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Abstrakt  

Název: Sledování změn vertikálního výskoku, rychlostního testu a testu ve skoku 

dalekém z místa u volejbalistů ve věku 17-19 let  

Cíle: Cílem práce je vyhodnotit výsledky testování vertikálního výskoku, skoku dalekého 

z místa a rychlostního K-testu u volejbalistů ve věku 17–19 let.  

Metody: Statistické vyhodnocení získaných dat a jejich tabulkové a grafické zpracování  

Výsledky: Výsledky této práce ukazují, že v období 17.–19. roku věku volejbalistů došlo 

k růstu výkonosti: 

- v oblasti vertikálního výskoku, a to v průměru o 3,5 %. 

- v testu skoku dalekém z místa v průměru o 4,5 %.  

- v testu rychlostním v minimální míře, a to o 1,1 %  

Klíčová slova: růst výkonnosti, testování, motorické testy, dorostenecká kategorie, 

testová baterie  

  



 

 

Abstract 

Title: Monitoring of changes in vertical jump, speed test and standing long jump of 17-

19 years old volleyball players 

Aims: The goal of the thesis is to process the test results of vertical jump, standing long 

jump and speed K-test of volleyball players between the ages of 17 and 19. 

Methods: Statistical evaluating of gathered data and its processing into graphs and tables 

Conclusions: Results show that performances of volleyball players between 17 and 19 

years of age increased: 

- by 3.5 % at vertical jump 

- by 4.5 % at standing long jump 

- by 1.1 % at speed K-test 

Keywords: Performance growth, Testing, Motor skills tests, Adolescents category, Test 

battery 
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1 Úvod 

Téma „Sledování změn vertikální výskoku, rychlostního testu a skoku dalekého 

z místa u volejbalistů ve věku 17-19 let“ jsem si vybral na základě toho, že jsem již 

od ranného mládí aktivní hráč volejbalu. Nepatřím vzrůstem k nejvyšším a téma fyzické 

připravenosti v oblasti dolních končetin pro mě bylo vždy předpokladem, na kterém jsem 

se snažil pracovat. Od kategorie dorostenců působím na pozici nahrávače a rychlost a 

výskok bylo pro mě vždy důležité téma. Dalším důvodem zvolení tohoto tématu bylo, že 

se již pár let věnuji trenérské činnosti v oblasti mládeže a chtěl jsem zjistit, jaké jsou 

využívané metody k testování a zjišťování fyzických předpokladů mládežnických hráčů. 

Prvotním impulzem pro mě bylo využít testovacích laboratoří v prostorách FTVS, 

ale vzhledem k nástupu pandemie koronaviru a následných omezení, jsem se rozhodl 

práci namířit směrem na testování v úrovni sportovních mládežnických center a zmapovat 

situaci k jakým testům dochází a jaké jsou jejich výsledky. Oslovil jsem hlavní trenéry 

mládeže Českého volejbalového svazu s žádostí o poskytnutí hodnot z testování. Po delší 

mailové korespondenci a osobních jednáních se mi hodnoty získat podařilo. Zjistil jsem 

jakou formou a jakými testy mládež na nejvyšší úrovni prochází a k čemu získané 

hodnoty slouží. Ze získaných hodnot jsem se rozhodl vybrat odpovídající data pro moji 

práci a  po urovnání hodnot probíhalo statistické vyhodnocení.   

Cílem této práce je vyhodnotit výsledky testování vertikálního výskoku, skoku 

dalekého z místa a rychlostního K-testu u volejbalistů ve věku 17–19 let.   
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Charakteristika volejbalu  

Volejbal je týmový sport, který patří do kategorie nekontaktních sportů. Jedná se 

o sport, který je často provozován nejen na výkonností úrovni, ale také na úrovni 

amatérské. Velkou výhodou tohoto sportu je, že je nekontaktní, a proto zde nehrozí riziko 

kontaktního zranění a mohou ho tedy provozovat i smíšené týmy. Jsou to například letní 

turnaje smíšených týmů, zimní amatérské volejbalové ligy, vysokoškolské ligy a další. 

Volejbal má z hlediska příznivců spíše klesající tendenci. Historicky se v naší zemi 

jednalo o sport, který byl provozován takřka v každé malé vesnici. Dnes už tomu tak není. 

Celkový zájem se přesunul z antukového letního volejbalu do haly, kde probíhá většina 

sportovních soutěží. Na popularitě v posledních letech přibývá zájem o volejbal na písku, 

tedy plážový volejbal. Ten ještě před pár desítkami let téměř neexistoval. Tato práce se 

však bude věnovat nejrozšířenějšímu typu volejbalu, a to právě šestkovému.  

Volejbal jako hra má spoustu společných prvků s více sporty, jako je podání, rotace, 

útok a obrana, ale hlavním znakem, který nemá ve sportu obdoby je míč, který stále létá, 

tedy v průběhu samotné hry není v kontaktu s podložkou. Dalším specifikem je právě 

zmiňovaná rotace hráčů, která umožňuje větší všestrannost. Do hry se poté promítá škálou 

taktických a technických prostředků, které je pak projevují v samotném útoku a obraně 

(Pravidla volejbalu, ©2021). 

Volejbal se hraje na celkové ploše 9x18 metrů přes volejbalovou síť, která odděluje 

dvě stejné poloviny hřiště. Na každé straně se nachází jeden tým čítající 6 hráčů na hrací 

ploše. Volejbal se hraje s volejbalovým míčem, kdy každá strana má možnost maximálně 

3 úderů na své polovině, a to bez dotyku míče hrací palubovky (Pravidla volejbalu, 

©2021). 

Zápas ve volejbale je charakterizován úseky, kterým se říká sety. Jednotlivé sety tvoří 

rozehry. Každá rozehra je zahájena podáním a ukončena chybou jednoho z družstev. 

Délka jednotlivé výměny je charakteristická počtem přeletů míče přes síť. Větší počet 

přeletů míče přes síť je pak pro diváka atraktivnější. Pokud se podíváme na mužský 

a ženský volejbal, tak právě ženský v délkách rozeher jednoznačně dominuje 

(Buchtel a kol. 2011).  
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Nejčastější forma volejbalu je šestkový volejbal, existuje však ještě víc forem 

volejbalu. Je to právě výše zmiňovaný plážový volejbal, volejbalové debly, volejbal 

sedících a samozřejmě různé varianty smíšených týmů (Stará a kol. 2011). 

2.2 Charakteristika hráčů  

Nahrávač: často nazývaný jako hlava týmu, je hráč, který je ve vrcholovém 

volejbale na hřišti jen jeden. Jeho charakteristickým znakem je distribuce nahrávek 

pro útočící hráče. Ze třech možných úderů má vždy nahrávač, až na výjimečné situace na 

starost vždy druhý dotek míče, tedy nahrávku. Jeho pozice se nachází v zóně II, odkud 

nahrávky nahrává (viz obrázek níže). 

Smečař: jak z názvu vyplývá, údělem tohoto postu je smečovat. Tedy zajištovat 

útok. Mimo jiné také je s liberem hlavním přihrávačem. Smečaři jsou na hřišti vždy dva. 

Jejich místo pro útok je nejčastěji z pozice IV a pozice VI. Jedná se o hráče s velkou porcí 

všestrannosti.  

Blokař: takzvaný středový hráč. Jeho primární funkcí je obrana. Má na starost 

bránit (blokovat) všechny útočící hráče soupeře. Na hrací ploše je vždy jeden, a to 

v přední pozici v zóně III. Druhý blokař je nahrazen výše zmiňovaným liberem, který 

střídá blokaře po jeho podání do obrany a přijmu podaní v zadních pozicích. Často se 

jedná o nejvyšší hráče týmu. Ve vrcholovém volejbale měří až kolem 200 cm.  

Univerzální (diagonální) hráč: tento hráč je na hřišti zastoupen pouze jednou. 

Jedná se o hráče, který se soustředí jen na útok. Stejně jako blokař se nezapojuje 

do příjmu. V útoku bývá nejvíce využíván. Jeho postavení je naproti nahrávači a útočí ze 

zóny I nebo II (viz obrázek č.1). Vždy z opačné, ve které je nahrávač. Tento hráč je často 

klíčový v úspěchu celého týmu. Můžeme říct, že je hlavní útočnou silou.  

Libero: Je hlavní přihrávající hráč. Jedná se většinou o hráče menšího vzrůstu a 

jeho předností je rychlý pohyb na hřišti ve vybírání míčů a příjmu. Chodí na hrací 

plochu vždy místo blokaře do zadních pozic. Tento hráč nepodává a neutočí (Stará a 

kol. 2011). 
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Obrázek 1 Zóny volejbalové hřiště (Stará a kol. 2011) 

2.3 Volejbal ve světě a u nás  

Pokud se podíváme na volejbal z hlediska celosvětového, patří ve světovém 

průměru do pěti nejpopulárnějších sportů. Je to díky volejbalovým velmocím, které mají 

tento sport ve své popularitě velice v popředí. O takto vysoko postavený sport jde 

především v Itálii, Polsku, Rusku, USA ale také Francii a Brazílii. Naopak v průzkumu v 

České republice z ledna 2021 vychází volejbal z hlediska sledovanosti na místě 13. a 

z pohledu aktivního sportování je na sedmém místě (Národní sportovní agentura, ©2021). 

Podle České unie sportu je na území České republiky ve volejbale zhruba 47 tisíc 

registrovaných volejbalistů. Volejbal se však nehraje pouze na registrované úrovni. Je 

velkou zálibou i pro neregistrované hráče a amatéry. Velice atraktivní je forma „mixů“ 

tedy týmů složených z obou pohlaví, a to v poměru 4 muži a 2 ženy. Pro tuto kategorie 

u nás existuje spoustu amatérských soutěží známých pod zkratkou AVL (amatérská 

volejbalová liga). Zapotřebí je také zmínit, že na rozdíl od zbytku světa se u nás hraje 

volejbal i na antukovém povrchu, a to nejen ve formě letních turnajů. Soutěže probíhající 

v jarních a podzimních částech se uskutečňují právě na tomto povrhu. Mekkou letního 

volejbalu je vesnice Dřevěnice. Místo, kde první dva víkendy v srpnu probíhá největší 

antukový turnaj v Evropě. Jedná se o turnaj pro širokou veřejnost určený pro profesionály 

i amatéry. 
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2.4 Faktory ovlivňující sportovní výkon  

2.4.1 Kondiční předpoklady 

Do kondičních faktorů sportovního výkonu zařazujeme pohybové schopnosti.  

Ty se dále dají rozdělit na kondiční schopnosti, koordinační schopnosti a hybridní 

schopnosti. Kondiční schopnosti jsou vytrvalost a síla. Hybridní jsou rychlostní 

schopnosti a do koordinačních schopností řadíme schopnosti rovnováhy, diferenciace, 

rytmické schopnosti a orientace (Dovalil a kol. 2009). 

Z hlediska volejbalu by bylo dobré na úvod sdělit několik důležitých údajů 

o samotném výkonu v zápase (Kalichová 2013). Obecně kondice ve volejbale zajišťuje 

více možností pro řešení herních situací každého hráče (např. zasažení míče ve vyšší 

výšce a následná volba úderu). Umožnuje řešit herní dovednosti na vysoké úrovni 

bez snížení výkonu důsledkem únavy a v neposlední řadě slouží jako prevence zranění 

vzniklé únavou či herním zatížením. Co se týče intenzity zatížení, tak energeticky 

náročnější je pohyb hráčů v přední řadě oproti hráčům v zadní řadě – poli. 

Tabulka 1 Parametry utkání (Kalichová 2013) 

Průměrná délka utkání 1,5 hodiny 

Průměrný počet setů 4 sety 

Čistý čas hry, kdy je míč ve hře 15-20 min 

 

Z hodnot tabulky č.1 se tedy zdá, že volejbal je sportem, kde se víc nehraje, než 

hraje. Což ve výsledku není pravda, čas mezi rozehrami je v celkovém pohledu vyplněn 

oddechovými časy, střídáním hráčů, komunikací a přípravou na další výměnu (Kalichová 

2013).   

Z hlediska lokomoce pohybu se ze 2/3 jedná o pohyb v chůzi v kombinaci 

s krátkými výpady do jednoho metru a z 1/3 o rychlé přesuny na síti nebo v poli.  Celkové 

zatížení organismu volejbalisty v průměru nepřesahuje 50 % dýchacího maxima a úroveň 

laktátu v krvi nepřesahuje 2–3násobek klidové hodnoty (Haník a kol. 2004).  

Pokud se podíváme na energetické krytí v průběhu hry, tak dochází k využití tří 

základních energetických systémů. Jako první ATP-CP systém, kam spadají rychlé 
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explozivní pohyby během rozeher. Toto energetické krytí ve volejbalovém utkání je 

dominantní. Další je anaerobní glykolýza, kam patří explozivní pohyby během delších 

rozeher. Jako poslední je aerobní krytí, kam patří čas mezi rozehrami a čas při přerušení 

hry (Haník a kol. 2008). 

2.4.1.1 Rychlostní schopnosti 

Při volejbalovém utkání se projevuje kombinace pohybů cyklických a acyklických 

včetně rychlosti reakce (tzn. okamžitou reakci na podněty vzniklé během herní situace – 

reakce na pohyb hráčů, reakce na letící míč, aj.). S tím pak následný pohyb 

pro nejvhodnější vyřešení pohybového úkolu-situace. Při měření reakce bylo zjištěno, že 

reakce hráče volejbalu trvá průměrně 0,25 – 0,35 s. Pro upřesnění můžeme ukázat 

na příkladu volejbalového smečovaného podání, které dosahuje na profesionální úrovni 

v průměru kolem 100–110 km/hod. Pokud hráč zareaguje na servis rychlosti 100 km/hod 

za 0,25 s, tak míč se v tu dobu bude nacházet již zhruba 7 metrů od místa podávající. 

Z toho vyplývá, že mnohdy se jedná o schopnost předvídavosti a správného odhadu 

pro bránícího hráče při zpracování podání (Haník a kol. 2008).   

2.4.1.2 Vytrvalostní schopnosti 

V podmínkách volejbalového utkání hraje hlavní úlohu aerobní vytrvalost, někdy 

se využívá termín herní vytrvalost a je tím myšleno střídání anaerobního a aerobního 

zatížení během dlouhého úseku utkání (Haník a kol. 2008). 

Projevem vytrvalosti je schopnost hráče vykonávat dlouhodobou pohybovou 

aktivitu bez výrazného snížení kvality pohybu a jeho efektivity. Patrné je i to, že 

s vytrvalostí souvisí i technika, kdy se dokonalejší provedení pohybu projeví 

v energetické spotřebě. Vavák (2011) píše o dvou základních typech energetického krytí.  

Ve volejbale využíváme ve zvýšené míře anaerobně-laktátové energetické krytí. Jelikož 

zatížení ve volejbalovém utkání trvá více než 40 minut, tak není možné pokrýt 

energetickou spotřebu pouze z těchto makroergních fosfátů. A i když je jejich resyntéza 

poměrně rychlá, tak v pauzách mezi zatížením není v lidských možnostech plně tento 

zdroj energie obnovit. Jeden set trvá v průměru 20 minut, hráč z toho ale aktivně vstupuje 

do hry pouze ve 2,5 – 4 minutách. Když k tomuto času přičteme ještě střehové postavení 

a přípravu před odehráním míče, kdy musí být hráč aktivován a být připraven reagovat 

na hru, tak se dostaneme na čas 6–12 minut zatížení (závisí také na specializaci hráče). 



15 

 

Stupeň únavy z pohledu vytrvalosti ovlivňuje objem zatížení, intenzita a také složitost 

a způsob organizace vytrvalostních podnětů. 

Tabulka 2 Energetické výdaje v utkání a v jednotlivých herních činnostech (Havlíčková 1993) 

VO2max 42-70 % maxima příjmu kyslíku 

tj. 50-60 ml/kg/min 

SF průměr 127-170 tepů/min 

SF smečování 173 tepů/min 

SF blokování 174 tepů/min 

SF podání 171 tepů za minutu 

V tabulce č.2 můžeme vidět, že energetické výdaje při hře odpovídají 42–70 % 

hodnot maximálního aerobního výkonu (VO2max). Srdeční frekvence (dále jen SF) může 

dosahovat hodnot od 127 do 170 tepů/min. Pro hodnoty SF platí, že čím je delší výměna 

míče nad sítí, tím jsou vyšší hodnoty SF (přesahují 151 tepů/min při pěti a více 

výměnách). Nejvyšší hodnoty SF v utkání byly změřeny při smeči (173 tepů/min), bloku 

(174 tepů/min) a při podání (171 tepů/min), zatímco při hře v poli se hodnoty pohybovaly 

od 135 do 167 tepů/min (Havlíčková 1993). 

2.4.1.3 Silové schopnosti 

Silou rozumíme schopnost člověka překonávat vnější odpor nebo proti němu 

působit svalovým úsilím (Buchtel a kol. 1981). 

Sílu dělíme na sílu statickou, dynamickou a amortizační. Síla statická je 

charakteristická tím, že sval působí, aniž by prováděl jakýkoliv pohyb případně pohyb 

velmi pomalý. Dynamická síla působí, když se daný sval zkracuje. Její důležitou složkou 

je síla výbušná, což je vlastnost svalu dosahovat relativně maximální hodnoty 

v co nejkratším čase. Poslední variantou síly je síla amortizační. Jedná se o sílu, kdy sval 

působí při svém prodlužování (Buchtel a kol. 1981).  

Tyto tří druhy projevu síly se objevují ve volejbale. Mezi nejdůležitější 

a nejčastější patří síla výbušná. Ta je hlavním předpokladem vysokého výskoku, razantní 

smeče a optimálně rychlých a včasných pohybů a reakcí. Projevem amortizační síly 
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ve volejbale jsou pak nejčastěji brzdivé pohyby, dopady po výskoku a prudká zastavení. 

Síla dynamická je součástí u všech pohybů, neprováděných s maximální rychlostí. 

Poslední síla statická se váže na všechny statické polohy hráče v poli, kterými jsou 

střehové postoje (Buchtel a kol. 1981).  

Nejvíce zastoupeným projevem ve volejbale je výbušná (explozivní) síla dolních 

končetin, paží a trupu (Haník 2008). Je definována jako schopnost překonávat 

nemaximální odpor maximální rychlostí. Jedná se z hlediska volejbalu o přemístění, 

výskok, blok nebo úder paží do míče. Jde o dosažení co nejvyšší rychlosti v konečné fázi 

pohybu (Lehnert a kol. 2014). 

Co se týče výskoku, tak se jedná o nejvíce sledovanou kondiční komponentu 

volejbalistů. Rozlišuje se výskok blokařský (bez rozběhu) a smečařský (s rozběhem). 

Podle Přidala a Zapletalové (2001) jsou tyto hodnoty znázorněny v následující tabulce 3. 

Tabulka 3 Hodnoty blokařského a smečařského výskoku 

 Smečařský (z rozběhu) Blokařský (z místa) 

Dosah paže z výskoku 340-370 cm 325-345 cm 

Výskok 80-105 cm 75-95 cm 

Haník (2008) udává, že jednou z limitujících schopností pro volejbal je právě 

schopnost silová. Součástí volejbalového výkonu jsou všechny složky síly: statická, 

maximální, dynamická i výbušná. Vavák (2011) popisuje charakter sportovního výkonu 

jako silově-vytrvalostní s výraznými silově-dynamickými prvky. Během výkonu se 

využívá zvětší části síla statická, respektive izometrická, která slouží pro to, aby hráči 

udrželi optimální postavení a z tohoto postavení byli schopni reagovat na všechny změny 

v rozehře. Dynamická síla se využívá především na bloku, v útoku a při podání.  

2.4.1.4 Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti se podílejí na řízení a regulaci pohybu. U volejbalu je 

energetické zabezpečení na druhém místě, primární je funkce centrálního nervového 

systému a nižších řídících center. Důraz ve volejbale je na schopnost diferenciace, 

orientace, rytmu a schopnost spojování pohybu a jejich částí. Koordinační schopnosti 

velice záleží na dané specializaci ve volejbale. Z hlediska somatických předpokladů bude 

mít každý hráč jiný potenciál pro dané pohybové dovednosti, není tedy náhodou, že na 
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postu blokaře hrají hráči nejvyšší, kteří nehrají v zadní části hřiště, kde je střídá post 

libera. Právě každý z těchto hráčů má jiný potenciál pro dané koordinační schopnosti 

(Haník a kol. 2008).  

Herní jednání volejbalisty je typické jednak značnou mírou ustálené posloupnosti 

pohybů nebo činností, ale také rychlými pohybovými změnami při řešení neočekávaných 

herních situací. Koordinace ovlivňuje technicko-taktické možnosti hráčů. Podle Haníka 

(2014) mezi koordinační schopnosti ve volejbale patří: 

• orientační schopnosti: pohyb na hřišti, volba prostoru pro obranu a útok, 

správná výchozí pozice pro danou dovednost a s tím spojené tzv. čtení hry 

• schopnost rovnováhy: zejména při dopadech při smečování a blokování  

•  schopnost rytmizace: přesné načasování rozběhu při útoku v souvislosti 

s rychlostí nahrávky a správné načasování pro vhodný přesun a výskok 

na obranný blok 

• schopnost spojování pohybových prvků: tj. propojení pohybu odbití při příjmu 

a následný přesun a zvládnutí pohybového vzorce pro útok apod. (Haník 2014) 

2.4.2 Faktory psychické  

Faktory psychické mají u všech typů výkonů zásadní význam. Vyplývá 

to z mimořádné náročnosti soutěžních situací na psychiku člověka. Každý sportovní 

výkon je z hlediska psychiky mnohem nestálejší oproti jakémukoliv jinému faktoru 

výkonu. Přesněji řečeno je mnohem náročnější si získat a udržet potřebnou psychickou 

úroveň během výkonu. Pro sportovní činnost je vypovídající silná emocionalita. Ta 

vychází z dané zátěže a přitažlivého programu sportu. Díky zvýšení aktivace při sportovní 

činnosti se aktivují všechny síly daného organismu, především jeho energetické zdroje. 

Aktivační úroveň tedy vypovídá o aktuálním psychickém stavu člověka (Slepička a kol. 

2006). 

Aktivační úroveň je velmi dynamická, její optimální úroveň je nestálá, a tedy škála 

aktivační úrovně je široká. Pro aktivační úroveň je charakteristická pohotovost 

a připravenost organismu k reakci (Vaněk a kol., 1984). 

Psychologická příprava je jakýmsi mostem, který má spojovat kondiční, technické 

a taktické přípravy v jediný celek.  Má zajišťovat maximální využití výkonnostního 
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potenciálu sportovce v soutěžích prostřednictvím maximálního sportovního výkonu 

(Šafář a kol., 2014). 

Mezi psychické faktory, patří schopnosti senzorické, intelektuální a motivace. 

Schopnosti senzorické mají základy ve smyslech člověka a velkým dílem ovlivňují 

samotný výkon. Intelektuální schopnosti ovlivňují výkon sportovce ve všech částech jeho 

činnosti. Tento termín je nejčastěji spojován s pohybovou inteligencí v souvislosti 

s řešením daných situací ve výkonu. Jako podněcující příčinou chování se mluví 

o motivaci. S ní úzce souvisí výše zmiňovaná aktivační úroveň. Kdy právě motivace 

může být cestou o optimální aktivační úrovni. Motivace však ale pojednává o tom, jak 

jedinec jedná a vystupuje v souvislosti se soupeřem, trenérem či spoluhráči 

(Šafář a kol., 2014). 

Studie prokázala, že elitní hráči mají lepší psychické zdraví neboli odolnost než ti 

neelitní. Takže nadřazenost elitních hráčů nad těmi neelitními je spojena s jejich vyšší 

úrovní v mentální dovednosti. Lepší koncentrace, vyšší sebevědomí a větší duševní 

vyrovnanost. Elitní hráči jsou méně ovlivňováni emocemi a v důsledku toho vykazují 

lepší výkon (Mohammadzadeh a kol., 2014). 

 Podle Haníka a Vlacha (2008) většina trenérů nemá kompetence a potřebné informace 

a kvalifikaci k tomu, aby příliš zasahovali do psychologické přípravu sportovce.  

V souvislosti s psychickou přípravou a vysokou úrovní psychické připravenosti 

u volejbalu se v literatuře mluví převážně o zodpovědnosti trenéra. Pokud budeme mluvit 

o herním výkonu, tak hlavní body, týkající se psychické připravenosti a toho, co je právě 

pro volejbal nejdůležitější je kooperace a komunikace. Nejdůležitější je tedy fungování 

hráčů jako celku, primárně na hřišti ale i v prostředí mimo něj. Kooperace, tedy vzájemná 

spolupráce všech členů družstva se snahou dosáhnout společných cílů. Prostředkem 

kooperace je komunikace, ta má za úkol spoluprací a tvořivostí týmu dosáhnout co možná 

nejlepšího výsledku.  

2.4.3 Faktory technické  

Technické faktory souvisí s dovednostmi daného sportu a jsou stěžejní pro samotný 

výkon. Jedná se o správné provedení techniky. Pokud hráč provádí danou dovednost 

technicky správně může naplno využít svůj potenciál, a tudíž je provádění dané 

dovednosti energeticky minimálně náročné. S technikou úzce souvisí prevence proti 



19 

 

zranění, primárně z dlouhodobého hlediska může při špatné technice docházet 

k přetěžování a následnému výskytu zranění. Co se týče jednotlivých technických prvků 

ve volejbale, tak je to podání, příjem, blok, odbití obouruč spodem a vrchem a v 

neposlední řadě také samotný útočný úder neboli smeč. S technikou úzce souvisí i další 

termín taktika, bez techniky nemůže hráč vyřešit danou herní situaci (Zapletalová a kol. 

2001) 

Faktory techniky souvisejí se specifickými i sportovními dovednostmi a s jejich 

samotným technickým provedením. Dovednost je charakterizována jako učením získaný 

předpoklad řešit správně, rychle a úsporně určitý úkol nebo herní situaci, tj. přesněji a 

efektivně vykonávat danou činnost. Technikou se rozumí způsob řešení pohybových 

úkonů, které jsou na základě fyziologických možností jedince řešitelné. (Dovalil a kol., 

2009). 

Technika se ve volejbale významně podílela na zlepšení sportovní výkonnosti. 

Sportovci i trenéři vymýšleli a zkoušeli nová provedení. Také rozvíjeli vše, co bylo do té 

doby úspěšné. Napodobovala se technika nejlepších sportovců. Tento vývoj byl dlouho 

určován praktickou zkušeností. Později umožnily vědecké přístupy vytvořit teoretické 

základy techniky. Technika se rozvíjela v rámci jednotlivých sportovních specializací 

hráčů. Zjištěné poznatky dosahují v dnešní době v řadě sportů uspokojivé úrovně. 

Podobným způsobem docházelo ke zdokonalování osvojování úspěšného provedení. 

To se postupně opíralo o znalost motorického učení, které je nezbytným teoretickým 

základem technické přípravy. 

Pohybové úkony, jak výbušné, tak i rychlé (náročné na sílu) jsou kontrolovány 

pomocí otevřeného systému. Tedy systému s malou vědomou kontrolou. Jak to vypadá 

ve volejbalové praxi? Pohybový program u poměrně koordinačně složitých pohybů 

je schopen kontrolovat nejdříve pouze krátkou řadu motorických výkonů, například 

v útočném úderu švihu paží. Praxí v tréninku se program stává propracovanější 

a způsobilejší, dokáže kontrolovat stále delší série pohybových činností. Zde se jedná 

například o nápřah a švih úderové paže, a o načasování a odraz do výskoku se zášvihem 

paží. Výslednou činností je závěrečná část útočného úderu. Ten dohromady s rozběhem 

vytváří ucelený základ jednoho pohybového programu. Následně se ukládá do paměti 

hráčů a je připraven k různému využití i v různých proměnlivých okolnostech hry. Dané 

pozornostní procesy hráčů se uvolňují pro řešení různých herních situací a hráč je schopen 

již nepřemýšlet nad daným pohybovým úkonem. Většina trenérů volejbalu se shodne 
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na tom, že tento sport patří mezi technicky nejnáročnější sporty na světě (Haník a kol., 

2008). 

2.4.4 Faktory taktické 

Pokud se podíváme na vrcholovou úroveň, tak rozdíly jsou v herních činnostech 

minimální a často na té nejvyšší úrovni ani nejsou. Proto v samotném vítězství v utkání, 

či části utkání hraje velkou roli volba trenéra, jakým směrem se zaměří a přes jakou herní 

činnost se bude chtít oproti soupeři prosadit. Tudíž zkušenost zmapování soupeře, znalost 

silných stránek vlastního týmu jsou pro volbu taktiky stěžejní. Pokud se podíváme 

na konkrétní ukazatele, co z hlediska taktiky rozhoduje zápasy, tak se jedná o herní 

činnosti, které daný tým zvládne v utkání lépe neboli na vyšší úrovni a s větší úspěšností.  

Jako hlavním taktickým ukazatelem v moderním volejbale je servis a příjem, který 

je zde základem pro následné zdárné zvládnutí útočné kombinace. Trenér dává instrukce, 

do jaké míry budou hráči riskovat servis, aby soupeři znepříjemnili následnou kombinaci, 

případně se pokusili o přímý bod z podání. Jako dalším bodem, na který trenéři často 

z hlediska taktiky své instrukce míří je zvládání obtížnějších útoků proti kompaktní 

obraně. Právě úspěšnost těchto útoků je to, co dokáže výrazně ovlivnit stav utkání. S tím 

tedy také souvisí, jaké jsou instrukce od trenéra a do jakého rizika jít při těchto útocích.  

Rozdělení taktických oblastí podle Krpáče (2014): 

Obrana 

• Vnímání taktických aspektů blokování: Blokující hráč u sítě dá signálem 

za tělem znamení bránícímu hráči v poli informaci, jaký směr se pokusí nad sítí 

ubránit. S tím souvisí, zda má v jednoznačných útočných vzorcích sestavovat 

trojblok, či posílit obranu v poli dalším hráčem.  

• Dodržení taktických aspektů obrany v poli: Na základě předchozí domluvy 

by se měli hráči v poli na poslední chvíli přesunout do směru, který blokující hráč 

na síti nebrání, volba obrany soupeřova útoku ve směru postranní čáry, či 

do diagonálního směru. 

Útok 

• kombinace s útočným úderem: Existuje mnoho útočných variant, které mohou 

hráči použít. Existuje však také mnoho variant mezi nahrávačem a útočníkem. 
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Například hráči menšího vzrůstu by měli proti vysokým blokařům útočit po rychlé 

nahrávce ve větší vzdálenosti od sítě. Hráči mohou útočit po krátkém zpoždění, 

volit různé směry útoků a použít různé pohyby zápěstí a skrýt směr útoku. 

• Servis-podání: Jak je již zmiňováno výše, tak se řeší intenzita a riziko 

volejbalového podání. Dále pak volba směru, tedy cíle např. na nejslabšího 

přihrávajícího hráče či předního útočícího hráče z tendencí zamezit jeho 

následnému útoku.  

• Time-out: Oddechové časy by měly být trenérem voleny vědomě, za určitým 

cílem a instrukcemi k utkání. Jedná se například o situace, kdy soupeř docílil sérii 

bodů a trenér ji chce oddechovým časem přerušit. 

2.4.5 Faktory somatické  

Tyto faktory zahrnují konstituční a fyziologické znaky jedince. Somatické faktory 

jsou relativně stálé a ve významné míře geneticky podmíněné. Pro danou sportovní 

činnost jsou samotné somatické předpoklady významně důležité (Dovalil a kol. 2009). 

Patří sem podpůrné systémy, tj, kostra, svalstvo vazy a šlachy. K samotnému 

hodnocení pak dochází pomocí různého měření, jako je výška, váha, stavba těla 

a pro volejbal např. dosah paže. Z hlediska mladých sportovců lze tyto hodnoty do určité 

míry předpokládat již z hodnot somatických předpokladů rodiče dítěte. Proto taky často 

dochází k separaci dětí s vhodnými genetickými předpoklady, např. výběry hráčů 

pro reprezentační srazy, či farmy vychovávající vrchové sportovce. Neznamená to však, 

že aby se hráč prosadil musí za každou cenu splňovat optimální somatické předpoklady 

pro daný sport, pokud se mu však dostane kvality v jiných herních dovednostech a tím 

samotné somatické předpoklady do jisté míry nahradí (Dostál 2019).  

Tělesná výška 

Jedná se o stěžejní faktor z hlediska somatického předpokladu pro volejbal ten 

nejdůležitější. Už v útlém věku tedy dochází k výběru hráčů pro profesionální sport podle 

toho, kolik měří.  Pokud se podíváme na profesionální mužský volejbal, tak jen řídce 

vidíme hráče, který měří pod 190 cm. Tělesná výška profesionálních volejbalistů se 

nachází v rozmezí 190-210 cm. V porovnaní s rokem 1987, byla průměrná výška v české 

extralize 193 cm (Haník a kol. 2008).  
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V mezinárodním porovnání se můžeme podívat na hodnoty z OH v Londýně 

2012, kdy podle Wooda (2015) byla průměrná výška mužů 197,6 cm. Protože jsem 

nedohledal hodnoty novější pro českou extraligu, udělal jsem pro zajímavost statistiku 

v 8 týmech právě z české extraligy ze soupisek hráčů pro sezonu 2019–2020. Hodnota 

průměrné výšky byla u hráčů 195,5 cm. 

  Jednotlivé hodnoty se budou dále lišit podle určitých specializací. Ty jsou 

pro představu uvedeny v tabulce č.4. Můžeme zde vidět, že hráči na postu blokaře jsou 

zpravidla nejvyšší, poté jsou smečaři, kteří měří v rozmezí 190–200 cm a nejmenší jsou 

nahrávači a libera.   

Tabulka 4 Výška volejbalistů u jednotlivých specializací (Buchtel 2005) 

Specializace Muži 

Blokař 200 cm a více 

Smečař 190-200 cm 

Univerzál 200 cm 

Nahrávač 185-195 cm 

Libero 175-196 cm 

 

Tělesná hmotnost 

Jedná se o faktor, který není ve volejbale příliš sledovaný. Vychází ale z toho, 

jakého somatotypu volejbalisté jsou (viz níže graf č.1). Je to tedy faktor, který musí být 

adekvátní výšce sportovce a závisí na něm samotný předpoklad pro vertikální výskok. 

Co se týče hodnoty tělesné hmotnosti obecně u profesionálních volejbalistů, tak 

podle Haníka a kol. (2008) by měla být výsledná hodnota váhy po odečtení hodnoty mezi 

105-110 od tělesné výšky (tedy výška mínus 105-110). V souvislosti s historickým 

porovnáním, byly tyto hodnoty pro extraligu z roku 1987 na hodnotách v průměru 85,7 

kg.  

Pro tyto hodnoty jsem utvořil statistiku u extraligových týmů pro rok 2019–2020 

a vyšla mi průměrná hmotnost hráčů na 88 kg.  
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Dosah paže 

Co se týče dosahu paže, tak dosah paží se u profesionálních volejbalistů pohybuje 

v rozmezí 255-275 cm (Haník a kol. 2008).  

Fyziologická charakteristika 

Zde je několik hodnot, které jsou reprezentativní z hlediska charakteristiky 

volejbalového hráče. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce č.5. Ukazatel srdeční frekvence 

v zátěži je na hodnotách mezi 140-170 tepy/minutu, oproti klidové hodnotě, která se 

pohybuje mezi 40-50 tepy za minutu. Dalším ukazatelem, který sem lze zařadit je ukazatel 

VO2max (maximální spotřeby kyslíku), ten má hodnoty pro volejbalisty v rozmezí 50-

60 ml.kg.min. Hladina laktátu v krvi je odlišná dle specializací a postavení hráče na hřišti. 

Hráči v přední řadě, tj. na síti dosahují hodnot 11,4 mmol/l, oproti liberu, které neblokuje 

a nesmečuje, to má hodnoty do 8 mmol/l. Jako poslední je uvedený věk u testovaných 

jedinců., který byl v rozmezí 20–25 let (Grassgruber 2008).  

Tabulka 5 Fyziologická charakteristika (Grassgruber 2008) 

Uvedené hodnoty byly zaznamenávány během 

utkání 

muži 

SF max (tep/min) 140-175 

SF klid (tep/min) 40-50 

VO2max (ml/kg.min) 50-60 

LA (mmol/l) Libero 1,2-8 / hráči u sítě až 11,4 

Věk 20-25 let 

 

Tělesný somatotyp a složení těla  

Když se podíváme na soubor pohybových činností volejbalisty, dojdeme k tomu, 

že provádí co nejrychlejší přesuny po relativně malém hřišti, nevyužívá tělesných soubojů 

se soupeřem, a tudíž jeho stavba těla musí být co nejoptimálnější vůči jeho výšce. Jedná 

se většinou o šlachovité sportovce, kteří mají minimum tělesného tuku, jeho hodnota se 
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pohybuje do 10 % z celkové hmotnosti.  Ve volejbale je potřeba realizovat krátké a rychlé 

pohyby a z toho i vyplívá optimální zastoupení typů svalových vláken. Složení je 

následovné: 25 % tvoří rychlá glykolytická vlákna, 25 % tvoří pomalá vlákna a 50 % 

zastupují rychlá oxidační vlákna (viz tabulka č. 6).  

Tabulka 6 Podíl svalových vláken u volejbalistů (Grassgruber, 2008) 

Podíl svalových vláken Typ svalových vláken 

25 % rychlá glykolytická vlákna II A 

25 % pomalá vlákna I 

50 % rychlá oxidační vlákna II B 

Z hlediska tělesného somatotypu se volejbalisté řadí mezi ektomorfní mezomorfy 

s převládající mezomorfní složkou. Jedná se hodnoty: endomorf - 1,8; mezomorf - 5,5; 

ektomorf 3,0. Tyto hodnoty můžete vidět zaznačené v grafu č. 1 od Chytráčkové,   

kde modrým bodem je zaznačen muž a červeně žena. Vychýlení pozice k endomorfní 

komponentě souvisí se se silovou složkou herního výkonu (Vavák 2011). 

 

 

Graf 1 Zařazení somatotypu podle Chytráčkové 
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2.5 Individuální herní činnosti jednotlivce 

Během samotné hry podle Haníka (2014) provozuje každý hráč tzv. herní činnosti 

jednotlivce, někdy také nazývané jako individuální činnosti jednotlivce. Tyto činnosti 

slouží k řešení aktuálních situací v samotné hře. Dělí se na:   

Individuální činnosti bez kontaktu s míčem 

Jedná se o herní pohyby: přípravné pohyby na místě, herní pohyb a úprava postoje 

před daným kontaktem s míčem. Patří sem též střehové postoje, aktivační poskoky 

a například taktické úkony (Haník 2014). 

Pokud mluvíme o herní činnosti jednotlivce (dále jen HČJ), tak podle Kaplana 

(1987) se jedná o předem promyšlenou soustavu pohybů volejbalisty, které následně řeší 

herní situace utkání. HČJ je poměrně stálá. Skládá se ze stránky taktické a technické, tedy 

způsobu realizace pohybu úkonu. Obě stránky spolu úzce souvisí. Je tedy možné je 

nazývat jako technicko – taktické činnosti. 

Individuální činnosti s kontaktem míče 

• podání 

• útočný úder 

• přihrávka 

• nahrávka 

• blokování 

• vybírání 

2.5.1 Podání 

Jedná se o HČJ, kterou se zahajuje každá výměna. Samotná činnost probíhá odbitím 

míče způsobem jednoruč do hřiště soupeře. Už posledních pár let se jedná o činnost, která 

významně ovlivňuje samotný výsledek utkání. V závislosti na úspěšnosti podání probíhá 

příslušná výměna. Snahou každého týmu je v současném pojetí volejbalu znepříjemnit 

následný útok soupeře anebo v lepším případě dosáhnout přímého bodu z podání, tzv. 

esem. Ve vrcholovém volejbale můžeme vidět dvě varianty způsobu podání (Haník 

2014).  
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Smečované podání z výskoku 

Toto podání je v dnešní době nejvíce zastoupený způsob servisu v mužském 

volejbale. Jedná se o náročnou HČJ, ke které je zapotřebí velká dávka koordinace pohybů, 

a to samotný nadhoz, rozběh, výskok a následná technika úderu. V dnešní době vidíme 

na světové úrovni volejbalisty, kteří podávají rychlostí 110–125 km/hod. Rekord 

nejrychlejšího servisu na světě však drží dvě osoby, Wilfredo Leon a Ivan Zaystev, kteří 

podali rychlostí 134 km/hod. Zapotřebí je však zmínit, že toto podání oproti plachtícímu 

podání má větší chybovost (Volleyball passion, ©2021). 

Plachtící podání z výskoku 

Tento způsob podání je též k vidění v mužské složce, ale mnohem častější 

je využíván ve volejbale žen. Jeho chybovost je menší než u smečovaného podání. 

Hrozbou pro soupeře je hlavně v názvu zmiňovanému plachtění, to má za následek 

v poslední chvíli vybočení ze svého směru letu a následné ztížení nahrávky.  

Co se týče způsobu podání, tak na amatérské úrovni, případně při nácviku 

v mládežnických kategoriích se také používá podání spodem, plachtící podání ze země 

a smečované podání ze země. 

2.5.2 Útočný úder 

Útočný úder neboli smeč. Často se také mluví o nejpodstatnější činnosti spojení 

s volejbalem. Avšak toto tvrzení je těžké prokázat, neboť pro zvládnutí této činnosti 

je zapotřebí zvládnou všechny předchozí činnosti jako je přihrávka a nahrávka. Provedení 

útočného úderu probíhá nejčastěji jednoruč ve výskoku. Primární funkcí tohoto úderu 

je znemožnit soupeři vybrání míče letícího na jeho hrací plochu a získat tak bod pro svůj 

tým (Buchtel 2005).  

Do této činnosti se počítá každé odbití směřující na polovinu soupeře, které 

proběhne během jednotlivé rozehry. Hlavním cílem je neumožnit soupeři další zachycení 

míče před dopadem na hrací plochu. Ve slovníku volejbalistů také nazýváno jako ‚složení 

míče‘. Tato HČJ je prováděna nejčastěji ve výskoku, kdy začátek je vykonáván podle 

klasického vzorce (volejbalový rozběh-trojkrok a výskok) a až následný samotný úder 

má několik variant volby hráče. Pro stručné shrnutí se jedná o volbu směru úderu, tj. směr 

diagonální, anebo po čáře. Dále pak možnost ‚ulívky‘ (otevřenou dlaní za blok nebo 

zkrácený úder za blok, tzv. ‚roláda‘). A jako poslední nutné zmínit vytlučení bránícího 
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bloku (smeč s úmyslem dotyku bloku a následného letu míče do autu) (Zapletalová a kol. 

2001). 

2.5.3 Přihrávka  

Ke zdárnému zvládnutí útoku je zapotřebí přihrávka. Jedná se o odbití míče 

směřujícího ze strany soupeře. Nejčastěji mluvíme o přihrávce podání, ale můžeme 

mluvit také o přihrávce útočného úderu, volně letícího míče či rychle letícího míče 

ze strany soupeře (Haník a kol. 2004). 

Cílem přihrávky je míč nasměrovat co nejpřesněji do prostoru odkud nahrávač 

distribuuje nahrávku. Přihrávku rozdělujeme nejen podle způsobu letu míče, ale také 

podle volby techniky samotného provedení přihrávky. Existují dvě základní varianty 

přihrávky. První je technika odbití obouruč spodem, pro veřejnost známé jako ‚bagr‘. 

Tento úder nejčastěji slouží ke zpracování razantního smečovaného podání, krátkého 

podání nebo v pozici obrany na zpracování prudkého útoku soupeře. Druhá technika je 

technika odbití obouruč vrchem, tzv. ‚prsty‘. Tento způsob se primárně využívá na 

zpracování pomalejšího, tedy plachtícího podání, které směřuje do zadní části hřiště. 

Jedná se o úder, kterým se zpracovává též volně letící míč ze strany soupeře. Obecně 

můžeme říct, že samotná volba úderu přihrávky je individuální. Podle didaktického 

postupu lze říct, že odbití prsty se využívá pro zpracování míče letícího na hráče v oblasti 

obličeje, a naopak ‚bagr‘ pro přihrání míčů v nižších pozicích, případně před samotným 

hráčem (Císař 2005). 

2.5.4 Nahrávka 

Jedná se o druhý dotyk hráče týmu na jedné polovině hřiště. Je to odbití míče 

směrem na dalšího hráče tak, aby mohl provést útočný úder. Tento úder nejčastěji ve 

většině standardních situacích provozuje post nahrávače. Cílem je co nejpřesněji a podle 

domluvených parametrů připravit útok svému útočícímu hráči. Nejběžnější technika 

tohoto odbití je odbití obouruč vrchem neboli ‚prsty‘. Existují nestandardní situace, kdy 

nahrávku po špatné přihrávce distribuuje jiný hráč z pole, nejčastěji pak tuto funkci plní 

libero. Co se týče samotného odbití, tak v nouzových situacích využívá nahrávač odbití 

‚bagrem‘, či nahrávku jednou rukou (Haník a kol. 2004). 

Samotná nahrávka je klíčovým momentem celé hry. V profesionálním volejbale se 

mluví o utajení neboli nečitelnosti této prováděné činnosti. Důvodem je soupeři skrýt 
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z jaké pozice tým povede útok, a připravit podmínky pro co možná nejsnazší provedení 

zdárného útoku na hřiště soupeře. Konkrétně připravit co nejmenší odpor blokujících 

hráčů a připravenost hráčů v poli.  

Existuje několik druhů nahrávek. Jedná se o nahrávky pro různé posty útočících 

hráčů. Nahrávky mohou být distribuovány do již zmiňovaných zón hřiště (viz obrázek 1, 

str.12). První je nahrávka do zóny IV. Odkud zpravidla útočí post smečaře. Další 

nahrávka je směřující přes hlavu nahrávače do zóny II nebo zóny I. Odtud útočí post 

univerzála neboli diagonálního hráče. Další možná nahrávka je pro post blokaře směřuje 

do zóny III. Jako poslední pravidelně používanou variantou je nahrávka do zóny VI, 

odkud útočí zpoza útočné čáry druhý smečař. Toto jsou klasické didaktické postupy 

neboli vzorce, podle kterých se ve volejbale běžně útočí. Není ale pravidlo, že i během 

hry dochází k nestandardním situacím a hráči jsou nuceni útočit i z jiné pozice (Haník 

2014).  

 

2.6 Charakteristika vertikálního výskoku 

Jedná se o pohyb, který ve sportovním prostředí využívá mnoho sportovců. 

V individuálních sportech to je například gymnastika, atletika nebo skoky do vody. 

V týmových sportech pak basketbal, házená, fotbal, a hlavně tedy stěžejní pohyb 

pro hráče volejbalu. Každý trenér na profesionální a výkonnostní úrovni toto téma musí 

řešit, aspoň tedy tehdy, pokud chce přemýšlet na kvalitní výkony. Samozřejmostí není, 

že právě trenér tuto kondiční schopnost musí rozvíjet. Spousty hráčů se rozvojem 

vertikálního výskoku zabývají v přípravě také individuálně.  

Zvučným titulkem toto téma popisuje Časťulík (2010), a to „Citius, altius, fortius“, 

známé z latinského jazyka jako rychleji, výš a silněji. Heslo, které charakterizuje sport 

obecně. Ve volejbale pak za vyzdvihnutí platí to druhé výš. Právě slovo výš a výskok 

hráči využívají v herních činnostech jednotlivce, jako je smeč, obranný blok nebo při 

samotném zahájení výměny, tedy podání. Avšak i rychleji a silněji je nedílnou součástí 

volejbalového výkonu. 

Výskok u volejbalistů je společně s basketbalem nejvyšší ze všech sportovních 

odvětví. Co se týče jeho množství, tak volejbalista provede během soutěžního utkání mezi 

75-170 výskoky, záleží především na délce utkání. Mužský výskok je v průměru kolem 

90 cm, ženy pak mají výskok kolem 70 cm (Grasgruber a kol., 2008). 
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Whiting a Rugg (2012) rozdělili vertikální výskok do čtyřech částí. První část 

jako část přípravnou, druhá část odrazová, třetí pak pod názvem letová a poslední část 

jako dopadová.  

Vertikální výskok patří ke stěžejním faktorům v mnoha sportovních odvětvích. 

K tomu, aby jedinec dosáhl co možná nejvyšší výšky vertikálního výskoku je nucen 

využít pohybu celého organismu a jeho všech částí (Feltner a kol., 1999). 

Častulík (2010) ve své studii zjistil skokanské zastoupení výskoků u jednotlivých 

specializací. Nejčastějšímu skokanskému zatížení podléhají nahrávači, poté blokaři. 

Méně výskoků pak během setu provedou hráči na postu univerzála a nejméně smečaři. 

Právě zmiňovaný nahrávač vyskočí během setu v průměru 25x, z čehož 18 výskoků patří 

k výskoku při nahrávce, zhruba pětkrát vyskočí nahrávač na blok a zbylé dva výskoky 

připadají na skákané podání.  Tento průměr 25 výskoků u nahrávače připadá na jeden set, 

na průměrné soutěžní utkání 4 setů vychází zhruba 100 výskoků. Blokař uskuteční kolem 

20 výskoků za set. Největší zastoupení je při výskoku na obranný blok a to jedenáctkrát, 

zbytek výskoků spadá do kategorie výskoku na útok, případné naskočení k oklamání 

soupeře a zhruba 1-2 výskoky realizuje blokař v průměru při podání.  U univerzálů je 

celkový počet výskoků během setu zhruba 18, kdy 8x vyskočí na smeč, 6x na blok a 4x 

na podání. Post smečaře zaujímá 14 výskoků v setu. 6 z nich je realizováno na útok neboli 

smeč, 5x na obranný blok a 3x na podání. 

Pomocí svalů celého těla jedinec přesouvá své těžiště těla vertikálním směrem. 

Vertikální výskok ukazuje, do jaké výšky je sportovec schopen své tělo přemístit. Jedná 

se o hodnotu, která se udává nejčastěji v jednotkách centimetrů. Její stanovení probíhá 

odečtením míry maximálního dosahu paže ze stoje, od míry dosahu paže při maximálním 

výskoku. Pro jeho optimální provedení je nutná koordinace a zapojení celého těla a jeho 

jednotlivých segmentů (Zahálka a kol., 2007). 

Samotný vertikální výskok ovlivňují primárně faktory síly a rychlosti. Dalšími 

faktory pak jsou flexibilita, mobilita, stabilita a správný sled pohybů. Pokud se podíváme 

na zastoupení síly, tak síla nám napomáhá nejvíce při výskoku ze stabilní klidové polohy, 

tedy výskoku z místa. Je při něm nejvíce času na samotnou přípravu, a nahromadění 

potřebné síly. Ovšem volejbalový výskok v souvislosti například s útokem, tedy smečí je 

prováděn v maximální rychlosti. Takže podle Kaluse (2018) je výskok kombinací síly 

s rychlostí, pokud možno v co nejkratším časovém provedení.  
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2.6.1 Zúčastněné svaly a jejich funkce pro vertikální výskok 

Pokud mluvíme o vertikálním výskoku a zapojených svalech, tak hlavními svaly 

jsou svaly dolních končetin (musculi extremitatis inferior). Dále pak hrají významnou roli 

svaly horních končetin, svaly trupu a svaly zádové, které se při zapojeném zášvihu paží, 

velkou měrou zapojují.  

Podíváme-li se na svaly dolní končetiny, tak hlavním svalem je čtyřhlavý sval 

stehenní (musculus quadriceps femoris) patřící do přední skupiny svalů. Sval je tvořen 

čtyřmi hlavami: zevní hlava kvadricepsu (musculus vastus lateralis), vnitřní hlava 

kvadricepsu (musculus vastus medialis), střední hlava kvadricepsu (musculus vastus 

intermedius). Zmíněné tři hlavy začínají na kosti stehenní. Patří sem pak ještě přímý sval 

stehenní (musculus rectus femoris), jehož začátek je nad jamkou kyčelního kloubu a na 

dolním předním kyčelním trnu. Tyto čtyři hlavy svalu stehenního se pak spojují a upínají 

na čéšku a na drsnatinu na kosti holenní. Funkcí čtyřhlavého svalu je ohýbání neboli flexe 

v kloubu kyčelním a natažení neboli extenze v kloubu kolenním. Inervace, tedy nervové 

zásobení je ze svalové větve stehenního nervu (nervus femoralis) (Čihák 2001). 

Další skupinou svalů jsou svaly na zadní části. Největší sval je zde velký sval 

hýždový (musculus gluteus maximus). Dále pak střední a malý hýžďový sval. Tento sval 

má funkci pro vzpřímený postoj a ovládání kyčelního kloubu, slouží jako rotátor, 

pomocný přitahovač, pomocný odtahovač a pomocný natahovač v oblasti kyčelního 

kloubu. Všechny tři části začínají na zevní straně lopaty kyčelní a upínají se na kost 

stehenní. Inervace svalu je horním hýžďovým nervem (nervus gluteus superior) (Čihák 

2001). 

Skupina svalů známá pod názvem hamstringy je tvořena dvojhlavým svalem 

stehenním (musculus biceps femoris). Funkcí svalu pak je ohýbání (flexe) kolenního 

kloubu a natahování (extenze) kyčelního kloubu. Jsou inervovány sedacím nervem 

(nervus ischiadicus) (Čihák 2001). 

Trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae) má tři hlavy. Dvojhlavý sval lýtkový 

(musculus gastrocnemius) má přístřední a boční hlavu (caput mediale et laterale). Začíná 

na vnitřním hrbolu kosti stehenní a upíná se na Achillovou šlachu (patní šlacha – provádí 

chodidlovou flexi nohy a bérce). Šikmý sval lýtkový (musculus soleus). Začíná na 

proximální (horní) části lýtkové kosti a upíná se na Achillovou šlachu (viz výše). Tento 
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sval má největší význam pro chůzi běh a výskok. Sval je inervován z větví holenního 

nervu (nervus tibialis) (Grim 2001). 

2.7 Charakteristika sportovního centra mládeže (dále jen SCM)  

Jedná se o formu dotačního programu, který má svou funkcí přispívat k výchově 

reprezentačních hráčů a obecně kvalitních volejbalistů. Tato podpora je určena pro 

oddíly, které se zaměřují na profesionální práci v oblasti výchovy mládeže. Program 

SCM se zaměřuje na podporu věkové kategorie mezi 15-19 lety. Podmínkou pro zařazení 

oddílu do SCM, tedy zisku podpory je účast ve dvou nejvyšších mládežnických 

kategoriích, tedy extralize kadetů a extralize juniorů. Oddíly vstupují do programu 

uzavřením smlouvy, kde jsou podmínky přesně definovány. Konkrétní prostředky pro 

jednotlivé oddíly SCM jsou rozdělovány podle základních kritérií: 

1. výsledky testů hráčů SCM, které jsou prováděny dvakrát v soutěžním období  

2. počet hráčů zařazených do reprezentačních družstev kadetů a juniorů v daném 

roce 

3. počet hráčů reprezentačního družstva seniorské kategorie, které prošli a byli 

vychováni SCM 

Součástí SCM jsou tedy i testy, které hráči podstupují (Zach 2015).  

2.8 Motorické testy  

Testem je vědecky podložená zkouška s cílem dosáhnout kvantitativního tedy 

množstevního výsledku. Toho, kdo test absolvuje nazýváme testovanou osobou – 

probandem. Test je systematická procedura s účelem změření nějakého vzorku. 

Systematičnost spočívá v několika ohledech. Test je pro všechny probandy stejný, toto se 

týká i způsobu výsledkového vyhodnocení. Jedná se tedy o test standardizovaný.  

Obsahem motorických testů je pohybová činnost podle příslušných 

pravidel.   Měření bývá zprostředkované a mohou zde vznikat nepřesnosti. Ty z důvodu 

nemožnosti několikerého opakování nemůžeme odstranit. Pro dobrou interpretaci 

výsledků je tedy nezbytné použít statistické vyhodnocení (Měkota a kol. 1983). 
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2.8.1 Charakteristika motorických testů SCM 

Motorické testy SCM se skládají z 6 testů. Patří sem: test měření výšky, dosah 

jednoruč ve stoji, dosah jednoruč po smečařském rozběhu – absolutní dosah, rychlostní 

K-test, hod 1 kg medicinbalem z kleku – jednoruč a skok daleký z místa odrazem 

obounož. 

Zde je bližší charakteristika jednotlivých testů:  

1. Test měření výšky  

Měří se bez obuvi a hodnota se udává s přesností na 1 cm.  

2. Test dosahu jednoruč ve stoji 

Jedná se o test maximálního dosahu jednou rukou, kdy hráč v obuvi přistoupí bokem 

ke stěně, boky se dotýkají stěny, paty jsou v kontaktu s podložkou a ruka je vytažená 

z ramene v prodloužení trupu a jedinci je takto změřena vzdálenost od podlahy 

k nejvyššímu prstu ruky. Výsledek se měří s přesností na 1 cm.  

3. Test dosahu jednoruč výskokem po smečařském rozběhu – absolutní dosah 

Tento test zjišťuje úroveň výbušné síly dolních končetin. K testu je zapotřebí 

výškoměr. Cílem testu je po smečařském rozběhu dosáhnout na výškoměru co nejvýše. 

Hráč má na tento test tři pokusy vždy s pauzou kolem 30 sekund mezi jednotlivými 

výskoky. Do tabulek se poté zadává nejlepší výsledek dosahu ze tří pokusů. Měří se 

s přesností na 1-2 cm.  

4. K – test 

Test je zaměřený na lokomoční rychlost a obratnost a též je pro něj charakteristické 

maximální zrychlení a zpomalení v kombinaci se změnami směrů. Test je též známý 

pod názvem ‚člunkový běh‘. Jako mety jsou zde doporučeny medicinbaly (3 kg), které se 

Obrázek 2 Grafické znázornění K-testu (Zach 2016) 
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položí na body 1–4 (viz obrázek 2). Jedná se o pohyb na volejbalovém hřišti, kdy jedinec 

startuje ve vyznačeném čtverci uprostřed útočné čáry (4,5 metru od okraje postranní čáry 

se nachází střed čtverce), kde musí začínat oběma chodidly uvnitř čtverce. Startuje 

libovolně, bez signálu. Poté běží postupně k metám (medicinbalům) 1–4. Po doteku se 

vždy vrací do startovního čtverce, do kterého se musí dostat minimálně jedním 

chodidlem. Z mety č. 4 pak běží do startovacího čtverce, kde po došlapu první nohou 

časoměřič ukončuje měření. Test je možné realizovat v opačném pořadí 4–1. Test hráč 

provádí 3x s intervalem odpočinku cca 3 min. Počítá se nejlepší změřený čas. Čas se do 

tabulek uvádí s přesností na 0,01s.  

5. Skok daleký z místa odrazem obounož 

Charakterizovaný jako test výbušné síly dolních končetin. Provedení tohoto testu 

probíhá, když hráč stojí v mírném stoji rozkročném za odrazovou čarou. Poté provádí 

podřep se současným zášvihem paží a odrazem obounož se snaží doskočit co nejdéle. 

Na tento test má každý 3 pokusy s časovým odstupem cca 30 sekund. Počítá se nejlepší 

výkon. Výkon se měří s přesností na 1 cm (Zach 2016). 
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3 Cíle, úkoly a hypotézy práce 

Cílem práce je vyhodnotit výsledky ve vybraných testech – testování vertikálního 

výskoku, skok dalekého z místa a rychlostního K testu u hráčů ve věku 17-19 let 

3.1 Úkoly práce 

1, seznámení se s teoretickými podklady  

2, zajištění potřebných dat pro vyhodnocení stanoveného cíle  

3, stanovení výběru testů a sledového vzorku  

4, vyhodnocení výsledků  

5, diskuse a závěr praktické části  

3.2 Hypotézy 

V této práci se na základě stanovených cílů budu zaobírat následujícími 

hypotézami:  

Hypotéza I.: Domnívám se, že vertikální výskok se bude během 17.–19. roku u 

volejbalistů zvyšovat. 

Hypotéza II.: Domnívám se, že skok daleký z místa se bude během 17.–19. roku 

u volejbalistů zvyšovat. 

Hypotéza III.: Domnívám se, že výsledky v rychlostním K testu budou mezi 17.–

19. rokem stejné. 
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4 Metodika práce 

Praktická část této bakalářské práce se zabývá sledováním vertikálního výskoku, 

rychlostního K – testu a skoku dalekého z místa odrazem obounož. Hodnoty pro výzkum 

práce jsem získal z testování mládeže Českého volejbalového svazu. Konkrétně jsem tedy 

oslovil Český volejbalový svaz prostřednictvím hlavního trenéra mládeže, kterým je pan 

Jiří Zach a vedoucího mládeže pana Petra Judy, kdy mi byly poskytnuty hodnoty 

z testování dorostenecké kategorie v období od roku 2016 do roku 2021. Testy slouží 

jako ukazatelé výkonnosti v daných oddílech, které jsou účastni extraligových 

kadetských nebo juniorských soutěží a spadají tak do SCM (Sportovních center mládeže).  

Podle umístění hráčů jsou pak daným oddílům vypláceny dotace.  

Tato práce se zaměřuje na 4 testové baterie a jejich výsledky. Jedná se o výpočet 

výskoku z hodnot dosahu paže z místa a dosahu paže z výskoku. Dále pak testu rychlosti 

(K – testu) a testu skoku dalekého z místa. 

4.1 Charakteristika sledovaného souboru  

Testovaní probandi byli volejbaloví dorostenci ve věku 17-19 let. Počet probandů 

byl složen ze 37 dorostenců. Ročníky narození 1999 a 2000.  Šlo o členy oddílů hrající 

nejvyšší dorostenecké kategorie kadetů a juniorů v České republice. Oddíly spadající 

do podpory sportovních center mládeže. Patří sem například oddíly: Liberce, Českých 

Budějovic, Brna, Příbrami, Lvů Praha, Beskyd, Zlína aj. 

4.2 Použité metody 

Statistické vyhodnocení získaných dat proběhlo pomocí tabulek v programu 

Microsoft Excel. Matematické výpočty jako odčítání byly provedeny pomocí vzorce 

SUMA. Aritmetický průměr byl vypočítán pomocí funkce PRŮMĚR. Další operace jako 

výpočet procent byl zadáván do vzorce: ((výkon v 19 letech / výkon v 17 letech * 100) -

100). Dále byly použity pomocné úpravy jako PODMÍNĚNÉ FORMÁTOVÁNÍ 

a ŘAZENÍ A FILTROVÁNÍ. 
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4.3 Sběr dat 

Sběr dat proběhl prostřednictvím testování mládeže v oddílech spadajících 

do sportovních center mládeže. Data jsou z testování, které proběhlo v časovém období 

2016-2019. Testovaní probandi byly dorostenci ve věku 17-19 let.  

4.4 Analýza dat 

Hodnoty poskytnuté volejbalovým svazem byly přijaty ve formě elektronické, 

a to ve formátu PDF a tabulek v programu Microsoft Excel. Prvotním úkolem bylo 

přebrat data a vyhodnotit ideální časové období pro sledované parametry v souvislosti 

s adekvátním souborem probandů. Z důvodu probíhající epidemie Covid-19 došlo 

k znehodnocení některých dat kvůli omezení možnosti testování. Obdržené hodnoty byly 

převedeny do tabulek v programu Microsoft Excel.  

Hodnoty získané z testování čítají z každého roku mezi 100-140 testovanými 

probandy. Jedná se o zhruba čtyři po sobě jdoucí ročníky narození. Není však výjimkou, 

že se v datech nacházejí i mladší ročníky. Tyto hodnoty jsou rozděleny do tabulek 

pro každý rok a současně pro každý testovaný volejbalový oddíl zvlášť. 

Ročník narození 1999 a 2000 se v obdržených datech mezi lety 2016-2021 nacházel 

jako jediný ve třech po sobě následujících letech. Ročník 1999 byl testován v letech 2016, 

2017 a 2018. Pro ročník 2000 byly roky testování 2017, 2018 a 2019. Kritérium pro výběr 

hráčů do studie bylo věkové rozmezí hráčů 17-19 let v době testování. 

Jelikož v daném tříletí každého testovaného ročníku se neúčastnil stejný počet 

jedinců, byli vybráni pouze ti, kteří se účastnili všech tří testovacích let.   

Po výběru a rozčlenění hodnot byl u vybraného vzorku probandů vypočítán výskok 

z testovaných baterií maximálního dosahu a maximálního dosahu z výskoku. To bylo 

učiněno pomocí vzorce v tabulkách Microsoft Excel odečtením maximálního dosahu 

paže ze země od maximálního dosahu paže z výskoku (funkce SUMA).  

Následně pak pomocí aritmetického průměru (funkce PRŮMĚR) byl utvořen 

průměr výskoků u daného věku (17, 18, 19 let). 

Výsledné hodnoty z časového období tří let byly následně porovnány a znázorněny 

v tabulkách a grafech.  
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Stejným postupem byly vypracovány hodnoty u zbylých dvou testů. Konkrétně 

testu skoku dalekého z místa a rychlostního K-testu.  

Podrobnější výsledky byly vypočítány pomocí matematických vzorců zadaných 

do funkce v programu Microsoft Excel, šlo o výpočty procent a výpočet o kolik se výběry 

probandů zlepšily. Pro výpočet procentuálního zlepšení u každého jedince byl vytvořen 

vzorec, který vypadal takto: (výkon v 19 letech / výkon v 17 letech * 100) -100. Tím došlo 

ke zjištění o kolik procent došlo ke zlepšení případně zhoršení u každého probanda.  
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5 Výsledky  

5.1 Rozbor vertikálního výskoku 

Podstatou analýzy odrazových schopností je rozbor výsledků výskoku 

u jednotlivých probandů. Vyhodnocení probíhá v závislosti na čase, tedy s odstupem 

vždy jednoho roku po dobu dvou let. Níže je uvedeno, jakých výsledků jednotliví 

probandi dosáhli. Kolik dosahovali průměrné hodnoty a kolik procent probandů se 

zlepšilo a případně o kolik procent došlo k nárustu jejich výkonů. Zpracovaná data jsou 

zaznamenána v tabulkách a grafech.  

Tabulka č. 7, znázorňuje v prvních třech sloupcích roky a v nich jakých výkonů 

probandi dosahovali. Dále pak ve sloupci s názvem „Rozdíl mezi 17-19 rokem“ 

je zaznamenáno zlepšení či zhoršení výskoku v centimetrech pro každého probanda. 

V posledním sloupci je zlepšení a zhoršení zaznamenáno v procentech, vypočítané 

u každého jedince.  
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Tabulka 7 Vyhodnocení vertikálního výskoku 

 

V následující tabulce č. 8, je rozdělen výsledek výskoku. Jedná se o rozdělení 

podle klíče u kolika probandů došlo ke zlepšení, zhoršení a u kolika výkonnost zůstala 

neměnná. Vidíme, že ke zlepšení došlo u 23 probandů. U 10 z nich došlo ke zhoršení 

výkonu a u 4 se výkon ve výskoku nezměnil.  

  

Číslo probanda 17 let 18 let 19 let Rozdíl mezi 17-19 rokem (cm) % zlepšení 

1 76 76 75 -1 -1,3

2 92 89 94 2 2,2

3 83 81 81 -2 -2,4

4 83 82 75 -8 -9,6

5 76 71 76 0 0,0

6 93 88 89 -4 -4,3

7 87 82 88 1 1,1

8 92 77 94 2 2,2

9 82 83 90 8 9,8

10 86 88 91 5 5,8

11 83 79 86 3 3,6

12 87 86 89 2 2,3

13 93 88 79 -14 -15,1

14 88 84 88 0 0,0

15 81 83 80 -1 -1,2

16 83 78 91 8 9,6

17 90 85 84 -6 -6,7

18 73 82 82 9 12,3

19 77 86 88 11 14,3

20 81 85 76 -5 -6,2

21 71 82 77 6 8,5

22 74 78 74 0 0,0

23 86 89 93 7 8,1

24 69 73 79 10 14,5

25 67 76 76 9 13,4

26 57 75 69 12 21,1

27 73 81 69 -4 -5,5

28 74 76 76 2 2,7

29 70 74 74 4 5,7

30 81 82 81 0 0,0

31 86 97 84 -2 -2,3

32 92 94 95 3 3,3

33 75 80 77 2 2,7

34 74 82 81 7 9,5

35 77 83 83 6 7,8

36 76 89 85 9 11,8

37 68 68 69 1 1,5

průměr 79,9 81,9 82,1 2,2 3,2
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Tabulka 8 Rozdělení testované skupiny podle zlepšení a zhoršení 

 

Graf č. 2 je procentuální zastoupení zmiňovaných výsledků v tabulce 8. Vidíme 

zde, že u 62 % došlo ke zlepšení výskoku, u 27 % ke zhoršení výskoku u 11 % se výkon 

nezměnil (viz v grafu č. 2 bez zlepšení). 

 

Graf  2 Procentuální rozložení hráčů, u kterých došlo ke zlepšení/zhoršení 

Tabulka č. 9 vyjadřuje procentuální zlepšení v rozmezích mezi 0-5 %, 5-10 % 

a 10 a více % a to pouze z probandů, u kterých došlo ke zlepšení (23 probandů, viz tabulka 

č.8). To znamená, že 6 probandů se zlepšilo o 10 a více % v jejich výkonu, u 8 probandů 

bylo zaznamenáno zlepšení mezi 5-10 % původního výkonu a 9 probandů mělo zlepšení 

mezi 0-5 %.  

Tabulka 9 Rozdělení probandů podle míry zlepšení  

 

Ze vzorku jedinců, u kterých došlo ke zlepšení byl vypracován graf č. 3. Tento 

graf zaznamenává procentuální zastoupení jednotlivých zlepšení. Tedy 26 % probandů se 

zlepšilo o 10 a více %,  35 % se zlepšilo v rozmezí 5–10 % a u 39 % došlo ke zlepšení 

v rozmezí 0-5 % jejich výkonnosti.  

došlo ke zlepšení došlo ke zhoršení bez zlepšení

23 10 4

Zlepšení 10 % a více Zlepšení mezi 5-10 % zlepšení mezi 0-5 %

6 8 9
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Graf  3 Procentuální rozložení zlepšení ve výskoku 

5.2 Rozbor skoku dalekého z místa odrazem obounož 

V první tabulce č. 10 je celkový počet probandů a jejich výsledky ve skoku dalekém 

z místa odrazem obounož. Ve sloupcích pod názvem daných let (17,18,19) jsou 

zaznamenány výsledky jednotlivých let v jednotkách centimetrů. V dalším sloupci 

je vidět o kolik centimetrů došlo u každého probanda ke zlepšení a v posledním sloupci 

pak o kolik procent se daný proband zlepšil. V posledním řádku tabulky jsou 

zaznamenány průměrné hodnoty každého sloupce.  
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Tabulka 10 Vyhodnocení skoku dalekého z místa odrazem snožmo 

 

V tabulce č. 11 je vidět u kolika probandů došlo ke zlepšení skoku dalekého z 

místa (33), zhoršení skoku dalekého z místa (3) a u kolika se skok daleký nezměnil (1). 

  

Číslo probanda 17 let 18 let 19 let rozdíl mezi 17-19 rokem (cm)  % zlepšení 

1 269 277 281 12 4,5

2 272 280 300 28 10,3

3 270 268 271 1 0,4

4 259 273 266 7 2,7

5 262 282 274 12 4,6

6 297 309 301 4 1,3

7 258 276 283 25 9,7

8 239 247 262 23 9,6

9 266 273 294 28 10,5

10 281 293 283 2 0,7

11 272 281 287 15 5,5

12 275 276 270 -5 -1,8

13 251 279 278 27 10,8

14 278 277 278 0 0,0

15 267 281 271 4 1,5

16 281 281 289 8 2,8

17 286 289 271 -15 -5,2

18 255 266 260 5 2,0

19 275 282 292 17 6,2

20 269 272 279 10 3,7

21 254 269 268 14 5,5

22 261 273 274 13 5,0

23 269 281 293 24 8,9

24 252 290 286 34 13,5

25 246 266 266 20 8,1

26 252 267 253 1 0,4

27 260 269 263 3 1,2

28 261 260 270 9 3,4

29 251 265 259 8 3,2

30 266 268 280 14 5,3

31 278 280 276 -2 -0,7

32 275 288 280 5 1,8

33 268 284 275 7 2,6

34 272 278 290 18 6,6

35 253 263 267 14 5,5

36 278 288 298 20 7,2

37 250 259 277 27 10,8

průměr 265,6 275,9 277,4 11,8 4,5
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Tabulka 11 Rozdělení podle zlepšení, zhoršení a bez zlepšení a zhoršení 

 

Výsledek počtu rozložení zlepšení, zhoršení a výkonu bez změny je zaznamenán 

v grafu č. 4. Zlepšených probandů je 89 %. Ti, kteří se zhoršili tvoří 8 % z celku a 3 % 

tvoří jeden proband, u kterého nebyl zaznamenán nárůst ani pokles (bez zlepšení).  

 

Graf 4 Procentuální rozdělení zlepšení, zhoršení, bez zlepšení a zhoršení 

Zde v tabulce č. 12 je vidět 89 % probandů u kterých došlo ke zlepšení skoku 

dalekého z místa, a to rozdělených do 3 rozmezí zlepšení. U 5 probandů bylo 

zaznamenáno zlepšení 10 a více %. Zlepšení mezi 5-10 % je u 11 z nich a u 17 probandů 

došlo ke zlepšení v rozmezí 0-5 %.  

Tabulka 12 Rozdělení jedinců podle procent zlepšení 

 

Graf č. 5 eviduje jak výsledky z tabulky č.12 vycházejí v procentuálním rozložení. 

Tedy 5 probandů ve zlepšení 10 a více % tvoří 15 % z těch, co se zlepšili, 11 probandů 

jež mělo zlepšené výsledky mezi 5-10 % tvoří 33 % z těch, co se zlepšili a poslední 

skupina 17 probandů, která se zlepšila o 0-5 % tvoří 52 % z těch co se zlepšili. Zde je 

důležité znovu poznamenat, že celek zde tvoří pouze ti, co u nich došlo ke zlepšení (33 

probandů).  

Došlo ke zlepšení Došlo ke zhoršení bez zlepšení 

33 3 1

Zlepšení 10 % a více Zlepšení mezi 5-10 % zlepšení mezi 0-5 %

5 11 17
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Graf  5 Procentuální rozdělení zlepšených probandů 

5.3 Rozbor rychlostního K-testu 

Tabulka č.14 k rychlostnímu K-testu eviduje roky probandů a jejich změny výkonů. 

V dalším sloupci je vidět časový rozdíl mezi 17–19 rokem výkonu. Kladné hodnoty 

evidují zlepšení, záporné hodnoty zhoršení. Poslední sloupec je vyjádření onoho 

zlepšení/zhoršení v %. Poslední řádek zaznamenává průměrné výkony ze všech 

naměřených a vypočítaných dat.  
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Tabulka 13 Vyhodnocení rychlostního K-testu 

 

V tabulce č. 14 je vidět v kolika případech došlo ke zlepšení (22) v rychlostním 

testu, ke zhoršení (15) v rychlostním testu a ani jednou výsledek nezůstal totožný mezi 

prvním a posledním rokem.  

  

Číslo probanda 17 let 18 let 19 let Rozdíl mezi 17-19 rokem (s) % zlepšení 

1 10,20 10,65 10,84 -0,64 -5,9

2 10,81 10,38 10,40 0,41 3,9

3 10,21 9,81 10,03 0,18 1,8

4 11,53 11,19 11,11 0,42 3,8

5 10,80 10,18 10,70 0,10 0,9

6 10,20 9,39 9,81 0,39 4,0

7 10,90 10,19 10,35 0,55 5,3

8 11,20 10,36 10,76 0,44 4,1

9 10,80 9,65 10,05 0,75 7,5

10 10,90 10,20 10,19 0,71 7,0

11 10,42 10,22 10,35 0,07 0,7

12 11,00 10,18 10,71 0,29 2,7

13 10,70 10,49 10,28 0,42 4,1

14 10,50 9,92 10,43 0,07 0,7

15 10,80 10,16 10,52 0,28 2,7

16 10,90 10,81 10,22 0,68 6,7

17 10,30 10,41 10,50 -0,20 -1,9

18 10,45 10,53 10,71 -0,26 -2,4

19 10,38 10,55 11,08 -0,70 -6,3

20 10,39 10,40 10,42 -0,03 -0,3

21 10,39 10,29 9,99 0,40 4,0

22 10,33 10,78 11,03 -0,70 -6,3

23 10,09 10,16 10,32 -0,23 -2,2

24 10,48 10,38 9,76 0,72 7,4

25 11,50 10,72 10,50 1,00 9,5

26 10,80 11,03 11,19 -0,39 -3,5

27 10,30 10,40 10,53 -0,23 -2,2

28 9,68 10,12 9,93 -0,25 -2,5

29 10,53 10,70 10,55 -0,02 -0,2

30 10,45 10,58 10,03 0,42 4,2

31 9,76 10,12 10,36 -0,60 -5,8

32 10,00 9,66 9,40 0,60 6,4

33 9,94 9,97 10,40 -0,46 -4,4

34 10,34 10,36 10,21 0,13 1,3

35 10,58 10,79 10,43 0,15 1,4

36 10,58 10,87 10,82 -0,24 -2,2

37 10,81 11,40 10,96 -0,15 -1,4

průměr 10,5 10,4 10,4 0,1 1,1
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Tabulka 14 Rozdělení probandů u rychlostního testu podle zlepšení, zhoršení a bez zlepšení a zhoršení 

 

Následující graf č. 6 znázorňuje procentuální vyjádření výsledků z tabulky č.14. 

59 % probandů se zlepšilo, oproti 41 %, kde došlo ke zhoršení v rychlostním K-testu. 

Stejné hodnoty nezaznamenal žádný z probandů. 

 

Graf 6 Procentuální zastoupení u rychlostního testu – zlepšení, zhoršení, bez zlepšení a zhoršení 

Tabulka č. 15 eviduje 22 probandů, u kterých došlo v oblasti rychlosti ke zlepšení. 

Je zde vidět, že se nikdo nezlepšil o více jak 10 %, naopak 68 % tvoří ti, kteří se zlepšili 

mezi 5-10 % a zbylých 32 % jsou probandi se zlepšením mezi 0-5 % v rychlostním testu. 

Tabulka 15 Rozdělení probandů podle úrovní zlepšení 

 

Následující graf č. 7 je procentuálním rozdělením probandů se zlepšením 

v rychlostním K – testu.   

došlo ke zlepšení došlo ke zhoršení bez zlepšení

22 15 0

Zlepšení mezi 10 % a více Zlepšení mezi 5-10 % zlepšení mezi 0-5 %

0 7 15
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Graf  7 Procentuální rozdělení zlepšení 
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5.4 Diskuse  

5.4.1 Vertikální výskok 

Výsledky v testu vertikálního výskoku ukázaly, že dorostenci ve volejbale ve věku 

17-19 let se postupně zlepšili. Mezi prvním a posledním rokem šlo průměrně o 3,5% 

zlepšení výkonu u všech probandů. Tímto byla hypotéza č. I potvrzena. Co se týče nárůstu 

ve sledovaném období, tak nejvyšší byl mezi 17-18 rokem testování, kdy došlo průměrně 

o 1,4 cm zlepšení. Mezi rokem 18 a 19 byl nárůst mírnější, a to průměrně 0,3 cm za rok. 

Viz graf č. 8.  

 

Graf  8 Růst výskoku během testovaného období 

Pokud se podíváme pouze na skupinu probandů, u kterých došlo ke zlepšení (tj. 

počtu 23 z celkových 37 probandů), tak vidíme, že zlepšení bylo poměrně na široké škále 

(viz graf 9) a celkem jednotně zastoupené. Nelze tedy vyznačit oblast, která by jasně 

charakterizovala, k jakému zlepšení došlo nejčastěji. Viz výsledky tabulka č. 9.  

 

Graf  9 Grafické znázornění jednotlivých probandů s růstem výskoku 
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5.4.2  Skok daleký z místa odrazem obounož 

Podle Kaluse (2018) lze tvrdit, že skok daleký z místa je cvik silového charakteru. 

To dokládá to, že vychází ze statické polohy a dochází tak k nashromáždění potřebné 

statické síly. Pokud tento fakt připustíme, tak Dovalil (2009) tvrdí, že kulminační období 

síly je přibližně kolem 17. roku. Z tohoto lze předpokládat, že k největšímu nárůstu 

silových předpokladů dochází právě v dorosteneckém věku testovaných. Výrazné 

zlepšení v této pohybové činnosti potvrdilo, že tento věk je z hlediska rozvoje síly 

optimálním senzitivním obdobím. 

Ve vyhodnocení tohoto testu došlo k potvrzení hypotézy č. II, že probandi se 

v tomto testu budou zlepšovat. Ve dvouletém období došlo ke zlepšení v průměru o 4,5 

% u všech probandů. Největšího nárůstu došlo mezi 17.-18. rokem, kdy se v průměru 

zlepšili o víc jak 10 cm za rok. V dalším roce se pak jednalo o zlepšení v průměru o 1,5 

cm (viz graf č. 10). 

 

Graf 10 Průměrné hodnoty skoku dalekého z místa 

 Probandi, kteří se zlepšili tvoří 89 % z celku (celkem 33 z 37 probandů), zhoršení 

nastalo u 8 % probandů z celku a u 3 % nenastala změna výkonosti. Z části probandů, u 

kterých došlo ke zlepšení, bylo u 52 % z nich zvýšen výkon do 5 %. Dále byl poměrně 

rovnoměrně zastoupen zbytek probandů (viz graf č. 11). 
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Graf 11 Gragické znázornění jednotlivých probandů s růstem výkonu ve skoku dalekém z místa  

5.4.3 Rychlostní K – test 

Rychlost je schopnost, pro kterou je podle Periče (2012) z hlediska rozvoje 

senzitivní věk mezi 12.-14. rokem. To znamená, že v daném testu by u probandů nemělo 

dojít k výraznému nárůstu výkonosti. Výsledek z testování to z hlediska statistických 

hodnot potvrdil. K průměrnému nárůstu došlo mezi 17.-19. rokem o 1,1 %, tj, zhruba 0,1 

sekundy.  Tímto byla matematicky hypotéza č. III vyvrácena.  

 

Graf 12 Průměrné hodnoty rychlostního K – testu 

Výsledek daného testu mohl znehodnotit průběh řešení této testové baterie. Pokud 

se podíváme, tak se do jisté míry jedná o test, kde na rozdíl od ostatních testů je poměrně 

velká možnost individuálního řešení, a to konkrétně ve variantách doteku, náběhu na dané 

mety a prostoru došlapu do výchozího čtverce. Tudíž výsledek z této testové baterie 

potvrzuje literární prameny, že v tomto věku již nedochází k výraznějším změnám 

zlepšení v oblasti rychlosti.  

To je ovšem patrné i z hlediska výsledků. Počet probandů se zlepšením v tomto 

testu byl 59 %, se zhoršením 41 % a nikdo nezůstal na stejných hodnotách.  
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Pokud se podíváme na rozbor probandů se zlepšením, tak vidíme, že mezi 0-5 % 

zlepšeného výkonu bylo 68 % probandů. Zbylých 32 % se zlepšilo v rozmezí 5-10 %. 

Nesmíme zapomenout, že se jedná pouze o probandy se zlepšeným výkonem (tedy 22 

z 37 probandů).  

 

Graf 13 Gragické znázornění jednotlivých probandů s růstem výkonu v K-testu 

5.5 Závěrečná diskuse 

Rád bych zde zmínil, že jsem data přebíral jako hodnoty s vidinou velké míry 

objektivity, a tak s nimi i zacházel. Mojí snahou bylo pomocí těchto dat dokázat 

a vyhodnotit závěry, které by mohly v budoucnu trenéři realizovat, případně by pro ně 

mohly být přínosné. 

Na místě je ale důležité zmínit, že v rámci objektivnosti výsledků mohlo tuto studii 

ovlivnit několik faktorů. Pokud se podíváme z celkového pohledu, tak jednorázového 

testování se vždy účastnil celý tým. Do výsledků se mohlo promítnout aktuální psychické 

a fyzické rozpoložení daných probandů, jejich motivace k provedení testů v maximálním 

výkonu. Dále hodnoty mohl znehodnotit aktuální zdravotní stav probandů, či zda některý 

z testovaných nebyl po zranění.  

Výsledky somatického testu výšky probandů jsou v příloze této práce (Příloha č.1 

a č.2). Je důležité zmínit, že výsledky statistického vyhodnocení mohla do jisté míry také 

ovlivnit výška jedinců. Její nárůst je v průměru poměrně minimální. V průměru došlo 

k nárůstu o 0,7 cm za celé testované období.  

Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že se jedná o hráče z elitních českých 

dorosteneckých soutěží, kteří mají tréninkové a zápasové vytížení a jejich výkonnost 

by měla být poměrně stabilní. 
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Například Kalus (2018) mluví o tom, že výskok je kombinace rychlosti a explozivní 

síly. Proč se neuvažuje o testech, které by tyto dvě veličiny mohli změřit a mohlo se 

tak docházet k informacím, do jaké míry a v jakých procentech tomu tak je. Testy jsou 

příliš obecné na to, aby se dalo tvrdit, že právě dobrý výkon v rychlostním testu a dobrý 

výkon v poměrně silovém testu skoku dalekého z místa vypovídá o kvalitách vertikálního 

výskoku.  

 Zde by muselo dojít k inovaci testů a je otázkou, zda vůbec chce vedení volejbalu 

a trenéři z dat testování mládeže vytvářet další studie pro lepší a kvalitnější přístupy 

k trénování. A to nejenom z hlediska dovedností ale i kondičních předpokladů. Není tedy 

škoda, že svaz investuje finanční prostředky k testování mládeže a výsledkem tohoto 

testování je pouze rozdělení financí do příslušných oddílů? Nebylo by na místě, inovovat 

takto staré testovací baterie, které jsou stejné již několik let a posunout testování blíže 

k tomu, aby z něj měli odpovědní trenéři vypovídající data pro zkvalitnění své trenérské 

činnosti? Stávající testovací baterie jsou příliš obecné, zejména v testech jako je skok 

daleký z místa, rychlostní K – test a hod medicinbalem z kleku. 
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5.6 Závěr 

Stanovený cíl této práce, a to vyhodnotit výsledky třech zmiňovaných testů byl 

v této práci splněn. Došlo ke statistickému vyhodnocení získaných dat, zjištění 

průměrných hodnot, které probandi dosahovali během testování. Dále pak došlo 

k procentuálnímu vyjádření, v jaké míře docházelo k progresu ve výkonu. Hypotézy č. I. 

a II. byly potvrzeny. Došlo ke zlepšení v oblasti výskoku a v oblasti skoku dalekého 

z místa. Hypotéza č. III. byla matematicky vyvrácena. V oblasti rychlostního testu došlo 

pouze k mírnému zlepšení.  

 Přínos této práce by mohl být především pro trenéry mládeže a konkrétně 

pro trenéry dorostenecké kategorie. Zejména díky zjištění, jak moc se skupina jejich 

svěřenců může a bude z hlediska statistiky pravděpodobně zlepšovat.   

 Tato práce přinesla zjištění, jakými způsoby lze z daných dat objektivně 

vyhodnocovat závěry a statistické výsledky. Primární přínos vidím v tom, že pokud by se 

takto systematicky vyhodnocovala průběžně naměřená data napříč spektrem testovaných, 

mohlo by se stanovit závěry týkající se výkonnosti volejbalové mládeže.   

 Z hlediska návaznosti na tuto práci není možné další prohloubení statistických 

výsledků. Pouze by bylo možné vytvořit hodnocení pro delší časové období. Není však 

jisté, že by tyto hodnoty byly více, či méně směrodatné, protože je zřejmé že sportovní 

výkony se stále zlepšují. 
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Přílohy: 

Příloha 1, Tabulka výšky probandů a její růst během 17.-19. roku  

 

  

2017 2018 2019

1 191 193 193

2 199 199 199

3 197 197 197

4 202 202 202

5 196 196 197

6 194 194 194

7 185 186 186

8 180 181 181

9 190 192 193

10 202 202 202

11 191 190 189

12 195 195 195

13 200 203 203

14 185 185 185

15 200 199 200

16 199 199 200

17 190 190 190

18 192 193 193

19 193 193 193

20 186 187 187

21 190 192 193

22 192 193 193

23 196 196 197

24 192 192 194

25 181 185 185

26 198 200 200

27 196 196 196

28 176 176 177

29 197 198 199

30 196 196 197

31 195 194 194

32 195 195 195

33 190 190 190

34 193 193 195

35 195 195 196

36 199 201 202

37 196 196 198

průměr 193,1 193,6 194,1



 

 

Příloha 2, Graf průměrného růstu výšky probandů během 17.-19. roku 

 


