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I.

ÚVOD

Výrazné zastoupení v etapě rozvoje všestrannosti žáků mladšího školního věku musejí mít
drobné pohybové hry. Jsou nejvýhodnějším prostředkem pro svou jednoduchost a soutěživost.
Je nutné dodržet princip přiměřenosti - tj. vybírat takové hry, které jsou děti tohoto věku
schopny rozumově i pohybově zvládnout. Drobné pohybové hry by měly být nejčastějším
prostředkem používaným v přípravě dětí mladšího školního věku. Tělesná

příprava dětí

mladšího školního věku je součástí dlouhodobého procesu a je zaměřena na rozvoj
všestranného pohybového základu k dosažení určité tělesné výkonnosti v dospělosti.
Zdůraznění zásady všestrannosti se odráží v obsahovém zaměření, v použití tréninkových
prostředků a metod, které se odlišují od tréninku dospělých. Všestranné působení tělesné
přípravy na organismus dětí mladšího školního věku má být přínosem pro široký pohybový
rozvoj a rozvoj funkčních možností. Zásada všestrannosti se však musí rovněž projevit při
specializované sportovní přípravě v osvojení základů volejbalu. Přednost není tudíž dávána
okamžité specializované výkonnosti na úkor postupného a rovnoměrného pohybového
rozvoje pro budoucí vrcholový výkon ve sportovní dospělosti. Požadavku perspektivnosti
musí být přizpůsobena vlastní tělesná příprava dětí mladšího školního věku při stanovení
správného poměru všestrannosti a specializace.

Perspektivnost v úkolech tělesné přípravy se realizuje systematickým

dlouhodobým

nepřetržitých tréninkovým procesem, který lze podle doby potřebné k dosažení vrcholové
výkonnosti rozvrhnout na etapu základního, specializovaného a vrcholového tréninku.
Počátečním obdobím sportovní přípravy je etapa rozvoje všestrannosti, zaměřená na
vybudování předpokladů pro dosažení budoucí sportovní výkonnosti na základě všestranné
přípravy a jako postupná příprava na pozdější specializovaný trénink.
Na 1.stupni základní školy je možné rozvíjet předpoklady pro nácvik volejbalových
dovedností. Ve školních osnovách tělesné výchovy jsou doporučeny pohybové a průpravné
hry, které jsou zaměřeny na budoucí zvládnutí volejbalu. Zároveň dnes existují školy
s rozšířenou výukou volejbalu, kam vstupují žáci od 4.třídy, tedy v období mladšího školního
věku. Mladší školní věk je ve volejbalovém vývoji obdobím přípravným; vedení, obsah a
metody práce ve volejbalové přípravce jsou předmětem zájmu této práce.
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II. PROBLÉM, CÍL A ÚKOLY PRÁCE
1. PROBLÉM A CÍL PRÁCE

Již řadu let se věnuji tělovýchovné práci s dětmi mladšího školního věku, ať ve škole při
hodinách tělesné výchovy nebo ve sportovním oddílu při trénování přípravného družstva.
Vzhledem k dosavadním pedagogickým a trenérským zkušenostem se domnívám, že dnešní
žáci mladšího školního věku nedosahují svou fyzickou připraveností svých o generaci starších
předchůdců. To je způsobeno současnými zájmy mladé generace, které jsou odlišné, než byly
zájmy dětí dříve. Dnešní dítě, pokud náhodou zrovna netrénuje ve svém sportovním oddílu,
sedí spíše u televize nebo u počítačových her, v lepším případě u Internetu a u počítačových
výukových programů. Díky tomuto trendu pracujeme v hodinách tělesné výchovy a ve
sportovních oddílech s dětmi, pro které je třeba mnohem více zkvalitnit přípravu
v přípravném období, dříve než nastane období speciálního tréninku.

Praxe v posledních letech ukázala, že právě volejbal je jednou ze sportovních her, která se
v hodinách tělesné výchovy na druhém stupni základních škol nejvíce učí. Je to dáno nejen
jejím charakterem, ale i malými nároky na materiální vybavení. Aby však žáci byly schopni
alespoň z části úspěšně zvládnout základy volejbalu, je třeba již od mladšího školního věku
rozvíjet jejich pohybovou výkonnost, kterou pak mohou využít při nácviku herních činností
jednotlivce.

Problémem této práce je zkvalitnění přípravy žáků mladšího školního věku před obdobím
speciálního volejbalového tréninku. Zkvalitnění vidím v zařazení rozmanitých pohybových
her a cvičení pro volejbal a jejich aplikaci po celou dobu přípravného volejbalového období.

Cílem této práce je sestavit baterii pohybových her pro přípravné volejbalové období,
kterou lze využít jak pro tělesnou výchovu na l.stupni základní školy, tak pro trénink
žáků

na základních školách s rozšířenou výukou volejbalu a také v mimoškolních

volejbalových přípravkách při sportovních oddílech. Práce by měla ověřit účinnost
pohybových her pro efektivní rozvoj speciální motorické výkonnosti ve volejbalu.
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2. ÚKOLY PRÁCE
1. prostudovat literaturu, která se zabývá volejbalovou tématikou, problematikou základních
škol s rozšířenou výukou volejbalu, problematikou mladšího školního věku a tématikou
pohybových her

2. shromáždit podklady k sestavení baterie pohybových her pro přípravné volejbalové období

3. aplikovat pohybové hry a cvičení v přípravné skupině žákyň po určité období

4. testováním

porovnat

speciální

pohybovou

výkonnost

ve

dvou

různě

připravených skupinách žákyň:
ve skupině žákyň, která prošla roční průpravou v podobě pohybových her
-

ve skupině žákyň, jež touto průpravou neprošla

5. zpracovat a vyhodnotit výsledky

5

pohybově

III. TEORETICKÁ ČÁST
1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VOLEJBALU

Uvádím obecnou charakteristiku volejbalu podle O.Kaplana (1999).

Volejbal je pohybová činnost orientovaná na kultivaci lidské osobnosti. Vedle tělesné a
biologické stránky je kultivována i stránka duchovní a u volejbalu zvlášť výrazně i komplex
společenských vztahů.
Jde o činnost v zásadě dobrovolnou, konanou pro potěšení, obsahující elementy hry
vnejširším slova smyslu. Je však současně sportem, tj. hrou v užším slova smyslu, činností
orientovanou na utkání nebo soutěž.

Volejbal stejně jako jiné sporty může být využit v širším kontextu také jako součást léčby,
povinného vzdělávání a zvyšování tělesné kondice, jako hra pro podívanou a pro reprezentaci
i profesionálně. I v těchto souvislostech si však zachovává své ostatní kvality, zůstává
především hrou a tudíž činností zájmově atraktivní.

Volejbal je hra orientovaná k dosažení vítězství nad soupeřem. Na rozdíl od velké skupiny
sportů zde neexistuje nerozhodný výsledek. Herní výkon není myslitelný bez soupeře, bez
přímé výměny obranných a útočných kombinací. Časová neomezenost a způsob bodování,
vyžadující rozdílů nejméně jedné sady k vítězství v utkání a rozdíl nejméně dvou bodů
k získání páté sady prodlužuje utkání, přičemž zdůrazňuje jeho dramatický charakter a činí
z utkání systémové řešení herních situací s uplatněním strategie a taktiky. Velké množství
rozeher v nevyrovnaných utkáních klade mimořádné nároky na přerušování a zapojování
pozornosti a zvyšuje psychickou úroveň hráče. To vše zvyšuje nároky na morálně volni
vlastnosti hráče. Nutnost předvídání a bezprostřední reakce na činnost soupeře předpokládá
tvořivý proces ve stále se měnících podmínkách. Samozřejmě i dramatičnost volejbalu je
fakticky odstupňována nejen v závislosti na výkonnostní úrovni, nýbrž i na vyrovnanosti
soupeře v téže výkonnostní úrovni.
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V porovnání s brankovými hrami se volejbal hraje tak, že po celou dobu jednoho setu má
každé družstvo svou vlastní polovinu hřiště s minimální možností proniknout na polovinu
soupeře (přesah bloků, šlápnutí na střední čáru). Výsledek utkání záleží výlučně na herních
dovednostech a ovládání míče a boj se redukuje na výměnu míčů. To snižuje potenciální
možnost úrazů a zvyšuje přitažlivost pro ty hráče a diváky, kteří rádi prožívají drama boje bez
přímých osobních soubojů. Tím, že jsou vyloučeny přímé osobní souboje, je volejbal
dostupný po všech stránkách také mládeži a rovněž starším lidem a zdravotně postiženým.

Volejbalové hřiště lze se skromnými náklady vybudovat ve volné přírodě, ve sportovních
areálech i v tělocvičně. Volejbal lze realizovat ve všech prostředích, včetně prostředí
rekreačních. Může být tedy sportem na zdravém vzduchu.

1.1 PŘÍNOS VOLEJBALU PRO ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA

Uvádím, jak přínos volejbalu pro rozvoj žáka charakterizuje A.Tobolka (1983).

Volejbal patří na celém světě mezi nejoblíbenější sporty a je snahou umožnit žákům plně se
věnovat této sportovní kolektivní hře. Rovnoměrný rozvoj všech základních pohybových
schopností vyžaduje dynamika pohybu po hřišti neustálým střídáním všech hráčů družstva na
všechna místa hřiště i neustálá proměnlivost ve střídání hráčských činností. Hra klade značné
nároky na rozumovou úroveň a značně rozvíjí postřeh i soustředěnost pozornosti. Kromě
toho hra vyžaduje důslednou ukázněnost, upevňuje smysl a odpovědnost ke kolektivu, učí
důslednosti, důvěře ve vlastní síly, zdravé ctižádosti, a neustále podněcuje k bojovnosti.
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2. VZNIK A VÝVOJ VOLEJBALU
Kapitolu o vzniku a vývoji volejbalu uvádím dle O.Kaplana a J.Buchtela (1987).

Volejbal byl vynalezen v Americe jako nenáročná a přitažlivá forma doplňující tělocvičné
činnosti studentů v zimním období. Zanedlouho se začalo hrát i ve volné přírodě. Pro malou
náročnost na plochu i vybavení, jednoduchost pravidel, kolektivní charakter umožňující účast
osob různého věku a pohlaví se volejbal brzy stal jednou z nejoblíbenějších rekreačních her
v amerických školách, v organizaci YMCA, na koupalištích apod.

Z písemných pramenů různých kontinentů (Severní a Jižní Ameriky, Asie, Evropy) se
dozvídáme, že autorem volejbalu je ředitel holyokské koleje, profesor tělesné výchovy
W.G.Morgan. Chtěl nahradit méně emocionální gymnastická cvičení nenáročnou a přitažlivou
formou tělocvičné činnosti. V tělocvičně, kterou rozdělil tenisovou sítí (výška asi 183cm) na
dvě poloviny, nechal studenty odbíjet basketbalový míč z jedné poloviny na druhou.

Volejbal vznikl roku 1895 ve Springfieldu v Massachusetts. Původní název „minonette" byl
v roce 1896 při předvedení této nové hry ředitelům YMCA přejmenován na to volley the balí.

Těžký basketbalový míč pro hru nevyhovoval a ve zkoušce neobstála ani samotná gumová
duše. Morgan dal zhotovit první volejbalový míč podle speciálních propočtů a odstranil
důležitou překážku v dalším rozvoji volejbalu. Jak je uvedeno v časopise Physical Education
v článku J.J.Camerona (1896), volejbal se nehrál pouze v tělocvičně, ale přestěhoval se do
přírody, kde se dodnes těší velké oblibě mládeže i dospělých.

2.1 VOLEJBAL V NAŠICH ZEMÍCH

V našich zemích se volejbal začíná rozvíjet až po první světové válce. Jedním z předních
propagátorů volejbalu byl J.A.Pipal, který od roku 1919 působil v Praze jako ředitel YMCA.
V roce 1921 YMCA ustanovila první volejbalovou organizaci u nás - Volejbalový svaz.
Volejbal si velice rychle získal příznivce a šířil se do středisek YMCA, vysokoškolského
sportu, na střední školy, do Sokola apod.
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Vysoce iniciativní roli při šíření a zvyšování kvality volejbalu hráli vysokoškolští studenti.
Volejbal si mezi studenty vysokých škol získal rychle velkou oblibu. Do vysokoškolského
sportu byl volejbal zaveden v roce 1919 a prvním oddílem se stala Strakova akademie.
Vznikala i další družstva jako Vysokoškolský volejbalový klub a z mimopražských to byla
družstva VS Brandýs, Jičín, Jindřichův Hradec, Klatovy apod.
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3. VÝCHODISKA PRO VYUČOVÁNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY
NEBO PRO SPORTOVNÍ TRÉNINK
Vyučování tělesné výchovy a sportovní trénink jsou složité procesy, na jejichž konci je
dosažený tělesný či sportovní výkon. Jeho podstatou je rozvíjení techniky a taktiky daného
sportovního odvětví prostřednictvím rozvoje pohybových schopností a dovedností.

3.1 POHYBOVÉ SCHOPNOSTI
Pohybové schopnosti jsou definovány jako „<částečně vrozeně předpoklady
určitých pohybových činností(Perič

kprovádění

2004, s.12). Jak bylo řečeno v definici, jsou to vrozené

předpoklady, každý člověk je tedy má na určité úrovni - někdo lepší a někdo horší. Nelze je
ani získat, ani zapomenout, může se jen snižovat či zvyšovat úroveň jejich rozvoje.

Podstatu existence pohybových schopností si lze představit na příkladu - rychlosti běhu na 50
m. Až na naprosté výjimky je každý člověk schopen 50 m uběhnout, malé dítě i olympijský
vítěz ve sprintu. Ale každý v jiném čase a právě tento rozdíl ukazuje různou úroveň rozvoje
schopností.

Uvádím dělení základních pohybových dovedností dle T. Periče (2004):
•

vytrvalost - schopnost překonávat únavu neboli dlouhodobě vykonávat pohybovou
činnost nízké intenzity, popř. delší časový úsek se pohybovat s co nejvyšší intenzitou;

•

síla - schopnost překonat vnější odpor (např. břemeno) prostřednictvím svalové
kontrakce;

•

rychlost - schopnost překonat krátký časový úsek v co možná nejkratší době (s co
nejvyšší intenzitou);

•

koordinace - schopnost řídit a regulovat pohyb ve smyslu přesnosti tohoto pohybu

•

kloubní pohyblivost - schopnost provádět pohyb v maximálním rozsahu kloubního
aparátu.
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3.1.1

POHYBOVÉ SCHOPNOSTI PRO VOLEJBAL

Uvádím dělení pohybových schopností pro volejbal dle O.Kaplana a J.Buchtela (1987):

•

lokomoční a reakční rychlost

•

obratnost

•

explozivní síla dolních končetin

•

švihová síla paže

3.2 POHYBOVÉ DOVEDNOSTI

Pohybové dovednosti jsou „učením získané předpoklady rychle a účelně provádět daný pohyb
nebo určitou pohybovou činnost." (Perič 2004, s. 13). V praxi to znamená, že až na malé
výjimky se většinu pohybů, které v životě využíváme, musíme učit. Mezi těch pár, které jsou
nám do jisté míry dány do vínku při narození, patří sezení, chůze, běh a ještě pár dalších. Ale
například bruslení, jízdu na kole či lyžování se musíme naučit. A právě tímto učením si
osvojujeme pohybové dovednosti. Jedná se o speciální druh učení, který se nazývá učeni
motorické, neboli pohybové. A právě jeho výsledkem jsou pohybové dovednosti.

Pohybových dovedností rozeznáváme celou řadu, je možné je dělit do několika skupin.
Uvádím kritéria a dělení dle T.Periče (2004). První kritérium dělí dovednosti na základě
přesnosti provedení na hrubé a jemné. Hrubé dovednosti nejsou závislé na naprosto precizním
a přesném provedení, naproti tomu dovednosti jemné jsou spojeny s maximálním důrazem na
preciznosti provedení.

Druhým typem dovedností jsou dovednosti spjaté s rozlišením začátku a konce pohybu, tak
zvané dovednosti diskrétní, kontinuální a sériové. Diskrétní dovednosti mají jasně definovaný
začátek, průběh a konec pohybu. Je to např. smeč ve volejbalu. Naproti tomu kontinuální
dovednosti většinou nemají přesně specifikovaný začátek a konec, jeden pohybový cyklus se
prolíná s druhým. Specifickou formou diskrétních dovedností jsou dovednosti sériové. Jedná
se o několik po sobě jdoucích diskrétních dovedností, přičemž konec pohybu první dovednosti
v podstatě tvoří začátek pohybu druhého. Příkladem může být ve volejbalu odbití obouruč
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vrchem ve výskoku - odbití balónu následuje po výskoku a zároveň předchází dopadu na
zem.

Posledním dělením pohybových dovedností jsou tzv. otevřené a uzavřené dovednosti, které
jsou závislé na změně vnějších podmínek, resp. na jejich automatizaci. Uzavřené dovednosti
mají vysokou míru stability, jejich podoba se téměř nikdy nemění. Na druhou stranu
dovednosti otevřené mají vysokou míru proměnlivostí, v závislosti na vnějším prostředí.
Představme si volejbal na palubovce a na antuce, za bezvětří a ve větru, přidejme si k tomu
různé soupeře a vidíme, jak proměnlivé nároky na dovednosti tu jsou.

3.2.1 SPORTOVNÍ DOVEDNOSTI

Zvláštním druhem pohybových dovedností jsou sportovní dovednosti. Ty jsou spjaty s daným
druhem sportu, neboli s danou specializací. Pokud například volejbalista bude nacvicovat
bruslení (které nesouvisí s danou specializací), jedná se o pohybovou dovednost. Pokud ale
bude nacvičovat techniku odrazu na blok, což souvisí s volejbalem velmi úzce, n a c h u j e
dovednost sportovní.

Výskyt pohybových schopností a dovedností se projevuje vždy společně, takže není možno
přesně určit, co je dáno úrovní schopností a co dovedností. Pokud chceme určit stupeň rozvoje
pohybových schopností, snažíme se toho dosáhnout prostřednictvím co nejjednodušších
dovedností.
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3. BIOLOGICKÉ ZÁKONITOSTI ŽÁKŮ MLADŠÍHO
ŠKOLNÍHO VĚKU
V průběhu tohoto relativně dlouhého vývojového období dochází k intenzivním biologickopsycho-sociálním změnám. Proto je také mladší školní věk vnitřně rozdělen do dvou relativně
samostatných období: dětství a prepubescence, či také dětství a pozdní dětství, s hranicí kolem
devátého roku. Uvádím charakteristiku tělesného, psychického, pohybového a sociálního
vývoje žáků mladšího školního věku dle T.Periče (2004).

4.1 TĚLESNÝ VÝVOJ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU
Tělesný vývoj je v prvních letech charakterizován rovnoměrným růstem výšky a hmotnosti
dětí

(výška se zvyšuje pravidelně o 6-8 cm ročně). Spolu s tím

dochází

k plynulému rozvoji

vnitřních orgánů, krevní oběh, plíce a vitální kapacita se průběžně zvětšuje. Ustaluje se
zakřivení páteře, osifikace kostí pokračuje rychlým tempem, přesto jsou kloubní spojení velmi
měkká a pružná. Dochází ke změnám tvaru těla, mezi trupem a končetinami nastávají
příznivější pákové poměry končetin, které tak vytvářejí pozitivní předpoklady pro vývoj
různých pohybových forem.

Mozek, jako hlavní orgán centrální nervové soustavy, má vývoj v podstatě ukončen již před
začátkem tohoto období. I když nervové struktury, zejména v mozkové kůře, dále dozrávají,
nastávají příznivé podmínky pro vznik nových podmíněných reflexů a po šestém roce je
nervový systém dostatečně zralý i pro složitější koordinačně náročné pohyby. Schopnost učit
se novým pohybům se tedy formuje již na začátku tohoto období (kolem šesti let). Značná
plasticita nervového systému (tj .předpoklady pro vytváření nových nervových struktur) a
pohyblivost nervových procesů (schopnost rychle střídat podráždění a útlum nervových
center) vytváří už v dětském věku příznivé podmínky pro rozvoj koordinačních a rychlostních
schopností.
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4. 2 PSYCHICKÝ VÝVOJ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU
Lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. Při poznávání a
myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti, souvislosti mu unikají. Zvýšená vnímavost
k okolnímu prostředí i faktorům, které odvádějí pozornost, může narušit provedení již
osvojených dovedností. Schopnost chápat abstraktní pojmy je ještě malá. Hovoří se o období
konkrétního (reálného) nazírání, které se opírá o názorné vlastností konkrétních předmětů a
jevů, abstraktní myšlenkové procesy se objevují až na konci tohoto období. Dítě chápe pouze
takové situace a pojmy, na které si „může sáhnout" a nerozumí (nebo jen velmi málo) tomu,
že existují i oblasti, které není možné uchopit.

Vlastnosti osobnosti nejsou ještě ustáleny, děti jsou impulzivní a přecházejí rychle z radosti
do smutku a naopak. Vůle je ještě slabě vyvinuta, dítě nedokáže sledovat dlouhodobý cíl, a to
především tehdy, má-li překonávat okamžité nezdary. Veškerou činnosti dítě silně citově
prožívá, patrné je také zvýšení vnímavosti k okolnímu prostředí a větší odvážnost. Přetrvává
malá sebekritičnost k vlastnímu vystupování a jednání. Velmi důležitá je i krátká doba, po
kterou se děti dokáží plně koncentrovat. Ta trvá přibližně 4-5 minut, poté nastává útlum a
roztěkanost.

4.3 POHYBOVÝ VÝVOJ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU
Z hlediska pohybového vývoje je tato věková kategorie charakterizována vysokou a spontánní
pohybovou aktivitou. Nové pohybové dovednosti jsou lehce a rychle zvládány, ale mohou mít
malou trvalost, při méně častém opakování jsou opět rychle zapomenuty. V učení nových
pohybových dovedností se uplatňují zkušenosti dětí z přirozené motoriky. Rozvoj rovnováhy
a rozlišování rytmu v pohybu umožňuje efektivnější nácvik pohybových dovedností,
z počátku ještě herní formou s využitím učení nápodobou (tzv. imitačního učení).

Charakteristické rysy dětské motoriky jsou v tom, že postrádá úspornost pohybu, která se
projevuje u dospělých. Dynamika nervových procesů se dále rozvíjí, převažují však ještě
procesy podráždění nad procesy útlumu. Tím je možné vysvětlit, zvláště v počátku tohoto
období, zvláštní živost a neposednost, kdy je každá činnost prováděna s množstvím dalších
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přídavných pohybů. Např. pokud dítě vyskočí, přidává další činnost rukama i nohama, pokud
sedí, neustále sebou šije apod.
Rozdíly v rozvoji motoriky u osmiletých a dvanáctiletých dětí jsou značné, zvláště v období
mezi osmi až deseti a deseti až dvanácti lety, které je možné označit jako etapy s dobrou
charakteristikou kvality pohybů. Období deseti až dvanácti let je považováno za nejpříznivější
věk pro motorický vývoj. Nazývá se také často „zlatým věkem motoriky", který je
charakteristický právě rychlým učením novým pohybům. V podstatě stačí dokonalá ukázka a
děti jsou schopny nový pohyb udělat napoprvé, popř. po několika málo pokusech. Zvyšuje se
jistota v provádění činností, v průběhu nácviku pozorujeme již všechny kvalitativní znaky
dobře provedeného pohybu. Problémy, které jsou v počátku mladšího školního věku
z hlediska koordinace složitějších pohybů, poměrně rychle mizí a na konci tohoto období jsou
děti schopny provádět i koordinačně náročná cvičení.

4.4 SOCIÁLNÍ VÝVOJ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU
V průběhu vývoje dítěte v mladším školním věku se projevují dvě významná období: jedná
se o vstup do školy a období kritičnosti. Formální kolektiv, který vzniká při vstupu do školy
(a adekvátně také ve sportu v tréninkovém družstvu) klade nároky na zařazení se do kolektivu
a podřízení se jeho normám. Dítě přestává být středem pozornosti rodičů a dochází
k přechodu od hry k vážné činnosti (učení či tréninku). Dítě prožívá postupné období
socializace, při kterém dochází kjeho začleňování do kolektivu a přizpůsobování se daným
zákonitostem a pravidlům. Do vztahů se začínají promítat i formální autority, např. učitelé a
trenéři, kteří mohou svým vlivem zastínit i rodiče. Dítě se ve škole či v tréninkovém družstvu
setkává se svými vrstevníky, vytváří si knim určité meziosobní vztahy a buduje si své
postavení. Děti tohoto věku mezi sebou rády soutěží s tendencí být ve skupině a získat v ní
patřičnou odezvu. Začínají se vytvářet malé skupiny, které mohou mít zvláštní utajené vazby
a často i podivuhodnou symboliku, vznikají první kamarádské vztahy.

Na konci tohoto období nastává fáze kritičnosti v hodnocení jevů a podnětů ze sociálního
prostředí (školy, rodiny i sportovního klubu). Začíná se projevovat tendence k negativnímu
hodnocení skutečnosti a dochází k tomu, že přirozená autorita dospělých se snižuje. Dítě
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hledá své idoly a může je nalézt i v řadách svých vrstevníků., kteří pro něj mohou vytvářet
přirozenou autoritu. Dítě si již osvojuje základní kulturní návyky, prohlubuje svoje zapojení
do nových skupin a postupně přebírá stále větší odpovědnost za svoji činnost.
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4. ZÁKLADNÍ ŠKOLY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ
VÝCHOVY- VOLEJBALU
V České republice existuje řada škol, kde v rámci školní výuky probíhá část tréninkového

procesu volejbalu, ať už má škola sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (5
hodin týdně) či nikoliv (2 hodiny týdně). Pouze určitý okruh základních škol je společně
s příslušnými patronátními smluvními kluby zařazen do systému dotací MŠMT a CVS.
Základní škola a příslušný volejbalový klub tvoří celek, který spolupracuje a podílí se na
výchově talentované mládeže pro volejbal, zkrátka škola toto zajišťuje dopoledne, oddíl

odpoledne.
Za všechny základní školy s rozšířenou výukou volejbalu bych jmenovala ZŠ Pionýrů
Sokolov, ZŠ Komenského Nový Jičín, ZŠ Milénova Brno, ZŠ Balbínova Příbram (dívky) a
ZŠ Brdečková Praha 5, ZŠ Sokolovská Liberec, ZŠ Vejrostova Brno, ZŠ Dobrovského
Lanškroun (chlapci).

Žáci vstupují do školy s rozšířenou výukou volejbalu počínaje 4.třídou, tedy v období
přípravném, které pokračuje do 5.třídy. Na 2.stupni jsou pak žáci rozděleni podle tříd do
kategorií mladšího a staršího žactva - 2.stupeň ZŠ však není předmětem zájmu této práce.

5.1 NÁBORY DO VOLEJBALOVÝCH PŘÍPRAVEK
Za ideální dobu na oslovení dětí pro nábor do volejbalových přípravek považuji druhou
polovinu školního roku třetích tříd. Po provedení testové baterie nabídneme talentovaným
dětem možnost vstupu do přípravné třídy základní školy s rozšířenou výukou volejbalu.
Uskutečníme schůzku s rodiči, kde jim vysvětlíme, co docházka do takovéto třídy obnáší, její
výhody, zaměření, priority klubu, úspěchy apod. S vybranou skupinou začínáme pracovat od
začátku 4. třídy.
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5.2 PROBLÉMY VYSKYTUJÍCÍ SE PŘI NÁBORU DO PŘÍPRAVNÝCH
VOLEJBALOVÝCH TŘÍD
Při náboru dětí do volejbalové přípravky je třeba překonat řadu problémů:
.

přechody ze základních škol s různými zaměřeními, např. s rozšířenou výukou cizích
jazyků, které děti navštěvují již od 3. třídy

•

dojíždění ze vzdálenějších míst

•

změna třídního kolektivu

•

obavy rodičů z negativních zdravotních důsledků

•

konkurence jiných sportů

•

další

Proto v mnoha městech začínají volejbalové oddíly s přípravkami při volejbalových oddílech
podstatně dříve, i když v této době ještě samozřejmě volejbal není jejich náplní. Hrozí zde
však nebezpečí, že některé děti dlouhodobá několikaletá (někdy i stereotypní) přípravka
odradí před vstupem do sportovních tříd.

5.3 NÁPLŇ

VOLEJBALOVÝCH

PŘÍPRAVEK

NA

ZÁKLADNÍCH

ŠKOLÁCH S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU VOLEJBALU
Náplň volejbalových přípravek na základních školách s rozšířenou výukou volejbalu je
zaměřena na veškerý sport - gymnastiku, atletiku, plavání, sportovní hry. Velký důraz je
kladen na hry s míčem soutěživou formou tak, aby to děti bavilo, abychom je vhodně
motivovali pro další volejbalový rozvoj.

Ve 4.třídě se náplň skládá hlavně z různých pohybových her se zaměřením na rozvoj všech
pohybových schopností, nácviku házení a chytání míče ve volejbalovém střehu - na miste,
v pohybu a po pohybu, driblování a žonglování s míčem. Pro seznámení s pravidly volejbalu
je vhodné hrát přehazovanou.

V 5.třídě seznamujeme žáky s technikou nízkého střehu a se základy odbíjení obouruč
vrchem. Dbáme na správnou techniku a práci nohou, nacvičujeme přesuny v nízkém střehu.
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Do náplně 5.třídy také patří nácvik spodního podání a základy odbíjení obouruč spodem. Toto
všechno je samozřejmě neustále doplňováno pohybovými hrami, soutěžemi, přehazovanou a
dalším rozvojem všech pohybových schopností.

5.4

TYPY SPORTOVNÍCH TŘÍD

Setkáváme se se sportovními třídami několika typů:
•

třída obsazená pouze dívkami

•

třída obsazená pouze chlapci

U těchto kolektivů se může vyskytnout určitá ponorková nemoc stejnorodého kolektivu, který
v ostatních třídách není.

•

třída dívek i chlapců, kdy obojí jsou zaměřeni na volejbal - toto považuji za ideální typ

•

polovina třídy jsou chlapci nebo děvčata zaměření na volejbal, druhá polovina třídy je
opačného pohlaví zaměřená na jiný druh sportu, a to ten, který je také zařazen do
programu intenzifikace (např. dívky volejbalistky, chlapci fotbalisti - viz Základní škola
Pionýrů v Sokolově).

5.5

ZÁKLADNÍ PRINCIPY VÝUKY VE SPORTOVNÍCH TŘÍDÁCH

Ve sportovních třídách na 2.stupni ZŠ je pětihodinová výuka tělesné výchovy týdně. Tyto
hodiny a jejich náplň jsou rozděleny takto:

2 hodiny tělesné výchovy - splňují požadavky školních osnov (gymnastika, atletika atd.)
2 hodiny tělesné výchovy - volejbalová náplň probíhající pod vedením volejbalového trenéra
nebo učitele TV, se kterým trenér spolupracuje
1 hodina tělesné výchovy - musí být zaměřena na regeneraci a rehabilitaci prakticky
každodenně sportujících dětí: plavání, masáže, sauna, fyzioterapeut, pravidelné lékařské
prohlídky, strečinková cvičení, video, teorie
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IV. HYPOTÉZY
Hl.

Domnívám se, že ne všechny aplikované pohybové hry se osvědčí natolik, aby byly

prováděny opakovaně.

H2. Předpokládám, že u žákyň, které začaly navštěvovat volejbalovou přípravku v loňském
školním roce a zabývaly se pohybovými hrami (skupina A), bude speciální motorická
výkonnost nejméně o 10% lepší než u žákyň, které začaly docházet v říjnu tohoto roku a ještě
se jimi nezabývaly (skupina B).

H3.

Domnívám se, že výsledky všech testovaných žákyň budou velmi rozdílné, a to

v závislosti na jejich věku, obecných pohybových schopnostech, tělesné výšce a motivaci
podat co nejlepší výkon.

H4. Předpokládám, že i mezi jednotlivými žákyněmi ze stejné skupiny budou podstatné
rozdíly v jejich speciální motorické výkonnosti, také v závislosti na věku, obecných
pohybových schopnostech, tělesné výšce a motivaci.

20

V.

1.

METODICKÁ ČÁST

CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉ SKUPINY

Skupinou žákyň, která byla dlouhodobě podrobena tělesné průpravě v podobě pohybových
her a cvičení, byla přípravná skupina žákyň ročníků narození 1995 (11 žákyň) a 1996 (7
žákyň). V období od října 2004 do října 2005 byly v této skupině v rámci tréninkových
jednotek (2x v týdnu) aplikovány rozličné pohybové hry a cvičení se zaměřením na rozvoj
reakční rychlosti, obratnosti, odrazové síly a manipulace s míčem.

V říjnu 2005 byly vytvořeny nové tréninkové skupiny, kdy žákyně ročníku narození 1995
byly přeřazeny do skupiny k ročníkům 1994. Tato skupina nebyla předmětem mého zájmu.
Ke zbylým žákyním ročníku 1996 byly přijaty další, a to ročníky narození 1996 i 1997.
Vznikla tak tréninková skupina žákyň ročníků 1996 a 1997, kdy 7 žákyň již prošlo roční
pohybovou průpravou v podobě pohybových her, zbytek (13 žákyň) nikoliv - každá z těchto
podskupin byla tedy různě pohybově připravena. Tato tréninková skupina se stala předmětem
mého zájmu. K sedmi „loňským" hráčkám jsem ze třinácti nových vybrala také sedm a
těchto čtrnáct žákyň jsem podrobila testování speciální motorické výkonnosti. Žákyně jsem
pro konečné rozlišení jejich výsledků rozdělila do dvou skupin, které jsem nazvala skupina A
(pohybově zkušenější) a skupina B (pohybově méně zkušená).
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2. METODY A POSTUP PRÁCE

2.1 METODY PRÁCE

Pro porovnání speciální pohybové výkonnosti dvou různě pohybově připravených skupin
žákyň jsem použila metodu testování. K tomuto účelu existuje již sestavený soubor
speciálních motorických testů, jehož obsahem jsou následující testy:

1. Dosah ve stoji na plných chodidlech
2. Výskok z místa
3. Výskok z rozběhu
4. Speciální pohybová vytrvalost v rychlosti - tzv. E test
5. Hod plným míčem lkg
6. Troj skok
7. Běh se sbíráním míčů - tzv. Vějíř
8. Tělesná výška

2.1.1

POPIS VYBRANÉHO SOUBORU TESTŮ

Vysvětlivky pro použitě grafické značky

•

židle

•

žíněnka

•

balón

o

kůly pro držení sítě

->

směr pohybu
volejbalové hřiště:
1 k o n c o v á čára

i útočná čára

t střední čára
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1. Dosah ve stoji ita plných chodidlech (cm)
Zjišťuje somatické dispozice žákyň k výšce sítě a délkové rozměry těla. Hodnocená stojí
čelem ke stěně ve vzdálenosti 10 cm od ní ve stoji spojném, vzpaží paží, kterou podává, a
snaží se dosáhnout co nejvýš na stěnu, aniž by vystoupila na špičky. Měří se s přesností na cm
při trojím opakovaném vzpažení.

2. Výskok z místa (cm)
Zjišťuje hodnoty výbušné síly dolních končetin a výšku dosahu při výskoku z místa. K tomu
jsem měla k dispozici otočný výskokoměr. Hodnocená žákyně se postaví pod výskokoměr a
z podřepu zapaží. Následným odrazem obounož bez zákroku či předskoku vyskočí kolmo
vzhůru se snahou po nejvyšším dosahu jednoruč.

3. Výskok z rozběhu (cm)
Zjišťuje hodnoty výbušné síly dolních končetin a výšky dosahu při výskoku z rozběhu,
úroveň zvládnutí techniky rozběhu a její využití pro výskok. Hodnocená žákyně se po
rozběhu maximálně 3 až 4 metry dlouhém odráží obounož se snahou po maximálním dosahu
jednoruč. Hodnotí se nejlepší z pěti pokusů, cvičení provádí 4 - 6 žákyň, které se pravidelně
po každém pokusu střídají.

4. Speciální pohybová vytrvalost v rychlosti - „E test" (sekundy) - obr. A
Cílem je určit vytrvalost ve speciální pohybové rychlosti. Hodnocená stojí připraven zády ke
střední židli na střední čáře a po povelu (úder míče o zem za zády hodnoceného) vyráží vlevo,
po doběhnutí za postranní čáru vyráží pozadu až za útočnou čáru, odkud běží vpřed a po
dosažení střední čáry vyráží vpravo od středu a za židlí běží pozadu za útočnou čáru; obíhá
židli a pokračuje vpřed na střední čáru, kolem židle vyráží vpravo a po doběhnutí za postranní
čáru couvá až za útočnou čáru (překročení jednou nohou), odkud běží vpřed. Po dosažení
střední čáry vyráží vlevo ke střední židli a za židlí vyráží vzad až za útočnou čáru, obíhá židli
a končí přeběhnutím střední čáry. Hodnotí se čas, za který dráhu žákyně s přesností na 0,1 s
proběhne.
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Obr. A - E-test
mn

0

CIL

0

F1

5.

Hod plným míčem lkg (cm)

Zjišťuje se úroveň výbušné síly paže. Hodnocená hází míč jednoruč vrchem z kleku na obou
kolenou tak, že může jít do záklonu až po sed na paty a po odhodu pokračovat pohybem těla
po pádu vpřed.

6.

Trojskok (cm)

Zjišťuje se výbušná síla dolních končetin. Trojskok se provádí ve sportovní obuvi.
Hodnocená zaujme mírný stoj rozkročný se špičkami chodidel na úrovni základní čáry a
hmitem podřepmo zapaží a se švihem paží provede tři odrazy snožmo plynule bez zastavení.
Hodnotíme nejdelší trojskok ze dvou pokusů.

7.

Běh se sbíráním míčů - „ Vějíř" (sekundy) - obr. B

Cílem je zjistit úroveň obratnosti spolu se srdečně cévní vytrvalostí. Test dává jistý obraz o
úrovni volních vlastností. Hodnocená stojí připravena na čtverci na středu koncové čáry a po
povelu (úder míče o zem za jejími zády) vyráží šikmo vpravo vpřed a sbírá postupně míče na
průsečíku útočné a postranní čáry, středové a postranní, koncové a postranní čáry. Postupně
se s nimi vrací do prostoru startu, kde míče pokládá, a stejným způsobem pokračuje sbíráním
míčů na levé straně hřiště až do položení posledního míče ve čtverci.
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Obr. B - Vějíř

9.

Tělesná výška (cm)

Zjišťuje se tělesná výška hráček ve stoji spojném, zády k měřidlu, ve sportovní obuvi. Tento
test není závislý na úrovni rozvoje

pohybových schopností, nicméně jej považuji za

nezbytný, protože ovlivňuje výkony v některých dalších testech (dosah ve stoji, výskok
z místa a výskok z rozběhu).

2.2 POSTUP PRÁCE
Na začátku října roku 2004, po uskutečnění náboru, jsem ve spolupráci s dalším trenérem
začala pracovat s přípravnou skupinou žákyň. Tréninky se konaly dvakrát v týdnu 1 hodinu
v tělocvičně. Jejich hlavní náplní byly pohybové hry pro volejbal se zaměřením na rozvoj
rychlosti, obratnosti, odrazové síly a manipulace s míčem, dále pak gymnastika, atletika (na
venkovním atletickém hřišti), sportovní hry a plavání (v bazénu).

Baterii pohybových her aplikovaných v tréninkových jednotkách věnuji zvláštní kapitolu ve
výsledkové části.
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V říjnu tohoto roku, po vzniku nové tréninkové skupiny, jsem pomocí souboru speciálních
motorických testů otestovala žákyně z loňské tréninkové skupiny (skupina A) a také nové
žákyně, které se staly čerstvými členkami přípravné skupiny (skupina B). Žákyně o rozdělení
do skupin nevěděly, prováděly testy všechny společně.

Testování bylo prováděno v tělocvičně v rámci tréninkových jednotek, a to ve dvou dnech:
•

19.10.2005 - testy: dosah ve stoji, výskok z místa, výskok z rozběhu, hod míčem lkg

•

21.10.2005 - testy: E-test, trojskok, vějíř + změření tělesné výšky žákyň

Před uskutečněním každého jednotlivého testu bylo vždy jeho provedení náležitě vysvětleno,
popsáno a předvedeno; poté bylo přistoupeno k samotnému testování. Získané výsledky
jednotlivých žákyň byly ihned po provedení zaznamenávány. Počet pokusů byl u každého
testu individuální; v případě více pokusů se vždy zaznamenával ten nejlepší.
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VI. VÝSLEDKOVÁ ČÁST

Ve výsledkové části své práce prezentuji baterii pohybových her pro přípravné období ve
volejbalu. V kapitole 1 představuji jednotlivé pohybové hry zaměřené na rozvoj různých
pohybových schopností a dovedností volejbalového charakteru. Kapitola 2 se zabývá
ověřením účinnosti baterie pohybových her prostřednictvím testování hráček a porovnávání
jejich výkonů.

1. BATERIE POHYBOVÝCH HER PRO VOLEJBAL

1.1 SLOVO NA ÚVOD

Pohybové hry jsou nejlepším prostředkem v přípravě žáků mladšího školního věku, a to pro
svou soutěživost a jednoduchost. Je třeba vytvářet menší kolektivy - družstva (maximálně
osmičlenná) a přísně dbát na dodržování pravidel, především u štafetových her. Důležité je
spravedlivé rozhodování trenéra, který řídí hru. Je třeba také dodržet princip přiměřenosti tj. vybírat takové hry, které jsou žáci schopni rozumově i pohybově zvládnout.

V této kapitole podrobně popisuji jednotlivé pohybové hry a všechny náležitosti s nimi
spojené, tj. možné místo uskutečnění hry, pomůcky potřebné ke hře, pravidla, hodnocení a
obměny hry. Pohybové hry jsem rozdělila do čtyř skupin podle jejich zaměření na
-

honičky (1.2.1)

-

pohybové hry na rozvoj reakční rychlosti (1.2.2)
pohybové hry na rozvoj obratnosti (1.2.3)

-

pohybové hry na rozvoj odrazové síly (1.2.4)

-

pohybové hry s míčem (1.2.5)

Baterii pohybových her jsem sestavila na základě vlastních zkušeností, a to hráčských i
trenérských,

dále

na základě

seminářů

k získání

trenérské

kvalifikace,

konzultací

s volejbalovými trenéry a také na základě odborné literatury zabývající se problematikou
pohybových her ve volejbale (např. Kaplan, Buchtel 1987).
27

Pohybové hry prezentované v uvedené baterii pohybových her byly aplikovány po dobu
přibližně jednoho školního roku v tréninkové skupině žákyň, a to s různou četností a také
s různou úspěšností a oblibou u žákyň.

Je však třeba poznamenat, že některé pohybové hry se s různých důvodů neosvědčily a proto
byly prováděny jen jedenkrát a nikoliv opakovaně (Hl). Nejčastějším důvodem, proč nebyla
pohybová hra dostatečně vyhovující, bylo zapojení malého počtu žákyň do hry, kdy soutěžila
vždy jen jedna hráčka z družstva a ostatní čekaly, až na ně přijde řada (Nejrychlejší družstvo,
Sbírání míčů, Přemožitel aj.). Dalším důvodem pro nevhodnost pohybové hry byl například
nedostatek nářadí pro velký počet žákyň {Přihrávka na nářadí) a nebezpečí úrazu (Střelnice).

Vysvětlivky pro používané grafické značky

i

—!—i

volejbalové hřiště

+

meta

-»

směr pohybu

•

balón

o

hráčka

o.

hráčka s balónem

Vysvětlivky pro používané termíny

Rozlišení jednotlivých čar ve volejbalovém hřišti - koncová čára, útočná čára, střední čára:

útočná čára I

k o n c o v á čára

_ >

:

—
t střední čára

Medicinbal - těžký kožený míč různých hmotností používaný jako cvičné nářadí
Meta - cíl, cílové místo
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1.2 POHYBOVÉ HRY

1.2.1 HONIČKY
Pohybové hry typu honiček slouží především k zahřátí organismu na začátku vyučovací
hodiny nebo tréninkové jednotky. Některé by svým charakterem mohly být zařazeny i mezi
pohybové hry na rozvoj reakční rychlosti. Honičky nejsou pohybové hry vysloveně jen
volejbalového charakteru, přesto zde mají své místo.

Vázaná
Místo: jakékoliv hřiště venku i v tělocvičně
Popis: Honí dvojice žáků, která se drží za ruce. V okamžiku, kdy chytnou dalšího, se k nim
chycený přidá. Ten z původní dvojice, který se držel za pravou ruku, odchází, je volný a stává
se honěným. Nově vzniklá dvojice opět chytá dalšího žáka a vše se opakuje stejným
způsobem.
Obměna: Pro větší zapojení žáků určíme dvě i více honících dvojic.

Mrazík
Místo: jakékoliv hřiště venku i v tělocvičně
Popis: Žák nazvaný „mrazík" honí ostatní. Koho chytne, toho zmrazí. Zmrazený žák musí
zůstat stát na místě ve stoji roznožném a čekat, až ho ostatní vysvobodí tím, že ho podlezou.
V takovém okamžiku oživne a může hrát dál.
Hodnocení: Úspěšný je takový mrazík, kterému se podaří pochytat co nejvíce žáků, kteří
nestačí být osvobozeni. Trenér musí po určité době mrazíka vyměnit.
Obměna: Pro větší zapojení žáků určíme dva i více mrazíků.
Dřepová
Místo: jakékoliv hřiště venku i v tělocvičně
Popis: Honí dvojice žáků; všichni žáci jsou ve dřepu zády k sobě, zavěšení pod lokty.
Základem úspěchu pro honící dvojici je rychlý pohyb stranou.

Plácaná
Místo: jakékoliv hřiště venku i v tělocvičně
Popis: Dva žáci se honí navzájem tak, že jeden se snaží druhého plácnout přes kotník.
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Rybičky a rybáři
Místo: volejbalové hřiště venku i v tělocvičně
Popis: Na koncových čarách stojí proti sobě žák (rybář) a ostatní žáci (rybičky). Rybář vybízí
rybičky zvoláním „Rybičky, rybičky, rybáři jedou!", aby vyběhly vpřed. Sám vybíhá ve
směru proti nim a snaží se jich co nejvíce polapit do své sítě. Koho chytí, chytne ho za ruku a
ten se s ním stává rybářem. Rybičky a rybáři si vymění strany hřiště a hra pokračuje do té
doby, než rybáři všechny rybičky pochytají.
Pravidla: Rybičky nesmějí vyběhnout dříve, než rybář doběhne ke střední čáře. Rybičky ani
rybář nesmějí měnit směr běhu a vracet se. Když je rybářů více, nesmějí se pustit a tak
roztrhnout svou síť, jinak není rybka chycena.
Hodnocení: Vyhrává ten žák - rybička, který zůstane poslední nechycen do sítě.

Sanitka
Místo: hřiště na volejbal v tělocvičně
Pomůcky: 2 žíněnky
Popis: Jeden žák honí ostatní. Koho chytne, ten se stává zraněným a zůstává ležet na místě.
Ostatní nechycení žáci jsou záchranáři a musejí zraněného odnést do sanitky, což jsou
žíněnky položené za koncovými čarami hřiště. Teprve poté je zraněný opět uzdraven a může
hrát dál.
Pravidla: V okamžiku, kdy záchranář pomáhá zraněnému a nese ho do sanitky, nemůže dostat
„babu". Trenér po určité chvíli musí vyměnit honící žáky.
Obměny: Honit můžou dva i více žáků - podle počtu žáků ve skupině.
Honička s balónem
Místo: hřiště na volejbal venku i v tělocvičně
Pomůcky: volejbalový balón
Popis: Žák s balónem v rukou honí ostatní. Koho se dotkne míčem, ten se k němu přidává a
oba si při honění ostatních s míčem házejí. Tak chytnou dalšího, házejí si ve třech atd.
Pravidla: Honící žák dává „babu" přikládáním balónu na tělo, nikoliv hodem. Honící žáci se
smějí pohybovat i s balónem v rukou.
Hodnocení: Vyhrává žák, který zůstává jako poslední nechycen.
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1.2.2 POHYBOVÉ HRY NA ROZVOJ RE AKČNÍ RYCHLOSTI

Přehlídka (obr. 1)
Místo: hřiště pro volejbal venku i v tělocvičně
Popis: Hrají dvě družstva, která stojí v řadě na koncové čáře hřiště. Družstva mají určené
číslo nebo jméno. Na povel trenéra - pochodem v chod - obě družstva pochodují ve směru
proti sobě. Trenér, když se družstva přibližují k sobě, vyvolá číslo nebo jméno jednoho
z družstev. Jeho žáci ihned vystartují a honí žáky druhého družstva. Tito musejí změnit směr
chůze a rychle běžet za koncovou čáru, od níž původně vycházeli.
Hodnocení:

Za

každého

chyceného

žáka

(dotekem)

družstvo

získává

bod.

Body

v jednotlivých opakováních se pro družstvo sčítají. Vítězí družstvo, které získá největší počet
bodů.
Obměna:
a) Družstva z koncové čáry pochodují pozpátku (zády k sobě).
b) Družstva z koncové čáry na povel klušou.
c) Trenér vyvolává i číslo či jméno, které nepatří žádnému družstvu. Jestliže v takovém
případě některý ze žáků změní rytmus a chce vystartovat, jeho družstvo ztrácí bod.

Obr. 1 -Přehlídka

O
O
O
Q
a

r

O
O
O
O
O
O
O

a
ad
Střelnice (obr. 2)
Místo: hřiště pro volejbal
Pomůcky: volejbalové míče

Popis: Dvě družstva proti sobě sedí v řadě na útočných čarách. Mezi dvojicemi soupeřících
hráčů na střední čáře leží míče. Družstva mají určená čísla. Když trenér vyvolá číslo
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některého z družstev, jeho hráči vystartují za míčem, uchopí ho a hodem se snaží zasáhnout
hráče druhého družstva z dvojice, který běží za koncovou čáru na své straně hřiště. Trenér
před zahájením hry stanoví, kolikrát v sudém počtu se budou starty opakovat.
Hodnocení: Zásah je'platný pouze vtom případě, jestliže hráč nepřeběhl koncovou čáru.
Počet zásahů se z jednotlivých opakování pro družstvo sčítá. Vítězí družstvo s nej větším
počtem bodů.
Obměna:
a) Trenér vyvolá i číslo nepatřící žádnému družstvu. Jestliže v takovém případě některý hráč
naznačí pohyb, družstvo ztrácí bod.
b) Každá soupeřící dvojice má číslo. Trenér vyvolá číslo dvojice a současně upažením pravé
nebo levé ruky určuje z dvojice hráčů, který honí. Body se sčítají pro družstvo.
c) Hráči v řadách - leží na zádech (nohy k míči), leží na zádech (hlavy blíže k míči), leží na
břiše.

Obr. 2 - Střelnice
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Sbírání míčů (obr. 3)
Místo: hřiště na volejbal
Pomůcky: míče
Popis: Dvě družstva v zástupech stojí na koncové čáře hřiště. Hřiště je rozděleno podélně na
dvě poloviny. Na útočných čarách, střední a koncové čáře jsou podle obrázku položeny míče.
Na povel startují první hráči obou zástupů a běží pro jeden míč a vracejí se zpět. Dotekem
dalšího hráče zástupu se umožňuje další start. Tak pokračují všichni hráči.
Hodnocení: Vítězí družstvo, které dříve splní úkol a stojí v zástup
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Obr. 3 - Sbírání míčů

Nejryclilejší družstvo (obr. 4)
Místo: hřiště na volejbal
Pomůcky: mety
Popis: Na hřišti pro volejbal jsou podle obrázku rozmístěny mety. Hráči vybíhají jednotlivě ze
zástupů a jejich úkolem je v určeném pořadí se dotknout mety. Od poslední mety hráč běží ke
startovní čáře, kde dotekem startuje dalšího hráče.
Hodnocení: Hráči se musí dotknout všech met. Vítězí družstvo, které první splní úkol.

Obr. 4 - Nejrychlejší družstvo
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Slalom (obr. 5)
Místo: hřiště na volejbal
Pomůcky: míče
Popis: Soutěží dvě družstva. Hřiště je rozděleno na dvě poloviny. Hráč má za úkol co
nejrychleji přemístit míče na určené místo a vrátit se do zástupu. Další hráč má stejný úkol
přemístit míče na původní místo. Tak se vystřídají všichni hráči.
Hodnocení: Hráči musejí míče přesně umístit na metu. Vítězí družstvo, které nejdříve po
splnění úkolu stojí v zástupu.

Obr. 5 - Slalom

Chytací
Místo: tělocvična
Pomůcky: míče
Popis: Soutěží dvě družstva. Hráči stojí ve dvojicích ve vzdálenosti 7 m od stěny. Jeden hráč
ve dvojici má míč a na povel k zahájení hází míč na stěnu tak, aby se odrazil. Druhý hráč
z dvojice má za úkol odražený míč chytit bez dopadu na zem a odnést ho dalšímu hráči a ten
znovu míč hází na stěnu. Úkol chytače plní hráč, který házel. Tak se vystřídá celé družstvo.
Hodnocení: Hráči musejí házet míč za vyznačenou čárou. Chytač musí také startovat za čárou.
Pokud míč chytači spadne na zem, družstvo dostává trestný bod. Vítězí družstvo, které splní
úkol rychleji a s nejmenším počtem trestných bodů.
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Lavina
Místo: hřiště na volejbal v tělocvičně i venku
Popis: Dvě družstva o stejném počtu hráčů stojí v řadách proti sobě na základních čarách. Na
povel startuje první hráč a běží na útočnou čáru, jíž se dotkne nohama, běží pozadu zpět a na
koncové čáře chytne za ruku druhého hráče. Oba běží opět směr útočná čára a zpět stejným
způsobem, přibírají třetího hráče atd. Když už běží všichni hráči, dochází k odpojování, a to
v pořadí od prvního k poslednímu hráči.
Hodnocení: Všichni hráči se musejí stále držet za ruce, nesmějí se roztrhnout. Vítězí to
družstvo, jehož poslední hráč jako první proběhne cílovou koncovou čáru.

Počítaná
Místo: hřiště na volejbal v tělocvičně
Popis: Soutěží čtyřčlenná družstva. Hráči každého družstva se posadí do sedu zkřižmo na
útočnou čáru (první sedí na útočné čáře, ostatní v zástupu za ním) čelem ke zdi. Každý hráč
dostane přiděleno své číslo od 1 do 4, tak jak sedí v zástupu za sebou. Trenér vyvolává čísla;
když hráč uslyší své číslo, zvedne se a vystartuje směrem ke zdi, dotkne se jí, běží zpět, své
družstvo oběhne a sedá si zpět na své místo.
Hodnocení: Vyhrává družstvo, jehož hráč si jako první sedne na své místo. Podmínkou je, aby
dříve své družstvo oběhl, kromě hráče s číslem 4, který si na své místo sedá rovnou.
Obměny: Trenér říká početní příklady s výsledky 1 - 4 (např. 4:2 apod.). Obtížnost příkladů
volí podle věku žáků.

1.2.3 POHYBOVÉ HRY NA ROZVOJ OBRATNOSTI

Podávaná a přinášená (obr. 6)
Místo: hřiště na volejbal
Pomůcky: 2 míče
Popis: Dvě družstva, rozdělená na poloviny, nastoupí podle čísel, jak ukazuje obr. 6. Hráči č.l
mají míč. Na povel běží k č.2 a předají míč a ti zase předají číslu 3 atd. Vzdálenost mezi hráči
je 1,5 m. Hráči se posunují o jedno místo doprava.
Hodnocení: Vítězí družstvo, jehož první hráč dostane míč na svém původním místě.
Obměna: Hráči si předávají medicinbal.
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Obr. 6 - Podávaná a přinášená
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Vyvolávaná v kruhu
M í s t o : hřiště

Pomůcky: míč
Popis: Hráči sedí v kruhu čelem do středu. V kruhu je vyvolávač s míčem. Vyvolávač vyhodí

míč do výše a vyvolá některého hráče z kruhu. Ten musí míč po prvém dopadu na zem chytit.
Podaří-li se mu to, stane se vyvolávačem, jinak se vrátí na své místo a vyvolávač pokračuje ve
vyvolávání.
Hodnocení: Nezdařený pokud každého hráče se hodnotí trestným bodem. Vítězí hráč
s nejmenším počtem trestných bodů.
Obměna: Hráči v kruhu bez vyvolávače. Hráči se vyvolávají navzájem. Vyvolaný hráč musí
chytit míč přímo bez dopadu na zem.

Strážce (obr. 7)
Místo: hřiště
Pomůcky: míče, medicinbaly
Popis: Tři hráči tvoří trojúhelník. Uprostřed je strážce, který má zabránit zásahu do
medicinbalu. Hráči na obvodu zasahují míčem medicinbal ležící uprostřed trojúhelníku. Hráči
si mohou přihrávat.

36

Obr. 7 - Strážce
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Nahrávka o závod
Místo: hřiště
Pomůcky: 2 míče
Popis: Družstva stojí v zástupech. První hráč v družstvu má míč a stojí 1,5 - 2 m před
družstvem. N a povel vyhodí míč nad sebe (do výšky) a běží na konec svého zástupu. Hráči
postupně nabíhají, míč chytají, okamžitě jej opět znovu vyhazují a zařazují se na konec
zástupu.
Hodnocení: Vítězí družstvo, jehož hráči se nejdříve vystřídají. Dále se může hodnotit počet
dopadů na zem.

Házená o zeď
Místo: prostor u stěny
Pomůcky: míče
Popis: Družstva po 3 - 4 hráčích stojí v zástupu před stěnou. Hráči házejí míč o stěnu a
pravidelně se střídají.
Hodnocení: Vítězí družstvo, které nejdéle vydrží házet bez dopadu míče na zem.
Obměny:
a) Hráči házejí míč do stanovené výšky na stěně.
b) Hráči házejí míč do vyznačených obrazců na stěně.
c) Hráči po odhodu provedou např. dřep, sed apod.

37

Přihrávka na nářadí
Místo: tělocvična
Pomůcky: švédská bedna, kůň, lavičky, koza apod.
Popis: Různá nářadí se rozestaví do kruhu. Na nářadí sedí nebo stojí hráči. Uvnitř kruhu je
chytač. Hráči si míč přihrávají (začátečníci házejí obouruč vrchem a chytají oběma rukama).
Chytač má míč zachytit. Když míč chytí nebo spadne na zem, všichni hráči se musejí
přemístit na jiné nářadí. Stejně i chytač se snaží obsadit některé nářadí. Hráč, na kterého
nezbude nářadí, dělá chytače.

Boj hadů
Místo: hřiště, tělocvična
Popis: Dvě družstva v zástupech proti sobě. Hráči v zástupech se uchopí kolem pasu. Úkolem
čelního hráče jednoho zástupu je dohonit konec druhého zástupu. První (čelní) hráč
konečného zástupu brání tak, že neustálým pohybem se snaží být čelem proti hlavě druhého
hada. Zástupy se nesmějí roztrhnout.
Hodnocení: Každé družstvo plní úkol útočníka např. 3krát. Za splnění úkolu získá bod.
Družstvo s největším počtem bodů vítězí.

1.2.4 POHYBOVÉ HRY NA ROZVOJ ODRAZOVÉ SÍLY

Kohoutí zápas
Místo: hřiště pro odbíjenou (vybraná část)
Popis: Hrají dvě družstva proti sobě. Do hry jsou vysláni 3 - 4 hráči každého družstva.
Ostatní jsou náhradníci. Hráči ve dvojicích poskakují na jedné noze a založenýma rukama na
prsou se snaží vytlačit soupeře z vyznačeného území. Nikdo z hráčů se nesmí dotknout
druhou nohou země. Za vyřazeného hráče nastupuje náhradník.
Hodnocení: Vítězí družstvo, jehož hráči nejdéle vydrží ve vymezeném prostoru.
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Pětiskok (obr. 8)
Místo: hřiště pro volejbal
Popis: Dvě družstva stojí proti sobě ve vzdálenosti 15 m. Hráč prvního družstva skáče
pětiskok směrem k druhému družstvu. Hráč druhého družstva začíná pětiskok z místa, kde
skončil předcházející hráč družstva soupeře. Takto se vystřídají všichni hráči.
Pětiskok se provádí z nohy na nohu.
Hodnocení: Vítězí družstvo, které svým výkonem posune soupeře za výchozí čáru.

Obr. 8 - Pětiskok
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Přenášení laviček (obr. 9)
Místo: hřiště pro odbíjenou
Pomůcky: lavičky
Popis: Dvě družstva ve dvojstupech stojí před startovní čárou (koncová čára hřiště). Na druhé
polovině hřiště jsou položené lavičky za sebou na vzdálenost 1,5 m. První lavička je na
středové čáře. Na povel startují první dvojice obou družstev. Lavičky přeskakují snožmo. Po
přeskočení poslední lavičky uchopí lavičku a přenesou zpět před první lavičku. Další dvojice
může startovat v okamžiku, když dobíhající hráči se dotknou rukou startujícího. Místa, kam se
mají lavičky položit, je nejlépe vyznačit čárou.
Hodnocení: Vítězí družstvo, které přineslo všechny lavičky na označená místa a je nastoupeno
ve výchozím postavení.
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Obr. 9 - Přenášení laviček

Překážková dráha (obr. 10)
Místo: hřiště
Pomůcky: překážky
Popis: Soutěží dvě družstva. Překážková dráha má 3 části.
1. část: 3 překážky 70 cm vysoké, vzdálenost mezi překážkami je 1,5 m; 2. část: 6 m hladký
běh a 3. část: 3 překážky jako v první části. Na povel startují první v družstvu a přeskakují
snožmo překážky bez meziskoku (obě části). Zpět se vracejí během mimo překážky až na
startovní čáru, kde dotekem dají signál ke startu dalšímu hráči.
Hodnocení: Vítězí družstvo, jehož poslední hráč jako první přeběhne startovní čáru.
Obměna:
a) Hráč přeskakuje překážky také při běhu zpět.
b) Hráč druhou část překážkové dráhy překonává skoky po jedné noze.

Obr. 10 - Překážková dráha
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Skokanský přeborník
Místo: hřiště
Pomůcky: překážky
Popis: K soutěži postávíme řadu překážek 70 - 80 cm vysokých. Vzdálenost mezi překážkami
je 1,5 m. hráči přeskakují překážky snožmo bez meziskoku.
Hodnocení: Vítězí hráč, který podle daných pravidel překoná nejvíce překážek.
Obměna:
a) Soutěží dvě družstva a počet překonaných překážek každým hráčem se započítává pro
hodnocení družstva
b) Výška překážek se postupně mění.

Štafeta (obr. 11)
Místo: hřiště na volejbal
Pomůcky: síť, míč, medicinbal, stopky
Popis: Hráči jednoho družstva stojí po obou stranách sítě v řadě. Vzdálenost mezi hráči je 1
m. První hráč má míč. Na startovní povel hráč s míčem vyskočí a ve výskoku předá míč hráči
na druhé straně sítě. Ten přebírá také míč ve výskoku. Po dopadu provede krok ve směru
dalšího spoluhráče a ve výskoku předává opět míč atd. Hráč po předání míče přebíhá ve své
řadě za posledního hráče.
Hodnocení: Vítězí družstvo, které v nejkratším čase provede deset předávek přes síť. Čas se
měří od povelu start po dopad hráče po poslední předávce.
Obměna:
a) Hráč po předávce přebíhá za posledního hráče na druhé straně sítě.
b) Předávky se provádí s medicinbalem o hmotnosti 1 - 2 kg.

Obr. 11 - Štafeta
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1.2.5 POHYBOVÉ HRY S MÍČEM

Předávaná (obr. 12)
Místo: hřiště
Pomůcky: síť, 2 míče
Popis: Družstva jsou v zástupech na jedné a druhé straně sítě. Na povel hráči u sítě ve
výskoku si postupně předávají míč. Hráč, který míč předá, zařadí se na konec zástupu. Hráči
v zástupu postupují k síti.
Hodnocení: Vítězí družstvo, jehož hráči provedli předávky v nejkratším čase od povelu po
dopad hráče na zem po poslední předávce.
Obměny: a) Hráči předávají medicinbal o hmotnosti 1 kg.
b) Po předání hráč přebíhá na konec zástupu na protější straně sítě.

Obr. 12 - Předávaná
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Zasahovaná (obr. 13)
Místo: tělocvična, hřiště na volejbal
Pomůcky: větší počet míčů (nejlépe jeden míč na hráče)
Popis: Dvě družstva, každé na své polovině hřiště za koncovou čárou. Hráči jsou rovnoměrně
rozmístěni po celé šířce hřiště. Uprostřed hřiště je viditelně označený míč. Značíme křídou,
lepicí páskou apod. Hráči mají míče a na povel trenéra je zahájena hra. Úkolem je zasahovat
míč ležící uprostřed a tak ho zahánět na stranu soupeře.

Pravidla:
1/ Hráči mohou házet pouze za koncovou čárou, mladším dětem je možno vzdálenost zkrátit.
2/ Sbírat míče je dovoleno po celém hřišti.

42

3/ Hráč nesmí úmyslně překážet při hodu na míč.
4/ Hráči házejí určeným způsobem.
5/ Hraje se na hřišti pro volejbal.
6/ Když se míč odkutálí mimo hřiště přes postranní čáru, trenér ho ve stejném místě vrací
zpět do hřiště.
7/ Boduje dosaženo, když je míč celým obvodem za cílovou čárou.
8/ Jestliže je dosaženo bodu, trenér položí míč do středu a signálem zahájí opět hru.
9/ Hráč má po odhodu co nejrychleji získat další míč.

Intenzity hry se dosahuje:
1/

Hmotností míčů:

a) za cíl se použije míč na volejbal a hráči házejí tenisovými míčky apod.
b) jako cílový objekt je použit medicinbal o hmotnosti 1 kg a hráči házejí míči na volejbal
c) cílový objekt je medicinbal 2 kg a hráči házejí míči na basketbal
d) cílový objekt medicinbal 2 - 3 kg a hráči házejí medicinbalem 1 - 2 kg.

2/ Způsobem hodů:
a) jednoruč vrchem
b) obouruč vrchem
c) jednoruč spodem

3/ Vzdáleností cílové čáry:
a) na konci hřiště pro volejbal
b) v polovině volejbalového hřiště
c) na útočné čáře

4/ Počtem míčů, které jsou jako cílový objekt:
a) jeden míč
b) dva míče
c) tři až šest míčů.
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Obr. 13 - Zasahovaná
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Posunovači (obr. 14)
Místo: tělocvična
Pomůcky: medicinbaly, míče na basketbal, dvě švédské lavičky
Popis: Soutěží dvě družstva současně. Na určené čáře jsou připravena v řadě obě družstva
(koncová čára hřiště). Ve vzdálenosti 6 m (na útočné čáře) jsou na stejné úrovni položeny na
bok švédské lavičky. Na povel trenéra hráči házejí míče směrem na svou lavičku. Úkolem je
zasáhnout lavičku a tak ji posunovat na cílovou čáru. Každé družstvo si vyčlení 2 - 3 hráče
k vracení míčů. Ti jsou připraveni asi 3 m za lavičkou, míče chytají a vracejí zpět svému
družstvu.

Pravidla:
1/ Vítězí družstvo, které určeným způsobem posune lavičku za cíl.
2/ Hráči musejí házet určeným způsobem z prostoru za koncovou čárou.
3/ Podávači míčů se mohou během hry libovolně střídat.

Intenzity hry se dosahuje:
1/

Hmotností míčů:

a) míče na basketbal
b) medicinbaly
2/

Vzdáleností odhodové čáry k lavičce a cílové čáry:

a) 6 - 9 m
b) 8 - 11 m
3/

Způsobem hodů:
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a) jednotně vrchem
b) obouruč vrchem
c) jednoruč spodem
d) obouruč spodem
4/

Motivací vítězství:

a) stanovením počtu hodů k získání vítězství
b) celkovým součtem časů v jednotlivých kolech
c) rekordním časem ze všech kol.

Obr. 14 - Posunovači
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Míco met
Místo: tělocvična
Pomůcky: větší počet volejbalových a basketbalových míčů, medicinbaly, tenisové míčky,
papírové koule
Popis: Dvě družstva proti sobě, každé na své polovině hřiště označené pouze půlicí čárou. Na
začátku mají družstva stejný počet míčů. Na povel trenéra hráči házejí míče na polovinu
soupeře a takto pokračují až do závěrečného signálu k ukončení hry. Trenér po skončení
spočítá míče u obou družstev. Družstvo s větším počtem míčů prohrává.

Pravidla:
1/ Hraje omezena časem.
2/ Hráči házejí určeným způsobem.
3/ Míče je možné sbírat pouze na své polovině.
4/ Míč hozený po závěrečném signálu se nezapočítává.
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5/ Hru řídí trenér a pomocný rozhodčí.
Intenzity hry se dosahuje:
1/

Stanoveným časem délky hry:

a) volíme 15,25,3 0 vteřin
b) stanovením sérií např. 2 x 1 5 vteřin, 2 x 25 vteřin, 3 x 1 5 vteřin
2/

Způsobem hodů - jako u předcházejících her.

Terč (obr. 15)
Místo: tělocvična, hřiště v přírodě
Pomůcky: míče, 2 žíněnky
Popis: Soutěží 2 družstva v počtu zásahů. Každé družstvo je rozděleno na dvě poloviny a ty
stojí za určenou čárou proti sobě. Uprostřed je žíněnka (nebo jiný cíl). Úkolem družstva je
docílit co nejvíce zásahů na žíněnku. Hraje zahájena signálem trenéra.
Pravidla:
1/ Hraje omezena časem.
2/ Hráči musejí házet za určenou čárou.
3/ Hráči sbírají míče v libovolném prostoru.
4/ Hráči házejí určeným způsobem.
5/ Zásahy počítá trenér a pomocný rozhodčí.
Intenzity hry se dosahuje:
1/

Hmotností míčů.

a) míče na basketbal
b) medicinbaly
2/

Délkou hodů - vzdálenost odhodové čáry 6,9, 12 m.

3/

Délkou trvání hry:

a) 1 - 1 Vi min,
b) série např. 3 x 25 - 30 vt.
4/

Způsobem hodů:

a) obouruč vrchem,
b) jednoruč vrchem
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Obr. 15 - Terč
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Střelba na zajíce (obr. 16)
Místo: tělocvična, hřiště na volejbal
Pomůcky: míče, medicinbaly
Popis: Soutěží dvě družstva proti sobě. Družstvo stojí po celé délce postranní čáry hřiště.
Každý hráč má míč. Trenér od zadní čáry kutálí míč podél protější postranní čáry. Hráči mají
za úkol zásahem do kutáleného míče zabránit, aby pokračoval ve směru za koncovou čárou.

Pravidla:
1/ Hráči musejí házet za postranní čárou a každý hráč lx.
2/ Družstva se střídají.
3/ Hráči házejí určeným způsobem.
4/ Jako hrací prostor je využíváno hřiště pro volejbal.

Intenzity hry se dosahuje:
1/

Hmotností míče:

a) míče na volejbal,
b) míče na basketbal,
c) medicinbaly 1 kg,
d) tenisové nebo kriketové míčky.
2/

Délkou hodů - na vzdálenost 6, 8, 10 m.

3/

Zvětšováním rychlosti kutáleného míče (určuje trenér).

4/

Dávkováním hodů:

a) střídání družstev po 1 hodu,
b) střídání po 2, 3, 4 hodech.
47

5/

Způsobem hodů:

a) jednoruč vrchem,
b) obouruč vrchem,
c) jednoruč spodem!

Obr. 16 - Střelba na zajíce
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Pyramidy (obr. 17)
Místo: tělocvična, hřiště na volejbal, i v přírodě
Pomůcky: větší počet medicinbalů
Popis: Z medicinbalů se vytvoří 2 pyramidy. Družstvo od základní čáry hází na pyramidu
postupně všechny míče zahání za cílovou čáru.

Pravidla:
1/ Hra je zahájena na signál a ukončena, když poslední míč zjedná pyramidy je zahnán 2
cílovou čáru.
2/ Hráči házejí od odhodové čáry určeným způsobem.
3/ Každé družstvo má 2 - 3 podávače míčů v poli.
Intenzity hry se dosahuje:
1/

Délkou hodů:

a) vzdálenost pyramidy 6 - 8 m,
b) vzdálenost koncové čáry 9 - 12 m.
2/

Motivací vítěze:

a) vítězí družstvo na základě počtu získaných bodů,
b) vítězí družstvo, které v nejkratším čase získá bod
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3/

Způsobem hodů:

a) jednoruč vrchem
b) jednoruč spodem
c) obouruč vrchem '

Obr. 17 -Pyramidy
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Přehazovaná s přeběhy (obr. 18)
Místo: tělocvična, hřiště na volejbal (i v přírodě)
Pomůcky: medicinbaly
Popis: Soutěží dvě družstva současně. Na začátku hry je určitý počet míčů v jednom i druhém
rohu volejbalového hřiště. Na povel trenéra jeden z hráčů družstva hází jeden míč po druhém
do protějšího rohu hřiště. Současně s prvním hodem běží i ostatní hráči rovněž do protějšího
rohu, sbírají míče a shromažďují je na čáře, aby mohl další hráč družstva odházet míče zpět na
původní místo. I ostatní hráči běží zpět. Až se v házení vystřídají všichni hráči, soustředí míče
a postaví se do řady.

Pravidla:
1/ Vítězí družstvo, kde se v házení vystřídali všichni hráči určeným způsobem.
2/ Následující hráč může házet, až když hráč před ním odhodil poslední míč.
3/ Hráči sbírají pouze míče vlastního družstva.

Intenzity hry se dosahuje:
1/ Počtem míčů v družstvu (5, 10, 15).
2/ Délkou hodů a úseků přeběhů hráčů (9, 12, 18m).
3/ Sérií opakování (3, 4krát).
4/ Hmotností míčů - medicinbaly lkg
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Obr. 18 - Přehazovaná s přeběhy
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Přemožitel
Místo: tělocvična, hřiště na volejbal
Pomůcky: míče na basketbal, medicinbaly
Popis: Soutěží po jednom hráči z družstva proti sobě. Uprostřed hřiště je označený míč. Oba
hráči se snaží zasahováním posunout míč za čáru k soupeři.

Pravidla:
1/ Hráči házejí od zadní čáry hřiště určeným způsobem.
2/ Ostatní hráči z družstva rychle sbírají míče a podávají házeči.
3/ Ostatní hráči nesmějí házet.
4/ Po dvojicích se vystřídají všichni hráči.
5/ Vítězí družstvo, jehož hráči získají nejvíce bodů.
Intenzity hry se dosahuje:
1/

Hmotností míčů:

a) míče na basketbal
b) medicinbaly 1 kg.
2/

Vzdáleností cílové čáry:

a) koncová čára hřiště,
b) čára na 3A,
c) útočná čára.
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Bod pro družstvo (obr. 19)
Místo: tělocvična, hřiště na volejbal
Pomůcky: míče, medicinbaly 1 kg
Popis: Každé družstvo vysílá do soutěže vždy 1 hráče. Losem určené družstvo staví prvého
hráče a druhé družstvo vybírá hráče odpovídající úrovně (s pomocí trenéra). Postupně se
vystřídají všichni hráči v družstvech. Z určeného místa házejí hráči medicinbal na dálku.
Úkolem je delším hodem ve dvojici nebo trojici (podle počtu družstev) získat bod pro
družstvo.

Pravidla:
1/ Každý hráč má 3 pokusy a nej delší se započítává.
2/ Družstvo má své podávače míčů.

Intenzity hry se dosahuje:"
1/

Způsoby hodů:

a) hod ve stoje, jednoruč vrchem, obouruč vrchem,
b) hod v kleče, jednoruč vrchem, obouruč vrchem,
c) hod z lehu.
2/

Hmotností míčů:

a) basketbalové míče,
b) medicinbaly 1 kg.
3/

Sérií opakování.

Obr. 19 - Bod pro družstvo
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2.

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI BATERIE POHYBOVÝCH HER

V této kapitole prezentuji výkony žákyň při testování speciální motorické výkonnosti a
porovnávám výkony skupin, do kterých byly žákyně rozděleny. (Skupina A: pohybově
zkušenější, skupina B: pohybově méně zkušená).

Soubor speciálních motorických testů, kterými žákyně prošly, podrobně popisuji v metodické
části své práce.

Jak se již zmiňuji v metodické části, testování proběhlo ve dvou dnech, a to:
•

19.10.2005 - dosah ve stoji, výskok z místa, výskok z rozběhu, hod míčem lkg

•

21.10.2005 - E-test, trojskok, vějíř a měření tělesné výšky žákyň

Před uskutečněním každého testu jsme vždy ve spolupráci s dalším trenérem jeho provedení
náležitě vysvětlili a předvedli - poté jsme přistoupili k samotnému testování. Získané
výsledky jsme ihned po provedení zaznamenávali. Počet pokusů byl u každého testu různý;
v případě více pokusů se vždy zaznamenával ten nejlepší.
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2.1

VÝSLEDKY TESTŮ - SKUPINA A

Tabulka č.l - Výkony hráček skupiny A v jednotlivých testech

dosah
výskok
Jméno žákyně tělesná ve stoji výskok z rozvýška
z místa
Ročník narození
běhu
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
Šnicerová A.
1996
Černá R.
1996
Podzimková K.
1996
Zaschkeová T.
1996
Petričáková B.
1996
Morisová K.
1996
Hrazdírová V.
1997
PRŮMĚR

E-test

(s)

hod
míčem
lkg
(cm)

trojskok

vějíř
00

(cm)

142

188

220

232

21,4

470

550

46,0

147

188

208

224

24,1

450

405

50,1

132

170

196

202

22,8

410

480

50,5

153

200

220

226

26,3

470

405

51,5

141

178

212

218

20,0

380

490

47,0

143

184

212

218

24,2

610

420

53,6

148

190

220

232

19,4

590

530

46,0

143,7

185,4

212,5

221,7

22,6

482,8

468,6

49,2
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2. 2

VÝSLEDKY TESTŮ - SKUPINA B

Tabulka č.2 - Výkony hráček skupiny B v jednotlivých testech

dosah
výskok
Jméno žákyně tělesná ve stoji výskok
z rozvýška
z místa
Ročník narození
běhu
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
Jiránková J.
1996
Naglaková B.
1996
Vozková M.
1997
Poláková T.
1997
Mlejnková K.
1997
Koubová M.
1996
Odehnalová J.

(s)

hod
míčem
lkg
(cm)

trojskok

vějíř

(s)

(cm)

134,5

174

202

202

23,8

310

440

57,5

142

178

202

208

24,6

390

470

53,4

138

180

202

202

24,7

340

450

51,5

129

166

188

188

23,9

310

420

53,0

133

176

194

196

23,9

340

450

54,0

140

180

202

212

24,4

380

450

54,3

149

200

208

216

22,0

460

370

52,4

137,9

179,1

199,7

203,4

23,9

361,4

435,7

53,7

1996
PRŮMĚR

E-test

Obě tabulky potvrzují mou hypotézu č. 3, která předpokládala, že výsledky všech testovaných
žákyň budou velmi rozdílné. Současně se zde potvrzuje i hypotéza č. 4, že mezi jednotlivými
žákyněmi ze stejné skupiny budou podstatné rozdíly v jejich speciální motorické výkonnosti.
Je zde též viditelný vliv tělesné výšky na některé ostatní výkony, např. dosah ve stoji a
výskok z místa i z rozběhu.
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2. 3

SROVNÁNÍ VÝKONŮ TESTOVANÝCH SKUPIN

Porovnávala jsem průměrné výkony obou skupin v jednotlivých testech. Výkony skupiny A
byly ve všech testech lepší; z výkonů skupiny A jsem vycházela při výpočtu procentuelního
rozdílu mezi oběma skupinami. V procentech jsem tedy vyjádřila, o kolik procent byly
jednotlivé výkony skupiny A lepší než výkony skupiny B, a sice podle vzorce

( A - B ) : 0,01 A

kdy

A

průměrný výkon skupiny A

B

průměrný výkon skupiny B

0,01 A

1% z průměrného výkonu skupiny A

Procentuelní rozdíly mezi oběma skupinami vyjadřuje následující tabulka.

Tabulka č.3 - Srovnání výkonů testovaných skupin v jednotlivých testech

Název testu

Rozdíl

průměrný výkon

průměrný výkon

SKUPINA A

SKUPINA B

v procentech

(ve prospěch skup. A)
Tělesná výška (cm'

143,7

137,9

4,0

Dosah ve stoji (cnť

185,4

179,1

3,4

Výskok z místa(cm

212,5

199,7

6,0

Výskok z rozb.(cm

221,7

203,4

8,3

E-test (s)

22,6

23,9

5,8

Hod míčem (cm)

482,8

361,4

25,1

Troj skok (cm)

468,6

435,7

7,0

Vějíř (s)

49,2

53,7

9,1
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2.4 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VÝKONŮ TESTOVANÝCH SKUPIN

Konečný celkový rozdíl výkonů obou testovaných skupin jsem vypočítala tak, že jsem udělala
průměr ze všech dílčích rozdílů výkonů v jednotlivých testech.

Tabulka č. 4 - Celkové vyhodnocení výkonů testovaných skupin

Rozdíl výkonů
Název testu

v procentech
(ve prospěch skupiny A)

Tělesná výška

4,0

Dosah ve stoji

3,4

Výskok z místa

6,0

Výskok z rozběhu

8,3

E-test

5,8

Hod míčem lkg

25,1

Troj skok

7,0

Vějíř

9,1

:ELKOVÝ ROZDÍL
8,6%

VÝKONŮ
(ve prospěch skupiny A)

Z tabulky č. 4 je evidentní, že kromě testu Hod míčem lkg nepřesahují v žádném jiném testu
výkony skupiny A desetiprocentní rozdíl. Pouze v testu Hod míčem lkg byly výkony skupiny
A podstatně lepší, a sice o 25,1%. Přesto celkový průměrný rozdíl výkonů a tedy speciální
motorická výkonnost nepřesahuje rozdíl 10%, jak jsem předpokládala v hypotéze č. 2.
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VII. DISKUSE
Ke splnění cíle jsem zpracovala podklady k sestavení baterie pohybových her, vytvořenou
baterii jsem aplikovala v přípravné skupině žákyň po dobu jednoho školního roku a poté jsem
testováním porovnala speciální pohybovou výkonnost v dvou různě pohybově připravených
skupinách žákyň.

Po prostudování literatury, zabývající se volejbalovou tématikou (úkol č. 1), jsem
shromáždila podklady k sestavení baterie pohybových her pro přípravné volejbalové období
(úkol č. 2). Vycházela jsem ze svých zkušeností, a to nejen pedagogických a trenérských, ale i
hráčských; celou řadu pohybových her jsem si pamatovala ze svých dětských let, kdy jsem
sama byla hráčkou volejbalové přípravky. Pokud se týče trenérských zkušeností, velkou
pomocí mi byly materiály shromážděné na kurzu trenérů Ill.třídy. Dalším zdrojem byly též
poznatky z praktických seminářů didaktiky tělesné výchovy během mého studia na této
fakultě. Nezbytnou pomůckou byla samozřejmě odborná volejbalová literatura, která mi
poskytla nepostradatelné obrázky potřebné pro názorné vyjádření pohybových her.

Sestavenou baterii pohybových her jsem aplikovala po dobu zhruba jednoho školního roku
v přípravné tréninkové skupině žákyň (úkol č. 3). Při tréninkové práci mi pomáhal další
trenér. Toto období považuji ve své práci jako klíčové, protože přineslo mnohá zjištění a
obohatilo mne o řadu cenných zkušeností v pedagogické práci. Zjistila jsem, že některé
pohybové hry nejsou

vhodné se žákyněmi provádět, a to např. z důvodu nedostatečného

zapojení všech žákyň, malého množství nářadí či nebezpečnosti samotné hry. Další hry ani
provádět nebylo možné, poněvadž je žákyně pohybově nezvládly. Tímto se potvrdila
hypotéza č. 1 o tom, že ne všechny aplikované pohybové hry se osvědčí natolik, aby byly
prováděny opakovaně. Některé pohybové hry přinášely drobné obtížnosti, a to zvláště ty,
které vyžadovaly přesný počet žákyň do skupin či do dvojic. Pokud se jednalo o dvojice,
jeden z nás trenérů chybějící hráčku nahradil; pokud však chyběly hráčky do družstva (např. u
štafet), musela vždy některá z žákyň nekompletního družstva zastoupit chybějící hráčku a
provádět danou činnost za ní, což podle mě snižovalo žádaný efekt. Naopak mnohé pohybové
hry se staly u samotných žákyň velmi oblíbené, jejich zařazování vyžadovaly často a pokud
by to záleželo pouze na nich, vystačili bychom si pouze s několika málo pohybovými hrami.
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Při zařazování pohybových her jsem si také znovu potvrdila, jak důležitá je motivace při práci
se žákyněmi mladšího školního věku. I když se žákyně tohoto věku vyznačují svou
přirozenou soutěživostí, přesto není od věci je občas motivovat například sbíráním bodů za
vítězství nebo povzbuzením typu „Tohle je poslední rozhodující závod" apod. Rovněž jsem se
setkala s odmítavým postojem k pohybovým hrám, když mi jedna ze žákyň oznámila, že do
tělocvičny chodí kvůli tomu, aby hrála volejbal, nikoliv kvůli tomu, aby běhala a skákala.

Poté, co se žákyně v nové sestavě
otestovala jsme je

po prázdninách sešly, aby začaly znovu trénovat,

prostřednictvím souboru speciálních motorických testů, abych zjistila

případné rozdíly mezi oběma skupinami (úkol č. 4). Přístup žákyň k testování byl velmi
pozitivní, výkony prováděly s maximálním nasazením, navzájem se povzbuzovaly a své
výkony mezi sebou porovnávaly.

U některých testů jsem narazila na problém, že žákyně požadovaný test špatně technicky
zvládaly, což negativně ovlivňovalo jejich výkon v daném testu. Důkazem jsou výkony
v testu Výskok z rozběhu, které by měly být podstatně lepší než u testu Výskok z místa. U
některých žákyň byl však rozběh spíše na překážku, poněvadž ho pohybově nezvládly, a
jejich výkon byl v obou testech stejný nebo v druhém případě jen nepatrně lepší.

Také E-test znamenal pro některé žákyně problém absolvovat jej správným způsobem. Pokud
se jim napoprvé nepodařilo proběhnou dráhu správně, byly zastaveny a po odpočinku běžely
znovu. Druhý pokus už byl zpravidla úspěšný, pouze jedna ze žákyň stále nechápala, kudy má
běžet a bez našeho pokřikování a ukazování směru běhu by test nezvládla.

Před provedením testu Vějíř spolupracující trenér navrhl, abychom trasu běhu poněkud
zkrátili, zdála se mu pro žákyně daného věku příliš dlouhá. Vzhledem k tomu, že tento test
dává jistý obraz o úrovni volních vlastností žákyně, trvala jsem na původní verzi. Žákyně tuto
trasu zvládly, i když některé na pokraji svých sil.

Po ukončení testování jsem zanesla výkony jednotlivých hráček do tabulek, každou skupinu
zvlášť. Zde se potvrdila hypotéza č. 3 i hypotéza č. 4 o rozdílnosti výkonů všech žákyň i
žákyň ze stejné skupiny. Je zde také viditelný vliv tělesné výšky žákyň na některé ostatní
výkony, například na dosah ve stoji a výskok z místa i z rozběhu.
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Posledním úkolem (úkol č. 5) bylo zpracování a vyhodnocení výsledků. Nejprve jsem
porovnávala průměrné výkony obou skupin v jednotlivých testech. Z výkonů skupiny A jsem
vycházela při výpočtu procentuelního rozdílu mezi oběma skupinami - nejprve dílčích rozdílů
výkonů v jednotlivých testech, nakonec celkového rozdílu výkonů. Po vyhodnocení výsledků
jsem zjistila, že se nepotvrdila moje hypotéza č. 2, že u žákyň, které začaly navštěvovat
volejbalovou přípravku v loňském školním roce, bude speciální motorická výkonnost nejméně
o 10% lepší než u žákyň, které začaly docházet v říjnu tohoto roku. Domnívám se, že jsem
přecenila procentuelní odhad rozdílu výkonnosti obou skupin, přesto považuji baterii
pohybových her za dostatečně účinnou.

Zde bych chtěla poznamenat, že stejné testování žákyň budu provádět pravidelně přibližně po
půl roce, abych zaznamenala případné zlepšování jejich speciální motorické výkonnosti a
rovněž zjistila eventuelní vyrovnávání výkonnosti mezi žákyněmi obou skupin.

Zařazování pohybových her přineslo zpestření a oživení tréninkových jednotek. Pohybové hry
patřily k nejoblíbenějším činnostem při tréninkové jednotce, vesměs se setkávaly s velkým
ohlasem, žákyně se na ně vždy velmi těšily a prováděly je s nadšením. Navíc se ukázalo, že
roční pohybová průprava v podobě pohybových her znamenala u žákyň jisté zvýšení úrovně
jejich speciální motorické výkonnosti, která je nutná pro další získávání specifických
volejbalových dovedností.
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VIII.

ZÁVĚR

Cílem této práce bylo sestavit baterii pohybových her pro přípravné volejbalové období a
ověřit její účinnost pro efektivní rozvoj speciální motorické výkonnosti ve volejbalu u žákyň
mladšího školního věku.

•

Mohu konstatovat, že cíl byl splněn. Na základě zkušeností a studia literatury se mi

podařilo sestavit baterii pohybových her pro volejbal, kterou lze využít jako metodickou
pomůcku pro tělesnou výchovu na 1. stupni základní školy, pro trénink žáků na základních
školách s rozšířenou výukou volejbalu a rovněž v mimoškolních volejbalových přípravkách
při sportovních oddílech.

•

Sestavená baterie pohybových her nabízí možnost kvalitnější přípravy žáků mladšího

školního věku v přípravném volejbalovém období, což jsem si vytkla jako problém ve
2.kapitole této diplomové práce.

•

Dospěla jsem k závěru, že předložená baterie pohybových her pro volejbal je účinná.

Prostřednictvím souboru speciálních motorických testů jsem ověřila účinnost baterie
pohybových her. Předpokládala jsem, že speciální motorická výkonnost u skupiny A bude
nejméně o 10% lepší než u skupiny B (H2). Po vyhodnocení výsledků jsem zjistila, že
celkový rozdíl výkonů byl 8,6%, nepřesáhl předpokládaných 10% (H2). Přesto považuji
baterii pohybových her jako dostatečně účinnou pro efektivní rozvoj speciální motorické
výkonnosti ve volejbalu u žáků mladšího školního věku.

•

Zařazení pohybových her do přípravného volejbalového období je potřebné, a to

vzhledem ke své efektivnosti pro rozvoj speciální motorické výkonnosti a pro následné
získávání a zdokonalování specifických volejbalových dovedností.
•

Při testování se potvrdilo, že žákyně prošlé pohybovou průpravou v podobě pohybových

her prokázaly lepší speciální motorickou výkonnost než žákyně, které se jimi nezabývaly.
•

Nejen pro svou efektivnost, ale i jednoduchost a soutěživost by měly být pohybové hry

nejčastějším prostředkem užívaným v přípravě žáků mladšího školního věku.

60

IX. SUMMARY

This diploma work is engaged in the problems of the games of motion in volleyball and their
effect for the development of the special volleyball motion efficiency in the younger school
age.

The work introduces volleyball as a sport, describes the biological regularities of the younger
school aged pupil and mentions the elementary schools with the extended teaching of
volleyball.

The main subject of the work is the set of the games of motion, which can be the methodical
help for the teachers and trainers.

The work tests the effect of this set for the development of the special volleyball motion
efficiency in the younger school age.
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