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1. Úvod
Volejbal mne zaujal již dříve a bylo mi umožněno ho poznat, jak z role trénujícího pod
vedením

trenérů,

tak z pohledu trenéra.

Věnuji

praxi zhruba 4 roky a ještě nikdy jsem si
dokud budu moci, chci se volejbalu

se mu již bezmála 14 let,

neřekla:

věnovat

"Tato hra

mě

přičemž

nebaví". Stále si

co nejdéle. Ve volejbalu se skrývá

trenérské
říkám,

že

neskutečné

množství kreativity, kterou může hráč uplatnit v jakémkoli věku a na jakékoli hráčské úrovni.
Tato hra patří mezi nejrozšířenější kolektivní míčové hry a je to podmíněno
celoročně

možností provozovat tento sport

bez

značných

především

materiálních a prostorových

zajištění.

Náročnost
rozměrů hřiště,

volejbalové hry

můžeme přizpůsobit

zjednodušením pravidel

úrovni

či změnou počtu hráčů.

individuální dovednosti a týmové spolupráce,

tvořivost

hráčů, ať

už je to upravením

Volejbal v

sobě

spojuje prvky

s disciplínou a kázní, vypjaté úsilí při

dynamické námaze s prvky zábavy a radostné uspokojení ze zvládání obtížných situací
vedoucích k dosahování

úspěchu.

Veškeré tyto prvky dávají možnost nenásilnou a zajímavou

formou zvyšovat tělesnou a pohybovou úroveň hráčů,

upevňovat

zdraví a plnit další výchovné

a vzdělávací cíle.
Uspokojení ze hry se však

nejčastěji

dostavuje až po

dostatečném

zvládnutí

technických a i taktických prvků a při optimální fyzické i psychické úrovni hráčů i celého
kolektivu.
Díky zkušenostem z trénování, vedení tréninku a po konzultaci s ostatními trenéry
výkonu mladých

hráček

V této diplomové práce se budu zabývat rozvojem výbušné síly u mladých

hráček

oddílu jsem došla k

závěrům,

že jedním z limitujících

faktorů

volejbalu je právě malá výbušnost dolních končetin.

volejbalu, ve

věku

faktorem. Budu
měsíců,

15-17 let, která je z hlediska

ověřovat účinnost

na základě měření

kondiční připravenosti

aplikovaných tréninkových

smečařského

a blokařského výskoku.
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velmi významným

prostředků

v

průběhu

osmi

Motto:
Hra tato vyžaduje více než

několik čtverečních metrů

místa.

Uprostřed,

mezi

dvěma kůli

se

natáhne síť, podobná tenisové, jenže hořejší okraj uprostřed je skoro půl třetího metru nad
zemí. Na každé straně sítě se namáhá šest i více hráčů, srazit míč na zem do protivníkova pole
po trojím úderu,
že ve

hře

se dociluje bodu nebo ztráty míče, podle toho, kdo servíroval. Ovšem,

se nikdo nesmí dotknout

vzrušujícím
rychlý

čímž

momentům

průběh

v této

hře,

sítě,

ani

přešlápnouti střední

kde pracuje celé

tělo,

linii. Mnohdy dochází ke

zejména ruce, nohy a zrak,

neboť

hry nedovoluje jednotlivci otáleti nebo déle se rozmýšleti. Promýšlení

jednotlivých fásí musí se díti před jejich sehráním a tudíž ve hře vítězí hbitost spíše, než síla, s
jakou dovede protivník srážeti umísťované míče. (Sport,
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2.června

1926) ( Ejem, 2001)

2. Cíl a úkoly

2.1 Cíl

Hlavním cílem této diplomové práce je
výbušné síly u mládeže, a to
věku

konkrétně

ověřit účinnost

tréninkových

u skupiny vybraných

prostředků

jedinců, hráček

pro rozvoj

volejbalu, ve

15-1 7 let.

2.2 Úkoly

1. Prostudovat literaturu k dané problematice.
2.

Uskutečnit výběr

tréninkových prostředků pro rozvoj výbušné síly.

3. Aplikovat tyto prostředky do tréninkového procesu.
4. Zvolit vhodné testy pro zjištění výbušné síly.

5.

Opakovaně

6.

Naměřené

testovat výbušnou sílu.

hodnoty (výsledky) zaznamenat do tabulek a následně převést

7. Zhodnotit celkově výsledky celé testované skupiny.
8. Zhodnotit výsledky jednotlivých hráček.
9. Posoudit účinnost aplikovaných tréninkových prostředků.
1O. Zhodnotit závěry pro trenérskou praxi.

ll

grafů.

3. Teoretická

část

3.1 Historie volejbalu

Kolem vzniku volejbalu panují dvě odlišné verze.
Ta první hovoří o dlouhé chvíli chicagských hasičů (když zrovna
krátili házením

míče přes

nehořelo), kteří

si ji

natažený provaz. Komu balon upadl na zem, dopustil se chyby.

Kvůli zrychlení hry pak hráči zkoušeli míč odbíjet - tak vzniklo nové sportovní odvětví.
Většina

vážných historických

autorství Williamu C. Morganovi,
nahradit
činnosti.

méně

V

pramenů

řediteli tělesné

emocionální gymnastická

tělocvičně,

kterou

se však drží varianty druhé, která

rozdělil

přisuzuje

výchovy v YMCE v Hollyoku. Ten

cvičení nenáročnou

a

přitažlivou

tělocvičné

formou

tenisovou sítí (výška asi 183 cm) na

chtěl

dvě

poloviny,

nechal studenty odbíjet basketbalový míč z jedné poloviny na druhou.
Volejbal vznikl v roce 1895 ve Springfieldu v Massachusetts (USA).
"minonette" byl v roce 1896

při předvedení

této nové hry

ředitelům

Původní

YMCA

název

přejmenován

profesorem tělesné výchovy A. T. Halstetem na "to volley the ball" (odrážení míče).
Těžký

basketbalový

míč

nevyhovoval a ve zkoušce neobstála ani samotná gumová

duše. Morgan dal zhotovit první volejbaloYý
důležitou překážku

míč

podle speciálních

propočtů

a odstranil

v dalším rozvoji volejbalu.

Prostřednictvím

YMCA se volejbal

šířil

do celého

světa.

dostává z USA do sousední Kanady. Ve stejném roce se volejbal

V roce 1900 se volejbal
začíná

hrát v Indii. Další

zprávy o šíření jsou ze Střední Ameriky, Uraguaye, Tokia, Japonska a Číny. Do Evropy se
volejbal dostal v roce 1917. Zasloužili se o to vojáci USA bojující v 1.

světové

válce na

území Francie. Odtud se volejbal postupně šíří do celé Evropy.

V našich zemích se volejbal
ředitel

začíná

J. A. Pipal, který od roku 1919

rozvíjet po 1.

působil

světové

v Praze jako

válce. Propagátorem byl

ředitel

YMCA. Young Mens

Christian Association byla mezinárodní náboženská organizace mladých

mužů,

která v roce

1921 ustanovila první volejbalovou organizaci u nás- Volejbalový svaz.
Největší

rozmach byl zaznamenán po předvedení této hry vysokoškolským

studentům.

Hra byla zajímavá svou nenáročností na plochu i vybavení a jednoduchostí svých pravidel.
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3.2 Pohybové schopnosti
Pohybové schopnosti se nejčastěji definují jako relativně samostatné soubory vnitřních
předpokladů

lidského organismu k pohybové činnosti, v pohybové činnosti se také projevují.

V každé pohybové

činnosti,

lze rozpoznat projevy "rychlosti", "sílý', "vytrvalosti"

atd., jejich poměr je v konkrétních případech různý, závisí přitom na pohybovém úkolu, který
je plněn. Jde o projevy schopností
(např.

člověka,

o nichž vypovídají

určité

charakteristiky pohybů

jejich trvání, rychlost, překonávaný odpor, složitost pohybu, přesnost provedení apod.).
Současné

poznatky o pohybových schopnostech se zakládají na znalostech anatomie,
přispívají

fyziologie, biochemie, biomechaniky aj., tyto obory
způsobem (např.

energetické

zabezpečení činnosti různého

biomechanického pohledu na rychlost svalové kontrakce
V komplexu se ovšem jedná o schopnosti

člověka, ať

kjejich

objasnění dílčím

trvání a intenzity,
při

překonávání

uplatnění

odporu).

už schopnosti silové, vytrvalostní,

rychlostní nebo jiné.
Pohybové schopnosti jsou relativně stálé v čase, jejich úroveň nekolísá ze dne na den,
jejich

změna

vyžaduje dlouhodobé soustavné tréninkové

působení.

Rozlišují se pohybové

schopnosti obecné a speciální. Obecné se projevují v různých pohybových
Speciální chápeme jako
výrazem specifických
dovednostem.

předpoklady

pouze pro jednu a ne jinou pohybovou

požadavků řešených

Např. silově

pohybových

úkolů

disponovaný zápasník nemusí

činnostech.

činnost,

jsou

a váží se úzce k pohybovým

umět těchto

schopností využít

při

odrazu, rychlost hráče košíkové je jiná než rychlost plavce. Nelze však běhat, skákat či plavat
rychle, nejsou-li svaly schopné rychlé kontrakce.

Obdobně

cyklista i

běžec

na lyžích, jejichž

projev vytrvalosti je spojen se specifickými pohyby, musejí být disponováni pro déletrvající
tělesnou

práci,

část jejich vytrvalosti

je proto obecná a část speciální. (Dovalil a kol., 2008)

Pohybové schopnosti jsou výrazem složitých vazeb strukturálních,

funkčních

a

psychických vlastností lidského organismu. Jejich podíl však není u každé pohybové
schopnosti stejný, v tomto ohledu

někteří autoři (např.

Schnabel 1974, Dobrý 1983) považují

za vhodné rozlišovat pohybové schopnosti:
-

kondiční,

jež

výrazně podmiňují

související se získáváním a

přenosem

metabolické procesy, tedy schopnosti

energie pro vykonávání pohybu,

řadí

dominantně

sem schopnosti

vytrvalostní, silové a z části rychlostní;
- koordinační, schopnosti související
schopnosti obratnostní,

částečně

především

i rychlostní.
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s procesy řízení a regulace pohybu -

Ovlivňování

pohybových schopností je
ať

sportovního tréninku,
tělesných

předpokladů

stěžejním

už se jedná o specifické
patří

úkolem tělesné

či

přípravy jako

složky

zaměření. Vytváření

nespecifické

beze sporu k hlavním determinantám vysoké sportovní

výkonnosti. (Dovalil a kol., 2002)

3.2.1 Síla a silové schopnosti

Při

používání pojmu síla dochází

jako fyzikální

veličina

vzájemného účinku

často

k nedorozuměním tím, že se nerozlišuje síla
vyjadřuje

a síla jako pohybová schopnost. V mechanice

těles, příčinu

síla míru

pohybu. V tomto smyslu se s tímto pojmem setkáváme i

při

všech pohybech lidského těla " každý tělesný pohyb se děje určitou silou, má určitou rychlost,
jisté zrychlení, trvá jistou dobu atd. Toto fyzikální hledisko musíme odlišovat od případů, kdy
uvažujeme o jevu fyzikálním, tj. síle svalového stahu
kontrakce

při

člověka

(síla

nenulovém odporu). Síla zde vystupuje jako zdroj

schopnost vykonávat

tělesnou činnost;

tato schopnost je

=

schopnost svalové

pohybů člověka,

příčinou přemístění těla

jako

nebo jeho

částí.

Ve smyslu pedagogickém nebo didaktickém
kvalitativní charakteristiku volních

představuje

řízených pohybů člověka,

tato schopnost

jimiž

řeší

důležitou

konkrétní pohybový

úkol. Jedná se tak o pohybovou schopnost vyvíjet sílu ve fyzikálním smyslu.
S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k potřebám sportovního tréninku lze sílu
definovat jako: schopnost
přičemž

překonávat,

udržovat nebo brzdit

vnější

odpor svalovou kontrakcí,

odporem může být:

- gravitace (její vliv, projevující se hmotností sportovce)
- reakce opory
- odpor vnějšího prostředí
- hmotnost břemene
- odpor partnera
- setrvačnost jiných těles atd. (Dovalil a kol., 2002)

Mezi

důležité

fyziologické vlastnosti

kontrakce. Je to mechanická

odpověď,

patří

dráždivost a stažlivost svalu - svalová

která nastává v průběhu svalového vzruchu. Navenek

se může projevovat jako:
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izotonická, dynamická
zůstává přibližně

(mění

napětí

se délka svalu zkrácením,

ve svalu

stálé),

izometrická, statická (tonus svalu se zvyšuje, délka svalu se nemění),
excentrická, brzdivá (sval se násilně protahuje, tonus se nemění),
auxotonická (se změnou napětí svalu se mění i jeho délka)

Z pohledu sportovního tréninku rozlišuje Dovalil (1986) tuto skladbu silových schopností.
Síla statická jako schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci; úsilí tohoto typu se
neprojevuje pohybem,

většinou

se jedná o udržování

těla

nebo

břemene

ve statických

polohách
Síla dynamická, tj. silová schopnost projevující se pohybem hybného systému nebo
jeho

částí;

podstatou je izotonická, auxotonická či excentrická kontrakce. Ve všech případech

již přichází v úvahu určitá rychlost a zrychlení pohybu.

Podle velikosti

překonávaného

odporu a zrychlení vykonávaného pohybu

můžeme

sílu dále

diferencovat:
výbušnou (explozivní) sílu spojujeme s překonáváním
hraničních

odporů

nedosahujících

hodnot a s maximálním zrychlením;

rychlá síla se projevuje

při překonávání odporů

nedosahujících

hraničních

hodnot, s nemaximálním zrychlením;
při překonávání

pomalá síla se projevuje

nevelkou a stálou rychlostí, tj.
Schopnost

mnohonásobně

téměř bez

překonávat

vysokých (až

hraničních) odporů

zrychlení

odpor

opakováním

pohybu

v daných

podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat se označuje jako vytrvalostní síla.
Absolutní, nebo také maximální sílu chápeme jako nejvyšší možnou
nebo dynamické síly,

vyjádření hraniční

úroveň

hodnoty velikosti odporu, s níž lze

statické

ještě

pohyb

provést bez ohledu na jeho rychlost nebo hodnotu tahu či tlaku v izometrickém režimu.
Přepočet

absolutní síly různých svalových skupin a eventuálně jejich různých

souhrnů

na 1 kg tělesné hmotnosti se označuje jako relativní síla. (Dovalil, 1986)

Vyjdeme-li ze základních
věcný význam

potřeb

sportovní praxe, má bez

přílišného

zjednodušování

rozlišovat hlavně absolutní, rychlou, výbušnou a vytrvalostní sílu.
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3.2.1.1 Výbušná (explozivní) síla

Velmi významným faktorem herního výkonu ve volejbalu je výbušná síly dolních
končetin. Právě
náročnost

činnost,

výskok je nejcharakterističtější pohybovou strukturou, která nejvíce vystihuje

a požadavky tohoto sportu. Výskok je pro

na které závisí

úspěšnost

obranné i

útočné

hráče

volejbalu typická pohybová

hry na síti. Proto je

důležité věnovat

rozvoji odrazových schopností velkou pozornost.
čase

Odrazová výbušnost je schopnost projevit maximální sílu v co nejkratším
zabezpečit tělu přechod
nejčastěji
míče,

o

vymrštění

do bezoporové fáze. Ve sportovních hrách a ve volejbalu obzvlášť jde

vlastního

těla

nebo vykonání efektivních

dolních

s cílem

končetin podmiňuje

do

potřebné

útočných či

výšky pro

vytvoření předpokladu

obranných herních

činností.

Výbušná síla

nejen rychlost jednorázového acyklického pohybu,

rychlost, ale i rychlost a náhlé

změny směru

lokomoce

hráče.

akcelerační

Ve volejbalu tak jde

jednorázové maximální a koncentrované výbušné úsilí (výskok na
sérii takových úsilí, které následují za sebou v krátkých

na získání

časových

smeč,

buď

o

na blok, ... ), nebo o

intervalech (série

bloků

a

smečí). (Šimonek, 1987)

Úroveň odrazové výbušnosti podmiňuje:

síla, rychlost a koncentrace nervosvalových úsilí
CNS (intenzita a koncentrace nervových

impulzů

- prostorový a

časový

souhrn)
biomechanický potenciál

svalů

(zásoby energetických látek ve svalech,

intenzita biochemických reakcí, rychlost regeneračních procesů)
racionální

technika

koordinace, souhra v

vykonání
činnosti

odrazu

(vnitrosvalová

a

mezisvalová

odrazových a švihových částí a pod.)

intenzita a koncentrace volného úsilí

Jestliže má být odraz proveden
Přestože

efektivně,

musí se mimo jiné respektovat

určité

zákonitosti.

fáze odrazu trvá velmi krátce, je možní z ní vyčlenit dvě části.
a)

amortizaěnf

pokrčení
těch

- tato fáze

začíná

od kontaktu s podložkou až po optimální

odrazové končetiny (končetin). Dochází k natažení a zvýšení tonusu

svalových skupin, které se budou v další fázi podílet na napnutí končetin.
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b) aktivní - tato fáze končí maximálním napnutím končetin až po prsty nohy.
Dochází k rychlé kontrakci

extensorů

dolních

končetin

a k

vymrštění těla.

(Šimonek, 1987)

Šimonek (1987) tak dále uvádí, že odrazová výbušnost je komplexní schopnost, která
vyžaduje velkou sílu a rychlost svalových kontrakcí.
současným

Největšího

efektu tak lze dosáhnout

rozvojem obou uvedených komponent.

3.2.2 Rozvoj silových schopností
Ke zvýšení silových schopností je nutno sval stimulovat
(převážně

mechanickým, ale také elektrickým aj.).

Podnět

vyvolává ve tkáni

určité přizpůsobovací

strukturálně funkčních změnách svalů
změn

určitým podrážděním

reakce, projevující se v příslušných

i nervosvalového systému jako celku.

Důsledky těchto

navenek pozorujeme jako změny v úrovni silových schopností. Po rozvoj síly má proto

stimulace svalového napětí principiální význam.

Možnosti stimulace svalového

napětí

pro uvedené

účely

lze klasifikovat do

několika

skupin:
1. stimulace břemenem, tj. jeho různou hmotností a rychlostí přemísťování.

2. stimulace kinetickou energií břemene, danou jeho hmotností a výškou pádu.
3. stimulace

převážně

volním úsilím

(vnější

mechanická stimulace typu

břemene

chybí).
4. stimulace elektrickým proudem s vyloučením volní složky svalového napětí.

Obecně

vysokého

platnou fyziologickou podmínkou stimulace silových schopností je vyvolání

napětí

v zatěžovaném svalu. Ponecháme-li stranou elektrické impulsy,

můžeme

toho dosáhnout:
1.

překonáváním

2.

cvičením,

velkého vnějšího odporu,

jehož podstatou je

překonávání

nemaximálního odporu vysokou

rychlostí pohybu,
3.

cvičením,

jehož podstatou je veliký

počet

opakování, odpor i rychlost pohybu

nejsou v tomto případě maximální. (Dovalil, 1986)
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3.2.2.1 Metody rozvoje silových schopností

Pro rozvoj silových schopností rozlišujeme několik posilovacích metod. Tyto metody
počtem

se liší velikostí odporu,
komponent lze

působit

opakování, rychlostí pohybu. Kombinací uvedených

na jednotlivé druhy silových schopností. Všechny

metodotvomé komponenty spolu

víceméně

souvisí- velikost odporu určuje i

počet

tři

tzv.

možných

opakování a dosažitelnou rychlost pohybu.

V této práci nás budou nejvíce zajímat posilovací metody rozvíjející výbušnou
(explozivní) sílu. Pro úplnost však uvádím stručný souhrn všech posilovacích metod.

1. metoda těžkoatletická (krátkodobých napětí, maximálních odporů)
používá velké odpory : 95-100% maxima,
trénovanější

spíše pro

jedince, aplikace vyžaduje

předchozí

silovou

přípravu

svalového systému jinými postupy,
nepřípustné

pro trénink dětí

2. metoda opakovaných úsilí (kulturistická, submaximálního odporu)
praktická aplikace má

často

podobu "pyramidy" (pyramidová metoda) manipulace

s velikostí odporu a počty opakování : se zvyšováním počtu opakování se v uvedeném
rozsahu mění, tj. klesá, velikost odporu a opačně

3. metoda rychlostní (rychlostně silová, dynamických úsilí)
dominantní charakteristikou je rychlost provedení pohybu: vysoká až maximální, tomu
odpovídá velikost odporu, který

představuje současně

silový aspekt i podmínky pro

vysokou rychlost pohybu jako stimul rychlých vláken, rychlost
neměla klesnout pod

během cvičení

by

50% rychlosti téhož pohybu bez odporu

4. metoda kontrastní (variabilní, variabilního působení)
základní charakteristiky stejné jako u metody rychlostní, v rámci jednoho a téhož
cvičení

se

obměňuje

velikost odporu v rozmezí asi 30-70% maxima, provedení vždy

s úsilím o nejvyšší možnou rychlost, reálná rychlost se podle velikosti odporu mění
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5. metoda izometrická (statická)
svalové působní (tlak, tah) proti pevnému odporu

6. metoda intermediární

-

v průběhu

cvičení

skupin, tj. pohyb
dokončení

se

střídá

dynamická a statická

při cvičení

činnost zúčastněných

se v několika polohách na asi 5s

svalových

opakovaně

až do

celého rozsahu zastavuje

7. metoda brzdivá (excentrická)
násilné

svalů,

protažení kontrahovaných

pohyb

segmentů

těla

vyvolávaný

nadmaximálním odporem je brzděn, zpomalován

8. metoda izokinetická (variabilních odporů)
odpor modeluje speciální posilovací zařízení,
mění

podle vyvíjeného úsilí

(subjektivně

překonávaný

maximální,

odpor se v průběhu

cvičení

objektivně proměnlivé)

9. metoda plyometrická (reaktivní, rázová)
"násilné" protažení svalu za použití

nadhraničního

pohyb, podobné podmínky zvýšené tenze
předcházející

před

odporu a následný rychlý aktivní

aktivním pohybem navozuje také

statická činnost svalů,

efekt určuje výška pádu a hmotnost

(při cvičení např. břemene

nebo vlastního

těla při

seskocích)

1O. metoda silově vytrvalostní
vysoký

počet

ovlivnění

opakování

cvičení

s nižším odporem,

nervosvalového systému, ale i systému

směřuje

srdečně

k lokálnímu silovému

cévního a dýchacího, tj.

současně

se sleduje aspekt vytrvalostní,

uplatňují

se zásady vytrvalostru'ho aerobního nebo anaerobního zatížení

ll . metoda elektrostimulace

aktivita

svalů

se

podněcuje

elektrickými impulzy,

zprostředkovanými

elektrodami na

povrchu svalu,
aplikace vyžaduje speciální elektrostimulátor a kvalifikovanou obsluhu, laický přístup
představuje jisté riziko nebezpečí

(Dovalil a kol., 2008)
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3.2.2.1.1 Metody rozvoje výbušné síly

Odrazová výbušnost je komplexní schopnost, která vyžaduje velkou sílu a rychlost
svalových kontrakcí.

Ovlivňování

výbušné síly patří k velmi

důležitým

tréninkovým

úkolům

nejen ve volejbalu mládeže.
K rozvoji výbušné síly známe

několik

metod, nelze však s

určitostí říct,

že jedna

metoda je správná druhá špatná. Lze využít metodu rychlostní, kontrastní, plyometrickou a
ízokinetíckou.

Jelikož se v této diplomové práci zabývám rozvojem výbušné síly u mládeže, je
důležité

vzít v úvahu posloupnost tréninkových

prostředků.

V období dozrávání ve

věku

10-

16/19let se metody pro rozvoj výbušné síly mohou uplatnit jen s příslušným omezením.
Glesk a Harsányi (1992) ve své publikace

rozdělují účinnost

tréninkového vlivu podle

rostoucího sportovm'ho věku takto:

1. poskoky, skoky bez zátěže

2.

cvičení

s činkami

3. poskoky se zátěží
4. seskoky do hloubky
5. speciální cvičení

To znamená, že od začátku systematické sportovní přípravy, a to ve věku 10-14 let, je
účelné

řešit

rozvoj silových schopností postupnými kroky

nejjednodušších

cviků (cvičení

s vlastním

tělem)

zatěžování

organismu od

až po systematické posilování s činkami,

jinými posilovacími pomůckami nebo posilovacími stroji.

3.2.2.2 Rozvoj silových schopností u

dětí

a mládeže

V této kapitole bych ráda navázala na problematiku z

zabývala

důležitostí

předchozí části,

správné volby vhodných tréninkových

prostředků

kde jsem se

odpovídajícím

příslušnému věku.

V silových schopnostech se

často

dopouštíme vážných chyb, kdy u

aplikujeme způsoby rozvoje charakteristické pro
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dospělé. U

dětí

posilování v mladším

a mládeže
věku

jsme

povinni víc než kdy jindy

přihlížet

k věkovým a

růstovým

zvláštnostem vyvíjejícího se

organismu. Je nutné, aby trénink tohoto typu napomáhal anebo

přinejmenším

nebránil

přirozenému růstu.

Je známo, že
změn rovnoměrně,

je

růst

projevů

neprobíhá v důsledku vývojových

zejména do 14 let. V období 11-13 let dochází ke zpomalení růstu síly, což

přičítáno především

rovnoměrnější,

svalstva a jeho silových

zrychlení

růstu těla

(dlouhých kostí). Od 14 let jsou

takže teprve mezi 15-16 rokem lze

začít

s náročnějším

přírůstky

cílevědomým

posilováním.
Největší přirozené

(tj. bez zvláštního tréninku)

přírůstky

silových hodnot (až o 20%)

byly zaznamenány mezi 16-18 rokem. Až v tomto období lze proto systematické posilování
provádět již bez obav. (Štilec a kol., 1989)
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3.3 Sportovní trénink
Sportovní trénink, proces
zaměřený

na dosahování nejvyšších

sportu v podmínkách

soutěže.

ovlivňování

výkonnosti sportovce (nebo družstva).,

(relativně či absolutně)

Tento cíl musí

současně

sportovních výkonů ve vybraném

respektovat celkový rozvoj jedince,

tzn. snaha o dosažení nejvyšších výkonů nesrrú být v rozporu s
kulturními, zdravotními, ekologickými a dalšími normami

obecně

platnými morálními,

společenského

života. (Dovalil a

kol., 2008)

Z toho lze odvodit, že sportovní trénink je složitý a účelně organizovaný proces rozvoje
specializované výkonnosti sportovce ve vybraném odvětví nebo

disciplíně.

Sportovní trénink je vždy spojován se snahou o dosahování co nejvyšších sportovních
výkonů.

Ty jsou sice jeho cílem, ale

současně

jsou i

prostředkem

všestranného a

harmonického rozvoje sportovců. (Choutka, Dovalil, 1991)

Sportovní trénink je specifickým druhem

výchovně vzdělávacího

procesu, pro který

platí stejné obecné pedagogické zákonitosti jako pro jiné druhy výchovně vzdělávací
V podstatě je typickým pedagogickým procesem s jeho
Vyznačuje

předstihuje
tělesné

se

cílevědomostí,

vzdělávací

činnosti.

a výchovnou stránkou.

plánovitostí, dlouhodobostí, organizovaností a v mnoha směrech

teoretickým rozpracováním jiné druhy

výchovně vzdělávacího

kultury.

Základními charakteristickými rysy sportovního tréninku jsou:

- vědeckost

- dlouhodobost
- vyhraněná specializace
- zvýrazněná individuálnost
- vysoká tělesná i psychická náročnost
- soutěživost
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procesu v oblasti

Jednotlivé cíle sportovního tréninku plníme

uskutečňováním

hlavních obsahových

složek tréninkové činnosti a to:

- kondiční přípravy
- technické přípravy
- taktické přípravy
- psychologické přípravy

Každá ze složek se podílí na určité

části

sportovní výkonnosti a ve svém komplexu pak

plní specifický cíl sportovního tréninku, jímž je dosažení maximální výkonnosti ve vybraném
sportovním odvětví. (Novosad a kol., 1996)

3.3.1 Charakteristika sportovního tréninku
Sportovní trénink
srovnání s tréninkem

dětí

dětí

a mládeže je velmi

dospělých řadou

a mládeže

důležitou

oblastí, která se

budoucího rozvoje a sportovní výkonnosti
nutnou

podmínkou

ve

zvláštností. Protože je v podstatě první etapou

dlouhodobého (celoživotního) tréninku, má nesmírný význam

respektování je

vyznačuje

sportovců.

účinného

při

základů

pokládání

Má své specifické zvláštnosti, jejichž

tréninkového

procesu v

dětském

a

dorosteneckém věku, ale i zárukou úspěchu v dospělosti. (Choutka, Dovalil, 1991)

Je nezbytné
sportovce a

určovat

současně

obsah i strukturu tréninku tak, aby podporovaly

aby budovaly solidní základy perspektivního

růstu

přirozený

vývoj

jedince. Všeobecný

rozvoj a výstavba základů budoucí výkonnosti jsou hlavními úkoly tréninku dětí a mládeže.

Všechny uvedené zvláštnosti se promítají:

1. v obsahu tréninku, v němž se
věnovat

pozornost

především

upřednostňuje

účinnému

rozvoj všestrannosti.

rozvíjení

Důležité

je

základních pohybových

schopností;
2. v metodice tréninku, která sice sleduje výkonnostní
dbá na to, aby jeho hlavním zdrojem byla
účinné

metodiky tréninku

spočívá

v
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růst sportovců,

především

všestranná

ale

důsledně

příprava.

cílevědomém rozšiřování funkčního

Smysl

rozvoje

sportovců

organismu

a zvyšování jejich odolnosti

vůči tělesnému 1

duševnímu

zatěžování;

3. v organizaci tréninku, kde základem je
promítajících se do

účelné

především

organizačních

stálost

stavby tréninku, v níž se musí

plně

respektovat

forem,
střídání

zatížení a aktivního odpočinku;
4. v řízení tréninku
profil se musí

dětí

a mládeže hraje rozhodující úlohu trenér, jehož osobnostní

vyznačovat především

vysokou úrovní pedagogických schopností

s přirozeným sklonem k práci s dětmi a mládeží (Choutka, Dovalil, 1991)

3.3.2 Sportovní trénink ve volejbalu

Sportovní trénink je proces složité komplexní adaptace, která probíhá v biologické
(moďologické
(účelné

a

funkční změny

jednotlivých

odpovídající chování a jednání

(postupné

vytváření

uplatňování

optimálních

vztahů

orgánů

hráče

a orgánových

Vzhledem k celé

(Při'bramská

řadě

mezi osobností sportovce a

1.

psychologické

a sociální

prostředím).

sféře

Poznání a

předpokladem úspěšnosti

a kol., 1989)

okolností, mezi

něž můžeme započítat např.

zatížení, metody nácviku i zdokonalování nebo možnosti materiálního
hráčů

hře)

ve vztahu k výkonu ve

objektivních zákonitostí sportovního tréninku je

tréninkového procesu.

systémů),

velikost tréninkového

zabezpečení

podmínek

a trenéra, dělíme sportovní trénink volejbalu na trénink:
rekreačního

charakteru ( forma aktivní zábavy širokých mas, velký zdravotní a

psychický význam)
2. výkonnostního charakteru (
snaha o dosažení

největší část

individuálně

organizovaných volejbalových

co nejlepších

výkonů

kolektivů,

v utkání, ale i touha po aktivní

zábavě)

3. vrcholového charakteru ( vybraný okruh volejbalistů,

kteří

prokázali

dosahovat absolutně maximálních výkonů) (Buchtel, Ejem 1981)
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svůj

talent a vůli

3.4 Motorické testy
Užitím odborného termínu

vyjadřujeme,

vědecky

že se jedná o zkoušku

podloženou,

jejímž cílem je dosáhnout kvantitativního vyjádření výsledku.

Testování tedy znamená:
1. provedení zkoušky ve smyslu procedury
2.

přiřazování čísel,

Testy, které
pohybová

označujeme přívlastkem

činnost,

situace je pak

jež jsme nazvali měřením

motorické, se vyznačují tím, že jejich obsahem je

vymezená pohybovým úkolem testu a

podnětovou

příslušnými

situací, která vyvolává nebo navozuje

určitý

pravidly. Testová

pohybový projev, tj.

motorické chování.
Motorický test tedy
alternativám
čísla

splnění

Rozdělení

přiřazování čísel

definovat jako souhrn pravidel pro

pohybového úkolu, tj. pohybovým

výkonům

nebo

nazýváme testové výsledky (skóre). Testování je tedy proces

výsledků. (Měkota,

3.4.1

můžeme

řešením. Přiřazená

přiřazování

testových

Blahuš, 1983)

motorických testů

Motorické testy lze klasifikovat podle různých hledisek. V praxi se nejčastěji využívají
testy maximální výkonnosti charakteristické požadavkem dosáhnout individuálního extrému
(např.

zvednout břemeno o co největší hmotnosti). Maximální výkon se ovšem může projevit i

dosažením minima

(např.

chyb).

Při

interpretaci

s nejpříznivějšími výsledky hodnoceny jako
Méně

jsou již

projevu

(např.

rozšířeny

testy

zaměřené

výsledků

těchto

testů

jsou osoby

nejzpůsobilejší, nejzdatnější, nejschopnější

atd.

na postižení a kvantifikaci typického pohybového

motorického tempa, pohybové laterality). Zde vyšší

neznamenají ani lepší, ani horší výsledek,

neboť

jde o

určení

či

nižší

optima,

ať

zjištěná

hodnota

individuálního,

či

skupinového.
Pro
silových,

tělovýchovnou

vytrvalostních)

praxi jsou
a

testy

nejdůležitější

motorických

basketbalových).
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testy motorických schopností
dovedností

(např.

(např.

volejbalových,

Dělení

motorických testů podle místa provádění:

1. laboratorní - možnost dokonalé standardizace

vyšetřovacích

podmínek

(odhlučnění,

klimatizace .. ) a použití citlivých měřících přístrojů
provádějí

2. terénní -

tělovýchovný

se tam, kde probíhá

proces (v

tělocvičně,

hale,

posilovně)

Dělení

motorických testů podle počtu

současně

testovaných osob:

1. individuální- testu se podrobuje každý jedinec samostatně
2. kolektivní (skupinové) - celá skupina je zkoušena současně,

Názvy jednotlivých

testů

se

nejčastěji

časově méně náročné

odvozují od jejich pohybového obsahu

vertikální skok) nebo od jména autora, který test navrhl

či

poprvé použil

(např.

(např. Sargentův

skok).

důležité

Velmi

je také zmínit vlastnosti jednotlivých

validita a spolehlivost. Validitu lze

stručně

testů,

charakterizovat jako

mezi než
stupeň

patří především

platnosti, udávající

"jak dobře test měří to, co chceme měřit". Spolehlivost pak v nejobecnějším smyslu vypovídá
o "přesnosti" testu,

vyjadřuje

velikost chyb testování {měření).

Chyby v testování:

Chyby testování, mohou mít různou povahu a příčiny. Každá nahodilá chyba testování
způsobovány

je souhrnem chyb elementárních, které jsou

dílčími

mnoha

vlivy a

nepřesnostmi.

Můžeme

je rozdělit na chyby v

důsledku:

1. nestálosti podmínek prostředí - např.

změny

tlaku vzduchu, teploty,

osvětlení

atd.

2. nestálosti vlastností testovaných osob - např. motivace pro podání výkonu, která u
může

být

zajištěna soutěživým uspořádáním

testu, u

dospělých

dětí

pak je nejvyšší, má-li

pro ně určitý existenční význam atd.
3. nestálost

zařízení

a pomůcek

při

testování

skoku pomocí pásma, odchylky od

- např. nepřesnosti

předepsané

toho, kdo provedení testu řídí atd.
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vlastního

hmotnosti plného

měření

míče,

délky

odbornost

pokynů,

Hrubé chyby pak vznikají vážným porušením testových
skáče

testovaných
zjišťování

bosa,

část

v obuvi apod. Omyly mohou být

způsobeny

např.

nepozomostí

při

(např.

ke

testového výsledku nebo jeho nesprávným zápisem do testové matice

jménu jiné osoby).

(Měkota,

Blahuš, 1983)

důležitých

Motorické testy jsou zdrojem
tělovýchovného

část

informací

potřebných

řízení

pro

procesu a správné rozhodování.

3.4.2 Testování motorických schopností
Motorická schopnost
pohybové

organismu. Pro

anatomické odlišnosti u
(např.

především

být

obecně

činnosti. Přesněji vyjádřeno,

předpokladů

funkcích

může

některé

mimořádně

integrovaných

nalézt biologický základ

(např. některé

při určité činnosti.

komplex

schopných jedinců), jiné se projevují ve fyziologických

velká aerobní kapacita je fyziologickým

limitují možnosti jednotlivce,

předpokladem

obecné vytrvalosti),

činnosti. Zmíněné předpoklady určitým způsobem

obecně řečeno, představují

jakýsi strop, jehož může dosáhnout

Velké meziosobní rozdíly ve výsledcích pohybové

rozdílnými schopnostmi -

pravděpodobnostním
zařazujeme

můžeme

či

(úspěšné)

vnitřních

jde o souhrn

z nich

však ve výsledcích pohybové

vysvětlují

vymezena jako soubor předpokladů

smyslu) motorické

předpoklady,
činnosti.

jež

příčinně

činnosti

determinují

Ovšem zdaleka ne všechny

mezi schopnosti. Sportovní výkon podmiňují

např.

se

zčásti

(byť

v

předpoklady

takové předpoklady, jako jsou

konstituce (somatotyp), vlastnosti osobnosti, výkonová motivace aj., jež mezi schopnosti
nepatří. (Měkota,

Při

Blahuš, 1983)

hodnocení motorické výkonnosti nám jde v podstatě o tyto základní otázky:

1. zjištění úrovně a velikosti individuálních rozdílů ve výkonnosti

2.

ověření změn

ve výkonnosti

3. srovnání různých úrovní výkonnosti
4. srovnání různých populací vzhledem k výkonnosti
5. identifikace faktorů výkonnosti a jejich struktury
6.

ověření

závislosti mezi výkonností a ovlivňujícími faktory (Kovář, Blahuš, 1989)
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Rozvíjení motorických schopností mládeže je jedním z hlavních
výchovy a

tělesné

kultury

vůbec.

úkolů

školní

tělesné

Proto jsou tyto schopnosti chápány jako cílové kategorie

celého procesu tělesné výchovy a sportu.

3.4.3 Měření motorických schopností

Motorické schopnosti jsou samy o
projevy. Z

sobě neměřitelné, můžeme měřit

těchto vnějších projevů můžeme

identifikovat je, ale

zároveň

je. Jde ovšem o měření

nejen o existenci schopností usuzovat a

stupeň, případně

i odhadovat

pouze jejich

nepřímé, zprostředkované

i jejich velikost, to znamená
Nejčastěji

indikátory.

měřit

užívanými indikátory

(ukazateli) jsou testy.

3.4.4 Testování kondičních schopností
Kondiční

schopnosti jsou ty, které jsou

procesy. Komplex

kondičních

schopností

tvoří

primárně

determinovány energetickými

schopnosti silové, schopnosti vytrvalostní a

jen v omezené míře schopnosti rychlostní.

V této diplomové práce se zabývám

především

silovými schopnostmi, respektive

dynamickou silou explozivní nebo-li výbušnou. Je to schopnost vyvinout sílu v co nejkratším
čase,

podle jiné definice je to schopnost vydat maximum energie v jednom explozivním aktu.

Poznáváme ji z

výsledků

při

hmotě

vrhu), nebo

jejího

působení: čím větší

vlastm'ho

těla (např. při

je zrychlení

skoku), tím

udělené hmotě náčiní (např.

větší

je explozivní síla, která je

vyvolala.

3.4.4.1 Testy dynamické síly explozivní (výbušné)

Dynamická síla explozivní (DSE) se projevuje v acyklických pohybových aktech
výbušného charakteru, jakými jsou
Nejobecnějším

např.

projevem DSE jsou však

projevuje při odrazu.

(Měkota,

vrh, úder, kop, hod na vzdálenost atd.

různé

Blahuš, 1983)
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druhy

skoků,

kdy se

zmíněná

schopnost

Při
obouruč)

testování explozivní síly horních

přiměřená,

na vzdálenost. Hmotnost musí být

(bez rozběhu,
Při

někdy

se

uplatňují

(jednoruč

hody

nebo

technika provedení co nejjednodušší

ze sedu atd.).

testování explozivní síly dolních

končetin

dálky nebo do výšky (tzv. vertikální skok).
pásmová míra nebo optické
těžiště,

končetin

Změřit

měřidlo. Zjištění

se nejvíce

uplatňují

skoky z místa - do

délku skoku není obtížné, používají se

výšky vertikálního skoku, respektive zdvihu

je obtížnější, používají se k tomu skokoměry různých konstrukcí.

Jednoduché skokoměry:

Nejjednodušší
osoba na

ně

pomůckou

je měřítko s

dělením

po 1 cm

umístěné

nejprve dosáhne ve stoji na plných chodidlech, pak v

na

stěně.

kuhninačním

Registruje se rozdíl obou výšek. Na podobném principu je konstruován i
tyčinkový skokoměr. Kolíčkový skokoměr

při

opatřenou kolíčky

bodu skoku.

kolíčkový

nebo

tlačítky,

jež se

nebo

dohmatu zasunují nebo zapínají, pracuje na principu mechanickém nebo elektrickém.

Tyčinkový skokoměr tvoří

na

má stupnici

Testovaná

společném

(Měkota,

vertikálním

čepu.

Kolem tohoto

čepu

se dotykem zasažené tyčinky volně

otočí.

Blahuš, 1983)

Ke zpracování
změření

soustava tyčinek umístěných horizontálně nad sebou a upevněných

výsledků

této práci bude využíván

tyčinkový skokoměr

(viz

příloha č.1)

pro

3 druhů vertikálního skoku.

1. Vertikální skok s dosahem jednoruč (povolen zášvih paží)
2. Vertikální skok s dosahem obouruč (bez zášvihu, ruce jsou připraveny na blok)
3. Vertikální skok s rozběhem ze 2-3 kroků s dosahem jednoruč (smečařský výskok)

Testovaná osoba stojí pravým (levým) bokem ke
naznačí

místo, kam až dosáhne (u

stěně,

vzpaží pravou (levou)

tyčinkového skokoměru otočí tyčinkami

kolem

a

čepu) při

stoji na plných chodidlech, paže plně vytažena z ramene (viz příloha č.2)

1. Testovaná osoba provede
pohybu naváže

vzápětí

podřep,

mírný

předklon

a zapaží. Na tuto

mohutný odraz a skok vertikálním

švihem pravé (levé) paže

směrem

co nejvýše. Testový výsledek

do vzpažení a dotykem

vyjadřuje

bodu skoku.
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přípravnou

směrem

prstů

se

fázi

současným

této paže na měřítku

rozdíl výšek dotyku ve stoji a v nejvyšším

2. stejná výchozí poloha, pouze paže jsou upažené,

pokrčené (příprava

na blok). Dosah

obouruč

3.

rozběh

ze tří kroků, dosah jednoruč (smeč)

Pozn.
vertikální skok, je též nazýván podle autora který jej poprvé
Sargentův

při

testování použil,

skok

pohybový obsah testu je dosti komplikovaný, vyžaduje delší nácvik

předem. Při

testování se předpokládá, že testovaná osoba má již pohybový akt zvládnutý
asi 90% osob dosáhne nejvyššího skoku během prvních pěti

pokusů,

skokanského rozcvičování. Proto se cvičné skoky neprovádějí

30

bez

předchozího

,

,

v

,

4. VYZKUMNA CAST

4.1 Metodika výzkumu

4.1.1 Charakteristika sledovaného souboru

Testování výbušné síly dolních končetin bylo prováděno na skupině hráček ve věku od
15 do 17 let, z volejbalového oddílu Jiskra Tanvald , které se volejbalu
3-5 let. Na počátku výzkumu bylo ve skupině 13

děvčat,

věnují

v průměru asi

ze kterých pak byla vybráno 8, která

absolvovala všechna měření a která měla nejlepší docházku (více než 80%).

V Tanvaldu se volejbalové mládeži
který

měl

trénují

v posledních letech na starosti

třikrát týdně

přeboru

a hrají

soutěž

věnuje

trenérka Iva Mullerová a Tomáš Zítko,

především přípravu

kadetek a juniorek.

Děvčata

kadetek, juniorek a cenné zkušenosti sbírají i v krajském

žen. Zápasy pak probíhají v sobotu a v neděli.

Většina

zodpovědně

testovaných

děvčat

trénuje

přibližně

3-5 let, tréninky je baví,

přistupují

a absentují pouze z vážných důvodů, což je vidět i na docházce (viz.

příloha č.8).

Rozvoj výbušné síly dolních

končetin

považuji za jednu z nejdůležitějších

tréninkového procesu. V Tanvaldu je

poměrně

velký zájem ze strany

věnovat

všem

míře důležité

hráčům

a

hráčkám

částí

a mládeže hrát

proto se nemohou

dostatečně

a proto také tréninkové jednotky postrádají v

dostatečné

volejbal. Je zde bohužel nedostatek kvalifikovaných

trenérů,

dětí

k nim

složky tréninkového procesu jako je rozvoj rychlosti, obratnosti, výbušné síly

apod. Tréninkové jednotky bývají jednotvárné, nejsou pestré a často se opakují.
Proto zde vyniknou pouze talentované

hráčky

a ostatní nemají

příliš

velkou šanci se

zlepšit a vyniknout.

Především

z tohoto

družstvo, u kterého lze

důvodu

jsem si pro svou diplomovou práci zvolila

očekávat značné

zlepšení.

Děvčatům

období, ve kterém dochází k vývoji výbušné síly. Volejbalu se
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právě

toto

je v průměru 16 let, což je
děvčata věnují

v průměru 3-5

většinu

let,

tréninkových

prostředků,

které jsou využívány k rozvoji výbušné síly tedy

dobře

znají, ale nesetkávaly se s nimi v takové míře a kombinaci.
Mojí snahou bylo
vhodné kombinaci a

vytvořit

míře

zásobník

cviků

následně

a

vybrané cviky aplikovat ve

do jednotlivých tréninkových jednotek a to

převážně

do hlavní

části.

4.1.2 Charakteristika testovaného období

Testování výbušné síly dolních
2008,
září

přičemž

07), dále pak

Děvčata
středu

probíhalo v období od

září

2007 do

května

bylo provedeno vstupní měření hned před začátkem výzkumu (tedy na začátku

závěrečné měření

ve

končetin

průběžné měření

v polovině výzkumného období

(začátek

ledna 08) a

pak proběhlo na začátku května 08.

trénují 2-3

a v pátek,

týdně,

pondělní

víkendy jsou pak věnovány zápasům. Povinné tréninky jsou

trénink je pak dobrovolný, kde jsou děvčata spojena dohromady

s chlapeckým družstvem. Tréninková jednotka trvá přibližně 1,5 hodiny.

Po dobu testovaného období
jednotek, 27 v první
věnována

části

děvčata

výzkumu a 30 ve druhé

rozvoji výbušné síly dolních

pondělních tréninků,

absolvovala 57 povinných

končetin.

části, přičemž

tréninkových

necelá polovina byla

Dále se pak dívky mohly

kterých bylo 28. Tyto tréninky jsou

zaměřeny

zúčastnit

na rozvoj pohybových

schopností a především pak na trénink herních činností jednotlivce.

Tréninkové
tréninků,

prostředky

pro rozvoj výbušné síly byly aplikovány do

středečních

kde jim byla věnována hlavní část tréninkové jednotky.

4.1.3 Použité motorické testy

Přehledné dělení

motorických testů je uvedeno v teoretické části (viz kapitola 3.4.1 )

Testy použité v této diplomové práci pro
zhodnocení rozvoje výbušné síly dolních

končetin
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změření

vertikálního skoku a následného

vycházejí z pohybové

činnosti

využívané

ve volejbalu. Jedná se o výskok

smečařský

a

dvou variantách - z místa a s náběhem ze 2-3

Před

celkovým

zařazením

druhým a

třetím

testováním v průběhu

proběhlo přibližně

celkového období

Testování

změření

pro rozvoj výbušné síly bylo

07), které pak bylo využito k porovnání s následným
osmiměsíčního

tréninkového cyklu. Druhé testování
třetí

testování pak na konci

08).

proběhlo

připravila na hlavní část

Ke

prostředků

v polovině daného období (leden 08) a

(květen

výskok je zde ve

kroků.

tréninkových

(začátek září

provedeno první testování

blokařský, přičemž smečařský

vždy po úvodní

části

TJ, kdy se

děvčata zahřála, rozcvičila

a

TJ.

vertikálních

skoků

byl použit

tyčinkový skokoměr

(viz kapitola 3.4.4.1),

který sloužil ke změření 3 základních volejbalových skoků:
1. Vertikální skok s dosahem jednoruč (povolen zášvih paží)
2. Vertikální skok s dosahem obouruč (bez zášvihu, ruce jsou připraveny na blok)
3. Vertikální skok s rozběhem ze 2-3

kroků

s dosahem jednoruč (smečařský výskok)

Testování probíhalo následujícím způsobem:
stěně,

Testovaná osoba stojí pravým (levým) bokem ke
naznačí

místo, kam až dosáhne (u

vzpaží pravou (levou) a

tyčinkového skokoměru otočí tyčinkami

kolem

čepu) při

stoji na plných chodidlech, paže plně vytažena z ramene (viz příloha č. 2)
Dosah jednou paží je zapsán do tabulky (viz příloha č.3)
Následně

prováděla

jsou zde popsány všechny

vždy ve stejném

vertikálních

skoků.

pořadí.

tři

N ejprve první

druhy vertikálních
hráčka

Jakmile absolvovaly všechny

následovalo druhé kolo a

opět

ve stejném

skoků,

která

děvčata

provedla dva pokusy prvního ze

hráčky

tří

tyto dva pokusy prvního skoku,

pořadí hráčky

provedly dva pokusy druhého

vertikálního skoku. Pak následovaly dva pokusy třetího skoku.

Popis jednotlivých vertikálních

skoků:

1. Testovaná osoba provede podřep, mírný předklon a zapaží. Na tuto přípravnou fázi

pohybu naváže

vzápětí

mohutný odraz a skok vertikálním

švihem pravé (levé) paže

směrem

co nejvýše. Testový výsledek

do vzpažení a dotykem

vyjadřuje

bodu skoku.
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směrem

prstů

se

současným

této paže na měřítku

rozdíl výšek dotyku ve stoji a v nejvyšším

2. stejná výchozí poloha, pouze paže jsou upažené,

pokrčené (příprava

na blok). Dosah

obouruč.

3.

rozběh

ze tří kroků, dosah jednoruč (smeč).

Vzhledem k tomu, že se děvčata, u kterých bylo testování prováděno,
již

několik

let, je pro

vysvětlovat jak

ně

věnují

tento pohybový cyklus známý a nebylo tedy

volejbalu

zapotřebí

jim

dané testy proběhnou.

Pozn.
Asi 90 % osob dosáhne nejvyššího skoku

během

prvních

skokanského rozcvičování. Proto se cvičné skoky neprovádějí.

pěti pokusů,
(Měkota,

bez

předchozího

Blahuš, 1983)

4.1.4 Zvolený tréninkový program

Týdenní mikrocyklus byl sestaven především s ohledem na možnosti
se tréninkových jednotek a na období
duben-květen. Děvčata

Pondělní

zápasů,

které probíhá o víkendech převážně

mají možnost trénovat 2-3krát

tréninky jsou ale spojeny s chlapci a
zúčastnit.

rozvrhu nemohou

hráček zúčastnit

týdně,

pondělí,

v

některá děvčata

Proto jsou tyto tréninky

zaměřeny

ve

září-říjen

středu

a

a v pátek.

se jich z důvodu školního

na zdokonalení pohybových

schopnosti a především pak na trénink herních činností jednotlivce.
Tréninkové
do hlavní

prostředky

pro rozvoj výbušné síly dolních

části středečních tréninků,

končetin

proto byly

zařazeny

kterých se mohou zúčastnit všechny hráčky.

4.1.5 Tréninkové jednotky

Rozvoji výbušné síly dolních
tréninků,

se

děvčata věnovala většinu středečních

pouze výjimečně trenér pozměnil strukturu týdenního mikrocyklu.

Děvčata

se v úvodní

Poté dle pokynu trenéra
běžecká cvičení
část

končetin

a

TJ, ve které

části

TJ zahřála, protáhla, provedla mobilizační a švihová cvičení.

proběhla část

rychlostně

speciálních

obratnostních

prováděla cvičení

cvičení,

cvičení. Následně

zařazena

speciální

děvčata připravila

na hlavní

kam byla
se

na rozyoj výbušné síly dolních
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končetin.

Jednotlivé

tréninkové jednotky se od sebe lišily, byla zde snaha

vytvořit

v průběhu tréninkového období různě kombinovat a měnit.

Následující podkapitola obsahuje:

Zásobník cviků na rozvoj výbušné síly dolních končetin
Jednotlivé ukázky tréninkových jednotek
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zásobník

cviků,

který lze

4.1.5.1 Zásobník cviků pro rozvoj výbušné síly dolních končetin

!.atletická cvičení - běžecká a odrazová průpravná
•

prvky běžecké atletiky

cvičení

- liftink
- nízký skipink
- vysoký skipink
- zakopávání
- poskočný klus
- kombinace skipink-zakopávání
- skipink - na každý třetí se zvýrazní zdvih kolene
- skipink - na každý třetí výrazné zakopnutí

•

různé

typy běhů a poskoků

- běh s extrémním protažením kroku - technický běh
- skočný běh- délka kroku mezi krokem a skokem
- stranové odrazy levá-pravá ( poskoky z jedné nohy na
druhou do strany)
- poskočný klus 2x levá-2x pravá
- poklus, na každý třetí předkopnutí
- kontrolovaný sprint
- stupňovaný sprint
- kotníkové poskoky vpřed (ruce v bok)

•

starty z poloh a z různých druhů odrazů a prvků atlet. abecedy
- start z vysokého skipinku na místě
- start z kotníkových poskoků na místě
- tapping na místě

2. odrazová cvičení pro rozvoj výbušné síly

•

Skoky - opakované krátké, nízké skoky a poskoky odrazem obounož
- opakované krátké, nízké skoky a poskoky jednonož
- využívat v malém objemu
- na místě
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-z místa (vpřed, vzad, stranou)
- bez rotace, s rotací
- bez meziskoku, s meziskokem

•

Přeskoky přes

švihadlo

- přeskoky z nohy na nohu, kroužením vpřed
- přeskoky střídnonož
- přeskoky střídnonož vpřed
- přeskoky snožmo střídavě ve stoji a ve dřepu
- přeskoky snožmo se skrčováním přednožmo ve výskoku
- přeskoky jednonož
-přeskoky skřižmo

•

(ve stoji

skřižném)

Přeskoky přes nářadí

- přes nízké kužele, medicimbaly (dbát zvýšené pozornosti), bedýnky
- různé varianty a směry
- přeskoky přes nářadí s oporou rukou o nářadí
- přeskoky přes lavičky
- s meziskokem, bez meziskoku, snožmo, po jedné noze, z pravé na levou, ze
stoje rozkročného, nad lavičkou spojení kotníků, s doskokem na lavičku, ...

3. Plyometrická cvičení

- opakované výskoky s rukama, druhá varianta s rukama v týl
- opakované skoky přes nářadí
- výkrok, úhel v koleni přední nohy 90°, rychlé vertik. odrazy s prací paží
- přeskoky překážek bokem
- boční výskoky na lavičku a seskoky s různými typy odrazů a dopadů
- opakované výskoky a seskoky na bednu cca 30 cm
- opakované výskoky ve dvojici odrazem jednonož
( dvojice, stoj na P(L)

čelem

k

sobě,

cvičenci

P(L) ruku provléct pod kolenem

provádět

opakované poskoky v kruhu se

oba

zvednuté nohy, uchopit se navzájem a

snahou o co nejrychlejší provedení odrazu
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4.1.5.2 Ukázky jednotlivých tréninkových jednotek
1. Tréninková jednotka č. 1
1. Úvodní část (25-30 min)
•

Zahájení
-Prezence
-seznámení s obsahem TJ

•

Zahřátí

-Rozklusání
-Honička

-drobné hry (s míčem, bez míče)
•

Rozcvičení

-protahovací cviky, mobilizační cviky, švihová cvičení
-cvičení zaměřená převážně

•

na dolní končetiny (příprava na hlavní

část

TJ)

Speciální cvičení
-atletická abeceda (pouze liftink, skipink, zakopávání, předkopávání)
-"lajny'' (2x, s pádem vpřed na lajně)

2. Hlavní část (60 min)
•

cvičení zaměřená

na rozvoj výbušné síly dolních končetin

- základní interval práce: 60 s
-základní interval odpočinku 30 s (po sérii 60-90 s)
- tréninkové pomůcky:

lavičky

- přeskoky laviček snožmo bez meziskoku - 6 laviček za sebou (3x)
- explozivní výstupy na lavičku s výměnou nohy na lavičce (20x)
-opakované výskoky na smeč u

sítě

(snaha dosáhnout co nejvýše) (lOx)

- střídavě 2 skoky po pravé, dva po levé na délku tělocvičny (2x20m)
•

rozcvičení

s míči

•

útok na síti

•

nácvik útočných kombinací

3.Závěrečná část

•

uvolňovací cvičení, strečink,

zhodnocení TJ
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2. Tréninková jednotka č. 2
1. Úvodní část (20-30 min) - obdobná jako u TJ č.1
•

kombinace hry a běhu

•

u

•

rychlostně

obratnostní ev. - štafetové běhy ...

část

(50-60 min) - (obr.viz příloha č.4)

rozcvičení

2. Hlavní
•

ev.

dbát na dostatečnou přípravu

zaměřená

svalů

dolních končetin a bederní

páteře

na rozvoj výbušné síly dolních končetin

- základní interval práce: 60-90 s (1-2 série)
- základní interval

odpočinku:

-tréninkové pomůcky:
A.

smečařské
podřep

-

B.

prudký

překážky,

výskoky po
dřep),

současným

90-60 s (po sérii dvojnásobná délka odpočinku)
plné míče (1kg), švédská bedna,

rozběhu

žíněnka

a odrazu z maximálně nízkého

těžiště

(nízký

se zapažením obou rukou a prudkým švihem obou paží se

prohnutím ve výskoku ("smečařský luk")

rozběh

(3-4m), výskok na

smeč,

doskok, výskok na blok a návrat do

základního postavení

•

dřepu

dřepu

C.

"žabáky" - skoky z

D.

výskoky s dvěma plnými míči (1kg) pod pažemi z mírného podřepu (3x15)

E.

seskok ze švédské bedny (4-5

do

dílů)

na žíněnku a ihned přeskok překážky

lehké rozcvičení s míči ve dvojici

3. Závěrečná část
•

strečink (hlavně

•

zhodnocení TJ

dolní končetiny), uvolňovací ev.
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3. Tréninková jednotka č. 3
1. Úvodní část (20-30 min) - obdobná jako u TJ č.l
•

vždy snaha o jinou úvodní hru na zahřátí

•

lajny lze popředu, pozadu, s pádem vpřed, s pádem vzad ...

•

rychlostně

2. Hlavní
•

část

ev.

obratnostní - starty z poloh . . .

(50-60 min)- (obr. viz příloha č.5)

zaměřená

na rozvoj výbušné síly dolních končetin

- základní interval práce: 30-60 s
-základní interval

odpočinku:

30-50 s

- tréninkové pomůcky: švihadla,
A. výskoky z poskoků na

žebřiny, překážky

místě,

paže podél

těla

(dbát na techniku odrazu

při

výskocích- dřep-výskok-poskok. .. )
B. výskoky z rozběhu

smečařskou

technikou

(rozběh,

odraz a výskok se

švihem paží ( 3 série po 1O)
C.

přeskoky

snožmo přes švihadlo (2xlmin)

D. výskoky odrazem snožmo (rukama se držíme žebřin)
E. švihadlová štafeta po obvodu

hřiště

s přeskoky

podle obrázku (snožmo, běh, jednonož P, zpět L)

3.

•

rozcvičení

s míči

•

nácvik útočných úderů

Závěrečná část

•

strečink

a uvolňovací cviky na pokyn trenéra

•

zhodnocení TJ
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překážek rozmístěných

4. Tréninková jednotka č. 4
1. Úvodní část (20-30 min)- obdobná jako u předchozích TJ
•

dostatečné zahřátí

•

protažení a mobilizace všech hlavních

formou hry
svalů, převážně

pak dolních

končetin

a bederní

páteře

•

rychlostně

obratnostní ev. -jednoduchá překážková dráha - štafety

•

rozcvičení

s míči

2. Hlavní
•

část

ev.

(50-60 min)- (obr.viz příloha č.6)

Zaměřená

na rozvoj výbušné síly dolních konč. v kombinaci s horními konč.

Forma : kruhový trénink
- základní interval práce : 60-90 s
- základní interval
- pomůcky:

odpočinku:

lavičky,

45 s, 90 mezi sériemi

plné míče (1 kg)

- metodické pokyny:

při
při

cv.odrazoyé výbušnosti max. odraz
ev. s plnými míči uvolňovací poskoky)

A.

přihrávky plným míčem jednoruč

B.

přeskoky lavičky bokem

C.

přihrávky obouruč

spodem s maximální frekvencí na vzdálenost 9 m

odrazem snožmo

plným míčem s maximální frekvencí na vzdálenost 6 m

D. z rozběhu a po odrazu snožmo přeskoky dvou laviček na sobě

E.

přihrávky jednoruč

F.

přeskoky laviček

G.

přihrávky obouruč

vrchem s maximální frekvencí na vzdálenost 8 m

odrazemjednonož (P,L)
vrchem ("autový hod") na vzdálenost 5-6 m

H. z rozběhu (2-3 kroky) přeskoky dvou vedle sebe položených laviček Gako při

3.

smeči)

Závěrečná část

•

uvolňovací

cviky

převážně

na oblast dolních a horních

svaly)
•

zhodnocení TJ
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konč.

(nejvíce používané

5. Tréninková jednotky č. 5
1. Úvodní část (20-30 min)- obdobná jako u předchozích TJ

•

zahřátí, rozcvičení, rychlostně

2. Hlavní
•

část

obratnostní ev ...

(60 min)- (obr. viz příloha č.7)

cvičení zaměřená

na výbušnost dolních končetin

zákl. interval práce: 30-60s
zákl. interval odpočinku: 30-60s
tréninkové pomůcky:

A. poskoky s jednou nohou na
střídavě měníme

B.

lavičky,

lavičce

plné míče, švédská bedna, žíněnky

na

střídačku

(jedna noha položená na

lavičce

nohy)

přeskoky lavičky jednonož

(P, L, snožmo)

C. kotoul vpřed na žíněnce s výskokem na blok (1 výskok, 2 výskoky, 3 výskoky)
D. výskoky z podřepu do podřepu, ze sedu, do sedu, z lehu do lehu
E. leh na zádech, zdvih lavičky oběma nohama, pak P, L
F. výskoky na švédskou bednu (4-5
G.

•

přeskoky dílů

rozcvičení

dílů)-

P, L, snožmo

švédské bedny postavených na šířku

ve dvojicích s míči - OOV, OOS, útočné údery

3. Závěrečná část
•

uvolňovací

•

zhodnocení TJ

cviky,

strečink
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a

5. Výsledky a diskuse
5.1 Hodnocení změn celé skupiny
Cílem mé diplomové práce bylo
výbušné síly dolních

končetin.

ověřit účinnost

Byl sestaven zásobník

tréninkových

cviků

prostředků

na rozvoj

a následné tréninkové jednotky,

ve kterých byl program pro rozvoj výbušné síly zařazen do hlavní části. Účinnost
tréninkových
počátku

prostředků

byla

ověřena změřením

výskoku u jednotlivých

děvčat

a to na

tréninkového období, tedy před zahájením výzkumu, v polovině daného období a po

zakončení

programu. Výsledné

změny

pak

buď

potvrdily nebo nepotvrdily

účinnost

zvoleného programu.
U celkových změn skupiny hodnotím dané výsledky jednotlivých měření, u hodnocení
individuálních

změn

se pak více

zaměřuji

i na možné vedlejší vlivy

působící

na jednotlivé

hráčky.

5.1.1 Hodnocení výsledků skupiny za celé sledované období
Na úvod celkového hodnocení je určitě důležité zmínit, že vybraných 8 děvčat mělo
celkově

velmi dobrou docházku ( 88,9% první pololetí, 80,9% druhé pololetí) (viz. příloha č.

8). V první části sledovaného období neklesla docházka žádné z vybraných hráček pod 80%,
pouze jedné dívce klesla docházka v 2.části sledovaného období lehce pod 70%. Lze tedy
předpokládat,

že i z tohoto

důvodu je téměř u

všech děvčat nárůst ve všech testovaných

výskocích.

U výskoku z místa s dosahem jednou paží došlo u sledované skupiny k celkovému
zlepšení v průměru o 3,125 cm, z toho o 1, 75 cm v první
části

části

a o dalších 1,3 75 cm ve druhé

sledovaného období.

Blokařský výskok

z místa, tedy s dosahem

oběma

pažemi vzrostl u sledované skupiny

za celkové období v průměru o 2, 75cm, z toho o 1,25 cm v první
druhé části sledovaného období.
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části

a o další 1,5 cm ve

U výskoku s náběhem ze 2-3

kroků

smečařského

s dosahem jednou paží, tedy

výskoku,došlo za celé sledované období ke zlepšení v průměru o 3cm. V první
sledovaného období o 1,375 cm a ve druhé části o dalších 1,625 cm.

Tab.č.l

Srovnání průměrných výsledků celé skupiny

Vstupní testy

X

s

Výskok z místa jednoruč

45,375

5,396758

Výskok z místa obouruč
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5,781745

48,875

4,323937

Výskok ze 2-3

kroků jednoruč

Průběžné

X

s

Výskok z místa jednoruč

47,125

5,462535

Výskok z místa obouruč

43,25

5,970164

50,125

4,35685

Výskok ze 2-3

testy

kroků jednoruč

Závěrečné

X

s

Výskok z místa jednoruč

48,625

5,475595

Výskok z místa obouruč

44,875

5,91457

51,75

4,832923

Výskok ze 2-3

testy

kroků jednoruč

Vysvětlivky:

•

x-průměr

•

s-

směrodatná

odchylka
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části

5.1.2 Závěrečné hodnocení celé skupiny
Z těchto celkových
sledovaného období celkem

výsledků

rovnoměrně.

výskoku, u hodnocení jednotlivých

děvčata

je patrné, že se
Pouze

hráček

výjimečně

zlepšovala v průběhu

došlo ke stagnaci sledovaného

pak uvádím možné vlivy nebo

důvody

dané

stagnace.

Výsledky všech testovaných
bezesporu
tělesný

patří dědičné

rozvoj

hráčky věnují,

hráček,

dispozice

hráček

mohou být

ovlivňující poměr

ovlivněny řadou vlivů,

mezi které

rychlých a pomalých vláken, celkový

adaptace organismu na zatížení, další pohybové

činnosti,

kterým se

psychický stav hráček v době testování apod.

U všech testovaných

děvčat

došlo

tedy konstatovat, že zvolené tréninkové

alespoň

u jednoho z měřených testů ke zlepšení, lze

prostředky měly

kladný vliv na rozvoj výbušné síly

dolních končetin.
Děvčata

byla se zvoleným osmi

měsíčním

programem velmi spokojena. Do této doby

byla zvyklá na velmi jednotvárné, málo pestré tréninky, takže i když
nemůžou

a že je všechno bolí, k jednotlivým tréninkovým

zodpovědně

a

ochotně.

občas naříkala

prostředkům přistupovala

že už

vcelku

Tréninky jim přinesly nové zkušenosti, které mohou využít v dalších

tréninkových cyklech.
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5.2 Hodnocení individuálních změn
Ke všem hráčkám je vždy tabulka s docházkou (viz.

příloha č.8)

a ke každé hráčce pak

je tabulka s výsledky jednotlivých měření, které jsou následně převedeny do

grafů.

1. Dobíhalová Blanka
Tato
letech. Je to

hráčka

se volejbalu

hráčka,

volejbal.

Pravidelně

tréninky,

společné

která tréninky bere velice
dochází i na

pondělní

roky,

zodpovědně

začala

s ním tedy ve svých 12ti

a na které je

vidět

velký zájem o

tréninky a je-li možnost, chodí i na

večerní

pro všechny věkové kategorie. Pokud někdy absentuje na tréninku nebo na
většinou

zápase, je to z vážných,
pětkrát

věnuje přibližně čtyři

důvodů.

zdravotních

Za celkové období

chyběla

pouze

a vždy se předem omluvila.
Ve sledovaném období docházelo u této

hráčky

k postupnému zlepšení ve všech

výskocích (viz příloha č.9).
Výskok z místa s dosahem jednou paží
Při

dalším

měření

měla

na

počátku

sledovaného období 47 cm.

už to bylo 51 cm a na konci sledovaného období pak 52 cm. Celkové

zlepšení je tedy o 5 cm, což je nejlepší zlepšení v tomto testu z celé skupiny. Takové zlepšení
bych

přisoudila

velmi výborné docházce a také přístupem této

jednotkám. Všechna

cvičení

hráčky

ke všech tréninkovým

i zadané úkoly plnila s chutí a elánem a vždy na ni byla

vidět

velká motivace se zlepšit.
Při blokařském

výskoku z místa se tato

4 cm, za každé pololetí o 2cm. Na

počátku

hráčka

zlepšila za celkové sledované období o

sledovaného období byl její

blokařský

výskok

hráčka

zlepšila

z místa 44 cm. Její současný výskok je tedy 48 cm.
Při

celkovém

také o 4 cm. Na

smečařském

počátku

výskoku s náběhem ze 2-3

kroků

se tato

byl její výskok 48 cm. Bohužel ale v porovnání se

výskokem z místa je vidět, že tato
rychlost. Její

smečařský

smečařskému

výskoku z místa.

hráčka

neunú ještě

dostatečně

smečařským

využít náběh a tím získanou

výskok s náběhem je tedy 53 cm, což je o pouhý 1 cm více oproti
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2. Svobodová Hanka
Tato
šikovná a

úkolů.

A

necelé dva roky, tedy od svých 13ti let, ale je velmi
úroveň hráček,

jednoho roku se dokázala dostat na

3 roky. Je to

jaké podávají její

předpoklady

věnuje

se volejbalu

učenlivá. Během
věnují

volejbalu
výkonů

hráčka

především

které se

její pravidelnou docházkou a motivací dosáhnout

spoluhráčky. Kvůli

své výšce nemá tato

hráčka

vhodné somatické

pro volejbal, je na ní však vidět obrovský elán do hry i do jednotlivých cvičení a

ačkoli

má stále

ještě

nedostatky v jednotlivých herních

činnostech

jednotlivce,

dohání to svojí rychlostí, obratností, obrovskou chutí do hry a týmových chováním.
Její docházka patří k těm nejlepším, za celé testovací období

chyběla

pouze

devětkrát

z celkového počtu 57 tréninkových jednotek.
Je

poměrně

největší. Ačkoli
výborně

malého

vzrůstu,

pouhých 157 cm, ale její výskok je z celé skupiny

je to pro ni oproti jiným hráčkám poměrně nová pohybová činnost, zvládla ji

a v porovnání s některými

zkušenějšími hráčkami

i lépe.

Ve sledovaném období se tato hráčka postupně zlepšovala ve všech testovaných výskocích.
Její

počáteční

výskok z místa s dosahem jednou paží byl 52 cm (viz příloha

č. 10),

což je jak

už jsem zmínila nejvíce z celé skupiny. Při dalším testování se zlepšila o 2 cm, což je
průměrné

zlepšení celé skupiny a na konci testovaného období se tato hráčka zlepšila o další 1

cm. Její celkové zlepšení za celé období jsou tedy 3 cm její

současný

výskok z místa je tedy

55 cm.
Při blokařském

v tomto

případě

to bylo o 2 cm za první

současný blokařský

Závěrečný

velmi

výskoku z místa se tato

zlepšila

celkově

také o 3 cm, pouze

testovacího období a o 1 cm za druhé. Její

výskok z místa je tedy 48 cm.

test

dobře. Patří

část

hráčka

smečařského

v něm mezi

výskoku s náběhem ze 2-3

hráčky,

kroků

dopadl u této

které se v tomto testu zlepšily nejvíce. Její

výskok byl 53 cm, což je o pouhý 1 cm více než u výskoku z místa, v tomto
přisuzuji

hráčky

původní

případě

to

tomu, že tato hráčka patří mezi nové volejbalistky a stále ještě skáče příliš do dálky a

ne do výšky. Její zlepšení za celé testovací období bylo o 4 cm, vždy o 2 cm v každé části.
Podle mého

mínění,

se tato

hráčka

ve

smečařském

správné technické provedení.
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výskoku ještě zlepší, až zvládne

3. Zuzka Neťuková
hráčka

Tato

je

vzrůstem největší

z celé skupiny,

měří

nejvhodnější

somatické

předpoklady

věnuje tři

roky, tedy od jejích 12ti let, stále však jsou její pohyby nezkoordinované a

pro volejbal, její výskok však

patří

182 cm, má

k těm nejmenším. Volejbalu se

v herních činnostech jednotlivce patří také mezi nejslabší hráčky.
Její docházka je celkem pravidelná, za celé testovací období

chyběla

pouze sedmkrát,

proto si myslím, že ji volejbal baví, pouze u ní postrádám dostatečný elán a chuť do hry.
Za celé sledované období docházelo u této

hráčky

k postupnému zlepšení ve všech výskocích

a domnívám se, že konkrétně této hráčce zvolené tréninkové prostředky velice prospěly.
Do této doby se u ní neprojevil
ale

při

téměř

žádný elán do hry ani u jednotlivých herních

tréninku na rozvoj výbušné síly dolních

končetin

vidět,

bylo

cvičení,

že se snaží a že chce

dosáhnout nějakého zlepšení. Z pohledu trenéra je to velmi významná zkušenost.
Celkové zlepšení ve
to

právě zmíněné

výskok 43 cm,
výskok této

chuti se zlepšit (viz

při

hráčky

druhém

měření

příloha č.l1}.

Na

počátku

došlo ke zlepšení o 3 cm a

hráčky

5 cm a přisuzuji

sledovaného období byl její
při závěrečném měření

věnovat

byl

předpokládám,

i nadále a dojde u ní ke zlepšení v jednotlivých herních

i v kolektivní spolupráci, bude to velmi perspektivní hráčka.

Blokařský

výskok z místa

měla

období se zlepšila o 3 cm. V první
blokařský

výskoku z místa bylo u této

48 cm. Vzhledem k její výšce je to velmi slušný výkon a

že pokud se bude volejbalu
činnostech

smečařském

tato

části

hráčka

na

počátku

35 cm a za celkové testovací

o 1 cm a ve druhé o další 2 cm. Její

současný

výskok je tedy 38 cm.

Při smečařském

výskoku s náběhem ze 2-3

kroků měla

tato

hráčka

z počátku trochu

problém, stále skákala spíše do dálky než do výšky. Její počáteční hodnoty byly 45 cm, tedy o
pouhé 2 cm více než u výskoku z místa. Její celkové zlepšení za celé testovací období je však
4 cm, což je pro tak vysokou hráčku výborný výkon. Ke zlepšení docházelo
2 cm v první

části

a další 2 cm ve druhé

části.

Její

tedy49 cm.
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současný smečařský

postupně,

tedy o

výskok s náběhem je

4. Makovcová Zuzka
Tato hráčka se volejbalu věnuje přibližně 4 roky, je to velmi sportovně založená dívka,
věnuje

se dále atletice a běhu na lyžích. Možná také proto se u ní neprojevilo zlepšení jaké by
očekávat.

se dalo

neměla příliš

Snažila jsem se

vysokou

aktivně věnuje

zátěž

děvčatům zdůraznit,

že je

důležité,

Její

testováním
hráčka

dalším dvěma sportům, je to téměř nemožné.
chyběla

pouze šestkrát,

tyto absence byly způsobeny převážně účastí na jiné sportovní akci.

Již na počátku patřily výkony této
příprava

před

a nebyla tak unavená, ale vzhledem k tomu, že se tato

Její docházka patří k těm nejlepším, za celé sledované období
přičemž

aby

hráčky

k těm nejlepším, je tam velmi znát odrazová

z atletiky a vůbec celkové pohybové nadání.

smečařský

výskok z místa byl na

počátku

sledovaného období 49 cm a

celkově

se pak

tato hráčka zlepšila o 3 cm (viz příloha č.12).
Při blokařském

byl47 cm, po první
cm. Její

výskoku došlo k celkovému zlepšení také o 3 cm. Její počáteční výkon

části

sledovaného období došlo ke zlepšení o 1 cm, na závěr pak o další 2

současný blokařský

Závěrečný
opět úplně stejně.

test

výskok z místa je tedy 50 cm.

smečařského

výskoku s náběhem ze 2-3

Celkové zlepšení je o 3 cm,

(druhý nejlepší v celém družstvu), za první
za druhou

část

pak o 2 cm. Její

část

přičemž

na

kroků

počátku

dopadl u této

hráčky

byl její výskok 53 cm

sledovaného období došlo ke zlepšení o 1 cm,

současný smečařský

výskok s náběhem ze 2-3

kroků

je tedy

56 cm.
Vzhledem k tomu, že je to velmi kvalitní
ke špičce týmu.
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hráčka,

v kombinaci s těmito výskoky patří

5. Vlasatá Tereza
hráčka

Tato

se volejbalu

věnuje

necelé 4 roky, tedy od svých 12ti let. Je to velmi

šikovná hráčka, její přístup k tréninkům však nepatří zrovna k nejlepším.
Její docházka byla v prvním pololetí celkem v pořádku,
druhé

části

už to však bylo horší, z celkového

desetkrát, což je celá třetina.

Zřejmě

počtu

chyběla

pouze

pětkrát,

30ti tréninkových jednotek

Ye

chyběla

proto také nedošlo k žádnému výraznému zlepšení.

Tato hráčka patří k těm, které si jsou vědomi svým talentem a nejsou příliš ochotné mu
více pomáhat.

Přístup

provádět vůbec.

Je to velká škoda, vzhledem k jejím kvalitám.

k jednotlivým

cvičením

některá cvičení nechtěla

byl velmi laxní,

Na počátku měla tato hráčka výskok z místa s dosahem jednou paží 50 cm (viz příloha
č.13),

což byl druhý nejlepší výkon celé testované skupiny. Po první

však nedošlo k žádnému zlepšení, ve druhé

části

části

pak o pouhý 1 cm. Její

testovaného období

současný smečařský

výskok z místa je tedy 51 cm.
U

blokařského

výskoku to dopadlo o

něco

lépe. Po první

části

sledovaného období

došlo ke zlepšení o 2 cm. Na počátku byl její výskok z místa s dosahem oběma pažemi 49 cm,
po zlepšení pak 51 cm, což byl nejlepší výkon celé skupiny. Ve druhé

části

pak už bohužel

nedošlo k žádnému zlepšení, její současný blokařský výskok tak tedy zůstal na 51 cm.
U

smečařského

zlepšení. Na
první

části

počátku

výskoku s náběhem ze 2-3

kroků

docházelo k postupnému mírnému

byl její výskok 54 cm, což bylo nejvíce z celé sledované skupiny, po

testovaného období došlo ke zlepšení o 1 cm, ve druhé

současný smečařský výskok je

Tato hráčka patří i

části

pak další 2 cm. Její

tedy 56 cm.

přes svůj

neaktivní přístup k nejlepším hráčkám celého týmu.
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6. Zítková Iva

Tato
bylo

vidět

hráčka

se volejbalu

v průběhu

třetího

a

věnuje

čtvrtého

již 5 let, tedy od jejích 12ti let. Velké zlepšení na ní

roku, proto je potěšující, že i v rozvoji výbušné síly u

ní došlo k určitému zlepšení.
Její docházka

patří

z celé skupiny k těm nejlepším a i

přístup

k jednotlivých

tréninkovým jednotkám byl výborný. Vždy vykonávala zadané úkoly bez připomínek a téměř
vždy se je snažila provést co nejlépe.
Jak jsem již zmínila na

začátku,

k postupnému zlepšení. Vždy to bylo

u všech testovaných

alespoň

výskoků

u ní docházelo

o 1 až 2 cm (viz příloha č.14).

Ve výskoku z místa s dosahem jednou paží došlo k celkovému zlepšení o 3 cm. Na
počátku byl její
části

výskok 45 cm, po první

pak o další 1 cm. Její
U

blokařského

části

sledovaného období se zlepšila o 2 cm, ve druhé

současný smečařský

výskok z místa je tedy 48 cm.

výskoku z místa to bylo o

zlepšila o 2 cm, vždy po jednom v jednotlivých
její výskok 45 cm, tedy stejný jako

smečařský

něco

slabší zlepšení.

částech

a na

Celkově

se tato

testovaného období. Na

závěr

hráčka

počátku

byl

sledovaného období to pak bylo 47

cm.
Smečařský

výskok s náběhem ze 2-3

kroků

byl u této hráčky na počátku 49 cm, což je

v porovnání s výskokem z místa výrazné zlepšení. Tato
a odrazu do výšky. Zlepšení po první
o další 2 cm.

Současný smečařský

části

hráčka

umí využít náběhové rychlosti

testovaného období bylo o 1 cm, ve druhé části pak

výskok s náběhem ze 2-3

51

kroků je u

této hráčky 52 cm.

7. Exnerová Nika

Tato

hráčka

je nejmladší z testovaných volejbalistek, v průběhu testování oslavila své

patnácté narozeny. Volejbalu se
Původně jsem jí

věnuje

2 roky a její

přístup nepatří

zrovna k

těm

nejlepší.

do testovací skupiny nechtěla zařadit vůbec, nakonec však byla zařazena díky

dobré docházce. N a

některých

trénincích je

vidět

obrovská snaha a na druhou stranu pak

obrovský nezájem k volejbalu a sabotování zadaných úkolů. Tato velmi problematická hráčka
však nadále dochází na tréninky a nikdo z nás do dneška neví, zda ji to opravdu baví.
Její docházka však naproti tomu, jak už jsem zmínila, patří k těm nejlepším. V prvním
testovacím období, tedy od

září

do ledna

chyběla

pouze dvakrát z 27 možných tréninkových

jednotek a ve druhém období pak šestkrát z třiceti možných tréninkových jednotek.
V průběhu testovacího období u ní docházelo k postupnému, i když malému zlepšení.
Přes

její přístup to však považuji za úspěch.
Na

což je

nejméně

Celkově

části.

počátku

byl její výskok z místa s dosahem jednou paží 35 cm (viz

z celé skupiny, avšak její

přístup

k zadaným

se za celé období zlepšila o 3 cm, o 1 cm v prvním

Abych ale pravdu

řekla, nečekala

testům

části

příloha č.15),

nebyl zrovna nejlepší.

a o další 2 cm pak ve druhé

jsem zlepšení žádné, nebo naopak

úplně

rozdílné

výkony.
Ve druhém testovacím výskoku, tedy v blokařském výskoku z místa (dosah
pažemi), se
druhé. Její

opět

zlepšila o 3 cm, o 1 cm v první

současnýblokařský

Smečařský

Celkově
části

se tato

hráčka

testovacího období a o 2 cm pak ve

výskok je tedy 37 cm.

výskok s náběhem ze 2-3

velký rozdíl oproti jejímu

části

oběma

smečařskému

kroků

byl u této hráčky na počátku 42 cm, což je

výskoku z místa. Ke zlepšení však

zlepšila o 1 cm, což bylo v první

části

téměř

nedošlo.

testovacího období, ve druhé

pak došlo ke stagnaci a nezlepšila se vůbec.
Jak už jsem zmínila na začátku, tato

hráčka

je velmi problematická a je trochu obtížné

posoudit objektivnost jejího testování. Zda je její výskok opravdu pouze 37 cm a došlo ke
zlepšení o 3 cm, lze pouze věřit.
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8. Vojtíšková Anna

Této

hráčce

je 16 let a volejbalu se

rychlost i obratnost, postupem

času

věnuje

od svých 13ti let. Na

počátku

však došlo k určitému zlepšení. Dodnes tato

jí

chyběla

hráčka patří

k těm nestabilním, které jednou zahrají výborný zápas a jednou nejsou schopné uhrát ani
jeden míč.
Její docházka patří z pohledu testovací skupiny k těm průměrným. Za první
období

chyběla pětkrát,

bohužel se však málokdy omluví a ani

nevysvětlí důvod

část

tohoto

své absence.

Ve druhé části testovacího období pak chyběla sedmkrát a také téměř vždy bez omluvy.
Její

přístup

k jednotlivým tréninkovým jednotkám je celkem dobrý, vždy se zadané

úkoly snažila alespoň splnit.
Její výsledky

úplně

nesedí v porovnání s její docházkou. Ve prvních dvou výskocích

nedošlo po prvním testovacím období k žádnému zlepšení, ve druhé

části

pak vždy o 2 cm

patří

v průměru k těm

(viz příloha č.16).
Její

smečařský

výskok z místa byl na

počátku

42 cm, což

horším v této testovací skupině, na závěr pak 44 cm.
U blokařského výskoku je na tom podobně,
počátku byl37

U

opět patří

k těm horším u dané skupiny, na

cm, nyní je 39 cm.

smečařského

výskoku s náběhem ze 2-3

kroků

došlo u této

postupnému zlepšení, vždy o 1 cm za každou část testovacího období.
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hráčky

k mírnému

6.

Závěry

Cílem této diplomové práce bylo na
tréninkových

prostředků

základě

opakovaného testování

pro rozvoj výbušné síly dolních

končetin hráček

ověřit účinnost

volejbalu ve

věku

15-17let.
Z výsledků lze zjistit, že u všech

hráček

došlo ke zlepšení

minimálně

jednoho ze

tří

sledovaných testových výskoků.

I když sledované období mohlo být delší než zvolených 8
výsledků .

dosažených

se domnívám, že bylo

dostačující

měsíců,

k ověření

po zhodnocení

účinnosti

zvolených

tréninkových prostředků a jejich aplikaci do jednotlivých tréninkových jednotek.
Při

opakovaném testovaní, kdy byly nejprve

sledovaného období

průběžné

testy a na

zhodnotit rozvoj výbušné síly dolních

závěr

pak

končetin

naměřeny

změřeny

a

zároveň

vstupní testy, v polovině

celkové výsledky, bylo možné
i posoudit celkové

průměrné

zlepšení jak celé skupiny, tak i jednotlivých hráček.

Bohužel se ale domnívám, že po tak krátké

době

nelze konkrétně určit, které zvolené

tréninkové prostředky byly ty nejvhodnější pro rozvoj výbušné síly. Snažila jsem se zde zvolit
širokou škálu jednotlivých tréninkových

prostředků,

jednotlivé tréninkové jednotky byly pestré, vhodné a
Hráčky

jsou v tomto

věku

aby se

zároveň

cvičení příliš

neopakovala,

i trochu zábavné a motivující.

ve složitém vývojovém období, proto je

důležité

zvolit takový

postup a program, aby to děvčata bavilo a neviděla v tom pouze bezhlavé posilování.
Podle mého názoru, zhodnocení a určení
rozvoj výbušné síly dolních
ověřovaní

končetin

nejvhodnějších

tréninkových prostředků pro

lze provést až po dlouhodobé aplikaci a

důkladném

jednotlivých tréninkových pro gramů.

Sledování tohoto družstva mladých volejbalistek ukázalo, jak se mohou hráčky lišit ve
svém

přístupu

ke zvoleným tréninkovým jednotkám, i jaké jiné faktory mohou mít vliv na

jednotlivé výsledky.
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Protože šlo o poměrně krátké sledované období, nedošlo
výrazným výškovým ani váhovým

změnám,

během něj

proto nebyly výsledky v tomto

k žádným

směru

nijak

ovlivněny.

Velmi
vidět

důležité

poznatky přineslo individuální hodnocení jednotlivých hráček. Je zde

nejen rozdílný přístup k tréninkům, který měl na naměřené hodnoty určitý vliv, ale i jiné

možné

působící

faktory, jako jsou somatické a fyziologické

předpoklady,

psychické vlivy

nebo celkové dědičné předpoklady pro volejbal.
Proto se domnívám, že nelze jednotně stanovit stejně účinné tréninkové prostředky pro
všechny.

Pro praxi tedy vyplývají následující závěry:

1. Pro zvolení

nejvhodnějších

tréninkových

prostředků

je nutné zvolit delší

časové

období.
2. Brát ohledy na rozdílné somatické a fyziologické předpoklady.
3. U mladších
motivační

hráčů

dbát na pestrost TJ,

střídání

prvky.
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zvolených tréninkových

prostředků

a
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Příloha č.l

----Obr.

skokoměr

59

Příloha č.2

Obr. dosah jednoruč

60

Příloha č.3

Vstupní testy (září 07)

jméno
Dobíhalová Blanka
Svobodová Hanka
Neťuková Zuzka
Makovcová Zuzka
Vlasatá Tereza
Zítková Iva
Exnerová Nik.a
Vojtíšková Anna

Průběžné

věk

16
15
15
17
15
17
15
16

dosah

dosah

výskok z
místa

výskok z
místa

výskok ze
2-3 kroků

jednoruč

obouruč

jednoruč

obouruč

jednoruč

(smeč)

(blok)
44

(smeč)

45
35
47
49
45
34
37

49
53
45
53
54
49
42
46

výskok z
místa

výskok z
místa

výskok ze
2-3 kroků

jednoruč

obouruč

jednoruč

(smeč)

(blok)

(smeč)

222
204
226
219
217
224
215
215

220
203
226
217
216
222
213
214

48
52
43
48
50
45
35
42

dosah

dosah

jednoruč

obouruč

testy (leden 08)

jméno
Dobíhalová Blanka
Svobodová Hanka
Neťuková Zuzka
Makovcová Zuzka
Vlasatá Tereza
Zítková lva
Exnerová Nika
Vojtíšková Anna

Závěrečné

věk

16
15
15
17
15
17
15
16

222
204
226
219
217
224
215
215

220
203
226
217
216
222
213
214

51
54
46
50
50
47
37
42

46
46
36
48
51
46
36
37

50
55
47
54
55
50
43
47

dosah

dosah

výskok z
místa

výskok z
místa

výskok ze
2-3 kroků

jednoruč

obouruč

jednoruč

obouruč

jednoruč

testy (květen 08)

jméno

věk

(smeč)

Dobíhalová Blanka
SvobodoYá Hanka
N eťuková Zuzka
Makovcová Zuzka
Vlasatá Tereza
Zítková lva
Exnerová Nik.a
Vojtíšková Anna

16
15
15
17
15
17
15
16

222
204
226
219
217
224
215
215

220
203
226
217
216
222
213
214
61

52
55
48
52
52
48
38
44

(blok)

48
48
38
50
52
47
37
39

(smeč)

53
57
49
56
56
52
43
48

Příloha č.4

Tréninková jednotka č. 2

62

Příloha č.5

Tréninková jednotka č. 3
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Příloha č.6

Tréninková jednotka č.4
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Příloha č.7

Tréninková jednotka č.S
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Příloha č.8

Tab. - Docházka 1. pololetí

Jméno
Blanka D.
Hanka S.
Zuzka N.
ZuzkaM.
Tereza V.
lva Z.
Nika E.
Anna V.

přítomnost

Celkový počet TJ
27
27
27
27
27
27
27
27

25
22
25
25
22
26
25
22

průměr

Docházka%
93
81
93
93
81
96
93
81
89

Tab. - Docházka 2. pololetí

Jméno
Blanka D.
Hanka S.
ZuzkaN.
ZuzkaM.
Tereza V.
lva Z.
Nika E.
Anna V.

Celkový počet TJ
30
30
30
30
30
30
30
30

přítomnost

27
25
25
25
20
26
24
23

průměr
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Docházka%
90
83
83
83
66
86
80
76
81

Příloha č.9

Výsledky Blanka Dobíhalová

BlankaD.
Výsledky září 07
Výsledky leden 08
Výsledky květen 08

Výskok z nústa
jednoruč (smeč)

Výskok z nústa
obouruč (blok)

47
51
52

46
48

Výskok z 2-3

kroků

jednoruč (smeč)

48
50
53

44

Blanka Dobíhalová
60

50

! ,-- --

-·-

. 1!1 Výsledky září 07

40

eJo

~

, I: Výsledky leden 08

~

20
10

D Výsledky květen 08

o
Výskok z místa Výskok z místa
1 paží (smeč) obě paže (blok)

Výskok z2-3
kroků

1 paží

(smeč)
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Příloha č.10

Výsledky Hanka Svobodová

Hanka S.
Výsledky září 07
Výsledky leden 08
Výsledky květen 08

Výskok z místa

Výskok z 2-3 kroků

Výskok z místa
obouruč (blok)
45
46
48

jednoruč (smeč)

52
54
55

jednoruč (smeč)

53
55
57

Hanka Svobodová

, r-· - - - - - - -

--; i lil Výsledky mii 07

40

e 3o

I

'

· I Výsledky leden 08

i' O Výsledky květen 08

20
10

o
Výskok z nústa 1 Výskok z nústa
pa7í (smeč)
obě paže (blok)

Výskokz2-3
kroků 1 pa7í
(smeč)
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Příloha č.11

Výsledky Zuzka Neťuková

Výskok z místa j

ZuzkaN.
Výsledky září 07
Výsledky leden 08
Výsledky květen 08

Výskok z 2-3

Výskok z místa
obouruč (blok)
35
36
38

(smeč)

43
46
48

kroků

jednoruč (smeč)

45
47
49

Zuzka Neťuková
60
50

--· - ·- 'l" - --- ·-"'-- ---48

I

1

-4'+-.....:!l.L-------·-- -------· ---·

I

~

I

--~:;;--

--: i lil Výsledky mn 07

40

5 30

I I§ Výsledky leden 08

20

!D Výsledky květen 08

10

o
Výskok z místa 1 Výskok z místa
paží (smeč)
obě paže (blok)

Výskokz2-3
kroků1 paží
(smeč)
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Příloha č.12

Výsledky Zuzka Makovcová

ZuzkaM.
Výsledky září 07
Výsledky leden 08
Výsledky květen 08

Výskok z místa

Výskok z místa
obouruč (blok)
47
48
50

jednoruč (smeč)

49
50
52

Výskok z 2-3

kroků

jednoruč (smeč)

53
54
56

Zuzka Makovcová

Í

_ J 1!1Výsledky

~fi 07--

111] Výsledky leden 08
1

Výskok z místa 1 Výskok z místa
paží (smeč)
obě paže (blok)

Výskokz2-3
kroků 1 pan
(smeč)
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O Výsledky květen 08

Při1oha č.13

Výsledky Tereza Vlasatá

Tereza V.

Výskok z místa

Výskok z místa
obouruč (blok)
49
51
51

jednoruč (smeč)

Výsledky září 07
Výsledky leden 08
Výsledky květen 08

50
50
51

Výskok z 2-3

kroků

jednoruč (smeč)

54
55
56

Tereza Vlasatá.
58
56

+--·--·-----

' ,------------,.1
~ 111 Výsledky záií 07

54
~

__;

52

1

· li!! Výsledky leden 08

eJ 50

! O Výsledky květen 08

48

46
44
Výskok z nústa 1 Výskok z nústa
obě paie (blok)
paží (smeč)

Výskokz2-3
krokůl paží
(smeč)
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PřOoha č.14

Výsledky lva Zítková

Iva Z.

Výskok z místa

Výsledky září 07
Výsledky leden 08
Výsledky květen 08

Výskok z 2-3

Výskok z místa
obouruč (blok)
45
46
47

jednoruč (smeč)

45
47
48

kroků

jednoruč (smeč)

49
50
52

Iva Zítková
54 l" - · ·- - ···----- - . ----: ... --- --· .. -·--·- .. .,......... ·- ··· . - ·"""52·-··.
•
I
I
52 +
---------·i------ -·-·- ----r-----·- -~-.....--.....

~:

5 46
44

t- -------48""-+·==~~=;I
I

;

:

-~

I

-

-~

:I

- --

:r
: D Výsledky květen 08

I

42
40

Výskok z místa 1 Výskok z místa
paží (smeč)
obě paže (blok)

Výskokz2-3
kroků 1 paží
(smeč)
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. r--· - -· - - - - ------·-

. ; Výsledky záři 07
- -; ' ~ v~sledky leden 08

Při1oha č.15

Výsledky Nika Exnerová

NikaE.
Výsledky září 07
Výsledky leden 08
Výsledky květen 08

Výskok z 2-3

Výskok z místa
obouruč (blok)
34
36
37

Výskok z místa
jednoruč (smeč)

35
37
38

kroků

jednoruč (smeč)

42
43
43

Nika Exnerová

--·-r-- ---· -- - r --- 42
40 -!----~- .1?-~-~ _j__-34- 36 37 --~ -

so

- -- - -- -

·
37

I

5

30
20
10

: riJVýsledky září 07
; i D Výsledky leden 08
~ i D Výsledky květen 08

~

o
Výskok .z nústa 1 Výskok .z místa
pan (smeč) obě paže (blok)

Výskok .z 2-3
kroků1palí
(smeč)
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I

Při1oha č.16

Výsledky Anna Vojtíšková

Anna V.
Výsledky září 07
Výsledky leden 08
Výsledky květen 08

Výskok z místa

Výskok z místa
obouruč (blok)
37
37
39

jednoruč (smeč)

42
42
44

Anna VojtJ'šková

50
40

5 30

20
10

o
Výskok z nústa 1 Výskok z nústa
paží (smeč)
obě paie (blok)

Výskokz2-3
krokůl paží
(smeč)
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Výskok z 2-3 kroků
jednoruč (smeč)

46
47
48

