodu. 100m úsek byl u hráče bonifikován na začátku sezóny –2,3 bodu a na konci 

sezóny –11,5 bodu.

Obrázek 37: Výsledky hráče č. 17 v testu 10x50 m kraul

Křivka na konci sezóny (obr. 37) je výrazně horší než na počátku sledování. Hráč č. 17 měl 

průměrný čas na začátku sezóny 33,29 s a rozdíl mezi nejlepším a nejhorším úsekem 3,8 s. 

Zaznamenaný výsledek byl hodnocen kladně. Na konci sezóny však došlo ke zhoršení 

výkonnosti, průměrný čas byl zaznamenán 36,67 s a rozdíl mezi nejrychlejším a 

nejpomalejším časem byl 6,7 s. 
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Tabulka 36: Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti u hráče č. 17

                      (test 10x50 m kraul)

Hráč Sezóna
Aritmetický 

průměr
(s)

Medián

(s)

Max. 
hodnota

(s)

Min. 
hodnota

(s)

Variační 
rozpětí

(s)

č. 17
Začátek 33,29 33,50 35,0 31,2 3,8

Konec 36,67 37,45 38,6 31,9 6,7

Hráč č. 17 (brankář) měl na začátku sezóny výkony výrazně lepší než na konci sezóny. 

Rozdíl aritmetického průměru na začátku a na konci byl ve prospěch úvodního měření      

3, 38 s. Medián byl na začátku sezóny o 0,21 s vyšší než průměrný čas a na konci sezóny 

vyšší o 0,78 s. Variační rozpětí bylo na konci ročního cyklu horší o 2,9 s.

Obrázek 38: Výsledky hráče č. 17 v testu 4x100 m kraul

Konec sezóny je u hráče č. 17 v testu 4x100 m také výrazně horší než na počátku sezóny. 

Je zajímavé, že na konci sezóny zaplaval nejlepší čas na posledním úseku. Můžeme se 

domnívat na nízkou motivační úroveň hráče č. 17 k tomuto testu (odlišný průběh křivek 

oproti ostatním hráčům družstva) a k tréninkové nebo reprezentační činnosti v průběhu 

roční sezóny. Je možné, že výstupní měření bylo ovlivněno vyřazením hráče 

z reprezentace. Nedomníváme se, že hráč č. 17 je neperspektivní brankář. Své místo 

v reprezentaci však bude muset obhájit výkonnostním růstem a výsledky (obdobně 

v následujících sezónách i ve svém domácím oddílu při postupu do kategorie mužů). 
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6. DISKUSE

V diplomové práci jsme se pokusili analyzovat současný stav reprezentačního družstva 

kadetů ve vodním pólu. Předmětem našeho sledování se stala kondičně plavecká 

výkonnost mladých reprezentantů v ročním tréninkovém cyklu, jehož obsah byl podřízen 

vrcholu sezóny - kvalifikaci na mistrovství Evropy kadetů konané 9. - 13. 5. 2007. 

V České republice v současnosti neexistuje žádná studie nebo šetření obdobného 

charakteru nebo obsahu s problematikou vodního póla. Práce, dostupné a zkoumající vodní 

pólo, se ve většině zaměřují na rozbor utkání z hlediska herních činností jednotlivce nebo 

herních systémů. Existují také práce teoretického typu se zaměřením na historii vodního 

póla nebo didakticko technickou činnost hráče nebo družstva. Tréninkový proces ve 

vodním pólu však zůstával mimo zájem zkoumání. 

Při přípravných procedurách a ve fázi studia literárních zdrojů jsme se také museli 

vyrovnávat s dalším problémem. Teoretické zázemí pro vodní pólo je velmi omezené a ve 

většině případů i značně zastaralé. Přestože je možné ve starších publikacích nalézt 

zajímavé informace, nedá se však opomenout, že vývoj nelze zastavit. Co bylo před 

dvaceti či padesáti lety vrcholem poznání, nemusí být dnes zcela adekvátní současné 

situaci nebo požadavkům. Suplujícím zdrojem v dnešní době mohou být internetové 

stránky, které ve vodním pólu mají především klubový charakter. Seriózních studií lze 

nalézt nemnoho.    

Cílem naší práce bylo zjistit plaveckou výkonnost na počátku sezóny a porovnat ji s 

naměřenými hodnotami plavecké výkonnosti krátce před vrcholem sezóny. Sledovaný 

soubor byl v úvodu měření v rozsahu 17 hráčů. Zajímalo nás, zda použité testy 

v opakovaných měřeních budou mít vypovídající hodnotu, zda naznačí gradaci výkonnosti 

hráčů před blížícím se vrcholem sezóny a zda bude možné nalézt další souvislosti. Zaujala 

nás velká nevyrovnanost ve výkonech jednotlivců, ale i hráčů mezi sebou. Z útočných 

činností jednotlivce jsme k základnímu sledování výkonnosti hráčů přiřadili vyhledané 

údaje ze střelby v utkáních. V průběhu zpracování dat jsme pracovali s absolutními 

hodnotami a s hodnotami charakteristik míry centrální tendence. Vše jsme přehledně 

zpracovali tabelačně a graficky, s doprovodným hodnotícím popisem.
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Struktura zkoumaného reprezentačního družstva kadetů souvisela ve velké míře 

s úspěšnými oddíly vodního póla, které se u nás prosazují v dorosteneckých soutěžích. 

Někteří hráči nastupují i ve vyšších soutěžích dospělých. Problém shledáváme v situaci, 

jestliže oddíl neobsazuje dorostenecké soutěže (např. Přerov, Olomouc, Tábor) a mladí 

nepřipravení hráči hrají pouze s dospělými. V mnohých případech může být výsledek spíše 

demotivující. 

Na základě zpráv z reprezentačních akcí s aktuálním hodnocením hráčů a družstva jako 

celku jsme vysledovali shodu reprezentačních trenérů v problematice plavecké výkonnosti. 

Převážná většina kadetů má problémy s kondiční složkou výkonu. Naše roční šetření 

potvrdilo, že jejich náhled je víceméně správný. Trenéři jsou mnohdy nuceni na 

reprezentačních srazech suplovat práci klubových trenérů. Největším problémem je 

plavecká kondice a nezkušenost hráčů v práci s míčem a osobních soubojích, plynoucí 

z malého počtu mezinárodních zápasů jak na klubové, tak na reprezentační úrovni. 

Vzhledem k finanční situaci se reprezentační soustředění omezují většinou pouze na 

víkendové srazy v České republice. Jedinou příležitostí pro trenéry, při které mohli 

vyzkoušet, jak jejich svěřenci obstojí v mezinárodní konkurenci, byl mezinárodní turnaj 

Memoriál J. Jackersona v Praze. 

Dosažené výsledky a účast na mezinárodních akcích odpovídají nedostatečné přípravě. 

Česká republika se na kvalifikaci na mistrovství Evropy kadetů, která se konala 9. - 13. 5. 

2007 ve Skopje, umístila na pátém místě ze šesti účastníků. Na mistrovství Evropy Česká 

republika nepostoupila. 

Základem pro naší diagnostiku se staly dvě testové situace – 10x50 m kraul a 4x100 m 

kraul, se zjišťováním výkonu v podobě dosaženého času v každém úseku. Výsledky jsme 

podrobili posouzení z několika pohledů. Základním hodnocením byl pro nás individuální 

záznam vstupního a výstupního měření se základním statistickým zpracováním. 

Zpracované záznamy hráčů, až na výjimky, zaznamenávaly výkonnostní posun ve druhém 

výstupním měření, více znatelný byl registrován v testu 4x100 m. V úvodním měření jsou 

časové křivky hráčů velmi nevyrovnané. Hráči mají problémy s udržením rychlosti plavání 

a vhodného tempa. Pouze tři hráči byli schopni zaplavat relativně konstantní časy. Zlepšení 

v konci sezóny bylo možné vidět nejen v kvalitnějších časech, ale i v příznivějším průběhu 

testů z hlediska rovnoměrnosti výkonů a v přiblížení se minimálním a maximálním 



101

hodnotám výkonu. Z tohoto náhledu bychom mohli být víceméně spokojeni. Hráči se 

zlepšili. Výkonnostní posun byl zaznamenán především na opakovaných stometrových 

úsecích. Velká část hráčů zaplavala téměř všechny úseky do času 1:21,2 s, jež byl na 

začátku sezóny průměrný čas na úsek pro celé družstvo. Jen jediný hráč byl schopen 

zaplavat jednotlivé úseky na 4x100 m do 1:05,0 s. U některých kadetů bylo možné shledat 

výkony v testech bez výraznějšího posunu (více v testu 10x50 m), u výjimek došlo i ke 

zhoršení výkonů. Domníváme se, že se v těchto případech mohly při testových situacích 

negativně projevit individuální zdravotní indispozice nebo ztráta motivace.

Jisté rozčarování nad výkonností českých kadetů přineslo hodnocení vstupního úseku 

použitých testů s doporučeními pro slovenskou reprezentaci. Zde se velmi výrazně ukázala 

místy až propastná rozdílnost ve výkonnosti našich a slovenských reprezentantů. Limity, 

které na Slovensku běžně plní hráči výběru, se u nás podařilo zaplavat pouze zlomku 

testovaných. Na trati padesát metrů kraul dosáhl plusového hodnocení pouze jeden hráč a 

jeden brankář našeho družstva kadetů, na dvojnásobné plavecké trati už nebyl žádný 

z českých kadetů hodnocen plusovou hodnotou (záporná hodnota značí nižší výkonnost). 

Při výstupním měření, i přes četná zlepšení výkonů hráčů, se do plusových hodnot na 

padesátimetrovém úseku dostali tři hráči a na stometrovém úseku dva hráči. V průběhu 

sezóny byli, v důsledku nízké výkonnosti, vyřazeni z výběru dva hráči. 

Ze statistických charakteristik centrální tendence a rozptýlenosti jsou z hlediska výkonnosti 

zajímavé hodnoty variačního rozpětí. Pro možnost posouzení družstva jako celku jsme si 

dosažené hodnoty variačního rozpětí v testu 10x50 m rozdělili do čtyř pomocných skupin 

(variační rozpětí 3,5-4,5 s; 4,6-5,5 s; 5,6-6,5 s a 6,6 s a více), do kterých jsme dosazovali 

hráče, splňující kritérium dané skupiny z hlediska rozpětí. Nízké hodnoty variačního 

rozpětí při vysoké úrovní absolutních hodnot opakovaných výkonů ukazují na kvalitní 

předpoklady zjišťované kondiční schopnosti. V úvodu sezóny na základě výsledků bylo 

více hráčů zařazeno do posledních dvou skupin s vyššími hodnotami variačního rozpětí. 

Výsledky výstupního testování také zařadily větší část hráčů do skupin 5,6-6,5 s a 6,6 s a 

více, ale poměr byl více vyrovnán, nebereme-li v úvahu vyřazení dvou hráčů 

z reprezentace. 

Doplněním výkonnostní úrovně hráčů družstva kadetů měla být i realizace lékařského 

vyšetření. Musíme konstatovat, že se nepodařilo lékařské vyšetření realizovat u všech 
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reprezentantů. Výsledky sportovní lékařské prohlídky ukazují, že pětice vyšetřených 

reprezentantů v mnoha sledovaných parametrech nepřevyšuje běžnou populaci. Ojediněle 

byly u některých hráčů zaznamenány uspokojivé hodnoty. Testování se zúčastnil i hráč č. 

12, který je reprezentačními trenéry považován za jednoho z nejlepších hráčů družstva a je 

kapitánem, ale ani on fyziologicky nepřevyšoval zbylé vyšetřované hráče.  

Při sumarizaci počtu vstřelených branek u jednotlivých hráčů a při vyhodnocování 

kondiční připravenosti, jsme došli k závěru, že vliv plavecké kondice na počet vstřelených 

branek v soutěžích ČSVP, nelze jednoznačně uvést do přímého vztahu. Plavecká kondice 

nezaručí kvalitní střelbu hráče. Lze ale s velkou pravděpodobností uvažovat o tom, že čím 

lépe bude hráč kondičně a plavecky připraven, tím má větší předpoklad k tomu, aby se stal 

dobrým střelcem.

Závěrečnou částí diplomové práce bylo individuální hodnocení hráčů, doplněné pro 

přehlednost graficky a tabelačně. Nejlépe se nám v šetření jevili hráči č. 2, č. 3, č. 5, č. 8 a 

č. 12. Uvedení hráči prokázali v průběhu sezóny zlepšení výkonnosti a někteří výrazněji 

promluvili do tabulek střelců.

Hráč č. 2 se jako jediný dokázal v průběhu sezóny udržet v plusových hodnotách na 50 m 

kraul a na konci sezóny se zlepšit na 100 m kraul na čas 1:02,2 s, který znamenal 1,8 bodu 

dle hodnocení Štoffana. V soutěžích ČSVP hrál Pohár ČSVP ml.dorostenců (77 branek 

s průměrem 3,08 branky na zápas) a I. ligu dorostenců (26 branek a 1,3 branky na zápas). 

Hráč má stabilně kvalitní plaveckou výkonnost. Očekávali jsme od něj výraznější 

prosazení se do tabulek střelců a do sestavy pro první ligu mužů, kde nastupoval pouze 

sporadicky.

Hráč č. 3 prokázal velké zlepšení plavecké výkonnosti, když na 100 m kraul na konci 

sezóny zaplaval čas 0:57,3 s , který je hodnocen 2,7 bodu dle Štoffana. V lize dorostu hráč 

vstřelil 67 branek a dosáhl průměru 4,79 branky na zápas. V I. lize mužů vstřelil 81 branek 

s průměrem 2,38 branky na zápas. Hráč je členem reprezentačního výběru mužů. Ve 

sledované sezóně se účastnil s družstvem mužů kvalifikace na mistrovství Evropy „B“ a 

v turnaji dal 3 branky. Během přípravného turnaje Memoriál J. Jackersona skóroval 9krát a 

na kvalifikaci kadetů na mistrovství Evropy 15krát. Hráče č. 3 můžeme, z našeho pohledu, 

označit jako jednoznačně nejlepšího a nejvšestrannějšího z výběru. Svoji výbornou kondici 
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dokáže podpořit kvalitní střelbou. Tento hráč je velkým příslibem pro české vodní pólo.

Hráč č. 5 výrazněji zapracoval na své plavecké výkonnosti. Dokázal vylepšit dosahované 

časy a ustálit výkonnostní křivku v testu 10x50 m. Stále se však pohybuje, dle hodnocení 

Štoffana, v záporných hodnotách. V soutěži mladších dorostenců se stal nejlepším střelcem 

se 142 brankami při průměru 4,06 branky na zápas, v I. lize dorostenců byl na 2. místě 

v tabulce střelců (64 branek a průměr 3,2 branky na zápas). Za oddíl Fezko Strakonice 

nastoupil také v I. lize mužů bez výraznějšího úspěchu.

Hráč č. 8 je nejmladším hráčem výběru, přesto se dokázal prosadit mezi nejlepší hráče. 

V průběhu sezóny se dokázal obdivuhodně zlepšit. Na konci sezóny zaplaval čas na 50 m 

kraul 28,9 s a tím se bodově posunul do kladných hodnot Štoffanova hodnocení. Na 100 m 

kraul měl na začátku sezóny čas 1:18,5 s, což je – 14,5 bodu a na konci sezóny 1:05,2 s. 

Tímto časem si polepšil o 13,5 bodu na hodnotu - 1,2 bodu. Za oddíl KVP Přerov 

nastupoval v soutěžích mladších dorostenců a v I. lize mužů. V mladším dorostu vstřelil 

111 branek a dosáhl průměru 2,78 branky na zápas a v tabulce střelců se umístil na 3. 

místě. V první lize mužů zaznamenal 7 branek s průměrem 0,32 branky na zápas, což 

můžeme při jeho věku považovat za vynikající výsledek.

Hráč č. 12 neprokázal patřičnou plaveckou kondici. Očekávali jsme, že nevýrazné 

výsledky z prvního měření vylepší. Zlepšil se pouze na trati 100 m na hodnotu 1:02,8 s, 

což podle Štoffana odpovídá – 2, 8 bodu. Na 50 m kraul se dokonce zhoršil. Domníváme 

se, že hráčova plavecká výkonnost by mohla být na vyšší úrovni. Zdá se, jakoby měření 

motivačně plně neakceptoval. V soutěži dorostenců vstřelil 40 branek a dosáhl průměru 4 

branky na zápas, v I. lize mužů 39 branek s průměrem 1,23 branky na zápas, při kvalifikaci 

na mistrovství Evropy kadetů byl hráč č. 12 kapitán družstva a vstřelil 14 branek. Trenér 

vyzdvihoval jeho úspěšnost v osobních soubojích a herní přehled. Hráč byl, i přes námi 

zjištěnou nižší plaveckou výkonnost, jedním ze stěžejních hráčů družstva. Domníváme se, 

že kdyby hráč věnoval více úsilí kondičnímu tréninku, mohl být jeho přínos pro družstvo 

ještě vyšší.

Na základě zpracování výsledkové části a ve shodě s výše provedenou diskusí odpovídáme 
na výzkumné otázky:
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o V současné době je kondiční připravenost hráčů reprezentačního družstva kadetů ve 

vodním pólu málo uspokojivá a přestože během sledované sezóny došlo k řadě i 

podstatných individuálních zlepšení, nelze zjištěný stav, i ve vztahu k budoucnosti 

hráčů, akceptovat. Je nutné reprezentanty konfrontovat nejenom mezi hráči 

v českých oddílech, ale je nutné zajistit účast i na mezinárodních turnajích, 

ve kterých budou naši hráči přímo v kontaktu s mezinárodní konkurencí. Je 

nezbytné si uvědomit, že každý faktor výkonu má v současném vrcholovém sportu 

své místo, a při podávání výkonu se jen obtížně hledá kompenzace nedostatku.

o Naše výsledky u většiny šetřených hráčů reprezentačního družstva zaznamenaly v 

ročním tréninkovém cyklu výkonnostní posun. Výjimku tvoří individuální stagnace 

nebo částečné zhoršení výkonů v testech. Zlepšení výkonnostních předpokladů 

jsme zaznamenali v několika směrech posuzování a byly předloženy ve výsledkové 

části a shrnuty v diskusi. Při celkovém posuzování družstva kadetů je možné 

konstatovat gradaci výkonů v testech a tím i výkonnostních předpokladů hráčů pro 

hru na vrcholu sezóny – kvalifikaci na mistrovství Evropy kadetů 2007.

o Pro porovnání se slovenskou reprezentací kadetů jsme využili doporučených časů 

dle Štoffana (1995) k hodnocení prvního úseku v testech 10x50 a 4x100 m kraul. 

Výsledky jednoznačně ukázaly u většiny hráčů reprezentačního družstva kadetů 

nedostačující úroveň kondičních předpokladů ve vztahu ke kritériím pro 

reprezentační kadety na Slovensku, kteří se účastní mistrovství Evropy kadetů 2007 

na Maltě.

o U hráčů s vyšší úrovní plavecké výkonnosti lze zaznamenat vyšší počet vstřelených 

branek v utkání. Nelze však tvrdit, že kondičně plavecká výkonnost podmiňuje 

střelecky úspěšného hráče.
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7. ZÁVĚR

Cílem práce bylo zjistit a porovnat plaveckou výkonnost u reprezentačního družstva kadetů 

na začátku a na konci sezóny a vztáhnout individuální kondiční výkonnost hráče k vybrané 

herní dovednosti v utkání – ke střelbě. 

Jedním z dílčích cílů bylo stanovit, zda došlo k očekávané gradaci plavecké výkonnosti 

během ročního tréninkového cyklu, směřovanému k vrcholu sezóny – kvalifikaci na 

mistrovství Evropy kadetů 2007. 

Splněním výchozích cílů a stanovených úkolů můžeme formulovat závěry práce: 

 Výkonnost reprezentačního družstva kadetů na začátku sezóny byla velmi slabá a 

nevyrovnaná. 

 Výkonnost na konci sezóny celkově vzrostla. K výraznějšímu zlepšení došlo hlavně 

v testu 4x100 m kraul. 

 Porovnání zaplavaných časů na tratích 50 m kraul a 100 m kraul s doporučeními 

dle Štoffana přineslo nelichotivý výsledek hovořící o nedostatečné plavecké 

výkonnosti většiny našich hráčů, i přes jejich výrazné zlepšení v průběhu sezóny.

 Struktura reprezentačního družstva odpovídala umístění jednotlivých klubů v 

soutěžích ČSVP.

 Analýza vlivu plavecké výkonnosti na počet vstřelených branek v soutěžích ČSVP 

neprokázala přímou souvislost mezi plaveckou výkonností a počtem vstřelených 

branek.

 Z obsahové analýzy zpráv od reprezentačních trenérů vyplynula nespokojenost s 

plaveckou kondicí hráčů a jejich herní nezkušeností. Třídenní soustředění se 

ukázala jako nedostačující.

 Výsledky analýzy sportovních lékařských prohlídek přinesly nelichotivá zjištění. 

Ve většině výsledků se testovaní probandi neodlišovali od průměrné populace.
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Výsledky naší práce ukazují na nedostatečnou plaveckou výkonnost jednotlivých 

hráčů. Nekomplexní je příprava v klubech a na reprezentačních srazech, kde jsou 

trenéři limitováni jejich malým počtem a nedostatečnou délkou. Již v této věkové 

kategorii se projevil značný výkonnostní rozdíl mezi našimi a slovenskými 

reprezentanty v testech pokrývajících hlavní oblast kondiční připravenosti hráče 

vodního póla. Je velmi pravděpodobné, že se bude rozdíl s rostoucím věkem hráčů 

nadále zvyšovat. Komplexnější výkonnost hráčů byla „testována“ na mezinárodních 

turnajích. Ani zde družstvo kadetů neprokázalo kvalitní výkonnost. 

Věříme, že tato práce pomůže trenérům v jejich nelehkém úsilí. Popsáním testů, jejich 

realizací a vyhodnocením zpřístupňuje jednoduché testování kondiční úrovně hráčů 

vodního póla, které lze realizovat v běžných podmínkách oddílů. Pro zkvalitnění a 

vyšší výpovědní hodnotu testů lze doporučit sledování a zaznamenávání vývoje srdeční 

frekvence v průběhu testu.
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Příloha 1: Komentáře k výsledkům sportovní lékařské prohlídky

Komentáře k výsledkům měření sportovní lékařské prohlídky (Matouš, 2006):

VO2max = maximální minutová ventilace je největší množství vzduchu, které může být 

v plicích vyměněno za jednu minutu (Trojan, Langmeier 1999). Maximální 

spotřeba kyslíku je ukazatel zdatnosti, dobrý výsledek nad 55 ml/min/kg. 

Ventilace = je výměna vzduchu mezi okolní atmosférou a plicními alveoly (Trojan, 

Langmeier, 1999). Schopnost ventilovat množství vzduchu v l/min. Dobrá 

hodnota 170–180 l/min, ukazuje na schopnost ventilační kompenzace 

metabolické acidózy (překyselení).

ANP = znamená takovou nejvyšší intenzitu konstantního zatížení, při níž k úhradě 

energetických požadavků nestačí pouze aerobní procesy, ale výrazněji se 

zapojují procesy anaerobní. Celý systém látkové výměny zůstává v dynamické 

rovnováze tvorby a utilizace laktátu (Dovalil, 2002). Anaerobní práh, při zátěži 

intenzitou nad touto úrovní dochází ke vzestupu kyseliny mléčné.

Tepová frekvence je počet srdečních akcí za jednu minutu (normálně 60-80 tepů/minutu). 

Tepová frekvence je určována spontánní diastolickou depolarizací buněk synoviálního uzlu 

(Trojan, Langmeier 1999). 

TF max. = norma je dle vzorce 220-věk s rozpětím 15 pulzů.

TF dol.limit = limit TF pro intervalový trénink (na tuto hodnotu je nutno zklidnit TF před 

intervalem vyšší zátěže).

TF v ANP = ideální hodnota tréninku pro dlouhodobější tréninkovou zátěž (řádově 

desítky minut), kdy nedochází k vzestupu kyseliny mléčné.

TF horní limit = hranice TF která by neměla být překročena v intervalovém tréninku.

(hodnoty TF platí pro zátěž na kole či trenažéru, pro běh se hodnoty TF 

posouvají o 5-10 pulzů nahoru).



Příloha 2: Srovnání závislosti variačního rozpětí s rozdílem aritmetického 

        průměru a mediánu

Tabulka 37: Závislost rozdílu (medián – aritmetický průměr) na variačním rozpětí

rozdíl medián – aritm. prům. variační rozpětí

0,14 5,9

0,21 3,8

0,31 4,2

0,31 4,5

0,32 3,9

0,33 4,24

0,38 6,5

0,4 3,1

0,4 4,8

0,49 5,2

0,51 6,9

0,56 7

0,56 4,5

0,58 5,1

0,58 6,5

0,59 7,2

0,6 6,9

0,63 5,3

0,65 6,1

0,71 6,5

0,71 9

0,72 6

0,74 5,2

0,77 5,9

0,78 6,7

0,8 7,3

0,84 5,6

0,84 6,2

1,03 5,3

1,2 7,6

1,3 9

1,5 9,6
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