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Motto: 

Hra tato nevyžaduje více než několik čtverečních metrů místa. Upro-

střed, mezi dvěma kůly se natáhne síť, podobná tennisové, 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, čímž se dociluje bodu nebo ztráty míče, podle toho, kdo 

servíroval. Ovšem, že ve hře se nikdo nesmí dotknout sítě, ani přešláp-

nout střední linii. Mnohdy dochází ke vzrušujícím momentům v této hře, 

kde pracuje celé tělo, zejména ruce, nohy a zrak, neboť rychlý průběh hry 

nedovoluje jednotlivci otáleti nebo déle se rozmýšleti. Promýšlení jednot-

livých fásí musí se díti před jejich sehráním a tudíž ve hře vítězí hbitost 

spíše, než síla, s jakou dovede protivník srážeti umísťované míče. (12) 

(Sport, 2. června 1926) 



1. ÚVOD 

Nejspíš bych měla být vděčná svým rodičům, možná bych jim touto | 

cestou mohla poděkovat! Neboť to byli právě oni, kdo mě od útlého dětství 

seznamoval s nejrůznějšími pohybovými aktivitami a umožňoval vyzkoušet 

snad každou, v době mého dětství dostupnou, pohybovou činnost. 

S příchodem do první třídy základní školy jsem začala navštěvovat 

nejrůznější sportovní kroužky. Hrála jsem stolní tenis, běhala orientační běh, 

cvičila v Sokole, chodila do lyžařského oddílu , který v letních měsících 

obsahoval kondiční přípravu, střílela ze vzduchovky a také navštěvovala 

kroužek sportovních her. 

Když jsem byla ve čtvrté třídě, dozvěděla jsem se o zakládajícím se 

družstvu volejbalu dívek. Protože mě míčové hry opravdu bavily a ačkoli 

jsem musela omezit některé doposud navštěvované kroužky, rozhodla jsem 

se právě pro tuto sportovní hru. Postupem času jsem byla nucena ukončit 

většinu svých předchozích aktivit, a začala jsem se aktivně věnovat právě 

volejbalu. Zůstala jsem mu věrná i ve svém dorostenecké1 věku a následně 

jsem si vyzkoušela i atmosféru ženské národní ligy. 

Ačkoli mohu říci, že volejbal patří mezi technicky náročné sporty, je to 

sportovní hra, která v sobě spojuje prvky individuality a týmové spolupráce 

s prvky zábavy a radostného uspokojení ze zvládání obtížných situací a 

dosahování úspěchu. Vrcholový volejbal není jedinou možnou variantou této 

hry. Rekreační forma, hraná spíše pro radost z pohybu a pobavení, může 

být provozována každým, kdo se naučí základní techniku. Mezi vrcholovým 

a rekreačním volejbalem je mnoho dalších forem, které odpovídají herním 

dovednostem a zkušenostem hráčů. V současné době je volejbal jedním 

z nejrozšířenějších sportů na světě a zabývá se jím populace nejrůznějších 

věkových kategorií. Myslím si, že kdo se volejbal naučí v mládí, může ho 

hrát na přiměřené úrovni až do pokročilého věku. 

Možná právě proto, že jsem s volejbalem vyrůstala a můj život jím byl 
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ovlivněn, rozhodla jsem se na tuto sportovní hru napsat diplomovou práci. 

V této práci se hodlám věnovat nejen přístupu učitelů 2. stupně 

základních škol k výuce volejbalu, ale mým záměrem je i vytvoření návrhu 

na zkvalitnění výuky volejbalu na základních školách, neboť se domnívám, 

že úroveň této míčové hry ve výuce není příliš dobrá. 
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2. PROBLÉM, CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

2.1 PROBLÉM 

Současná úroveň volejbalových dovedností žáků základních škol není 

dobrá. O této skutečnosti jsem se nepřesvědčila pouze sama na svých 

pedagogických praxích, ale potvrdili mi ji i samotní učitelé základních 

škol, kteří se se svými žáky účastní nejrůznějších volejbalových soutěží. 

Dá se předpokládat, že tato úroveň je důsledkem nedostatečných znalos-

tí a dovedností učitelů. A právě proto, se v této práci hodlám zabývat ná-

vrhem zkvalitnění výuky volejbalu žáků základních škol, který by těmto 

učitelům jejich práci usnadnil. 

2.2 CÍLE 

Hlavním cílem diplomové práce je vypracování návrhu na zkvalitnění 

výuky volejbalu na 2. stupni základních škol. V souvislosti s tímto cílem 

se v práci hodlám zabývat zjišťováním informací týkajících se volejbalu, a 

to především jakou pozornost věnují učitelé na pražských základních ško-

lách této sportovní hře, jaké mají k dispozici vybavení a prostředky, jak 

často je volejbal do výuky povinné i zájmové tělesné výchovy zařazován 

a jakým způsobem probíhá nácvik volejbalových dovedností. Dále budu 

zjišťovat, zda se školy účastní turnajů a soutěží organizovaných institu-

cemi typu AŠSK, MHMP a ČVS. 

2.3 ÚKOLY 

1. Shromáždit poznatky ze studia odborné literatury. 

2. Provést rozbor učebních osnov tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ 

z pohledu sportovních her. 

3. Formulovat hypotézy diplomové práce. 

4. Připravit a realizovat výzkum, tj. stanovit cíle, vybrat region, formulo-

vat kriteria, vytvořit a rozeslat dotazníky. 
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5. Interpretovat zjištěné údaje a formulovat výsledky výzkumu. 

6. Na základě poznatků z odborné literatury, rozboru učebních osnov a 

výsledků výzkumu navrhnout vzorové hodiny vybraných (základních) 

témat výuky volejbalu na základní škole. 

2.4 HYPOTÉZY 

1. Předpokládám, že se volejbal vyučuje na 85% pražských základních 

škol. 

2. Předpokládám, že základní materiální vybavení pro výuku volejbalu 

je na 75% škol. 

3. Předpokládám, že volejbalu je ročně věnováno 10 - 12 hod 

z celkové povinné výuky tělesné výchovy. 

4. Předpokládám, že volejbalu dívek je v rámci povinné tělesné výcho-

vy věnováno méně hodin než volejbalu chlapců. 

5. Předpokládám, že se 50% pražských základních škol připravuje a 

účastní školních volejbalových soutěží. 

6. Předpokládám, že 50% výuky probíhá převážně formou šestkového 

volejbalu. 

7. Předpokládám následující procentuální užití prostředků při výuce vo-

lejbalu v povinné tělesné výchově: 

a) nácvik herních činností jednotlivce (HČJ) - 30% 

b) nácvik herních kombinací (HK) - 10%) 

c) vlastní hra - 50% 

d) jiné formy - 10% 
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TEORETICKÁ ČÁST 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 ROZBOR ODBORNÉ LITERATURY 

Při analýze odborných publikací jsem vycházela z literatury, která byla 

napsána v rozmezí 17-ti let. Nedá se však říci, že by byl jejich obsah zna-

telně odlišný. Novější literatura uvádí větší počet průpravných cvičení a 

her, avšak technika nácviku je velmi podobná. 

Publikace Volejbal - průpravná a herní cvičení (Ejem, M., (1988). 

Praha: Olympia). Jádrem této publikace je popis řady průpravných a her-

ních cvičení. Pro každé cvičení je navíc uvedeno mnoho obměn, které 

umožňuje jejich plné využití jak v oblasti masového a rekreačního sportu [ 

p\ školní tělesné výchově, tak i v oblasti sportu vrcholového. Autor se 

v knize snaží přispět k efektivnějšímu, metodicky správně vedenému ná-

cviku, zdokonalování a tréninku volejbalu ve všech jejich organizačních j 

formách. Dále přináší zásobník herních a průpravných cvičení, která vy-

světluje do nejmenších detailů a je doprovázen řadou údajů, které umož-

ňují přizpůsobit se výkonnosti a ulehčuje přesné plánování tréninkového í 

zatížení. 

Učební text Odbíjená - teorie a didaktika (Kaplan, O., Buchtel, J., 

(1987). Praha: SNP) kde autoři uvádí: „Volejbal se uplatňuje jako sport 

vrcholový, výkonnostní, organizovaně masový. Současně je zařazen do 

osnov školní tělesné výchovy." 

V této publikaci je uveden didaktický proces jako jeden 

z nejvýznamnějších, který vychází z didaktiky sportovních her a jejich zá-

kladních oblastí, týká se sportovních her a vyučování jako řídící činnosti 

učitele. 

Skripta Didaktika volejbalu ve školní tělesné výchově (Kaplan, O., 

Buchtel, J. (1989). Praha: SPN) jsou autory prezentována jako první „vo-
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lejbalová" publikace, která se hlouběji zabývá problematikou této zajíma-

vé, ale technicky náročné sportovní hry ve školních podmínkách. Byla ur-

čena jako odborný text především posluchačům dvouoborového studia na 

Fakultě Tělesné výchovy a sportu University Karlovy a doporučena po-

sluchačům pedagogických fakult s oborem tělesná výchova. Studie přibli-

žuje nejdůležitější oblasti didaktiky volejbalu aplikovatelné na podmínky 

základních a středních škol. 

Kromě charakteristiky herních činností jednotlivce, herních kombinací, 

systémů a volejbalových pravidel se zabývá osnovami základních a 

středních škol. Pro praktické využití zde jsou uvedeny tematické plány pro 

5. - 6. a 7. - 8. ročník s rozpisem čtyřiadvaceti vyučovacích hodin. 

Publikaci Volejbal (Kaplan, O., (1999). Praha: Grada Publishihg) sám 

autor představuje slovy: „Volejbal patří k velmi rozšířeným a oblíbeným 

pohybovým aktivitám. Kniha přináší technické a taktické rady a každý pr-

vek je doplněn i příslušnými průpravnými cviky a hrami - příručka se tak 

stává praktickým průvodcem nejen pro hráče, ale i pro trenéry a učitele. 

Text je doplněn názornými ilustracemi a schématy příslušných herních si-

tuací. Zvláštní kapitola je věnována základním pravidlům, rozhodčím a 

parametrům hřiště a autor neopomíjí ani regeneraci a zdravotní prevenci." 

(5) 

Kniha Volejbal (Císař, V., (2005). Praha: Grada Publishing) zkušeného 

volejbalového trenéra nás srozumitelnou a čtivou formou seznámí 

s požadavky pro trénování a hraní volejbalu. Jejím cílem je nasměrovat 

trenéry i hráče k tvůrčí aplikaci praktických poznatků, vybavit je koncepč-

ními pohledy na hru, na herní dovednosti a taktiku. Na základě těchto 

znalostí si pak mohou sami modifikovat potřebná tréninková cvičení a 

správně si určit detaily, které jsou pro perfektní provedení dovedností 

rozhodující. Nabyté poznatky jim pomohou s výběrem vhodných příprav-

ných cvičení a s jejich využitím pro nácvik nebo odstranění chybných ná-

cviků. f 
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Závěrem 

Při komplexním studiu odborných publikací jsem se nesetkala 

s žádným odborným materiálem, který by se bezprostředně týkal přímé 

problematiky zařazení volejbalu do školní tělesné výchovy. Snad 

s výjimkou publikace Didaktika volejbalu ve školní tělesné výchově. Jed-

ná se o skripta, která byla napsána roku 1989 a od té doby až do sou-

časnosti žádná podobná publikace určená učitelům základních škol nevy-

šla. 
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3.2 SYSTEMATIKA VOLEJBALU 

Postoje 

Pro dosažení potřebné přesnosti při odbíjení je třeba zvládat včasné 

zaujímání optimálních postojů na správném místě (správné postavení). 

Je to určující činnost pro zvládání techniky herních dovedností. Všechny 

dovednosti je třeba nacvičovat ve správném postoji. Provádění některých 

dovedností zahajujeme v jednom postoji a končíme v jiném, např. odbití 

obouruč vrchem zahajujeme ve středním postoji (střehu) a končíme ve 

vysokém postoji (střehu). Postoj také hraje významnou roli při účinném 

pohybu na hřišti. 

Ve volejbale je každá činnost součástí určitého sledu dočasných situa-

cí, které lze kategorizovat takto: příprava - průběh akce - návazná čin-

nost, což vyžaduje zaujímání řady postojů a provádění přesunů mezi nimi 

podle toho, jak hráč čte a hodnotí aktuální situaci na hřišti. Samostatné 

nacvičování postojů by mělo charakter nezáživného drilu, ale ve spojení 

s chytáním míče a zařazením soutěživosti do cvičení lze udržet potřeb-

nou formu zábavnosti. 

Postoj je pozice, kterou hráč zaujme při zaujme při konkrétní činnosti, 

kterou vykonává, nebo se chystá vykonat. Jde např. o umístění chodidel 

na ploše, sklon trupu, držení paží a rukou, způsob ohnutí kloubů apod. 

Prvním důležitým kritériem je vybudování návyku stabilizovaného a vyvá-

ženého postoje ještě před kontaktem s míčem a jeho důsledné vyžado-

vání při základních dovednostech pro manipulaci s míčem. Rozlišujeme 

postoj vysoký, střední a nízký. 

a) Vysoký postoj (obr. 1) se používá při blokování a odbíjení obouruč 

vrchem. Základem vyváženosti postoje je umístění těžiště těla nad zá-

kladnou, tedy nad prostorem, který vymezují chodidla. Postoj lze stabili-

zovat vzdálením chodidel od sebe (blokaři), chodidla lze oddálit také 

v rovině diagonální, což realizujeme vykročením jedné nohy ke zvýšení 
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předozadní stability (při odbití obouruč vrchem). Nohy jsou v kolenou 

pouze mírně pokrčené. Vzdálenost chodidel také ovlivňuje naši mobilitu. 

Široce vzdálená chodidla dávají našemu postoji stabilitu v poměrně vel-

kém rozsahu, ale rychle vystartovat z takového postoje je dosti obtížné. 

Vysoký střeh užíváme u činností, kdy je třeba častých a rychlých přesunů, 

proto tomu musí být přizpůsobena i vzdálenost chodidel. Optimum je 

vzdálenost chodidel na šíři ramen. 

b) Střední postoj (obr. 2) hráči používají především v příjmových po-

staveních či při hře v poli. Vyvážený postoj těla - střeh - není jen záleži-

tostí výchozího postavení před přesunem, ještě důležitější je zaujmout 

vyvážený postoj ve vyčkávacím postavení, kde hráč čte hru soupeře a je 

připraven k vlastní akci. Jde o přesun z jednoho postoje (z výchozího po-

stavení) v jednom místě do jiného místa v reakci na míč a zaujmutí vyvá-

ženého postoje dříve, než hráč zahájí manipulaci s míčem. Jinými slovy, 

hráč musí být na místě provádění herní dovednosti ve vyváženém postoji 

dříve, než tam přilétne míč. 

c) Nízký postoj (obr. 3) používáme především v obranné činnosti při 

tzv. hře v poli. Tento střeh nám umožňuje hrát míče velmi nízko nad ze-

mí, což přináší prodloužení dráhy letu míče a tím i prodloužení použitelné 

reakční doby hráče. I při tomto střehu je důležité udržet hmotnost těla nad 

přední částí chodidel. Je-li hmotnost těla nad patami, výrazně se zmenší 

dosah hráče. Důležitou dovedností je schopnost přenášení hmotnosti těla 

do stran v nízkém střehu (v prostoru mezi pravou a levou nohou). Již od 

začátku nácviku manipulace s míčem (i když půjde jen o házení a chytá-

ní) je třeba,^budovat důsledně správné pohybové struktury, tedy i postoje, j 

Nízký střeh hráč zaujímá většinou v místech, kde očekává prudký přímý 

úder. 
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obr. 1: Vysoký postoj obr. 2: Střední postoj obr. 3: Nízký postoj 

3.2.1 HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE ( HČJ ) 

Základní techniky odbíjení 

Ve volejbale jsou dvě základní techniky odbíjení míče: odbití obouruč 

vrchem a odbití obouruč spodem. Jsou to dvě nejpoužívanější techniky 

pro manipulaci s míčem. Při tréninku základních individuálních dovednos-

tí musí být na prvním místě snaha o přesnost provedení, o kvalitu mani-

pulace s míčem, o přesnost cíleného odbití. Toto má přednost před pilo-

váním „dokonalé techniky". 

Odbití obouruč vrchem 

Odbití obouruč vrchem (jinak odbití prsty) (obr. 4) je nejstarší základní 

herní činností jednotlivce ve volejbale. Pokud situace není příliš obtížná, 

dáváme přednost odbití míčem prsty před jinými údery, protože dává re-

álný předpoklad větší přesnosti. Odbití obouruč vrchem je hlavní techni-

kou odbíjení nahrávače, ale na velmi dobré úrovni jej musí zvládnout 

každý hr^ť Chceme-li používat jakéhokoliv odbití míče v potřebné kvalitě, ^ 

musíme nejprve splnit dvě základní podmínky: 
f 

- dostat se pod míč, což v počáteční, fázích této dovednosti 

představuje úkroky stranou, kroky vpřed či vzad, šikmo 

vpřed či vzad; 

- zaujmout vhodný postoj a držení těla před jeho odbitím. 
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Postoj a držení těla 

Hráč se vždy před vlastním odbitím míče musí natočit čelem do směru, 

kterým chce míč poslat. Opora těla je v asymetrickém postoji 

s rozložením hmotnosti těla na obě pokrčené nohy, chodidla jsou na zemi 

asi na šíři ramen v mírně výkročném postavení, kdy pravá noha je před-

sunutá asi o půl až jednu stopu před špičkou levé nohy. Prsty pravé nohy 

směřují k cíli odbití. Odbíjení v postavení s nohama vedle sebe, které 

mnohdy vidíme u zkušených hráčů, není vhodné pro začínající hráče, 

protože nedává potřebnou stabilitu (zejména pokud nemají ještě dokonalý 

odhad dráhy letu míče), a také je pro ně obtížnější v tomto postoji využít 

síly nohou pro odbití na delší vzdálenost. 

Ruce jsou zvednuty nad čelo a paže pokrčeny v loktech, jež směřují 

přirozeně a uvolněně do stran, hlava je vzpřímena. Odbití míče se prová-

dí nad čelem a využívá se variability nesouměrné opory nohou. Při zachy-

távání míče je hmotnost těla rovnoměrně rozložena na obě no-

hy.Optimální je, zachytává-li hráč přilétající míč v myšlené svislici míč-

čelo-kyčle. V takovém držení těla hráč zahájí pohyb směrem, kam chce ( 

poslat míč. Napřimování těla vychází z napřimování nohou. Hráč se na-

tahuje vzhůru a oběma rukama současně vytlačuje míč. Pohyb rukou s 

míčem je veden po přímce. Nelze připustit natahování paží, při kterém 

předloktí opisuje oblouk. 
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Zachycení míče a jeho odbití 

Prsty rukou přikládané na míč vytvářejí tzv. volejbalový košíček (obr. 5) 

- j s o u volně roztažené s palci odtaženými od ukazováčků. Palce obou ru-

kou směřují proti sobě a ukazováčky šikmo vzhůru tak, že naznačují ote-

vřený trojúhelník. Na míč přikládáme všechny prsty v přirozeném roze-

vření. Při odbíjení míče v jeho dolní polovině prsty lehce objímají míč a 

zakřiví se podle oblasti jeho povrchu - dotýkají se jej vnitřními plochami 

prstů, nikoli pouze konečky. Hmotnost míče spočívá především na pal-

cích a ukazováčcích. 

Pro usnadnění procesu vnímání v počátcích nácviku záměrně prodlu-

žujeme okamžik dotyku s míčem, což usnadňuje pochopit dvě odlišné fá-

ze - fázi zachycení a ztlumení míče a fázi odbití míče. Fáze zachycení a 

ztlumení míče je současný děj, probíhající v okamžiku, kdy míč přilétá do 

prstů hráče, paže se začnou napřimovat v lokti a zároveň se zápěstí ohý-

bá zpět, což umožní, aby prsty obepjaly míč celou plochou. Následně na-

stává fáze odbití (vypuštění), kdy se zápěstí ohýbá ve směru odbití. 

Odbití obouruč vrchem za hlavu (vzad) 

Odbití obouruč vrchem za hlavu (obr. 6) má specifické provedení. Při-

stupujeme k němu až po zvládnutí odbití obouruč vpřed. Prvním předpo-

kladem správného odbití obouruč vrchem je dostat se pod míč a za-

ujmout pod ním asymetrické postavení. Postoj a zachycení přilétajícího 

míče je pro obě odbití shodné. Rozdíl mezi odbitím vpřed a vzad začíná 

až se zahájením vypouštění míče (odbíjení). Při odbíjení vzad hráč vytla-

obr. 5: Volejbalový košíček 
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čuje boky vpřed, čímž dosáhne mírného zaklonění trupu a zahajuje pohyb 

z předsunuté nohy vzad a vzhůru, paže se napřímují vzhůru mírně šikmo 

vzad a činnost zápěstí vyvolává opačný pohyb rukou, než je tomu při od-

bíjení vpřed. Je důležité, aby se paže napřimovaly vzhůru a nikoli vzad. 

To by zapříčinilo příliš plochou dráhu letu míče. 

Odbití obouruč spodem - bagr 

V situacích, kdy z důvodů udržení potřebné kontroly nad míčem není 

možné použít odbití prsty (míč je příliš blízko, přilétá příliš rychle atd.), vyu-

žíváme techniku odbití míče obouruč spodem. Odbití obouruč spodem, zva-

né „bagr" (obr. 7), patří k základním dovednostem hráče a je nezbytné jej 

zvládnout ve všech jeho variantách. Na nácvik tohoto způsobu odbití je tře-

ba přihlížet jako na výchozí dovednost pro provádění kvalitní přihrávky. Pro 

kvalitu konečného výsledku je třeba přesně specifikovat vlastní techniku to-

hoto odbití a zároveň zvážit její přiměřenost. Při nácviku této dovednosti je 

třeba dbát na to, aby místo odbíjení na předloktí bylo blízko zápěstí. 

obr. 6: Odbití obouruč vrchem za hlavu 
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obr. 7: Odbití obouruč spodem (bagr) 

Postoj při odbití obouruč spodem 

Kvalitní zvládání techniky odbíjení obouruč spodem vyžaduje, aby bylo 

zahajováno ve sníženém postoji. Pro provedení i postižení klíčových bo-

dů je třeba definovat rozhodující vztahové body optimalizující střehové 

držení těla a vlastní pohyb při odbití. Konkrétně se jedná o tyto vazby: 

• vztah mezi polohou kyčlí a základnou (polohou chodidel na ploše); 

• vztah mezi bodem odbití míče a kyčlí; 

• vzájemná poloha ramenních a kyčelních kloubů; 

• vztah mezi sklonem paží a cílem, k němuž hráč míč odbíjí, jakož 

i směrem, z něhož míč přilétá 

Z pohledu biomechaniky a kinetiky je třeba odbíjet míč nad aktuální I 

úrovní kyčlí. K naplnění tohoto předpokladu, při nízko odbíjených míčích, 

je nutné výrazně pokrčit kolena a snížit polohu kyčlí. Pro optimalizaci f 

techniky je třeba dbát na to, aby se snižováním polohy kyčlí byla zároveň 

kolena tlačena vpřed (hmotnost těla musí spočívat na přední části chodi-

del) a aby byl zachován sklon těla vpřed. Při správném umístění hmot-

nosti těla v okamžiku zahájení odbití obouruč spodem pokračuje postup-

ný pohyb hráče až do zakončení vykročením k udržení rovnováhy po od-

bití. Dodržení vztahu mezi bodem odbíjení míče a polohou kyčlí dovoluje 

přesně přihrát s klasicky vytaženými a napnutými pažemi. 
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Vzájemná poloha ramen a kyčlí při odbíjení obouruč spodem by měla 

být taková, že svislá rovina ramen je vždy předsunuta před kyčle, při níže 

hraných míčích by ramena měla být před koleny. Při pohybu pro míč ne-

smí hráč dopustit, aby nohy „předběhly" ramena a on odbíjel v záklonu. 

Technika odbití obouruč spodem 

Velmi důležitým kritériem dobrého zpracování míče je vytažení paží 

před tělo tak, aby se jejich část nad lokty nedotýkala trupu. Paže, propnu-

té v loktech, směřují šikmo vpřed (nikoli dolů k ploše) v úhlu umožňujícím 

odbití míče vyšším obloukem ke spoluhráči. Pohyb paží je prakticky inici-

ován dotykem přilétajícího míče s předloktím. Zásadně je třeba se vyva-

rovat prudkých silovým či švihových pohybů paží proti míči. Zpracování je 

prováděno především nastavením odrazové plochy předloktí, směr odbití 
jX— 

je dále určován kratším pohybem oblasti kyčlí ve směru odbíjeného míče 

a odbíjený míč doprovází pohyb propnutých paží, který zajistí potřebnou 

výšku dráhy letu míče. Paže není třeba cílevědomě brzdit, naopak, ne-

cháme je volně dokončit pohyb, míč se sám odpoutá a pokračuje po vyšší 

dráze k cíli. Čím je delší kontakt paží s míčem, tím delší je jeho usměrňo-

vání a,tím přesnější bude dopravení míče k cíli. 

Sklon paží je určující pro směr a křivku dráhy letu míče. Zvolený sklon 

je určován směrem a úhlem, pod nímž míč přilétá na paže hráče, jakož i 

směrem a vzdáleností cíle, kam má hráč míč dopravit. Aby byl hráč scho-

pen tento úkol realizovat, musí se nejprve naučit vytvářet pomocí předlok-

tí vhodnou plochu pro vlastní odbití. Optimální způsob spojení rukou je 

ten, při němž hráč vloží prsty jedné ruky do dlaně druhé ruky (obr. 8) pa-

že přiloží k sobě a vytažené z ramen vpřed je natahuje v lokti. Předloktí 

vytáčí vnitřní částí vzhůru proti míči. Tak vytvoří dostatečnou plochu pro 

odbití míče. Spojení paží provádí hráč až před vlastním odbitím, kdy již 

zaujal vhodné střehové postavení. Paže nemá nikdy spojeny 

v přípravném postavení, a to ani začátečník. Je to důležité proto, že odbití 
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bagrem obvykle provádíme po pohybu a držení paží by bylo na úkor rych-

losti pohybu. 

Pro nácvik optimální techniky odbití obouruč spodem je rozhodující 

práce nohou. Včas zaujmout správný postoj na správném místě je pro 

kvalitu odbití rozhodující. Proto by práci nohou měla být věnována prvo-

řadá pozornost. Protože v počátcích získávání dovedností, ale i při roz-

cvičování, hráči odbíjejí lehké, snadno zpracovatelné míče, často se práci 

nohou a preciznosti techniky nevěnuje potřebná péče. Lehké míče jsou 

zpracovány s dostatečnou přesností i bez zaujímání stabilního postavení, 

bez dostatečného snížení těžiště, ba i bez dodržení propnutí paží v lokti. 

Zdánlivě se nic neděje, ale chyby se projeví při prudších míčích a vymstí 

se v utkání. Trénink je komplexní záležitost, která musí sledovat konečné 

cíle. Díky nedůslednému přístupu k technice, s níž jsou hrané „lehké" mí-

če, hráči nevědomky „natrénují", že odbití není třeba vždy věnovat dů-

slednou péči. To je chybný přístup k učení dovedností, tréninku i volejba-

lové hře. 

Podání 

Podání je základní herní činností jednotlivce, kterou se zahajuje každá 

hra. 

Z hlediska technické stránky rozlišujeme: 

• spodní podání v čelném postoji 

• spodní podání v bočném postoji 

• vrchní podání čelné ( z místa nebo z výskoku ) 

obr. 8: Spojení rukou při bagru 
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• vrchní podání čelné plachtící 

• vrchní podání bočné plachtící 

• vrchní podání bočné - estonské 

Spodní podání v čelném postoji (obr. 9) 

Hráč stojí čelem k síti, levou nohou asi o stopu vpředu ( u leváků 

opačně), kolena jsou pokrčena. Vzdálenost mezi chodidly je přibližně na 

šířku ramen. Trup je mírně předkloněn. Hráč drží míč v levé ruce mírně 

vpravo před tělem ve výši boků. Následuje nadhození míče ve svislé rovině 

pravého ramene asi 30 cm. Hráč současně s nadhozem zapaží pravou paži 

mírně ohnutou v lokti. Ze zapažení se paže pohybuje vpřed tak, aby zasáhla 

nadhozený míč ve výši boků. Hmotnost těla se současně s pohybem 

úderové paže vpřed přenáší na levou nohu, což umožňuje silnější úder do 

míče a následné pokračování pohybu hráče na svoje místo na hřiště. 

Spodní podání v bočném postoji 

Hráč stojí levým bokem k síti. Chodidla jsou asi v šíři ramen, levá noha 

mírně předsunuta. Hráč nadhazuje míč ve svislé rovině před pravým 

okrajem těla. Pravá paže je v lokti mírně ohnuta, zapažuje a pohybem vpřed 

zasahuje míč špetkou zdola (obr. 9 a)) 

obr. 9: Spodní podání v čelném postoji 
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obr. 9 a): Volejbalová špetka 

Vrchní podání čelné (obr. 10) 

Hráč stojí čelně k síti. Špička předsunuté nohy směřuje směrem k síti. 

Chodidlo zadní nohy je vytočené vně pod úhlem asi 45° vzhledem k síti. Míč 

drží jednou nebo oběma rukama. Trup je mírně předkloněn vpřed. Hráč se 

dívá před sebe do pole soupeře. 

Míč nadhazuje jednou rukou nebo oběma rukama do výšky 1 metr před 

pravé rameno, přenáší hmotnost těla na zadní nohu a s mírnou rotací 

zaklání trup. Pravá paže je ohnuta v lokti a vzpažuje vzad, loket je co možná 

nejvýš. Pohyb vychází ze zadní pokrčené nohy, přes rotaci v kyčli 

k dosažení kolmého postavení ramen ke směru podání. 

Trup se narovnává, mírně předklání, paže energicky rotačním pohybem 

švihá vpřed a zasahuje míč (obr. 11). Základna dlaně uděluje sílu a prsty 

rotaci. S úderem do míče se pohybuje zadní noha vpřed. 
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Útočný úder (smeč) 

Útočný úder je odbité míče do pole soupeře během rozehry. Provádí 

se nejčastěji jednou rukou ve výskoku s cílem znemožnit soupeři udržení 

míče ve hře. Tato herní činnost má četné druhy technického provedení 

z pohledu pozice smečujícího hráče, pohybu jeho těla a paží ve vztahu 

k míči. Vlastní pohybová činnost se skládá z několika na sebe navazují-

cích částí. 

Rozběh 

V odborné literatuře je uváděno několik forem rozběhu, což se 

v poslední době zúžilo na rozběh čtyřkrokový a tříkrokový. (obr. 12) 

Z praktického hlediska není celkový počet kroků pro výskok a provedení 

útočného úderu důležitý, rozhodují poslední dva kroky (lépe by snad situ-

aci vystihoval pojem poslední dvojkrok) - předposlední brzdící a poslední 

stabilizační (vyrovnávající polohu těla před odrazem a v okamžiku odra-

zu). Optimalizace počtu kroků rozběhu je dána schopností odhadnout 

dráhu letu. Pozoruje-li hráč křivku dráhy nahraného míče, pak nejpozději 

v momentě, kdy míč dosahuje vrcholu své dráhy, je útočník schopen cel-

kem přesně odhadnout průběh zbývající části dráhy a určit optimální mís-

to pro svůj odraz a provedení útoku. Čas, který potřebuje na rozběh do 

místa akce, na odraz a provedení úderu, odpovídá právě době potřebné 

k provedení tří až čtyř kroků. Větší počet kroků by vyžadoval dřívější za-

hájení rozběhu, což by přinášelo větší riziko nepřesného odhadu místa 

provedení útoku. Menší počet kroků by vyžadoval, aby hráč byl blíže síti, 

odkud by měl ztížené pozorování dráhy míče a to by přinášelo chyby 

v načasování odrazu a rozběh by zčásti ztrácel na dynamice. 
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Čtyřkrokový rozběh Tříkrokový rozběh 

obr. 12: Rozběh smečaře 

Odraz 

Odraz začíná ihned po dokončení dokroku. Do intenzivní překonávající 

fáze jsou zapojeny v rychlém sledu kloubní síly kotníků, kolen, kyčlí a ra-

men. Obě paže švihají vpřed a vzhůru a jsou v loktech částečně ohnuté. 

Základnou pro odraz je dotyk chodidel s podložkou. 

Letová fáze (obr. 13) 

V letové fázi se nohy po odrazu ohýbají v kolenou a napínají 

v kyčelních kloubech. Současně rotují boky proti směru hodinových ruči-

ček, jako reakce na opačnou rotaci ramen. Pravé rameno se vzdaluje od 

sítě. Boky jsou po rotaci stále šikmo k síti. Společný pohyb paží vzhůru je 

až do úrovně hlavy. 

obr. 13: Letová fáze útočného úderu 

Úder do míče 

Úder do míče se provádí špetkou jako smeč. Ruka uděluje míči horní, 

boční nebo spodní rotaci. 
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Větší horní rotace mění úhel letu. Míč s menší horní rotací se využívá 

při úderech do volných míst, k postraním čarám a do rohů. Pohyb smě-

rem k míči je zahájen rotací boků. Tento pohyb je postupně přenášen do 

další části těla. Trup se pohybuje vpřed při současné rotaci a ohýbání 

ramene, následném napnutí v lokti a závěrečném ohnutí zápěstí. Levá 

paže při klesání napomáhá udržovat rovnováhu těla. Celkový pohyb při 

útočném úderu závisí hlavně na rotujících částech a ne pouze na úderu 

natažené paže ze záklonu. 

Blok 

Blokování je herní činností jednotlivce, při níž se brání určitý prostor 

nad sítí s úkolem. 

• zabránit přeletu míče do vlastního pole; 

• srazit míč do pole soupeře; 

• odrazit míč vzhůru a dozadu do vlastního pole; 

• jistit určitý prostor vlastního pole ve směru útoku soupeře 

Účastnit se bloku mohou pouze hráči přední řady a blokují samostatně 

(jednoblok), dva (dvojblok) a tři (trojblok). 

Výchozí předpoklad k blokování je optimální postoj hráče (obr. 14). 

Blokař stojí čelem k síti a chodidla má mírně od sebe, ramena souběžně f 

se sítí a sleduje činnost soupeře. Paže jsou ohnuté na obou stranách těla ! 

s rukama mírně nad rameny s dlaněmi obrácenými k síti nebo s rukama 

ve výši pasu. Kolena jsou mírně pokrčena. Hmotnost těla je přenesena \ 

mírně vpřed na špičky chodidel.. Vzdálenost chodidel od sítě je asi 50 

cm. 
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obr. 14: Postavení před blokem 

Odraz k výskoku začíná přenesením těžiště, ohnutím v kolenou do úh- j 

lu 90°, spuštěním rukou níže a předkloněním v kyčlích. Záda jsou při po-

hybu rovná. Následující fáze vyvolá dynamický pohyb vzhůru. 

Paže se trčí šikmo vzhůru a jsou stále napnuté rovnoměrně vzdále- / 

né.od sebe. Prsty jsou roztažené, palce směřují proti sobě na vzdálenost 

4 - 6 cm. Zápěstí je zpevněno a pro útočný blok mírně ohnuto dolů, pro 

obranný blok je ohnuto mírně vzad. 

obr. 15: Blok 

Načasování bloku vyžaduje, aby se míč dotkl bloku před nebo 

v nejvyšším bodě výskoku. Pravidlo o bloku dovoluje přesahovat přes síť. 

Čím více přesáhnou ruce přes síť a přiblíží se k míči, je větší prostor hřiš-

tě vykrytý. Hlava je mezi pažemi, což umožňuje co největší přesah přes 
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síť a průběžní sledování míče. Nohy jsou natažené a pohybují se vpřed, 

aby vyrovnávaly předklon horní poloviny těla. Dopad je proveden měkce 

přes špičky nohou a ztlumen ohnutím kolen s následným obratem od sítě, 

aby se blokař mohl zapojit do následné herní situace. Blokař se musí ak-

tivně podílet na obraně po celé délce sítě. Do stran se přesunuje úkroky 

nebo během. Na menší vzdálenost se přemísťuje jedním až dvěma 

úkroky. Pokud překonává větší vzdálenost, používá běh zakončený vý-

skokem. 

Ruce blokujících hráčů mohou vytvářet: 

• blok otevřený - ruce jsou rovnoběžně se sítí; 

• blok polouzavřený - krajní ruka postranního blokaře je vysunuta 

šikmo, aby zamezila vytlučení bloků; 

• blok uzavřený - krajní blokaři vysunují ruce šikmo a uzavírají blok 

z obou stran. 

Libero 

Libero je hráč, který může střídat kteréhokoli hráče, pokud je v zadní 

řadě. Je především hráčem obrany. Jako je nahrávač hlavním organizáto-

rem útočné hry, libero je organizátorem obranné činnosti. Libero nesmí 

hrát jako hráč přední řady, nesmí dávat podání nesmí nahrávat na útok 

obouruč vrchem, pokud stojí v útočném pásmu. Na rozdíl od běžného 

střídání není počet střídání libera omezen a ani není v zápise sledován. 

Libero střídá při přerušení hry a vstupuje do hřiště v jeho zadní části. 

Střídání probíhá bez pokynů rozhodčích. 

Hráč libera by v sobě měl spojovat vlastnosti vynikajícího přihrávače i 

mimořádného hráče v poli. Měl by být zarputilý bojovník, agresivní, nebo-

jácný, mentálně odolný hráč usilující o každý míč, obratný a technicky 

zdatný, s dobrou kondicí. Libero, jako organizátor obrany, musí být vní-

mavý pozorovatel, shromažďující a vyhodnocující zkušenosti, rozhodný a 

odhodlaný převzít podstatnou část obranné činnosti. Libero je ústřední 

postavou příjmu podání. U týmů vyšší výkonnostní úrovně obvykle orga-
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nizuje přihrávání a jeho území odpovědnosti bývá poněkud větší než u 

dalších přihrávajících hráčů. 

3.2.2 HERNÍ KOMBINACE ( HK) 

Kolektivní řešení herní situace se uskutečňuje herní kombinací. Je to 

spolupráce dvou nebo více hráčů v určitém prostoru hřiště a při určité 

rychlosti provedení, která uskutečňuje společný taktický záměr. 

Herní kombinace rozlišujeme na: 

• herní kombinace převážně útočné 

• herní kombinace obranné i útočné 

• herní kombinace převážně obranné 

Nejjednodušší a snáze pochopitelné jsou útočné herní kombinace bez 

signálu. Proto je nejvíce používají začátečníci např. ve školní TV. 

S nahrávačem přední řady 

Kombinace začínají přihrávkou k síti. Nahrávka směřuje do postranních 

zón a je vyšší a delší. Útočným úderem, který může být veden pouze ze 

dvou krajních zón na síti, herní kombinace končí. Takto provedené kom-

binace jsou pomalé, průhledné a dávají soupeři dostatek času na přípra-

vu k obraně. 

S vbíhajícím nahrávačem 

Pravidla dovolují hráčům zadní řady po úderu podávajícího hráče do 

míče změnit místo.Tím je umožněno hráči zadní řady po přeběhu k síti 

nahrát na útočný úder některému ze tří hráčů přední řady. 

Tyto kombinace jsou obtížnější, neboť přihrávka směřuje do prostoru, 

kam vbíhá nahrávač. Nahrávač se musí rychle přesunout k síti a technic-

ky zvládnout odbití po pohybu a v některých případech i za pohybu. Na-

hrávač musí nepřetržitě sledovat podání i přihrávku. Po provedení na-
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hrávky se zapojuje do vykrývání útočícího hráče a pak se vrací do obran-

ného postavení v poli. Kombinaci může zakončovat útočným úderem i . í 

hráč zadní řady. Vzhledem k větší náročnosti tyto kombinace používají již 

vyspělejší družstva. 

3.2.3 HERNÍ SYSTÉMY ( HS ) 

Pohybovým obsahem herního systému jsou herní činnosti jednotlivce a 

herní kombinace. Ve volejbale jsou herní systémy v zásadě děleny podle 

počtu nahrávačů: 

• každý střední přední hráč nahrává (0 - 6) 

• se dvěma nahrávači (4 - 2) 

• s jedním nahrávačem (5 - 1) 

Systém každý střední hráč nahrávačem (0 - 6) používají družstva za-

čátečníků, ve školní tělesné výchově a v rekreačním volejbale. Každý 

hráč v zóně III plní funkci nahrávače. Nahrává do krajních zón u sítě. 

Z výukového důvodu se tento systém používá pro všestrannou přípravu 

hráčů. 

Systém (4 - 2) počítá se dvěma nahrávači a čtyřmi útočícími hráči. Zá-

kladní rozestavění hráčů po hřišti je pravidelné. Hráči jsou v podstatě 

rozdělení do dvou trojic - přední řada a zadní řada. Nahrávači jsou umís-

těni v této šestici diagonálně, takže v jakémkoli rotačním postavení je je-

den z nahrávačů u sítě. Jeden v přední řadě, druhý v zadní části hřiště. 

Nahrávač, který je v přední řadě, se stává ústředním nahrávačem po 

všechna rotační postavení pokud je v přední řadě. V okamžiku, kdy pře-

chází na podání, stává se hráčem zadní řady a úlohu ústředního nahrá-

vače přebírá druhá nahrávač. To se periodicky opakuje. 

Při tomto systému je vhodné, aby měl nahrávač ústřední určené posta-

vení pro nahrávání uprostřed přední řady asi 1,5 metru od sítě směrem 

do hřiště. Je tomu tak především z důvodů silové vybavenosti mladých 
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hráčů. Ze středu je schopen nahrát oběma krajním útočícím hráčům rela-

tivně přesné míče, protože vzdálenost okolo 4 metrů je schopen odbitím 

obouruč vrchem překonat. 

Herní systém s jedním nahrávačem (5 - 1) používá jednoho nahráva-

če, který realizuje všech 85 - 90 procent nahrávek. 
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3.3 NÁCVIK DOVEDNOSTÍ 

Nácvik dovedností je součástí tréninkového procesu, v němž se hráč 

učí novým dovednostem. To je podstatná odlišnost od běžného tréninku, 

který má ještě další složky. Nácvik není snadné prosté naučení se pohy-

bových stereotypů dovednosti, je to spíše přeorganizování dosud zvlád-

nutých pohybových schémat a zkušeností. Výsledkem je nová úroveň 

motorické koordinace a propojení reakcí v nově organizovanou, situaci 

odpovídající, pohybovou strukturu. (3) 

3.3.1 METODY NÁCVIKU 

V průběhu nácviku směřuje pohybová dovednost k určitému ideálu, 

který představuje nejefektivnější způsob provedení herních činností jed-

notlivce (HČJ), herních kombinací (HK) a herních systémů (HS), odpoví-

dající individuálním tělesným i funkčním zvláštnostem hráče. Při nácviku 

se různou měrou uplatňují didaktické metody a formy. Z didaktických me-

tod používaných ve volejbale se nejvíce vyskytují metody založené na 

vztahu celku a částí. 

Metoda celostní 

Je nejvhodnější pro nácvik herních činností jednotlivce a herních kom-

binací. Charakteristické je to, že celá herní činnost jednotlivce se po 

ukázce provádí v celku např. podání, nahrávka. Metoda vede ke zvládnutí 

dovednosti rychleji a je pro hráče zábavnější. (5) 

Systematická - od části k celku 

Uplatňuje se při osvojování složitějších herních činností jednotlivce 

a náročnějších herních kombinací. Pohybový celek se nejprve rozkládá 

na části s ohledem na časovou a prostorovou posloupnost jednotlivých 

pohybů. Nacvičují se samostatně a potom se spojí v požadovaný celek. 

Při nácviku útočného úderu hráči nejprve provádějí švih paže s úderem 
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do míče, dále výskok z místa a na závěr rozběh. Jednotlivé části se ne-

musí spojovat najednou. Spojí se nejprve dvě části a tyto potom s další, 

nebo se použije spojení opět do dvou částí a dále s částí, která již byla 

nacvičována. 

Analyticko-syntetická metoda - od celku k části a k celku 

Dovednost se rozdělí na dílčí následné části, které se nacvičují a po je-

jich zvládnutí se skládají v celek. Tato metoda je zdlouhavější a u pohy-

bově nadaných talentů zbytečně prodlužuje dobu nezáživného drilu. Nic-

méně dělá-li hráč opakovaně nějakou chybu, pak analytické cvičení /na 

sekvence, v níž se chyba vyskytuje, je právě tím výhodným cvičením, kte-

ré nám může pomoci chybu odstranit, případně přeučit chybný návyk. 

Také při tréninku hráčů s průměrnou pohybovou dovedností (školní třída) 

nám tato metoda pomůže naučit herní dovednosti na takové úrovni, aby 

budoucí hráči mohli volejbal provozovat minimálně jako rekreační sport. 

Dílčí cvičení nám mohou pomoci vybudovat u začátečníků potřebné po-

hybové struktury ještě před tím, než nastane čas učení konkrétní doved-

nosti. Tak je možné i u méně talentovaných jedinců vytvořit podmínky pro 

učení dovednosti celostní metodou. (3) 

Úspěšnost nácviku závisí na biomechanických a mentálních determi-

nantech. Jinak řečeno, závisí na stavu organismu. Nově nacvičované po-

hybové struktury neřadíme na závěr tréninku, kdy jsou hráči unaveni a 

koordinace je ztížená. Neřadíme je ani na samý začátek, kdy není tělo 

dostatečně připravené. Promyšleným rozcvičením připravíme organismus 

hráče funkčně i metabolicky k optimálnímu motorickému výkonu. Výsled-

kem by mělo být efektivní motorické učení. Tempo nácviku volím e přimě- / 

řené, intenzita cvičení bývá spíše nižší, dokud nejsou zvládnuty základy 

dovedností. Vzhledem k tom, že základní techniky odbíjení, užívané ve 

volejbale - odbíjení obouruč vrchem (prsty) a obouruč spodem (bagr), 

jsou natolik specifické, že je třeba vybudovat zcela nový pohybový stereo-
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typ, který se vymyká běžným pohybovým stereotypům, je vhodné při ná-

cviku těchto dovedností využít analytické metody. (3) 

Technika herních dovedností a jejich nácvik 

Nácvik herních dovedností je formou pohybového učení. Ve fázi nácvi-

ku jde především o osvojování pohybových dovedností jako jedné stránky 

návyku herních dovedností. Fyziologická a mentální stránka je v pozadí a 

jejich plné zařazení přichází až v tréninkových cvičeních. Při nácviku se 

v podstatě uplatňují (jak už bylo řečeno) tři metody učení: 

• metoda celostní 

• metoda systematická 

• metoda analyticko-syntetická 

Je na osobnosti učitele, jeho zhodnocení svěřenců, jakou zvolí cestu, 

aby dosáhl požadovaného výsledku - jaká cvičení použije, jaká si sám 

vytvoří, jak je zkombinuje a jak je skloubí s vlastní zkušeností. 

Postupné kroky učení dovedností: 

• ukázat dovednost 

• nechat žáky zkusit si dovednost, aby bylo možné odhadnout jejich 

schopnosti a stanovit klíčové body 

• ukázat dovednost se zaměřením pozornosti na první klíčový bod 

• nechat sportovce provádět dovednost se zpětnou vazbou v podobě 

dohodnuté klíčové fráze či gesta, v této fázi je třeba, aby i sporto-

vec vyjádřil své pocity vnímání klíčového budu dovedností 

• ukázat dovednost se zaměřením pozornosti na další klíčový bod 

• nechat sportovce provádět cvičení se zpětnou vazbou, vázanou na 

druhý klíčový bod, atd. 
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3.3.2 CHARAKTERISTIKA STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

Odlišnost dětí a dospělých 

Vývoj člověka neprobíhá stejnoměrně. V horizontu několika let vždy 

nastávají změny, kdy určitá nová vlastnost či jev relativně začíná a na 

konci období se její vývoj relativně ukončuje. Určité anatomicko-

fyziologické a psycho-sociální zvláštnosti jsou tedy v určitých věkových 

obdobích charakteristický pro danou věkovou skupinu. Mají vlastně pova-

hu zákonitostí, které vymezují jednotlivá období vývoje člověka. Proto je 

nutno znát a uplatňovat vývojové zákonitosti, které odpovídají jednotlivým 

věkovým obdobím. Ty se od sebe liší v několika oblastech, přičemž k těm 

hlavním patří tělesný, pohybový, psychický a sociální vývoj. (3) 

Dětství a adolescence jsou charakteristické významnými změnami 

ve všech hlavních oblastech, které vytvářejí lidskou bytost. Mezi zásadní 

změny patří: 

Intenzivní růst - děti v tomto období vyrostou i o 30 a více centimetrů a 

přirozeně zároveň zvýší svou hmotnost i o více než 20 kg 

Vývoj a dozrávání různých orgánů těla, kdy orgány nejen rostou (srdce, 

plíce apod.), ale mohou výrazně měnit i svou funkčnost a úlohu (změna 

práce srdce, činnost pohlavních orgánů, činnost žláz s vnitřní sekrecí 

apod.) 

Psychický a sociální vývoj - dětem se mění chápání a vnímání nejen 

okolního světa, ale i jejich pozice v něm, formuje se vztah ke společnosti 

a lidem kolem nich 

Pohybový rozvoj - výkonnost se přirozeně zvyšuje, bez ohledu na to, 

jestli dítě sportuje nebo ne 
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Starší školní věk 

Starší školní věk (12 - 15 let) je období přechodu od dětství 

k dospělosti. Je charakterizováno značnými biologickými a psychickými 

změnami. Vysoké tempo biologicko-psycho-sociálních změn i jejich vý-

razně individuální průběh je způsoben činností endokrinních žláz a roz-

dílností v produkci jejich hormonů. Jedná se o období velmi nerovnoměr-

ného vývoje, jak tělesného, tak i psychického a sociálního. S ohledem na 

tyto procesy je možné toto období rozdělit ještě do dvou, svým charakte-

rem nestejných fází. První z nich, která je provázena bouřlivým obdobím 

prepubescence, vrcholí přibližně kolem třináctého roku a po ní následuje 

poněkud klidnější fáze puberty končící kolem patnáctého roku dítěte. (8) 

Tělesný vývoj ve starším školním věku 

Ve vývoji tělesné výšky je možné konstatovat stále rychlejší růst. Mění 

se spolu s hmotností více, než v kterémkoliv jiném věkovém období. Po 

13. roce však mohou růstové změny negativně působit na kvalitu pohybů 

u dítěte. Růst se neprojevuje na celém organizmu rovnoměrně. Končetiny 

rostou rychleji než trup a růst do výšky je intenzivnější než do šířky. Pu-

bertální dítě je tak „samá ruka, samá noha". 

Především ve druhé fázi období dochází k tomu, že růst pohybového 

ústrojí jakoby „předbíhá" vývoj vnitřních orgánů. Období rychlejšího růstu 

přináší vyšší náchylnost ke vzniku některých poruch hybného ústrojí, pu-

bertální věk je proto důležitý pro formování návyku správného držení těla. 

V organizmu pubescentů probíhají velmi složité procesy a fyziologické 

pochody zasahují mnoho orgánů. Změny mají individuálně různé tempo, 

rozdíly se srovnají na konci puberty. Zhruba v jedenácti letech dochází 

k dozrávání vestibulárního aparátu a ostatních analyzátorů, jejichž hodno-

ty se již blíží k hodnotám dospělého člověka. Dobrou rovnováhou mezi 

procesy vzruchu a útlumu v centrální nervové soustavě dochází 

k rychlému upevňování podmíněných reflexů. Plasticita nervového sys-
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tému vytváří velmi dobré předpoklady k rozvoji rychlostních schopností. 

Výrazný rozvoj hormonální činnosti působí také na vývoj primárních i se-

kundárních pohlavních znaků. Proto jsou také koncem tohoto období již 

výraznější sexuální rozdíly mezi chlapci a dívkami. (8) 

Psychický vývoj ve starším školním věku 

Období puberta patří mezi klíčová období ve vývoji psychiky. Hormo-

nální aktivita ovlivňuje emotivní vztahy a projevy dětí k sobě samým, 

k druhému pohlaví, ke svému okolí a může působit (pozitivně i negativně) 

na jejich chování ve sportovní činnosti i v dalších oblastech lidského pů-

sobení. Po stránce rozumové se dále rozšiřují obzory, objevují se známky 

logického a abstraktního chápání, rozvíjí se paměť. Dítě začíná rozumět 

racionálnímu zdůvodňování i abstraktním pojmům. Má již vysoké předpo-

klady vyvíjet značnou duševní aktivitu, soustředění vydrží delší dobu. 

Tento rozvoj mění postupy a chování dětí v tréninkových situacích. 

Zvyšuje se rychlost učení a snižuje se počet potřebných opakování. 

Dochází k výraznému prohloubení citového života, který poznamenává 

jistá nevyrovnanost. Typická bývá náladovost. Nejistotu v odhadu vlast-

ních možností dítě často zakrývá vychloubáním a siláctvím, hrubost na-

venek zastírá cit. Začíná usilovat o samostatnost a vlastní názor, což je 

někdy provázeno až přepjatou kritičností vůči okolí. V této fázi vývoje ně-

kdy vznikají hluboké zájmy, které bývají základem příští volby povolání. 

Formuje se vztah ke sportu jako k činnosti, která může přinést silné uspo-

kojení, jíž je však nutno věnovat plné úsilí a kterou nelze chápat jen jako 

nezávaznou hru. (8) 

Pohybový vývoj ve starším školním věku 

Nerovnoměrnost vývoje výrazně ovlivňuje pohybové možnosti. Tělesná 

výkonnost ještě zdaleka nedosáhla svého maxima, schopnost přizpůso-

bení je dobrá, což vytváří příznivé předpoklady pro trénink. Vývoj i růst 
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dále pokračuje a není ještě ukončen, ačkoliv již začíná spět ke svému 

konci. Především osifikace kostí dále limituje výkonnost a zůstává 

omazujícím činitelem tréninku. 

Z hlediska motorického vývoje je konec druhé fáze mladšího školního 

věku a začátek první fáze období staršího školního věku (11 - 12 let) po-

važován za vrchol ve všeobecním vývoji. Pohybový luxus a těkavost po-

hybu ustupuje výrazně účelnosti a ekonomičnosti, přesnosti a většinou i 

mrštnosti provedení. Na poměrně vysoké úrovni je rovněž schopnost an-

ticipace (předvídání) vlastních pohybů, pohybů ostatních účastníků (např. 

ve sportovních hrách) i pohybu náčiní a dalších sportovních předmětů 

(míč, lyže apod.). Nejcharakterističtějším rysem je rychlé chápání a 

schopnost učit se novým pohybovým dovednostem se širokou přizpůso-

bivostí měnícím se podmínkám. Pohyby naučené v tomto věku jsou vět-

šinou pevnější než ty, které se člověk učí později v dospělosti. 

Stupeň vývoje vyšší nervové činnosti je charakteristický vyrovnaným 

poměrem mezi procesy vzruchu a útlumu a rychlým upevňováním pod-

míněných reflexů. Viděnou pohybovou dovednost, kterou děti vnímají a 

také chápou jako celek, realizují ihned, motorické učení probíhá „na první 

ráz". 

Do druhého období staršího školního věku spadá puberta. U některých 

dětí dochází ke značnému zhoršení koordinace. Čím rychlejší je růst a 

čím větší jsou disproporce mezi jednotlivými částmi těla, tím nápadnější 

jsou při tělesném pohybu nekoordinované znaky. U dětí v pubertě se 

zhoršuje hlavně schopnost přesnosti a plynulosti pohybů. 

Sociální vývoj ve starším školním věku 

Změny v organizmu vytvářejí i novou sociální situaci. Mohou vést až 

k pocitu odlišnosti od vrstevníků, všímaní se více sama sebe, uzavírání 

se do sebe a vyhýbání se sociálním kontaktům. V extrémních případech 

mohou vést až k agresivnímu chování a opozici vůči ostatním. Před za-
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čátkem puberty se děti projevují spíše extrovertně, charakterizuje je jistá 

bezohlednost, opozice, násilí, touha po moci a ovládání skupiny, bojov-

nost, snaha o stálou změnu apod. V dalším období pak dochází většinou 

náhle ke změně v introvertní projevy. Výrazně se prohlubuje citová sféra, 

děti jsou vnímavější a citlivější (urážlivější), vyhledávají hluboké emoce. 

Současně však uzavírají přátelství, utvářejí si vztahy k opačnému pohlaví. 

Začínající účast na společenském životě znamená i nové společenské 

vztahy. Vznikají i pevnější struktury skupiny se svými vůdci a dalšími ro-

lemi. Dochází k napodobování a k obdivu vzorů, které však mohou být i 

záporné, čímž se zvyšuje nebezpečí sociálně negativních projevů. (8) 
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3.3.3 OSOBA UČITELE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY 

Ve školní tělesné výchově zaujímá učitel ústřední postavení v řízení 

vyučovacího procesu. Jeho práce je velmi náročná a je tvořena několika 

nezbytnými předpoklady, které ovlivňují její úspěšnost: 

• všeobecné i odborné vzdělání 

• vztah ke sportu, oddanost učitelské práci, zodpovědnost, pozitivní 

vztah k lidem, životní i sportovní zkušenosti 

• specifické vlastnosti a schopnosti např. celkový osobnostní profil, 

kdy by učitel měl být vzorem zejména pro mládež, určitou tělesnou 

zdatnost a výkonnost, vysoká úroveň občanské a sportovní morál-

ky (charakter, zásadovost, smysl pro spravedlnost, tolerance, cíle-

vědomost, houževnatost, samostatnost, rozhodnost, aj.) 

Soubor těchto předpokladů vytváří určitý obecný model profilu učitele, 

ke kterému se ještě často připojují i další předpoklady. Především ten-

dence k vůdcovství (sebeovládání, dominance, apod.), emoční stabilita, 

snaha prosadit se, dosahovat stanovených cílů, smysl pro praxi, organi-

zaci práce aj. 

V případě učitelů tělesné výchovy přichází v úvahu i vlastní postupné 

transformace do určitého trenérského typu. 

Příznačně lze charakterizovat vyskytující se typy v rovině dvou proti-

chůdných pólů: 

autoritářský - demokratický 

empirický - vědecký 

racionální - živelný 

Vyhraněné typy se vyskytují zřídka, učitel se spíše jednotlivým trenér-

ským typům přibližuje. Jisté je, že učitel musí mýt ve svém individuálním 

projevu nenapodobitelnou osobností. Učitel školní tělesné výchovy by měl 

respektovat zvláštnosti vývojového stupně mládeže. 

Silně akcentovány by měly být i některé další vlastnosti jako např. 

pochopení, trpělivost, odpovědnost, cílevědomost. Učitel tělesné výchovy 
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chopení, trpělivost, odpovědnost, cílevědomost. Učitel tělesné výchovy by 

měl umět žáky ke sportu získat, vhodně motivovat a rozpoznat míru talen-

tu mladých sportovců. 

I z těchto důvodů by učitel měl ovládat základní činnost trenérské pro-

fese: 

• činnost projekční a plánovací 

• činnost organizační 

• činnost realizační - jednotlivé cíle vyučovacího procesu 

• činnost komunikativní a výchovnou 

Komunikace učitel - žák 

Komunikace mezi učitelem a žákem má povahu interakce tzn. vzájem-

né obousměrné působení. Vzhledem k tomu, že volejbal je kolektivní 

sportovní hra, má učitel nenápadně motivovat žáky ke zdravé soutěživos-

ti, vzájemné spolupráci, ale rozvíjet i schopnost komunikaci. 

Základem komunikace je interpersonální percepce, tj. schopnost vní-

mání, chápání a soucítění. 

„Sociální role učitele by se dala charakterizovat pomocí šesti dimenzí 

sociálních rolí." (8) 

• Informátor - informuje a poučuje 

• Důvěrník - hledá důvody jednání žáka a ten se mu svěřuje se 

svými starostmi 

• Ukazňovatel - vyžaduje poslušnost, trestá 

• Motivátor - podněcuje k aktivitě nepřímo, odměňuje 

• Referent - řešení problémů přenáší na jiné 

• Vychovatel - nejde mu jen o výkon, ale i o působení na žáka a jeho 

charakter 

Každý učitel více či méně realizuje tyto sociální role a na základě 

vlastní individuality popř. konkrétní situace zvýrazňuje jednotlivé dimen-
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ze.Snahou učitele by mělo být vytvoření vlastního stylu, který dokáže 

vhodně spojit výhody individuálního i kolektivního přístupu k žákům. 

Přístup učitele k žákům staršího školního věku 

Přístup učitele v době pubertálního vývoje vyžaduje značné vědomosti 

a zkušenosti. Přístup k dětem v tomto věku by měl být taktní, diskrétní. I 

větší potíže jsou přechodné, odezní s přibývajícími léty. Proto je dobré 

zasahovat jen tam, kde chování přeroste únosnou mez. Je dobré, pokud 

se větší přestupky řeší až po určité odmlce - po „opadnutí vášní". Jednou 

z hlavních chyb je nevšímavost, přehlížení, nebo na druhou stranu vytý-

kání nedostatků na veřejnosti. Někdy má učitel dokonce snahu, aby i 

ostatní děti chování jednotlivce odsoudili (ostrakizmus), což je přijatelné 

pouze při výjimečných a velmi vážných kázeňských proviněních. Ne-

vhodná je též výraznější ironie a přílišná autoritativnost. Také převažující 

mentorování může vyvolat rozpory až odcizení. Učitel by měl být spíše 

zkušenějším starším přítelem, otevřeným a chápajícím. Jelikož děti mají 

silnou potřebu napodobovat dospělé, je velmi důležité, aby šel učitel pří-

kladem. 

V tomto období dochází také k přechodu od sportu jako hry k určité 

činnosti, která se stává povinností, především tehdy, chce-li talentovaný 

jedinec v budoucnosti dosáhnout úspěchů. Učitel by měl upevňovat zá-

jem o sport, ale současně by neměl své svěřence utvrzovat v tom, že 

kromě něj nic jiného neexistuje. 
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4. SPORTOVNÍ HRY V UČEBNÍCH OSNOVÁCH TĚLESNÉ 

VÝCHOVY 

V této části mé diplomové práce jsem se pokusila rozebrat učební os-

novy tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy pohledu sportovních 

her. 

4.1 SPECIFICKÉ CÍLE 

Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení 

a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro 

zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo něj 

(11). 

V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků 

směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnost žáků v tělesné výchově, 

aby: 

• si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový 

projev i správné držení těla a postupně usilovali o optimální roz-

voj zdravotně orientované zdatnosti. 

• se orientovali v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na 

zdraví a práceschopnost člověka, v problematice zjišťování po-

třebných ukazatelů zdatnosti a pohyblivosti a uměli své poznat-

ky využít při začleňování pohybu do denního režimu. 

• zvládli základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady 

pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné 

pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí. 

• kladně prožívali osvojované pohybové činnosti a využívali je 

s pomocí dospělých nebo samostatně jako prostředek překoná-

ní aktuálních negativních tělesných či duševních stavů a dlou-

hodobější zdravotní prevence i jako předpoklad pro vytváření tr-

valého vztahu k pohybovým aktivitám. 
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• si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a ji-

ných pohybových aktivitách a uměli je využít pro vhodné pohy-

bové využití i přátelské vztahy. 

Všechny naznačené cíle by měli vyústit do pozitivního vztahu žáka 

k pohybovým aktivitám jako základnímu prostředku dlouhodobého ovliv-

ňování aktivního zdraví a projevit se v návyku pravidelného využívání po-

hybových činností různého zaměření v každodenním životě moderního 

člověka a jeho životním stylu. 

Přístupu k obsahu a organizaci 

Z hlediska vývoje žáků, jejich motorického rozvoje, adaptace na pra-

covní zátěž, zvýšené potřeby zdravotní prevence oslabeného hybného 

systému, jejich konkrétní pohybové úrovně, zájmů, atd. je učivo povinné-

ho předmětu tělesná výchova členěno do samostatných na sebe navazu-

jících etap: 

• ročník 1. a 2. (vstup do školy, adaptace na pracovní režim, utvá-

ření elementárních pohybových dovedností, základní zdravotně 

hygienické a organizační návyky, ...) 

• ročník 3. - 5. (předpoklad pro bouřlivý rozvoj nových pohybo-

vých dovedností, pro uplatnění obratnostních a rychlostních 

předpokladů, zvýšené nebezpečí svalových oslabení,...) 

• ročník 6. - 9. (nástup puberty, zvyšující se uplatnění silových 

a vytrvalostních předpokladů, vyhraněné členění dívčích a chla-

peckých zájmů a jejich individualizace, soutěživost, větší samo-

statnost a možnost zapojení do řízení výuky). Cílová etapa mé-

ho výzkumu. 

Obsah předmětu tělesná výchova je převážně vyučován 

v koncentrovaných tematických blocích. Proto jsou i osnovy členěny do 

tematických celků. V jejich rámci je učivo předkládáno jako ucelený sou-

bor námětů a výstupů pro výše uvedené vzdělávací etapy a není děleno 
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do ročníků. 

Rozlišováno je pouze učivo základní, které má učitel pracující podle 

tohoto programu možnost nabídnout všem žákům, aby zajistil naplnění 

vzdělávacího standardu a konkrétních vzdělávacích cílů, a učivo rozšiřu-

jící (nezávazné), které má možnost v případě rozšíření časové dotace 

předmětu, vyšší pohybové úrovně žáků a lepších podmínek školy nabíd-

nout celé třídě, skupinám žáků nebo jednotlivcům (2). 

Výběr základního a rozšiřujícího učiva je plně v pravomoci učitele, kte-

rý zná nejlépe možnosti a potřeby žáků, prostorové i materiální podmínky 

školy atd. Ten také vytváří konkrétní vzdělávací program pro jednotlivé 

ročníky (třídy, skupiny). 

Z hlediska formálního členění osnov je základní učivo vyšší etapy roz-

šiřujícím pro etapu nižší. Pro 6. - 9. ročník je učivo vymezeno samostat-

ně. Také opačně je základní učivo nižší etapy automaticky součástí zá-

kladního učiva vyšší etapy. Učitel ho využívá k opakování, ke zkvalitňo-

vání pohybových dovedností nebo jako průpravu pro nácvik náročnějších 

činností. Základní učivo jednou osnované se proto v další etapě neopaku-

je. Jde o záměr, který má vést učitele k tomu, aby se seznámil s učivem 

nižší etapy, ověřil si úroveň zvládnutí daných činností a v případě potřeby 

je znovu zařadil k osvojování ve vyšší etapě. Učební osnovy je třeba z to-

hoto pohledu chápat jako propojený celek a naznačený výběr a využívání 

učiva jiné etapy (při respektování úrovně žáka a bezpečnostních zásad), 

případně vypuštění některého námětu (při nedostatečných prostorových 

a materiálních podmínkách školy a nižší úrovně žáků), jako krok, který 

není v rozporu z právními a bezpečnostními předpisy (11). 

Tematické celky, vyžadující zvláštní materiální, prostorové nebo klima-

tické podmínky (plavání, lyžování, bruslení, ...), jsou do výuky řazeny v 

případě vhodných podmínek školy ve formě kurzů, soustředěné výuky 

nebo v jiných organizačních formách. 

Výuka do 5. ročníku probíhá zpravidla společně, od 6. ročníku odděle-
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ně. Pro některé činnosti je však vhodné žáky spojovat i na 2. stupni zá-

kladní školy (při lyžování, turistice, tancích,...). 

Učební plán stanovuje pro tělesnou výchovu ve všech ročnících 2 vyu-

čovací jednotky v týdnu. Zároveň však umožňuje zařazovat i třetí vyučo-

vací jednotku tělesné výchovy. Je v zájmu žáků, aby byla tato časová do-

tace využita, především pak na 1. stupni ZŠ, kde se rozhoduje o zdravot-

ním základu žáků a jejich vztahu k pohybovým aktivitám. 

Tělesná výchova tvoří pouze základ pro vzdělání v dané oblasti. Aby si 

mohli žáci pohybové dovednosti upevnit a ověřit si jejich účinnost, je po-

třeba nabízet i další formy pohybových činností (volitelný a nepovinný 

předmět, pohybově rekreační přestávky, cvičení v hodinách jiných před-

mětů ap.) a vytvářet pro žáka celotýdenní pohybový program. K tomu je 

nezbytná i úzká spolupráce s ostatními pedagogy a rodiči. 

4.2 ČLENĚNÍ OBSAHU OSNOV TV PRO ZŠ DO TEMATIC-

KÝCH CELKŮ: 

• poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a 

bezpečnost v TV a sportu 

• průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vy-

rovnávací, tvořivá a jiná cvičení 

• gymnastika: akrobacie, přeskoky, hrazda po čelo, kladina 1 metr 

(převážně dívky) 

• rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec 

• úpoly 

• atletika 

• pohybové hry a netradiční pohybové činnosti 

• sportovní hry 

• plavání 

• bruslení 

• lyžování 
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• turistika a pobyt v přírodě 

4.2.1 SPORTOVNÍ HRY A VOLEJBAL 

Poznatky a činnosti z předchozích etap jsou dále rozvíjeny a doplňo-

vány následujícím učivem: 

- význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, her-

ního myšlení, improvizace 

- herní role a funkce (brankář, hráč v poli, rozhodčí, časomě-

řič, zapisovatel, atd.) 

- základní pravidla sportovních her (osvojovaných i jiných), zá-

kladní smluvená gesta rozhodčích 

- specifika bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 

- příprava a organizace utkání 

- úprava různých povrchů hřišť 

Volejbal ve školní TV 

Dle osnov je výuka volejbalu na základní škole doporučována až od 7. 

ročníku. Žáci by měli být seznámeni s následujícími činnostmi a na konci 

devátého ročníku by měli zvládat: 

• utkání na zmenšeném hřišti ( 2 proti 2) 

• základy herních systémů ( střední u sítě nahrávač) 

• herní kombinace ( postavení při příjmu podání) 

• herní činnosti jednotlivce ( odbití obouruč vrchem, 

• odbití obouruč spodem, spodní podání, vrchní podání, přihrávku a 

nahrávku ) (11) 
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4.3 CO BY MĚL UMĚT ŽÁK 2. STUPNĚ ZŠ: ( z pohledu SH ) 

• žák rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými druhy sportov-

ních her (kolektivní - individuální, brankové - síťové - pálkovači, 

atd.) 

• žák rozumí základním pravidlům a ovládá základy rozhodování při 

hře 

• žák chápe roli v družstvu a jedná při hře v duchu fair play 

• žák zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před utkáním a 

po utkání 

• žák zvládá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace a 

uplatňuje je při hře 

• žák umí zvolit taktiku a dodržovat ji (za pomoci učitele a spoluhrá-

čů) 

4.3.1 ZÁKLADNÍ UČIVO V SYSTEMATICE SPORTOVNÍCH HER PRO 

2. STUPEŇ ZŠ: 

• utkání 

• základy herních systémů 

• herní kombinace 

• herní činnosti jednotlivce 

Škola vybírá podle podmínek minimálně dvě sportovní hry. 

• házená 

• fotbal - spíše pro chlapce 

• basketbal 

• volejbal 

Dále se doporučují: softbal, korfbal, ringo, florbal, lední hokej, ringet, 

tenis, stolní tenis, lakros, a jiné. 

U sportovních her, kde jsou vyžadovány ochranné pomůcky, je jejich 

používání při hře povinné! 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5. METODY A POSTUP PRÁCE 

Další částí mé práce je výzkum, který se týká výuky volejbalu na 

2. stupni základních škol. Protože nebylo možné zahrnout do tohoto vý-

zkumu všechny školy, musela jsem vybrat jen určitý region. Rozhodla 

jsem se, že ho uskutečním v Praze. Přesněji v Praze 1 až Praze 10. 

Z metod jsem využila: 

• dotazník 

• rozhovor 

• pozorování 

• metodu scientometrickou - chronometráž 

5.1 CÍLE A METODIKA VÝZKUMU 

Cílem výzkumu bylo zjistit, na kolika základních školách v Praze 1 - 1 0 

se volejbal vyučuje, jaké jsou pro něj vytvořeny podmínky a možnosti, ja-

kou formu a kvalitu má výuka a zda a jak často se školy účastní volejba-

lových soutěží. Mnohá tato, ale i jiná zjištění mi byla východiskem při 

zpracování návrhu na zkvalitnění výuky na základních školách. 

Pro splnění těchto cílů výzkumu bylo nezbytné zvolit vhodnou výzkum-

nou metodu. Po zvážení všech okolností jsem zvolila pro potvrzení či vy-

vrácení hypotéz metodu dotazníkovou. Je to metoda, která shromažďo-

vání dat zakládá na dotazování osob. Charakterizuje se tím, že je určena 

pro hromadné získávání údajů (9). Její nesporné výhody spočívají 

v časové a finanční nenáročnosti. Další výhodu spatřuji v možnosti ploš-

ného použití a tím postižení relativně velkého počtu dotázaných. Jiná me-

toda by mi nedovolila v tak velkém rozsahu výzkum realizovat. 

Má však také své nevýhody, které spatřuji zejména ve velkých náro-

cích na sestavení dotazníku. Je těžké sestavit soubor stručných, jedno-
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značných a srozumitelných otázek a možných odpovědí, které mají po-

skytnout hlubší a podrobnější informace o výuce volejbalu. Další její ne-

výhodou je poštovní doručování, které s sebou nese riziko ztráty dopisu. 

V další části výzkumu jsem využila metody nestandardizovaného roz-

hovoru, pozorování a chronometráž, které mi poskytly cenné informace 

pro tvorbu návrhu na zkvalitnění výuky. Chronometráž je měření času ak-

tivního zapojení hráče do činnosti. 
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5.2 DOTAZNÍK 

5.2.1 REALIZACE VÝZKUMU 

Celý výzkum jsem začala na podzim roku 2004. Nejdříve bylo třeba 

shromáždit seznam všech adres základních škol s 2. stupněm v Praze 1 

až Praze 10. K tomu jsem využila internetové stránky MŠMT. 

Po sestavení dotazníku jsem začala s jeho distribucí. Zásilka obsaho-

vala dotazník, průvodní list a obálku se známkou a moji zpáteční adre-

sou, ve které mi měl být dotazník doručen zpět. V dopise jsem požádala o 

vyplnění dotazníku, vysvětlila důvod výzkumu a na závěr poděkovala. 

Dotazník jsem osobně či prostřednictvím úřadů městských částí Prahy 

doručila celkem na 110 základních škol z celé Prahy. Toto množství 

představovalo více než polovinu všech evidovaných základních škol 

v Praze. Adresovala jsem jej učitelům tělesné výchovy, kteří jsou na dané 

škole nejvíce zainteresováni do výuky volejbalu nebo sportovních her 

v tělesné výchově. Většina dotazníků mi byla zaslána do dvou měsíců 

zpět. Začátkem ledna 2005 jsem jich měla celkem 45. Od té doby až do 

konce února 2005 mi byly doručovány už jen zřídka. Protože bylo zřejmé, 

že od ostatních se odpovědi nedočkám, začala jsem s vyhodnocováním. 

Ze 110 dotazníků se mi jich celkem vrátilo 52. Návratnost tedy činila 

47%. Toto číslo mě překvapilo, neboť jsem jej odhadovala vyšší. I 

přes tento zdánlivý neúspěch jsem oslovila 28,5 % škol z celé Prahy, což 

představuje necelou třetinu. 
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5.2.2 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU 

V dotazníku, který jsem rozesílala na základní školy, jsem se snažila 

ke každé otázce nabídnout i všechny možné odpovědi. Učitel, který na 

dotazník odpovídal, tedy zaškrtával možnost, která odpovídá skutečnosti 

nebo k ní má nejblíže. U některých otázek jsem za možnostmi odpovědí 

poskytla místo na jejich upřesnění či rozvinutí. 

K vyhodnocování výzkumu jsem použila některých statistických postu-

pů, které jsou univerzální a platné ve všech vědních oborech. Většina 

formulovaných otázek vzhledem ke své jednoduchostí vyžadovala pouze 

systematické pozorování odpovědí. Vyhodnocení spočívalo ve srovnání 

počtu škol, které označily jednotlivé možnosti odpovědí s celkovým po-

čtem škol, které jednotlivé možnosti označil mohly. 

V dotazníku se použila tři typy otázek. U prvního typu bylo možné zvolit 

pouze jednu možnost odpovědi. Při grafickém znázornění odpovědí na 

tento druh otázek jsem použila sektorového (výsečového) diagramu. Na 

druhý typ otázek bylo možné odpovědět jednou nebo více možnostmi. Ty-

to odpovědi jsem znázornila do grafů sloupcových. Jako třetí typ otázek 

jsem použila otázky s odpovědí tvořenou. Tyto odpovědi byly spíše ilu-

strativního a ověřovacího rázu. 

U prvního způsobu ukazuje každý sektor procentuální četnost kladných 

a záporných odpovědí na každou možnost odpovědi. Ve druhém způsobu 

každý sloupec vyjadřuje četnost odpovědí na každou kombinaci možností 

odpovědi. Počet sloupců je tedy stejný jako součet počtu všech nabídnu-

tých možností odpovědi a počtu všech kombinací možností odpovědi, kte-

ré byly v dotaznících uvedeny. 
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5.2.3 VÝSLEDKY DOTAZNÍKU 

1. Jste: (graf č.1) 

a) žena 

b) muž 

graf 1: Vyučující účastnící se výzkumu. 

Výsledkem první otázky mého dotazníku bylo, že do výzkumu se zapo-

jilo 29 (56%) žen a 23 (44%) mužů. 

2. Zařazujete volejbal do hodin povinné TV? (graf č.2) 

a) ano 

b) ne 

graf 2: Zařazení volejbalu do hodin 
povinné TV 

ne 
0% 

100% 

Všech 52 (100%) základních škol, které se do mého výzkumu zapojily, 

na tuto otázku odpovědělo shodně, že volejbal do výuky TV zařazují. 
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3. Máte k dispozici odpovídající materiálové vybavení k výuce volejbalu? 

(graf č. 3) 

a) síť 

b) hřiště patřičných rozměrů b^ 9 x 18 m (+ min. 1 metr zámezí) 

b2) jiný rozměr, jaký 

c) počet míčů: 

graf 3: Materiálové vybavení pro výuku volejbalu 

Na téměř všech školách 51 (98%) mají učitelé k dispozici volejbalovou 

síť. Hřiště patřičných rozměrů má 36 (69%) škol. Rozměry hřišť zbývají-

cích 18-ti (35%) škol se pohybují v průměru okolo 14,8 x 7,5 metrů. 

Jedna (2%) ze základních škol, která se mého výzkumu zúčastnila, 

nemá pro výuku volejbalovou síť ani hřiště. Vlastní pouze 5 míčů. 

Dvě (4%) ze škol mají k dispozici pouze venkovní antukové hřiště, kte-

ré využívají v letních měsících. 

Průměrně školy vlastní 15 volejbalových míčů, které má k dispozici 44 

(85%) škol. Ostatních 8 (15%) škol má míčů méně než deset, nejméně 

jedna škola 4 míče. 

49 



4. Kolik žáků se průměrně účastní hodin TV? (graf č. 4) 

a) méně než 15 

b) 1 5 - 2 0 

c) 20 - 25 

d) více než 25 

graf 4: Počet žáků v hodinách tělesné výchovy 

Méně než 15 žáků se hodin TV účastní na sedmi (13%) dotázaných 

základních školách. Na většině ZŠ 30 (71%) dochází na hodiny 15-20 žá-

ků. Patnáct (28%) dotázaných učitelů uvedlo průměrný počet žáků na ho-

dinách TV 20-25. Jak je z grafu patrné, více než 25 žáků se hodin TV ne-

účastní. 

5. Volejbal vyučujete: (graf č.5) 

a) ve skupině dívek 

b) ve skupině chlapců 

c) ve skupině dívek i chlapců (v případě této odpovědi prosím označte, 

pro kterou skupinu dotazník vyplňujete) c1} - skupina dívek 

c2) - skupina chlapců 
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graf 5: Skupiny žáků ve výuky 
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Tuto otázku jsem do svého dotazníku zařadila za účelem zjištění a po-

tvrzení či vyvrácení hypotézy číslo 5, ve které se domnívám, že volejbalu 

dívek je v rámci povinné TV věnováno méně hodin než volejbalu chlapců. 

Jak je z grafu č. 5 patrné, 10 (19%) učitelů vyplnilo dotazník z pohledu 

skupiny dívek a 5 (10%) dotázaných vyplnilo dotazník z pohledu skupiny 

chlapců. Protože existuje velká pravděpodobnost, že někteří vyučující 

pracují se skupinami dívek i chlapců, nabídla jsem zcela úmyslně ještě 

možnost odpovědi c), ve které jsem žádala v případě výuky v obou skupi-

nách rozlišení, zda dotyčný učitel vyplňuje dotazník pro skupinu dívek či 

pro skupinu chlapců. Nevím, zda má formulace této otázky byla málo sro-

zumitelná nebo zda vyučující nedočetli otázku až dokonce, ale bohužel 

37 (71%) dotázaných učitelů označilo právě tuto odpověď, avšak rozliše-

ní pro skupinu již nebylo uvedeno. 

6. Volejbal vyučujete: (graf č.6) 

a) v rámci povinné TV 

b) v rámci nepovinné ( zájmové ) TV 

c) v zájmové TV jako přípravu na soutěže 
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graf 6: Způsob využití volejbalu na ZŠ 

a b c 

V rámci povinné tělesné výchovy volejbal vyučuje 51 (98%) škol z 52. 

Do nepovinné (zájmové) tělesné výchovy zařazuje volejbal 13 (25%) škol 

a do zájmové tělesné výchovy jako přípravu na soutěž jej zařazují 3 (6%) 

školy. 

Zároveň 3 (6%) školy z dotázaných využívají současně možnost a 

+ b + c, jedna škola (2%) zařazuje volejbal pouze do hodin nepovinné TV 

a 9 (17%) škol užívá kombinace a + b. 

Ačkoli na otázku číslo dvě (Zařezujete volejbal do hodin povinné TV?), 

odpovědělo všech 52 (100%) dotázaných učitelů shodně, že do povinné 

TV volejbal zařazují, v této otázce tuto skutečnost potvrdilo pouze 

51 (98%) z nich. 

7. V jakém rozsahu zařazujete volejbal do výuky TV? (graf č. 7) 

a) v části hodiny, např.druhé 

b) pravidelně v průběhu školního roku 

c) nepravidelně v průběhu školního roku 

d) na základě žádosti žáků 
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graf 7: Volejbal ve výuce TV 

a b c d 

Na otázku, ve které části hodiny zařazují volejbal do výuky odpověděli 

pouze dva (4%) dotázaní (ve druhé části; vždy celou hodinu). Pravidelně 

v průběhu roku volejbal zařazuje do výuky 40 (75%) dotázaných učitelů, 

nepravidelně 12 (23%) a 1 (2%) škola zařazuje volejbal na základě žá-

dosti žáků. 

8. Jakou roční hodinovou dataci věnujete výuce volejbalu pro nácvik? 

(grafy č. 8a a 8b) 

a) v 6. ročníku hodin 

b) v 7. ročníku hodin 

c) v 8. ročníku hodin 

d) v 9. ročníku hodin 

graf 8a: Průměrná hodinová dotace volejbalu ve výuce TV 
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Hodnoty uvedené v grafu číslo 8a, jsou průměrem hodnot, získaných 

z dotazníků všech škol, které se zapojily do mého výzkumu. 

V šestých třídách se volejbal vyučuje průměrně 7,93 hodiny, 

v sedmých 9,87 hodiny, v osmých 11,94 hodiny a v devátých pak 14,36 

hodiny. Z výzkumu je tedy patrné, že nejvíce se volejbal v hodinách tě-

lesné výchovy užívá v devátých ročnících. 

Dva z dotázaných učitelů shodně uvedli, že v 6.,7.a 8. ročníku základní 

školy věnují výuce volejbalu 30 hodin ročně a v devátém ročníku vyučují 

tuto sportovní hru dokonce 50 hodin za rok. Spočítám-li hodinovou dotaci 

tělesné výchovy za rok, nedělají tito učitelé skoro nic jiného, než hrají se 

svými žáky volejbal. 

graf 8b: Zařazení volejbalu do výuky TV v jednotlivých 
ročnících 
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Graf číslo 8b znázorňuje zařazení této sportovní hry do hodin tělesné 

výchovy dle ročníků. V šesté třídě vyučuje volejbal 25 (48%) dotázaných 

učitelů, v sedmé pak 43 (83%). Do osmého a devátého ročníku zařazuje 

volejbal všech 52 (100%) dotázaných učitelů. 

Devět (17%) dotázaných učitelů zařazuje volejbal pouze do 8. a 9. roč-

níku, 18 (35%) učitelů pak do 7., 8. a 9. ročníku a 25 (48%) dotázaných 

do všech ročníků druhého stupně základní školy. 
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9. Jakou formu volejbalu ve škole nejčastěji organizujete? ( Vypište, 

prosím, písmeny a) - h) ) (grafy č. 9a a 9b) 

I. při povinné TV 

II. při zájmové TV 

a) šestkový volejbal 

b) čtyři na čtyři 

c) tři na tři 

d) debly (dva na dva) 

e) smíšený volejbal 

f) minivolejbal 

g) beach volejbal 

h) jiné formy: 

graf 9a: Nejčastěji užívané formy volejbalu v povinných 
hodinách TV 

Při povinné TV všech 52 (100%) dotázaných učitelů uvedlo, že využívá 

šestkového volejbalu, 18 (35%) z nich užívá hry čtyři na čtyři, 8 (15%) tři 

na tři. 7 (13%) učitelů zařazuje do hodin debly (dva na dva), 5 (10%) smí-

šený volejbal, 2 (4%) minivolejbal, 5 (10%) beach volejbal a jiné formy 

užívají 4 (8%) učitelé. Jako jiné formy shodně všichni čtyři učitelé uvedli 

hru dle počtu žáků. 
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graf 9b: Nejčastěji užívané formy volejbalu v 
zájmových hodinách TV 

12 

Při zájmové TV užívá 12 (23%) dotázaných učitelů šestkový volejbal, 

7 (13%) čtyři na čtyři, 5 (10%) tři na tři, 4 (8%) debly, 2 (4%) smíšený vo-

lejbal, 2(4%) minivolejbal, beach volejbal žádný a dva (2%) užívají jiných 

forem. 

10. Vyjádřete procentuálně užití níže uvedených prostředků při výuce vo-

lejbalu: (graf č. 10) 

a) nácvik herních činností jednotlivce, jakých: 

b) nácvik herních kombinací, jakých: 

c) vlastní hru, tj. šest na šest 

d) jiné formy, jaké: 

graf 10: Procentuální užití volejbalových prostředků v 
hodinách TV 
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Při výuce volejbalu na 2. stupni základních škol věnují učitelé průměrně 

31 % pozornosti nácviku herních činností jednotlivce (HČJ), nácviku her-

ních kombinací 17% a vlastní hra je užívána z 45% části hodiny. Jiným 

formám volejbalu je věnováno 7% z hodin volejbalu. 

Při nácviku herních činností jednotlivce (HČJ) věnují učitelé nejvíce po-

zornosti nácviku podání 27% a příjmu podání 25%. Dále pak útočnému 

úderu (smeč) 17%, odbití obouruč vrchem 16%, odbití obouruč spodem 

(bagr) a nácviku nahrávky shodně 15%. 

Z herních kombinací (HK) užívají učitelé nácvik rozehry na tři doteky 

hráčů, tj. přihrávka - přihrávka - smeč; příjem - přihrávka - smeč; podání 

- příjem - nahrávka - smeč) 

Jako jiné formy hry pro nácvik volejbalu používá 5% učitelů přehazo-

vanou. 

11. Jaký herní systém používáte při výuce šestkového volejbalu? (graf 

č. 11 ) 

( Zakreslete, prosím, + vysvětlivky ) 

Tuto otázku jsem do dotazníku zařadila za účelem zjištění, jaký herní 

systém daný učitel používá. Výsledkem však je, že znalosti herního sys-

tému vyučujících jsou velmi špatné. Pouze jeden (2%) z nich rozlišuje 

jednotlivé hráče dle jejich funkcí na hřišti. Na této škole hrají systém 4+2 

(tzn. na dva nahrávače). 40 (77%) učitelů zakreslilo do připraveného ob-

rázku pouze šest teček postavení hráčů, bez jakéhokoli vysvětlení. 

U dalších čtyř (8%) odpovědí byl obrázek shodný, ale vysvětlen tím, že 
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každý střední nahrává. Jeden (2%) vyučující jako herní systém uvedl to-

čení se po chybě soupeře, další pak zakreslil hráče na střed hřiště, který 

se, dle vysvětlení netočí,jsou na něho hrány všechny míče po prvním od-

bití a tento hráč míč „odpaluje" k síti. 5 (10%) na tuto otázku neodpově-

dělo, 

12. Znáte a používáte odbornou literaturu ( metodické listy ), která odpo-

vídá výuce volejbalu při povinných hodinách TV? (graf č. 12) 

a) ano 

b) ne 

Odbornou literaturu při výuce volejbalu využívá 27 (52%) učitelů. 

Ostatních25 (48%) učitelů žádnou metodiku nepoužívá. 

13. Z jakých pramenů čerpáte při přípravě na výuku volejbalu? (graf č. 13) 

a) z vlastních zkušeností z tohoto sportu 

b) z oficiálních pravidel volejbalu 

c) z vlastních zkušeností z jiných sportovních her - ze kterých 

d) z metodických publikací volejbalu, jakých 

e) z metodických publikací jiných sportovních her - ze kterých: 

graf 12: Znalost a užití odborné literatury 
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graf 13: Prameny pro př ípravu 
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Tato otázka zjišťuje přípravy a zdroje poznatků učitelů, kteří tuto spor-

tovní hru vyučují. Z grafu je patrno, že většina škol, respektive jejich učite-

lů 40 (77%) čerpá zvláštních zkušeností z tohoto sportu. Dalších 28 

(54%) škol, užívá oficiálních pravidel, z vlastních zkušeností z jiných spor-

tovních her čerpá 8 (15%) učitelů, z metodických publikací volejbalu 7 

(13%) a metodických publikací jiných sportovních her užívá 5 (10%) do-

tázaných. Již zmíněných 8 (15%) vyučujících, kteří při výuce volejbalu 

čerpají z jiných sportovních her uvádějí, že užívají zkušeností 

z přehazované, basketbalu, házené a baseballu. Co se týká volejbalo-

vých metodických publikací, nahlížejí učitelé do článků v časopise Volej-

bal, účastní se Metodických seminářů ( Praha, Ostrava), dále užívají 

učebnic pro trenéry II. a III. třídy, Metodických publikací FTVS UK a zpra-

vodaje ČVS. 5 (10%) učitelů čerpajících z metodických publikací jiných 

sportovních her užívá Metodické publikace z FTVS UK - teorie a didakti-

ka míčových her a časopisu Tělovýchova a sport mládeže. 

14. Pořádali jste nebo stále pořádáte na Vaší škole některou 

z volejbalových soutěží? (graf č. 14) 

a) ano, jakou: 

b) ne 

c) mezitřídní turnaje 
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graf 14: Zapo jení škol do o rgan izace 
turna jů 

Do organizování soutěží se zapojuje pouze 7 (13%) škol. Naproti tomu 

se 34 (66%) škol z nejrůznějších důvodů do pořádání takových akcí ne-

zapojuje. Mezitřídní turnaje pořádají učitelé na 11-ti (21%) školách. 

15. Jak často se volejbalových soutěží účastníte? 

graf 15: Účast na volejbalových soutěžích 

š 
k 
o 

33 (63%) škol se jedenkrát ročně účastní soutěže POPRASK a do dal-

ších turnajů se zapojují pouhé dvě (4%) z dotázaných škol. U obou škol 

se jedná o smíšené turnaje žáků osmých a devátých ročníků. Ostatních 

18 (33%) škol se volejbalových soutěží neúčastní. Jako důvod uvedla 

většina učitelů, že žáci nezvládají techniku této hry a jsou dosti nešikovní. 

é==* : 
Poprask smíšené turnaje bez účasti 
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16. Kolik setů jste za minulý školní rok odehráli s družstvy reprezentujícími 

Vaši školu ve volejbalových soutěžích? 

dívky: chlapci: 

a) počet družstev: 

b) počet setů: 

Na tuto otázku 43 učitelů neodpovědělo. U zbývajících 11-ti jsem 

odpověď zaznamenala, avšak z odpovědí je patrné, že ne všichni ji správně 

pochopili. 

Účast: počet družstev / počet setů 

Chlapci: 

Dívky: 1/6; 16/12; 1/15; 5/8; 3/150; 8/60; 2/18; 6/12; 1/5; 1/6; 

1/10 

3/173; 8/60; 1/100; 1/5; 1/10; 2/18 
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5.3 METODY POZOROVÁNÍ A CHRONOMETRÁŽE 

5.3.1 REALIZACE POZOROVÁNÍ 

Ve druhé části výzkumu jsem na dvou školách provedla pozorování, při 

kterém jsem se zaměřila nejen na žáky, ale i na učitele. Pozorování jsem 

uskutečnila ve dvou skupinách chlapců 9. tříd základní školy. Probíhalo 

v přirozené situaci vyučovací jednotky. 

Náplň obou vyučovacích jednotek měla být, pro možnost porovnání 

stejná, nebo alespoň podobná. Proto jsem oba učitele požádala, aby při-

pravili vyučovací hodinu, v jejímž průběhu se mělo vyskytovat: 

• nácvik herních činností jednotlivce (HČJ) 

• hra ( mým přáním také bylo, aby hra byla řízena a rozhodována 

samotnými chlapci dle mého a učitelova výběru) 

Z každé skupiny jsem vybrala šest chlapců, které jsem požádala, aby 

si oblékli rozlišovací dresy s čísly. Ty mi posloužily pro jejich lepší rozliše-

ní, rychlejší lokalizaci a jednodušší záznam hodnot. 

Zjištěné skutečnosti o žácích jsem zaznamenala do předem připravené 

tabulky, která obsahovala HČJ: 

• odbití obouruč vrchem 

• odbití obouruč spodem 

• pohyb k míči - schopnost reakce na změnu směru letu míče 

• útočný úder 

• podání 

• nahrávku 

• přihrávku 

• blok 

• podání 

• celkový přístup k této hře 
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Pro záznam výsledků jednotlivých hráčů jsem použila stupnici čísel 1-3 

jako ve školním hodnocení, která znázorňuje úroveň zvládnutí požadova-

ných činností. Při pozorování jsem také sledovala počet opakování (odbi-

tí) těchto činností jednotlivých žáků. 

Při samotné hře chlapců jsem si pak všímala především užívaných 

herních systémů. Sledovala jsem také dva chlapce - rozhodčí, u kterých 

jsem si chtěla ověřit znalost základních pravidel a schopnost rozhodovat 

a řídit tuto hru. 

Při sledování učitelů jsem se zaměřila na čas věnovaný zahřátí a roz-

cvičení chlapců, dále na čas nácviku jednotlivých herních činností jednot-

livce, dobu věnovanou hře a v neposlední řadě také jejich přístupu 

k žákům - zda v průběhu nácviku chlapce opravoval a prováděl demon-

strace technik. 

5.3.2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ POZOROVÁNÍ A CHRONOMETRÁŽE 

Pozorování žáků: 

Výsledky HČJ žáků jsou zpracovány ve dvou tabulkách (tabulka č. 1, 

tabulka č. 2), přičemž každá z nich znázorňuje jednu pozorovanou sku-

pinu. V levém sloupci tabulky se nachází číslo sledovaného žáka, 

v řádcích jsou pak zachyceny jednotlivé herní činnosti včetně hodnocení 

a počtu opakování. 

Z tabulky číslo 1 a 2 je patrné, jak zvládali vybraní hráči herní činnosti 

jednotlivce během doby, kterou na každou herní činnost vymezil jejich 

učitel. Jak je vidět z hodnocení celkového přístupu ke hře, v obou skupi-

nách se vyskytovali žáci šikovní a snaživí, ale také tací, kteří působili do-

jmem nucení a nezájmem o tuto sportovní hru. 
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TABULKA 1 - Zápis pozorování vyučovací hodiny 

CD 

žák č. 

a . . . . . hodnocení Činnost zaka 
počet opakování 

žák č. 
odbití 

obouruč 
vrchem 

odbití 
obouruč 
spodem 

pohyb k 
míči 

útočný 
úder 

podání nahrávka přihrávka blok 
přístup ke 

hře 

4 ' 2 ' 4 ' 5 ' 4 ' 5 ' 

1 
2 3 2 2 3 - 2 - 1 

1 
78 42 _ 5 3 _ 5 _ _ 

2 1 2 1 1 2 1 - - 1 
2 

94 40 _ 6 4 40 _ _ _ 

3 3 3 3 2 1 - 3 - 3 
3 

48 16 _ 4 4 _ 3 _ _ 

4 2 3 2 3 2 - 2 - 2 
4 

78 42 _ 5 4 _ 4 _ _ 

5 2 3 2 3 2 - 3 - 3 
5 

48 16 _ 4 4 _ 2 _ _ 

6 1 1 1 1 1 - 1 - 1 
6 

94 40 - 9 6 _ 6 _ 



TABULKA 2 - Zápis pozorování vyučovací hodiny 

O) 
en 

žák č. 

Činnost žáka hodnocení 
počet opakování 

žák č. 
odbití 

obouruč 
vrchem 

odbití 
obouruč 
spodem 

pohyb k 
míči 

útočný 
úder 

podání nahrávka přihrávka blok 
přístup ke 

hře 

2 ' 1' 2 ' 2 ' 2 ' 2 ' -

1 1 2 1 2 1 1 1 - 1 
1 

50 18 _ 9 8 10 15 _ _ 

2 2 3 2 2 2 2 2 - 2 
2 

36 16 _ 6 10 7 8 _ _ 

3 3 3 3 3 2 - 3 - 1 
3 

40 14 _ 8 6 _ 8 _ _ 

4 2 1 2 3 2 3 3 - 3 
4 

36 16 _ 6 4 8 6 . 

5 3 3 3 3 2 3 3 - 3 
5 

41 13 _ 5 5 2 7 _ _ 

6 1 1 1 2 1 1 - - 2 



Pozorování učitelů: 

Jaké bylo časové rozvržení vyučovací hodiny vyučujícími, znázorňuje 

tabulka č. 3, ve které jsou zaznamenány časy věnované jednotlivým čin-

nostem v hodině. Tabulka zachycuje oba pozorované učitele. 

Oba učitelé vyhověli mým požadavkům a připravili vyučovací jednotku, 

která obsahovala nácvik herních činností jednotlivce a samotnou hru. 

Na první pohled je patrné, že herním činnostem jednotlivce, věnoval 

každý z učitelů odlišnou dobu. Ani jeden z nich nezahrnul do hodiny ná-

cvik bloku. Během nácviku herních činností mezi žáky procházeli a upo-

zorňovali na chyby a jejich odstranění. Zatímco učitel z Prahy 3 během 

nácviku 8x předvedl ukázku odbit? míče, učitel z Prahy 8 takto učinil pou-

ze 3x. 

Samotná hra trvala 18 a 19 minut a v obou případech žáci uplatňovali 

systém „každý přední střední nahrává". 

Jeden žák „rozhodčí" z Prahy 3 zvládal řízení hry bez problémů, dru-

hému dělalo problém rozhodnout, které družstvo po dopadu míče na 

zem, podává. Na Praze 8 se oba žáci v základním rozhodování 

orientovali bez problémů. 

Na závěr hodiny byl v obou pozorovaných školách vymezen prostor na 

kompenzační a uvolňovací cvičení, avšak časy vymezené na tuto činnost 

byly dosti odlišné. Na závěr byla jedna vyučovací hodina ukončena po-

stupným odchodem žáků po protažení do šaten, ve druhé skupině byla 

hodina ukončena nástupem a zhodnocením hodiny. 
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TABULKA 3: Časové rozvržení vyučovací hodiny učitelem 

VYUČUJÍCÍ - Praha 3 VYUČUJÍCÍ - Praha 8 

NÁSTUP, 
HLÁŠENÍ, 

ORGANIZACE 
3 ' 2 ' 

ROZCVIČENÍ ŽÁKŮ 4 ' 5 ' 

ODBITÍ OBOURUČ 
VRCHEM 4 ' 2 ' 

ODBITÍ OBOURUČ 
SPODEM 2 ' V 

ZE PODÁNÍ 5 ' 2 ' 

o< 
c_ ÚTOČNÝ ÚDER 4 ' 2 ' 

NAHRÁVKA 4 ' 2 ' 

PŘIHRÁVKA 5 ' 2 ' 

BLOK - -

HRA 1 8 ' 1 9 ' 

KOMPENZAČNÍ A 
UVOLŇOVACÍ 

CVIČENÍ 
5 ' 1 0 ' 

NÁSTUP, 
ZHODNOCENÍ 

HODINY 
- 2 ' 
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6. NÁVRH NA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY VOLEJBALU NA 

2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Hlavní částí mé diplomové práce je vytvoření návrhu na zkvalitnění vý-

uky volejbalu na 2. stupni základních škol. Při tvorbě tohoto návrhu, jsem 

vycházela z informací získaných od učitelů základních škol, vlastního po-

zorování a chronometráže vyučovacích jednotek, odborné literatury a 

v neposlední řadě ze svých vlastních zkušeností z tohoto sportu. 

Ačkoli je volejbal v učebních osnovách zařazen do výuky až od 

7. ročníku, zjistila jsem, že se jeho nácvik na některých školách uskuteč-

ňuje již od třídy šesté. K zahájení výuky volejbalu od 6. ročníku se osob-

ně přikláním, převážně však ve formě průpravných cvičení a her. Na ná-

sledujících stránkách proto předkládám návrh na zkvalitnění výuky volej-

balu pro 6. až 9. ročník základní školy. 

Praktická východiska pro výuku volejbalu 

• Vzhledem k potřebě správného provádění činností je třeba, aby se 

děti sblížily s prostředím tělocvičny/hřiště, jako s místem „organizo-

vané práce".A i když není tělocvična, již má učitel k dispozici, vyba-

vena všemi doporučenými potřebami, je důležité, aby v ní děti na-

lezly podmínky, nezbytné pro vytvoření pozitivního a tvořivého 

vztahu k prostředí. 

• Kromě toho se musí děti naučit pracovat organizovaným 

způsobem, zejména ve cvičeních, do nich,se zapojují kolektivně. ( 

• Důležitou roli hraje i prostorové postavení, jež učitel zaujme vzhle-

dem k dětem. To by mu mělo dovolit, aby sám mohl dobře pozoro-

vat a byl viděn všemi. 

• Před zahájením hodiny se musí učiteli podařit získat pozornost žá-

ků a udržet ji po celou dobu výuky. 

• V tom by mu měl napomoci i výrazný a dobře slyšitelný hlasový 
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projev 

• Pozornost dětí souvisí i s pestrostí a nápaditostí jednotlivých učeb-

ních jednotek. 

V úvodu bych ráda konstatovala, že ve svém návrhu uvádím jednotlivé 

vyučovací jednotky pouze jako doporučené. Splnění hlavních úkolů a reali-

zace hlavních částí hodin totiž vyžaduje odpovídající materiální vybavení, 

které nemají k dispozici všichni učitelé. Navrhuji tedy přizpůsobit doporuče-

né hodiny možnostem školy. 

Dále bych ráda uvedla, že vyučovací hodiny mohou být doplněny dalším 

vlastním cvičením učitelů a časové proporce včetně počtu cvičení upraveny 

dle jejich vlastního názoru a zkušeností 
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6.1 PLÁN PRO VÝUKU VOLEJBALU V 6. ROČNÍKU ZÁKLAD-

NÍ ŠKOLY 

Jak jsem se již zmínila výše, výuku volejbalu ve svém návrhu zařazuji 

již od šestého ročníku základní školy a to především formou průpravných 

cvičení a průpravných her prostřednictvím tzv. MINIVOLEJBALU, který je 

dnes všeobecně pokládán nejen za výtečný a adekvátní prostředek 

k uvědomělému ovládání těla, ale i za nejúčinnější formu uvedené žáků 

do volejbalu jako sportovní hry. Formy, jež dětem nabízí, se postupně vy-

víjejí, prolínají a jsou svým způsobem nezastupitelné. Zejména po strán-

ce motivační. 

Průpravná cvičení 

Cvičení mohou plnit funkci průpravnou, mohou být součástí zahřátí, ale 

také mohou být zařazena jako součást nácviku odpovídajících dovednos-

tí. Zařazení určitého průpravného cvičení musí zvážit každý učitel dle 

rozvoje konkrétních žáků. Průpravná cvičení mohou probíhat jako postu-

pová řada při učení základních volejbalových dovednostech - odbití 

obouruč vrchem a odbití obouruč spodem. 

Průpravné hry 

Průpravnými nazýváme takové hry, které mají určité rysy volejbalu. 

Hrají se přes sí't, provázek nebo jinou překážku s tím, že se postupně 

budují stereotypy správných přesunů a postojů, rozvíjí se soutěživost a 

bojovnost a tříbí se odhad dráhy letícího míče. Hráči se učí sledovat cho-

vání soupeře i spoluhráčů, snaží se předvídat herní situace a hledat jejich 

řešení. Učí se rozumět řeči těla a chápat význam komunikace na hřišti. 

Právě k rozvoji těchto schopností by začínající adepty volejbalu měly vést 

průpravné hry. Jsou totiž základem návyků, na nichž budujeme taktiku 

hry a chování hráčů. 

Taktika průpravných her má jednoduché základní schéma - umísťovat 

míče na stranu soupeře tak, aby je nedokázal zachytit, případně aby pro ( 
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něj bylo těžké je zpracovat. To vyžaduje sledovat hru soupeře a přesu-

nout se do postavení odpovídajícího hernímu vývoji, zastavit se a z a - j 

ujmout rovnovážný postoj, a tak si vytvořit šanci k ubránění prostoru 

předpokládaného útoku. Pravidla volíme tak, aby tempo hry odpovídalo 

pohybové i mentální úrovni účastníků, ale aby si hra zachovala i přiměře-

nou náročnost. Například výškou sítě můžeme prodloužit či zkrátit dobu 

letu míče, úpravou rozměrů hřiště určujeme nutný rozsah odpovědnosti 

za obranu hřiště, počtem hráčů ovlivňujeme počet kontaktů s míčem, ale 

také rozvíjíme smysl pro spolupráci ve skupině. Budujeme a rozvíjíme 

základy herního myšlení. 

Stejně jako jiné sporty má volejbal některé negativní vlivy na zdraví. Na 

závěr každé vyučovací hodiny proto doporučuji zařadit kompenzační cvi-

čení, zaměřená především na nejvíce namáhané a zapojované svalové 

skupiny při konkrétní hodině. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 1 

Obsah této vyučovací hodiny si klade za cíl postupný rozvoj dovednos-

ti, které již děti získaly s míčem. Průpravné hry považujeme především za 

přitažlivé obohacení procesu vnímání a vykreslování pohybu. 

CÍL: Kontrola míče ve spojení s cvičeními pro rozvoj lokomoce. 

CVIČENÍ: Vychází ze skutečnosti, že si děti postupně vytváří „přátelský" 

vztah k míči. Tím, jak se s ním učí zacházet a jeho postupným 

bezpečným ovládáním se stávají stále jistější v jeho používání. 

> Děti drží míč oběma rukama nízko za tělem při běhu vzad a snaží ^ 

se dotknout patami míče, aniž by jim míč vypadl z rukou. 

> V dalším cvičení drží míč před sebou a v běhu zvedají vysoko ko-

lena, dotýkají se jimi zlehka míče. I zde je snahou neztratit míč. 

> Učitel kutálí míč po zemi, děti se snaží míč doběhnout a usednout 

na něj s nohama na plných chodidlech. 
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CÍL: Rozvoj schopností chytání míče. 

CVIČENÍ: 
> Každý žák má míč. Opakovaně vyhazuje míč do vzduchu, tleskne 

si před tělem i za tělem a zase míč chytí. 

> Ve stoji, děti vyhodí míč nad hlavu, udělají otočku o 360° a míč 

chytí zpět. 

> Stoj rozkročný, míč ve vzpažení za hlavou. Žáci míč pustí a snaží 

se jej zachytit v předklonu - paže mezi nohama. 

> Žáci stojí s míčem před tělem. Následně jej vyhodí obouruč vzhůru 

a chytí obouruč za tělem. Z této pozice míč opět vyhodí obouruč 

vzhůru a chytí obouruč před tělem. 

CÍL: Základní představa o bránění prostoru. 

CVIČENÍ: 

> Děti stojí v řadě na koncové čáře jednoho pole a po jednom 

nabíhají do jeho středu. Učitel - z druhé koncové čáry přehazuje 

míč přes síť (přiměřeně k možnostem každého žáka). Dítě míč 

chytí, vrátí jej učiteli a vrací se zpět na své místo v řadě. 

> Rozdělíme hřiště na dva prostory, rozlišené na P (pravý) a L (levý). 

Žáci si ve dvojicích přehazují míč. Ten, který chytá míč vpravo, 

dobně vlevo. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 2 

V této učební jednotce pokračuje rozvoj pohybového vyjadřování za-

měřeného na náčiní, jímž je míč.; cílem navržených cvičení zůstává 

usnadnění postupného přizpůsobování a navykání dítěte na dovednosti 

spojené s jeho ovládáním. Zvláštní pozornost je v této hodině věnována 

musí při zachycení zaujmout postoj s pravou nohou 
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fázi chycení míče, která představuje stěžejní bod procesu učení ve vzta-

hu dítě - míč. 

CÍL: Kontrola ovládání míče. 

CVIČENÍ: 

> Všechny děti pochodují v kruhu kolem tělocvičny se svým míčem a 

odbíjí míč do země střádavě pravou nebo levou rukou. ( Pozor! Ne 

basketbalový dribling.) Totéž pak provádějí v bočním pohybu, 

odbíjejí přitom míč před sebou nejprve oběma, potom jednou 

rukou; pokud jdou vpravo - ovládají míč levou rukou a naopak. 

> Děti za pochodu odbíjejí míč jednou rukou. Na znamení učitele za-

ujmou postoje trpaslíka. Ihned po tomto snížení udeří silou míčem 

do země, aby se zvýšil jeho odskok a v postoji obrů (co nejvíce se 

vytáhnou vzhůru) jej chytají. Cvičení se opakuje asi desetkrát. 

> Toto cvičení je opakováno v bočním pohybu. Tentokrát nebude od-

bíjení míče před, ale stranou od těla. Opakujeme 5 krát vpravo, 5 

krát vlevo. 

CÍL: Startovní reakce a rychlost 

CVIČENÍ: 

> V sérii cvičení budou děti co nejrychleji vybíhat k předem z jedné 

čáry přes hřiště k čáře druhé, avšak z různých startovních postojů: ) 

1. Startovní poloha: Leh na břiše, ruce na zemi, nohy nataže-

ny. Na znamení vztyk do střehu s rukama roztaženýma, nej-

prve s vykročením pravé nohy. Následně totéž s vykročením 

levé. 

2. Startovní poloha: Leh na břiše, vzepřít se na rukou 

k dosažení startovního postoje a vyskočit z obou nohou 

současně. 

3. Startovní poloha: Děti leží zcela nataženy na zádech. Na 

znamení pokrčí nohy, přitáhnou paty k hýždím a zvednou tě-

lo vpřed. 
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4. Startovní polohy: Leh na levém nebo pravém boku. Za po-

moci vzepření na rukou děti na znamení vystartují. 

CÍL: Rozvoj přesnosti hodu a posílení schopnosti chytit míč. 

CVIČENÍ: 

> Toto cvičení probíhá ve třech fázích. Dítě přehodí míč přes síť, 

podběhne ji a po jednom odskoku míče opět chytí. Dětem je třeba 

vysvětlit souvislost mezi pečlivým přehozením a mírou obtížnosti 

jeho chycení. 

> Obdobně můžeme použít cvičení, kdy dítě přehazuje míč zády 

k síti a vybíhá za ním po obratu. Stejně může žák chytit míč po ob-

ratu, tedy čelem k síti. Děti se při chytání také mohou obracet 

k určitým bodům tělocvičny. 

> Jiné vhodné cvičení je následující: pomocí křídy nebo barevné le-

pící pásky rozdělíme hřiště na 4 sektory. Před přehozením míče 

přes síť označí dítě cílový prostor. Potom dobíhá míč jako 

v předchozích cvičeních. Jindy dá pokyn o cílu hodu sám učitel. 

Zprvu použijeme hod obouruč spodem, později použijeme nároč-

nější hod vrchem. 

> Ke stejným cvičením můžeme připojit postoj „trpaslíka", tj. postoj se 

sníženým těžištěm v okamžiku chycení spolu s natočením různými 

směry. 
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DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č.3 

Třetí vyučovací jednotka je zaměřena na koordinační cvičení pro trup, 

horní a dolní končetiny. 

CÍL: Cvičení pro koordinaci trupu, horních a dolních končetin. 

CVIČENÍ: 

> Při tomto cvičení mají děti ruce v bok, zvedají střídavě ohnutou 

pravou a levou nohu a tlačí současně do opačné nohy, která 

zůstává na zemi. 

> V následující obměně cvičení zůstává poloha (pohyby) nohou 

stejná; děti ale zvedají paži opačnou stojné noze vzhůru a 

současně, po odrazu z ní, vyskakují. 

> Obdobné cvičení, provedené však oběma pažemi, které provádějí 

celý boční kruh. 

> Každý žák má míč, který si sám ve stoji předává: 

• v předklonu z levé ruky do pravé kolem nohou (osmička) 

• kolem boků 

• kolem krku 

> Děti jsou seřazeny ve dvojicích proti sobě, každá 

dvojice s jedním míčem (vzdálenost dvojic asi 6 m). 

Hráč A hodí míč hráči B, nejprve dvěma rukama 

spodem, potom jedenkrát pravou, jedenkrát levou. 

Cvičení je rozčleněno na různé hody míče: 

- krátký vpřed 

- dlouhý vpřed 

- vpravo 

- vlevo 

Hráč B nesmí míč pustit na zem. Totéž cvičení opakujeme v postoji 

„trpaslíka". Když je míč vpravo, B musí nakročit pravou nohou a naopak. 
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Je důležité upozornit děti, že mohou odhadnout směr letu míče z polohy 

rukou partnerů a mohou předvídat dráhu jeho letu. 

> V tomto cvičení se mění startovní poloha dítěte, který má zachytit ( 

hozený míč. Pokusí se o jeho zachycení ze startovní symetrické 

polohy trpaslíka, v okamžiku jeho chycení imituje opět trpaslíka, ale 

tentokrát v pozici asymetrické, adekvátně podle směru letu míče. 

> Stoj před stěnou ve vzdálenosti cca 3 m - přihrávky obouruč vrchem 

o stěnu, cvičenec si postupně kleká (sedá) a vstává za současného 

přihrávání. 

CÍL: Nyní se dostáváme k počátkům nácviku jednoho ze základních 

způsobů odbíjení: vrchního odbití obouruč. 

Série průpravných cvičení k tomuto způsobu odbíjení míče umožní dětem 

navázat na pohybové dovednosti dolních končetin při zvládání nových 

specifických informací, týkajících se horních částí těla. 

CVIČENÍ: Tato cvičení jsou opakována s náležitou pozorností na správné 

položení prstů na míč. 

> Žáci odbíjejí míč do země se zvláštní pozorností, která je věnována 

prstům. Používají bříška prstů a pružnost celých natažených prstů. 

> Děti stojí u stěny po které válí míč prsty nahoru a poté zpět. Prsty 

jsou mírně napnuté, roztažené tak, aby vytvářely obrácené srdce. 

Při pohybu dolů získávají děti cit pro položení prstů na míči při 

odbíjení. 

> Poloha prstů je stejná, ale paže jsou napjaté! 

> Hráči vyhazují míč z volejbalového košíku 1,5 m až 2 m nad sebe a 

do košíku míč opět chytají. 

> Při následném cvičení stojí děti opět u stěny o kterou zkouší míč 

odbíjet obouruč vrchem. Při odbíjení je nutné stále kontrolovat 

polohu paží a rukou. 
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DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 4 

Poté, co si děti získaly určitý stupeň dovedností ovládat míč při odbíje-

ní na zeď, mohou začít provádět totéž cvičení v polovysokém postoji ( 

s lehce pokrčenými dolními končetinami). 

CVIČENÍ: 

> Hráči stojí na místě a opakovaně provádějí pohyb při odbití 

obouruč vrchem. Učitel dbá na to, aby pohyb vycházel 

z pokrčených nohou a kolenou. 
/ 

> Žáci pochodují v kruhu s odstupem 1 - 2 m a sledují učitele, sto-

jícího uprostřed ve středu. Na jeho znamení zastaví pochod a 

zaujmou střehový postoj pro vrchní odbití. 

> Dětí poklusávají kolem tělocvičny. Na zapískání učitele se zasta-

ví a současně zaujmou střehové postavení pro odbití obouruč 

vrchem. Následně se mohou při zapískání ještě pootočit o 90° 

stupňů čelem do kruhu či čelem z kruhu. 

> Při tomto cvičení stojí žáci 1 - 2 metry od stěny - každý má míč, 

který vyhazuje z volejbalového košíku na zeď a následně míč 

chytá zpět. Důraz v tomto cvičení je kladen na správný pohyb 

nohou vycházející z pokrčených nohou v kolenou. 

> Při samotném odbíjení na zeď pak postupně mění postoj - pře-

cházejí až do postoje trpaslíka a vracejí se zpátky do středně vy-

sokého postoje. 

> V další obměně cvičení jsou nohy v asymetrickém postoji a děti 

mění polohu nohou po každém odbití ( střídavě pravá nebo levá 

vpředu ). 

Učitel dle svého uvážení zvětšuje vzdálenost hráčů od stěny. Pokud 

nemá k dispozici vhodnou stěnu, použije pro toto cvičení svůj vlastní 

spodní nadhoz obouruč. V okamžiku kdy zjistí, že děti zvládly toto odbití 
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technicky dobře, může je nechat cvičit samotné ve dvojicích, a to tak, že 

jeden nadhazuje, druhý odbíjí, nebo později - odbíjejí oba. 

> Další cvičení provádíme ve dvojicích: hráč A nadhazuje míč spolu-

hráči B, jednou blíže, jednou dále až za spoluhráče. Hráč B jednou 

vybíhá ze svého původního postavení vpřed, odbije a vrací se zpět 

na své místo, podruhé plní obdobný úkol po pohybu vzad - couvá-

ní. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 5 

Tato jednotka je věnována „bagru", tedy spodnímu odbití obouruč. Ra-

dy, které děti obdrží, vycházejí z polohy nohou pro vrchní odbití, kterou 

poznaly a zvládly již v předchozích hodinách. 

Při bagru zaujímají paže jinou polohu než při vrchním odbití obouruč: 

musí být důsledně vytaženy před tělo s předloktími přitisknutými k sobě a 

vytočenými nahoru. Ruce musí být u sebe a předloktí vytvořit odrazovou 

plochu pro míč. 

CÍL: Průpravná cvičení pro bagr (odbití obouruč spodem). 

CVIČENÍ: 

> Každý žák má míč, který nadhazuje nad sebe. Při chytání se snaží 

mít paže napjaté v loktech. 

> Totéž cvičení, pouze děti stojí proti sobě ve dvojicích a házejí si 

míč. Při chytání se snaží mít paže napjaté v loktech. Nejprve je cvi-

čení prováděno na kratší vzdálenosti', postupně se děti od sebei 

oddalují. 

> Každé dítě má míč, se kterým cvičí. Vždy po vyhození míče nad 

hlavu, naznačí bagr a míč znovu chytí. 
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> V dalším cvičení - místo chytání - nechá dítě spadnout nadhozený 

míč na zem a po jeho odskoku jej lehce odbije bagrem. 

> Následně se každé z dětí snaží o maximální počet následných od-

bití bagrem bez přerušení. 

> Toto cvičení se provádí u stěny. Každý žák má míč a procvičuje 

odbití obouruč spodem proti stěně. Nejprve odehraje míč po před-

chozím dopadu na zem, posléze odbíjí míč bez jeho předchozího 

dopadu. 

> Jeden žák hází míč obouruč zdola s pažemi napnutými a aktivním 

zapojením rukou. Spolužák odpovídá bagrem se snahou vrátit míč 

do rukou partnera. Ten zachytí míč až blízko u země s hlubokým 

pokrčenímiv kolenou. 

Důležité je připomínat dětem, že paže musí zůstávat rovnoběžně se 
zemí. 

Ve všech těchto cvičeních, v nichž se děti snaží získat kontrolu míče 

při odbíjení bagrem, je třeba jim připomínat, že správné provedení tohoto 

způsobu odbití nezávisí pouze na horních končetinách, ale i na jejich ko-

ordinaci s končetinami dolními, stejně jako při vrchním odbití. Za tím úče-

lem se může učitel vrátit k poloze trpaslíka jako k názorné pomůcce. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 6 

Šestá vyučovací jednotka je zaměřena na individuální upevňování kon-

troly míče v nejrůznějších cvičeních. 

CÍL: Zdokonalování techniky odbíjení obouruč vrchem prsty a bagrem. 

CVIČENÍ: Opakování jednotlivých cvičení pro odbíjení obouruč vrchem 

prsty ze čtvrté vyučovací hodiny a pro odbití obouruč spodem -

b a g r - z hodiny páté. 
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> Po zopakování jednotlivých cvičení z minulých hodin, zařadíme 

následující cvičení. 

> Vrchní odbíjení ve dvojicích. Hráči střídají odbití technikou vrch-

ního a spodního odbití. 

V průběhu předcházejícího cvičení (žáci se průběžně vystřídají) může 

učitel zařadit jednoduchou herní fázi. 

> Hra ve dvojicích. Děti stojí v protějších (síť mezi nimi) polích hřiš-

tě. Smysl cvičení spočívá v obraně prostoru a v násobném opa-

kování tohoto pohybu. Při odehrání míče přes síť má každý hráč 

dva dotyky, jeden prsty, druhý bagrem. Nevylučuje se ani přímé 

odbití míče přes síť. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 7 

CÍL: Uvedení techniky podání pro minivolejbal. 

CVIČENÍ: 

Děti stojí v zástupu na jedné straně hřiště a postupně jedno po druhém 

zkouší podání pohybem, který je vhodný pro minivolejbal. 

Učitel ukáže správný postoj, jenž mají při podání zaujmout: 

(Popis pro praváky.) Míč je držen v levé ruce, levá noha je nakročena 

vpřed, váha těla je rozložena na obou nohách. Špičky nohou směřují ve 

směru podání. Úderová paže je natažena dolů. Následně se úderová pa-

že napřáhne vzad, potom švihne kývavým pohybem vpřed, udeří do mí-

če, který je těsně před tím uvolněn (či nadhozen) levou rukou. Míč nesmí 

být nadhozen příliš vysoko ani upadnout na zem. 

> Odbití si nejprve všichni žáci procvičí u stěny. Učitel průběžně 

opravuje chyby. 

Jakmile učitel uzná, že děti zvládly technicky podání, může přistoupit 

k dalšímu cvičení. 
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Na jedné straně hřiště nakreslí učitel na podlahu kruhy jako cíle, do 

kterých se žáci budou snažit trefovat. 

Děti stojí za koncovou čarou zmenšeného hřiště pro minivolejbal a snaží 

se trefovat, do různých částí hřiště označeného kruhy, za sítí. 

Učitel neustále kontroluje techniku a provedení podání. 

> Při dalším cvičení jsou žáci seřazeni na koncové čáře hřiště. 

Postupně jeden za druhým odehrávají (podávají) míč přes síť. Po 

odehrání svého podání vybíhají a podbíhají síť a snaží se míč 

chytit po jednom odskoku. 

CÍL: Soutěž v podání na cíl: na různé cíle, různé umístění na hřišti a 

s různou bodovou hodnotou za zásah. 

> Hráči mají stanovený počet pokusů. Každá část hřiště má svoji 

bodovou hodnotu. Každý žák si sčítá body. Vítězí ten, kdo dosáhne 

nejvyššího počtu bodů. 

> Učitel namaluje kruh do středu hřiště a umístí do něho jednoho 

žáka. Ostatní děti postupně podávají se snahou zasáhnout cíl 

(území ve středu kruhu), který však „obránce" brání pomocí odbití 

obouruč spodem, tedy jako při příjmu podání bagrem. 

> Ve středovém kruhu se žáci mohou postupně prostřídat. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 8 

Poslední osmá vyučovací jednotka je ukázkou toho, jak lze pohybové 

dovednosti plně a setrvale propojovat se základními pohybovými strukturami 

(herními činnostmi jednotlivce pro minivolejbal). 

V první části jde o snahu zlepšit především individuální úroveň 

pohyblivosti bez míče a s míčem a následně v druhé části přejít na rozvíjení 

kolektivních forem hry, jednoduchých a komplexnějších; přitom ale stále 
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opakovat předchozí etapy nácviku (postoje, přemístění, a to s míčem i 

bez něho ). 

CÍL: Stabilizace postojů, fáze pohybů při chytání, resp. Kontaktů s míčem 

a změn směru letu míče. 

CVIČENÍ: Učitel nyní může rozvíjet sérii cvičení, která jsou postavena na 

souvislosti pohybů a ovládání míče. V následujících cvičeních 

uvádím několik příkladů tohoto druhu. 

> Děti napodobují slona a soutěží ve štafetě (člunkový běh). Míč 

před sebou strkají hlavou. 

> V trojici hrajeme hru na „hoblovačku". Žák uprostřed napodobuje 

hoblovačku (dělá střídavě sed-leh) tak, aby ostatním dvěma spo-

lužákům umožnil kutálet míč za jeho zády (při sedu). 

CÍL: Odhad místa styku s míčem. 

CVIČENÍ: 

> K tomuto cvičení použijeme tenisových míčků a pytlíků 

(např.igelitových). Děti vytvoří dvojice, v každé dvojici míček a 

pytlík. Žáci stojí proti sobě - jeden má míček a hází jej směrem 

k protihráči. Ten se snaží míček po odrazu od země zachytit do 

sáčku. Po několika pokusech si role vymění. 

> Žáci provádějí totéž cvičení s použitím nízkého postoje (postoj 

trpaslíka) v okamžiku zachycení míčku. 

> Po zvládnutí úkolu mohou žáci házet míčky spodem bez dopadu 

na zem. 

> Cvičení ve dvojicích. Hráč A hází míč oběma rukama spodem na 

hráče B, který jej musí chytit oběma rukama nad hlavou a vrátit 

zpět odrazem od země na hráče A. Ten ho v postoji trpaslíka 

zpracovává po odrazu ze země bagrem. 
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HERNÍ FÁZE: Navrhuji hru inspirovanou základy minivolejbalu 

> Hřiště rozděleno na dvě poloviny. Na každé polovině stojí proti 

sobě tři a tři hráči mezi nimiž je natažena síť. Hráči na jedné 

straně postupně jeden po druhém podávají a rotují v postavení, 

zatímco soupeři se snaží odehrát míč přes síť zpět. Družstvo, 

které se dotkne míče, ale nepodaří se mu odehrát míč, má trest-

ný bod. Trestné body se také počítají pokud někdo zkazí podání. 

Po určitém počtu míčů na podání se role družstev vymění. 

> Rozmístění hráčů na hřišti stejné jako při předchozím cvičení. 

Hra spočívá v rychlém získávání míčů, které padají do vlastního 

pole a v jejich přehrávání do opačného pole pomocí různých 

úderů. Vítězí družstvo, které má ve svém poli méně míčů ve sta-

noveném okamžiku ukončení hry. 
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6.2 PLÁN PRO VÝUKU VOLEJBALU V 7. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 1 

Ačkoli základní techniky herních činností jednotlivce (odbití obouruč 

vrchem, odbití obouruč spodem) byly náplní šestého ročníku, je nezbytné 

opětovné vysvětlení a ukázka těchto technik. 

CÍL: Vysvětlení a ukázka techniky odbití obouruč vrchem včetně 

volejbalového střehu. Nácvik odbití obouruč nad sebe a před sebe. 

CVIČENÍ: 

> Hráči na povel učitele opakovaně zaujímají volejbalový střeh, 

nejdříve střední, potom nízký. 

> Žáci stojí na místě a opakovaně provádí pohyb při odbití vrchem 

bez míče. Učitel na to, aby pohyb vycházel z pokrčených nohou 

v kolenou. 

> Hráči přikládají ruce na tvořící tzv. volejbalový košíček na míč, 

který leží před nimi na zemi a zvedají míč mírně nad čelo. Sami si 

kontrolují správnou polohu prstů na míči. 

> Každý žák má svůj míč, který vyhazuje z volejbalového košíčku asi 

1 , 5 - 2 metr nad sebe a opět ho chytá zpět. Učitel dbá na správnou 

práci nohou - snížení těžiště pokrčením nohou v kolenou a jejich 

postupné napínání. 

> Žáci si odbíjejí míč nad sebe po odrazu ze země. Po každém odbití 

se snaží ustoupit přibližně o 1 metr vzad a opět se vrátit pod odbitý 

míč. Výška nadhozu míče přibližně 2 metry. 
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PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO DVOJICE: 

> Hráči jsou čelem k sobě, jeden z hráčů hodí míč kolmo na zem a 

odbíjí ho po jeho odskoku na spoluhráče, který míč chytá. Výměna. 

> Jeden z žáků odbíjí míč po vlastním nadhozu, spoluhráč jej chytá 

po dopadu na zem. 

> Jeden z hráčů dvojice si nadhodí míč nad sebe a odbije ho před 

sebe spoluhráči. Ten míč chytá do košíčku, nadhazuje nad sebe a 

opět odbíjí. 

Učitel sleduje provedení a opravuje chyby jednotlivých žáků. Doporučuji 

nepoužívat hodnocení „Dobře" nebo „Špatně", ale říkat žákům konkrétně, 

v čem se dopustili chyby a co provedli dobře. Učitel nesmí zapomínat, že 

kladná informace je pro hráče motivující. 

Pozn.: 

Při nácviku odbití obouruč vrchem je nejvhodnější používat cvičení ve 

dvojicích a trojicích, která umožňují častý kontaktu hráčů s míčem. Jiných 

organizačních forem -zástupů, řad, kruhů používáme v případě, nemáme-li 

dostatek míčů nebo prostoru, ve kterém nácvik provádíme. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 2 

CÍL: Vysvětlení techniky odbití obouruč spodem (bagr). 

Učitel kromě vysvětlení techniky úderu nesmí zapomenout na ukázku 

odbití a připomenutí, že výchozí poloha pro bagr je nízký volejbalový střeh. 

CVIČENÍ: 

> Každý žák má míč, který si nadhodí nad sebe - provede nízký 

volejbalový střeh a míč opět chytí. 

> Další cvičení je totožné s předchozím, avšak po nadhozu hráč 

zaujme volejbalový střeh - odbije míč bagrem - chytí. 
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> Každý žák míč, po vlastním nadhozu odbíjí míč bagrem nad se-

be, nechá ho spadnout na zem a odbíjí opět až po odrazu míče 

od země. 

> Po vlastním nadhozu míče se žák snaží o co největší počet odbi-

tí bagrem nad sebe. 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO DVOJICE (TROJICE): 

> Hráči stojí proti sobě s odstupem přibližně 3 metry. Jeden 

z hráčů hází míč spodním obloukem na protihráče, aby jej mohl 

zachytit ve výši kolen s nataženýma rukama. 

> Dva hráči stojí proti sobě. Po vlastním nadhozu jednoho z hráčů 

odbíjí míč bagrem na spoluhráče, který jej odehraje také bag-

rem, ale až po dopadu na zem. První míč chytá a cvičení opaku-

je. Výměna. 

> Cvičení stejné jako předchozí, změna pouze v tom, že míč žáci 

nechytají, ale oba po dopadu na zem odbíjí na protihráče. 

> Dva hráči stojí na stejné úrovni proti třetímu hráči, vzdálenému 3 

- 4 metry. Ten nadhazuje míč obouruč spodem středním oblou-

kem do výše kolen spoluhráčů. Ti míč vracejí odbitím obouruč 

spodem. 

> Dvojice. Žáci stojí proti sobě ve vzdálenosti přibližně 3 metr 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 3 

CÍL: Cílem třetí vyučovací hodiny je pokračování v nácviku odbití obou-

ruč vrchem a odbití obouruč spodem prostřednictvím nejrůznějších 

průpravných cvičení. 

CVIČENÍ: 

odbíjí bagrem bez dopadu na zem. 
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> Každý žák má míč, který odbíjí obouruč vrchem na místě nad 

sebe. Snaží se o střídání nízkých a vysokých odbití. 

> Totéž cvičení, ale míč je odbíjen obouruč spodem. 

> Cvičení jako předchozí, hráči střídají odbití obouruč vrchem a 

spodem. 

> Hráči opět odbíjejí míč nad sebe, ale snaží se být v pohybu při 

střídání odbití vpřed, vzad a do stran. 

Učitel dbá na správné provedení a pohyb žáků. Upozorňuje na kon-

krétní chyby jednotlivých hráčů. 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO DVOJICE (TROJICE): 

> Dvojice hráčů stojí proti sobě ve vzdálenosti 7 - 8 metrů od sebe 

a odbíjí míč obouruč vrchem po předchozím dopadu na zem. 

Snaží se, aby míč dopadl do poloviny vzdálenosti hráčů, výška 

míče v nejvyšším bodě je přibližně 3 metry. 

> Dvojice hráčů stojí ve vzdálenosti 3 - 4 metry od sebe. Míč odbíjí 

střídavě obouruč vrchem a spodem již bez dopadu na zem. 

> Dva hráči stojí za sebou, třetí naproti nim ve vzdálenosti 5 - 7 

metrů. Cvičení zahajuje první z dvojice hráčů, který odbije na tře-

tího a běží na jeho místo.Třetí vrací zpět na druhému hráči a 

opět běží na jeho místo. Cvičení je možné provádět odbitím 

obouruč vrchem, spodem nebo kombinací obou úderů. 

> Trojice. Hráči stojí v jedné rovině ve vzdálenosti 3 metry od se-

be. Krajní hráč odbije míč na středního, ten hraje nad sebe, otáčí 

se a odbíjí na druhého krajního. Střední hráč tedy stojí při odbití 

vždy čelem ke krajnímu. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 4 

CÍL: Utkání 2 - 2 nebo 3 - 3 
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Do čtvrté vyučovací hodiny doporučuji zařadit zjednodušenou hru dva 

na dva nebo tři na tři na zmenšené hřiště. 

Na rozehrání žáků navrhuji použít vybraná cvičení z minulých hodin 

(dle možností žáků). 

Pokud se hodiny účastní větší počet žáků, rozdělí je učitel na dvě sku-

piny, které se v polovině hodiny vystřídají. Skupina, která se zrovna neú-

častní utkání, zdokonaluje v zadních částech hřiště herní činnosti jednot-

livce (odbití obouruč vrchem a spodem). 

Učitel vysvětlí postavení hráčů na hřišti a stanoví základní (zjednodu-

šená) pravidla hry. (snaha dopravit míč do pole soupeře; max. tři dotyky 

hráčů na jedné straně hřiště; způsob točení hráčů na hříšti atd.) 

Jako podání doporučuji použít odbití obouruč vrchem. V postavení 3 -

3 mohou při příjmu stát všichni hráči v řadě. V průběhu hry se však střed-

ní hráč přesune k síti. 

Postavení hráčů při hře 2 - 2 Postavení hráčů při hře 3 - 3 

< • 
3m 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 5 

CÍL: Pátá vyučovací hodina je zaměřena na speciální průpravná cvičení 

odbití obouruč vrchem po pohybu a vysvětlení techniky spodního 

podání. 

CVIČENÍ: 
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> Dvojice hráčů. Jeden nadhazuje míč před, stranou nebo za dru-

hého hráče. Ten se k míči rychle přesunuje a chytá jej do volej-

balového košíku. 

> Jeden hráč odbíjí střídavě kratší a delší míče, druhý vybíhá 

vpřed a vzad a co nejpřesněji je odbíjí zpět. 

> Jeden hráč odbíjí míč pravidelně doleva a doprava, druhý hráč 

vybíhá do strany a míč přesně odbíjí zpět. 

U těchto cvičení hraje důležitou roli výška, směr i délka nadhozu a od-

bití. Toto vše musí být takové, aby byl umožněn včasný přesun hráče pod 

míč. 

> Hráči si odbíjejí a střídavě se přibližují a vzdalují. Při cvičení je 

nutné, aby jeden z hráčů slovem či gestem řídil přibližování a 

vzdalování. 

CÍL: Vysvětlení techniky spodního podání. 

Učitel předvede ukázku správné techniky včetně výkladu. 

CVIČENÍ: 

> Hráč opakovaně provádí pohyb při podání bez míče. 

> Hráč drží míč v levé (pravé) ruce a pravou (levou) paží provádí 

nápřah, švihá vpřed a pouze přikládá dlaň na míč. 

> Dvojice hráčů stojí ve vzdálenosti 5 metrů od sebe. Jeden hráč 

odbíjí míč jednoruč spodem po vlastním nadhozu, druhý ho chy-

tá a odbíjí stejným způsobem. Dbáme na to, aby míč létal vyš-

ším obloukem. Vzdálenost hráčů se postupně zvětšuje. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 6 

CÍL: Herní cvičení pro nácvik spodního podání. Utkání 2 - 2 nebo 3 - 3 . 

CVIČENÍ: 
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> Zdokonalování odbití obouruč vrchem a spodem odbíjením ve 

dvojicích. Důraz na pohyb žáků k míči a správnou techniku odbi-

tí. 

HERNÍ CVIČENÍ PRO NÁCVIK SPODNÍHO PODÁNÍ: 

> Hráči stojí na hřišti ve dvou řadách rovnoběžně se sítí ve vzdá-

lenosti 3 metry od ní. Provádějí spodní podání přes síť, která je 

snížena na výšku 210 -220 cm. Cvičení zahajují na signál učitele 

píšťalkou hráči jedné řady. Hráči druhé řady míč chytají a sami 

pak po následujícím signálu učitele provádějí podání. Řady se 

postupně vzdalují od sítě, až se podává za koncovou čarou hřiš-

tě, ale vždy až po signálu učitele. 

> Hráči stojí za koncovou čárou hřiště a provádějí podání do vy-

mezeného místa (např. polovina hřiště) 

> Hráči provádějí podání ze zóny podání a snaží se umístit míč do 

určitého prostoru v soupeřově poli - vpřed, vzad, vpravo, vlevo 

nebo do určené zóny. Pro větší intenzitu je vhodné, aby podání 

prováděli současně dva hráči. 

CÍL: Utkání 2 - 2 nebo 3 - 3 s použitím spodního podání. Utkání je or-

ganizováno stejně jako ve 4. vyučovací hodině. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 7 

CÍL: Tato vyučovací hodina je zaměřena na upevňování správné tech-

niky a zpřesňování přihrávek a nahrávek odbitím obouruč vrchem, 

odbitím obouruč spodem a upřesňování spodního podání. 

Příjem podání. 

CVIČENÍ: 

90 



> Dvojice hráčů stojí ve vzdálenosti 3 - 4 metry od sebe. Míč odbíjí 

střídavě obouruč vrchem a spodem. 

> Trojice. Hráči stojí v jedné rovině ve vzdálenosti 3 metry od se-

be. Krajní hráč odbije míč na středního, ten hraje nad sebe, otáčí 

se a odbíjí na druhého krajního. Střední hráč tedy stojí při odbití 

vždy čelem ke krajnímu. 

> Dva hráči stojí za sebou, třetí naproti nim ve vzdálenosti 5 - 7 

metrů. Cvičení zahajuje první z dvojice hráčů, který odbije na tře-

tího a běží na jeho místo.Třetí vrací zpět na druhému hráči a 

opět běží na jeho místo. Cvičení je možné provádět odbitím 

obouruč vrchem, spodem nebo kombinací obou úderů. 

> Čtyři hráči se postaví do trojúhelníku tak, že v jednom vrcholu 

jsou dva hráči za sebou. První z této dvojice má míč, odbije ho 

některému z hráčů v dalších rozích trojúhelníku a běží na jeho 

místo. Každý další hráč pak po odbití běží na místo, kam míč 

odbil. Další možnou variantou je větší počet hráčů, případně po-

užití dvou míčů najednou. 

> Hráči utvoří kruh v jehož středu se nachází jeden z nich. Tento 

hráč postupně odbíjí míč všem hráčům a ti mu jej odbíjí zpět. 

CÍL: Procvičování spodního podání a příjmu podání. 

CVIČENÍ: 

> Nejprve stojí hráči ve dvojicích 7 - 8 metrů od sebe. Jeden hráč 

má míč a podává na spoluhráče. Snaží se na něho míč umístit 

co nejpřesněji. Protější hráč vybíhá k letícímu míči, zaujímá stře-

hové postavení a odbíjí míč nad sebe bagrem. Poté míč chytí a 

role hráčů se vymění. 

> Dva hráči stojí za zadní čárou hřiště a provádějí současně 5 - 6 

podání ihned po sobě. Dbáme na no, aby rychlost opakování 

nebyla na úkor techniky provedení. Cvičení je vhodné pro upev-
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nění pohybového návyku při podání. Na druhé straně hřiště jsou 

rozmístěni hráči, kteří se snaží podání odbít obouruč spodem, ostatní 

podávají míče hráčům podávajícím. Po určeném množství podání se 

žáci pravidelně střídají s ostatními. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 8 - 1 0 

CÍL: Poslední tří hodiny v sedmém ročníku vymezuji na soutěžní utkání 2 

- 2 nebo 3 - 3 . 

Žáci či učitel utvoří družstva a v průběhu dvou vyučovacích hodin sehrají 

utkání každý s každým, (učitel dle počtu žáků určí, zda se bude hrát do 

určitého počtu bodů nebo zda stanoví časový limit na každou hru). 

Organizace utkání je shodná jako v učební jednotce číslo 6, s použitím 

všech dosud probraných herních činností jednotlivce (odbití obouruč 

vrchem, odbití obouruč spodem a spodního podání). 

Navrhuji, aby učitel vytvořil přehlednou tabulka, do které pak bude 

výsledky jednotlivých utkání zaznamenávat a umístil ji na viditelné místo, 

aby se žáci mohli průběžně informovat o svých výsledcích. 

Nechávám na zvážení učitele, zda budou nehrající žáci povzbuzovat své 

spolužáky při utkání nebo zda se tito žáci budou věnovat osvojování herních 

činností ve volných prostorách tělocvičny. 
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6.3 PLÁN PRO VÝUKU VOLEJBALU V 8. ROČNÍKU ZÁKLAD-

NÍ ŠKOLY 

Náplní výuky volejbalu v osmém ročníku je opakování a zdokonalování 

technik odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem a spodního podá-

ní. Dále je výuka zaměřena na nácvik vrchního podání, útočného úderu, 

herního systému a s ním související hry šest na šest. Stejně jako 

v předešlých ročnících na závěr každé vyučovací hodiny doporučuji zařa-

dit kompenzační cvičení. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 1 

CÍL: Rozvíjení dovednosti odbíjení a ovládání míče. 

CVIČENÍ: 

> Dvojice žáků stojí proti sobě ve vzdálenosti 3 - 4 metry. Hráči si 

odbíjejí míč obouruč vrchem. 

> Totéž cvičení, avšak každý z hráčů odbíjí míč nejprve nad sebe 

a potom na spoluhráče. 

> Dvojice hráčů odbíjí míč střídavě odbití obouruč vrchem a spo-

dem. 

> Hráči odbíjejí mezi sebou střídavě nižším a vyšším obloučkem. 

> Dvojice. Hráč A po vlastním nadhozu provede odbití obouruč vr-

chem k hráči B, který odbije míč bagrem nad sebe a poté odbije 

míč obouruč vrchem zpět k hráči A. Ten provede odbití bagrem 

nad sebe a odbitím obouruč vrchem opět vrací míč hráči B. 

CIL: Zvýšení dovednosti odbíjení po pohybu, určování postavení při od-

bíjení. 

CVIČENÍ: 
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> Hráči pracují ve dvojicích na vzdálenost přibližně 6 metrů. Hráč 

A začíná cvičení odbitím míče k hráči B, potom běží vpřed, aby 

mohl odbít krátký míč přímo před hráčem B. Hráč A odehraje 

míč hráči B a vrací se zpět do výchozího postavení. Jakmile se 

hráč A vrátí do výchozího postavení, hráč B odbije dlouhý míč 

k hráči A a cvičení se opakuje. 

> Po určitém počtu opakování si hráči role vymění. Je třeba, aby 

hráči krátké míče odbíjeli vysoko, aby se jejich spoluhráči stíhali 

vracet. 

CÍL: Rozvíjení základní dovednosti odbíjení a efektivity pohybu. 

CVIČENÍ: 

> Čtyři žáci zformují zástup. Pátý hráč A stojí proti zástupu ve 

vzdálenosti asi 3 metry. První hráč v zástupu odbíjí míč na proti-

hráče A a běží na jeho místo. Hráč A odbije míč na druhého (ny-

ní už prvního) hráče v zástupu a přebíhá na konec zástupu hrá-

čů. Tímto způsobem se hráči přemísťují (běžím tam, co odbíjím) 

v průběhu celého cvičení. Účelem cvičení je udržet míč co nejdé-

le ve vzduchu. 

> Po zvládnutí předchozího cvičení je možné zmenšit počet hráčů 

v zástupu na tři žáky a následně úkol provádějí pouze žáci tři. 

CÍL: Zdokonalování spodního podání. 

CVIČENÍ: 

> Žáci odbíjejí míč proti stěně ve vzdálenosti 3 metry. Provádění 

spodní podání proti stěně přibližně do výšky sítě. Vzdálenost od 

stěny postupně zvětšujeme. 

> Každá dvojice míč. Hráči stojí od sebe na vzdálenosti 4 metry a 

po vlastním nadhozu odbíjejí míč jednoruč spodem na druhého 

hráče. Ten míč chytá a provádí totéž. Vzdálenost hráčů postup-

ně zvětšujeme. 
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> Hráči podávají ve dvojicích přes sí't ve vzdálenosti 4 - 6 - 9 met-

rů. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 2 

CÍL: Vysvětlení techniky vrchního podání. Průpravná cvičení pro nácvik 

čelného vrchního podání. 

Hráči stojí v čelném stoji rozkročném, nohy v šíři ramen. Levá noha 

(u praváků) je mírně předsunuta. Každý hráč má míč, který si nadhazuje 

jednou nebo oběma rukama do výše 1 - 2 metry před pravé rameno. 

CÍL: Zvládání techniky vrchního podání. 

CVIČENÍ: 

> Hráči stojí přibližně 3 metry od stěny a po vlastním nadhozu po-

dávají míč do zdi tak, aby se odrazil nad čarou vyznačující výšku 

sítě. Vzdálenost hráčů od zdi se postupně zvětšuje. 

> Hráči stojí ve dvojicích proti sobě na vzdálenost 4 metrů. Jeden 

z hráčů odbíjí míč po vlastním nadhozu do země směrem na 

spoluhráče. Ten míč chytí a provádí totéž. 

> Dvojice hráčů ve vzdálenosti 5 - 8 metrů. První hráč opět odbíjí^' 

po vlastním nadhozu na protihráče. Tentokrát však již bez dopa-

du míče na zem. Druhý hráč míč chytá a provádí totéž. Žáci se 

snaží o co nejpřesnější odbití na spoluhráče. 

CÍL: Herní cvičení pro nácvik čelného vrchního podání 

CVIČENÍ: 

> Hráči stojí ve dvou řadách rovnoběžně se sítí v polovině hřiště a 

podávají přes síť. Cvičení zahajují na pokyn učitele hráči jedné 

řady s míčem, hráči druhé řady míč chytají a sami pak dle poky-

nů učitele provádějí podání zpět na hráče protější řady. Řady se 
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postupně vzdalují od sítě, až se podává z prostoru za koncovou 

čárou hřiště. 

> Dvě řady hráčů stojí za koncovou čarou hřiště, třetí řada za protější 

koncovou čarou. Hráči první řady provedou podání a běží za 

protější koncovou čáru. Hráči první řady provedou podání a běží za 

koncovou protější čáru. Hráči této řady míč chytí, také podávají a 

přebíhají hřiště. Každý hráč tedy po podání běží za koncovou čáru. 

Učitel musí řídit cvičení tak, aby všichni hráči jedné řady prováděli 

cvičení najednou. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 3 

CÍL: Rozvíjení dovedností odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, 

spodního podání a vrchního podání. Příjem podání. 

CVIČENÍ: 

> Dvojice hráčů stojí ve vzdálenosti 3 - 4 metry od sebe. Míč odbíjí 

střídavě obouruč vrchem a spodem. 

> Hráči odbíjí míč ve stoji, po odbití dělají dřep. 

> Hráči odbíjí míč ve stoji, po odbití míče se otočí kolem své osy. 

Střídají strany otáčení. 

> Hráči odbíjí míč ve stoji, po odbití provedou výskok - dřep - stoj. 

> Jeden hráč odbíjí míč v sedu, druhý ve stoji. Výměna. 

> Oba hráči odbíjí míč v sedu. 

> Trojice. Dva hráči stojí ve vzdálenosti 1 - 2 metry vedle sebe 

odbíjejí obouruč vrchem (každý svým míčem) na třetího, který je 

proti nim. Třetí jim míč střídavě vrací obouruč spodem. 

> Trojice. Hráči stojí v jedné rovině ve vzdálenosti 3 metry od sebe. 

Krajní hráč odbije míč na středního, ten hraje nad sebe, otáčí se a 

odbíjí na druhého krajního. Střední hráč tedy stojí při odbití vždy 

čelem ke krajnímu. 

í ? 
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Hráči provádějí podání spodem a snaží se umístit míč do vymezeného 

místa v soupeřově poli. (pro vymezení dopadu míčů doporučuji použít např. 

žíněnku, která umožňuje učiteli jednoduché přesunutí do jiné části hřiště). 

> Hráči stojí za koncovou čárou hřiště a provádějí podání do soupeřova 

pole, ve kterém jsou rozestavěni hráči, snažící se o příjem podání a 

následné rozehrání míče. 

> Předcházející cvičení doporučuji použít i při opakování a zpřesňování 

vrchního podání. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 4 

CÍL: Vysvětlení techniky útočného úderu (drajvu) ze země. 

> Hráč stojí v postoji s mírně předkročenou levou nohou (pravák). 

Úder do míče se provádí dlaňovou částí ruky - volně roztažené 

prsty obepínají míč v rovině ramene před tělem. Dbáme na to, aby 

paže byla v okamžiku úderu do míče natažena. Struktura pohybu 

paže při útočném úderu je totožná jako při vrchním čelném 

podání. Míč je nutno zasáhnout v dostatečné výšce před rovinou 

ramene a dokončit pohyb zápěstím. 

CÍL: Průpravná cvičení pro nácvik drajvu 

CVIČENÍ: 

> Dvojice hráčů stojí proti sobě ve vzdálenosti 4 - 6 metrů. Jeden 

z hráčů nadhazuje míč druhému hráči, který jej odbíjí jednoruč 

vrchem zpět. Míč při nadhozu musí mít dostatečnou délku a 

výšku, aby bylo umožněno odbít míč správnou technikou. Po 

určitém počtu opakování se role hráčů vymění. 

> Dvojice hráčů stojí vedle sebe na vzdálenost přibližně 3 metry 

proti zdi vzdálené 4 - 7 metrů Hráč stojící na pravé straně 

spoluhráče nadhazuje míč obouruč spodem mírně před něho. 

Ten odbíjí míč drajvem do země 1 metr před stěnu. Při 
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odbíjí míč drajvem do země 1 metr před stěnu. Při nadhozu 

musí míč letět středně vysokým obloukem před pravé rameno 

drajvujícího hráče. 

> Dvojice hráčů stojí u sítě. Jeden nahazuje míč obouruč spodem 

z pravé strany druhého žáka, který drajvuje míč přes síť. Pro 

úspěšný nácvik je nutné naučit hráče provádět přesný nadhoz 

spoluhráči. 

CÍL: Herní cvičení pro nácvik drajvu 

CVIČENÍ: 

> Na každé straně sítě v zóně III stojí jeden žák (nahrávač). Ostat-

ní hráči stojí v zástupech s míčem u levé postranní čáry (první 
i 

žák zástupu stojí přibližně na útočné čáře) nebo jsou rozptýleni / 

v protějším hřišti a očekávají míč. 

Prvý žák v zástupu rozehraje míč na nahrávače, který mu jej obouruč 

vrchem odbíjí k síti zpět. Rozehrávající žák drajvuje nahraný míč přes síť 

do pole soupeře. Hráč, který drajvoval se přesune do zóny III a vykonává 

roli nahrávače. (pokud se nahrávačům nedaří odbít míč na hráče drajvují- j 
/ -

čího, může se odbití obouruč vrchem nahradit nadhozem obouruč spo-

dem). 

> Stejné herní cvičení jako předchozí, avšak zástupy jsou umístě-

ny vpravo od nahrávačů. Drajvuje se z místa, ztv. přes ruku, míč 

přilétá hráči (pravákovi) z levé strany. 

> Opět stejné cvičení jako předchozí, ale drajvující hráči se snaží 

zasáhnout části soupeřova pole, které předem určil učitel. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č.5-7 

CÍL: V následujících třech učebních jednotkách doporučuji, aby učitel 

uspořádal turnaj dvojic nebo trojic s použitím všech, doposud pro-

braných HČJ (odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, 
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spodní podání, vrchní podání, drajv). Systém turnaje si zvolí sám 

podle místních podmínek (počet menších hřišť, počet hráčů a jejich 

hráčská úroveň). 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 8 

CÍL: Vysvětlení techniky odrazu s dvoukrokovým rozběhem. 

Hráč stojí lehce rozkročen, levá noha je poněkud před pravou. Spolu 

s mírným předklonem přenáší hmotnost těla na levou nohu. Provádí první 

krok pravou nohou vpřed. Vzápětí došlápne před levou nohou, patou při-

bližně na úrovni špičky pravé nohy. Odráží se obounož vzhůru, tzv. do-

kročným odrazem. Místo odrazu a dopadu nesmí být vzdáleno více než 

40 - 50 cm, aby hráč neskákal do dálky a nedotkl se sítě, případně ne-

přešlápl. 

CVIČENÍ: 

> Hráči po slovním vysvětlení a názorné ukázce provádějí odraz 

s dvoukrokovým rozběhem a paže při výskoku skončí ve vzpa-

žení. (nácvik bez míče) 

> Následné cvičení je shodné s předchozím, avšak paže i trup 

provádějí celý pohyb jako při drajvu. (cvičení opět provádíme bez 

míče) 

> Dvojice hráčů stojí asi 6 metrů od zdi. Jeden hráč stojí na vyvý-

šeném místě (např. švédská bedna) a drží míč. Druhý odbíjí míč 

ve výskoku po rozběhu. Míč by měl být držen v optimální výšce, 

odpovídající dosahu smečujícího hráče ve výskoku. Toto cvičení 

provádíme krátkou dobu, neboť při něm není zasahován letící 

míč. Právě odhad letícího míče je pro začínající hráče velmi ob-

tížný. 
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> Stejné cvičení jako předchozí, ale míč nadhazuje smečaři spolu-

hráč nebo učitel ze vzdálenosti přibližně 2 metry vpravo. 

CÍL: Herní cvičení pro nácvik útočného úderu. 

CVIČENÍ: 

> Hráči stojí v zástupu na levé postranní čáře hřiště a ve vzdále-

nosti tří metrů od sítě (na útočné čáře). Z dvoukrokového rozbě-

hu smečují míč držený nad sítí učitelem. 

> Hráč smečuje míč nahraný spoluhráčem či učitelem nad síť. 

Výška nahraného míče se může měnit. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 9 

Ve svém návrhu jsem doposud doporučovala hru 2 - 2 nebo 3 - 3 na 

zmenšené hřiště. Předpokládám, že žáci již ovládají základní dovednosti 

a orientaci na hřišti. Proto do následující hodiny v osmém ročníku dopo-

ručuji zařadit hru na hřiště volejbalové, tzn. 9 x 1 8 metrů. Při nácviku do-

vedností se žáci s těmito rozměry hřiště již několikrát v minulosti setkali 

(např. při nácviku podání) , avšak hru 6 - 6 do svého návrhu zařazuji až 

nyní. 

CÍL: Jako hlavní náplň této hodiny doporučuji seznámit žáky s herním 

systémem 6 - 6 . 

Pozn. 

U začínajících hráčů učitelé prosazuje názor, že všichni hráči by měli ( 

hrát vše. To znamená, že hráč, který je zrovna uprostřed v přední řadě, 

zaujímá roli nahrávače, je-li na levém či pravém kůlu, má funkci útočícího 

hráče, tzn. smečaře. Většina vyučujících argumentuje, že tato hra je pro 

žáky nejjednodušší. Domnívám se však, že realita je jiná. Začátečníci se 

při takovéto hře naopak dostávají do složité a náročné situace, ve které 

se musí naučit a zapamatovat si chování hráče na třech různých postech 
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v řadě přední a třech postech v řadě zadní. Výsledkem tedy je, že každý 

žák musí zvládat činnost na šesti rozdílných stanovištích, přičemž na 

každém z nich má jinou úlohu. Takové nároky jsou na začátečníky velmi 

vysoké. Učitel by si měl uvědomit, že takové učení hry je minimální, ne-

boť v jednom postavení provede každý žák velmi málo opakování speci-

fických přesunů a dovedností. 

Zavedením specializace hráčů již v počátcích hry se situace pro hráče 

zjednoduší na soubor činností v jednom postavení u sítě a na soubor čin-

ností postavení v zadní řadě. Z toho plyne větší četnost opakování herní-

ho chování v určeném postavení a rychlejší postup v učení tohoto herní-

ho chování. Aby byli žáci rozvíjeni komplexně, je třeba, aby učitel po urči-

té době (např. po 5-ti až 10-ti minutách) změnil specializaci hráčů, aby si 

mohli osvojit chování na postu jiném. 

CVIČENÍ: (hra) 

> Na začátek hlavní části hodiny doporučuji zařadit některá prů-

pravná cvičení z minulých hodin. 

> Zbylý čas navrhuji věnovat výkladu herního systému (způsobu 

točení se na hřišti a rozmístění hráčů) a následné hře. Tato hra 

by měla být řízena učitelem a nemělo by chybět její přerušování 

a upozorňování na chyby a seznámení hráčů s chováním a po-

hybem po hřišti v jednotlivých zónách hřiště a herních situacích. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 10 

Desátou vyučovací hodinu navrhuji využít pro upevňování techniky 

všech, již dříve, nacvičovaných dovedností a v neposlední řadě 

k procvičování a upevňování herního systému, doporučovaného v minulé 

hodiněr (každý žák na jednom postu v delším časovém úseku). Doporu-
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čuji seznámit žáky s herním systémem 4 - 2 a nacvičovat způsob přebí-

hání nahrávajících hráčů. 

Na začátek hlavní části hodiny doporučuji pro rozehrání hráčů použít 

některá vybraná cvičení z minulých hodin. Tato cvičení vybere učitel dle 

herní úrovně žáků. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 11 - 1 2 

Poslední dvě vyučovací hodiny v osmém ročníku vymezuji na sehrání 

turnaje třídy. Počet družstev určí učitel dle počtu hráčů (při menším počtu 

hráčů doporučuji utkání na zmenšené hřiště) a dále stanový časový limit 

či konečný počet bodů v setu. Pro větší motivaci hráčů je možné vyhlásit 

soutěž např. o nejlepšího hráče. 

Pokud učitel nechá tvorbu družstev na žácích, měl by je upozornit na 

snahu vytvořit družstva přibližně stejně herně vyrovnaná, aby nedošlo 

k vytvoření družstev velmi slabých na jedné straně a na straně druhé 

velmi silných. V takovém případě by hra byla jednoznačná a málo motivu-

jící. 

V každém družstvu navrhuji předem vymezit jednotlivé role hráčů (na 

základě zkušeností z minulých hodin) a používat patřičný herní systém. 

V průběhu turnaje, doporučuji seznámit nehrající hráče se základním 

způsobem řízení hry. 
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6.4 PLÁN PRO VÝUKU VOLEJBALU V 9. ROČNÍKU ZÁKLAD-

NÍ ŠKOLY 

Do výuky v devátém ročníku pravidelně zařazuji na začátek každé vyu-

čovací hodiny zdokonalování techniky veškerých herních činností, se kte-

rými byli žáci seznámení v předchozích ročnících. Jako nové učivo dopo-

ručuji základy blokování. Vzhledem k velké technické náročnosti a po-

třebným zkušenostem hráčů při seskupování dvojbloku či trojbloku však 

doporučuji, aby ve školní tělesné výchově byla věnována pozornost pře-

devším základu bloku, tzn. zvládnutí individuální techniky jednobloku. Dá-

le navrhuji zařadit větší množství utkání než v nižších ročnících, při kte-

rých budou žáci seznámeni s herními kombinacemi. V neposlední řadě 

též doporučuji seznamovat žáky s řízením hry a rozhodováním, které by 

měli být schopni na konci devátého ročníku sami realizovat. Na konci 

každé vyučovací hodiny doporučuji kompenzační cvičení, zaměřené pře-

devším na protažení nejvíce namáhaných svalových skupin. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 1 - 3 

Protože předpokládám, že většina žáků se s volejbalem setkává pouze 

ve výuce tělesné výchovy, navrhuji v prvních třech hodinách tohoto roční-

ků připomenout a zopakovat techniku jednotlivých herních činností jed-

notlivce, tzn. odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní po-

dání, vrchní podání, nahrávku, přihrávku a útočný úder. 

CÍL: Opakování herních činností a pohybů. 

CVIČENÍ: 

> Pro zopakování a osvojování techniky jednotlivých činností do-

poručuji vybrat průpravná a herní cvičení z minulých ročníků, 

která jsou popsána na předchozích stránkách této práce. 
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> V každé z těchto hodin také navrhuji vymezit čas (cca 10min) na 

hru pro zopakování a osvojování herních systémů, dle herní 

úrovně žáků. 

> Při hře opět navrhuji setrvat na jednotlivých postaveních po del-

ší dobu, aby si žáci vytvořili lepší představu o souboru činností 

v daném postavení, (viz. pozn. 8. ročník - doporučená hodina 

č.9) 

> Nemělo by také chybět průběžné seznamování žáků se základ-

ními pravidly pro rozhodování hry. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 4 

CÍL: Seznámení žáků s významem blokování. Výklad a ukázka bloku. 

Technika jednobloku. 

CVIČENÍ: 

> Nácvik postoje u sítě, držení rukou. Nácvik odrazu z místa, vý-

skok. 

> Hráči stojí u stěny na které je vyznačena výška sítě. Provádějí 

výskoky ve vzpažení a prsty se odrážejí od stěny. 

> Dvojice hráčů stojí proti sobě a ve výskoku se s rukama ve 

vzpažení dotýkají prsty, (je třeba volit do dvojice žáky přibližně 

stejné velikosti). 

> Žáci provádějí totéž cvičení jako předchozí, ale každý stojí na 

jedné straně sítě. Při výskoku se tedy dotýkají prsty nad sítí. 

> Hráči jsou jednotlivě rozestavěni podél sítě. Provádějí samostat-

ně výskoky při kterých se snaží o přesah paží (prstů) přes síť. 
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CÍL: Načasování bloku a nastavení dlaní. 

CVIČENÍ: 

> Cvičení probíhá na snížené síti, aby žáci mohli dostatečně pře-

sahovat přes síť. Jeden hráč stojí přibližně na třímetrové (útoč-

né) čáře a prudce odbíjí míč prsty do dlaní blokujícího hráče na 

straně druhé. Blokující se snaží nastavit dlaně tak, aby se míč 

odrazil do pole soupeře. Po určitém počtu opakování si žáci role 

vymění. 

> Na jedné straně sítě stojí na lavičkách 3 - 4 hráči (rozestavěni 

asi 1 metr). Každý z těchto žáků drží nad úrovní sítě míč. Na 

druhé straně hřiště stojí žáci v zástupu a postupně jeden po dru-

hém vyskakují a naznačují dotek na míč. Mezi míči se pohybují 

prostřednictvím úkroku stranou. Po určitém počtu opakování si 

žáci role opět vymění. Dbáme na to, aby žáci neskákali vpřed, 

ale vzhůru. 

CÍL: Zdokonalování techniky smeče a nácvik bloku. 

CVIČENÍ: 

> Na jedné straně hřiště vytvoří žáci zástup. Postupně provádějí 

útočný úder za pomoci nahrávače, který jim nahrává ze středu 

sítě. Na druhé straně sítě se postupně střídají jednotliví žáci a 

snaží se míč útočících hráčů zablokovat (střídají se např. po pěti 

blocích). 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 5 

CÍL: Zdokonalování herních činností jednotlivce. Zaměření na zpřesnění 

jednotlivých druhů odbití. Střelba na koš. Podání do jednotlivých 

zón hřiště. Herní kombinace - postavení hráčů při příjmu, rozehra, { 

útok. Nácvik jednobloku v průběhu hry. 
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CVIČENÍ: 

> Rozpinkání" hráčů ve dvojicích za použití odbití obouruč vrchem, 

odbití obouruč spodem a drajvu. 

> Hráči se rozdělí na dvě družstva. Každé se přesune k jednomu 

basketbalovému koši (dle možností je lze cvičení provádět na ví- / 

ce koších). Hráči utvoří před každým košem zástup ve vzdále-

nosti nejprve 2 metry, později se bude vzdálenost zvětšovat. 

Úkolem žáků je odbít míč obouruč vrchem po vlastním nadhozu 

do basketbalového koše. 

> Předchozí cvičení je možné obměňovat a použít soutěživé prvky, 

např. Král střelců (pokud dá první hráč koš, musí se druhý také 

do koše trefit, jinak je ze hry vyřazen; na třetího hráče se již vy-

řazení nevztahuje - pouze za předpokladu úspěšného odbití 

druhého hráče do koše. Hra pokračuje až zůstane poslední hráč 

- král střelců), nebo určitý počet bodů za trefený koš, síťku koše, 

obroučku či desku basketbalového koše. Body si pak každý hráč 

sčítá a vítězí ten, kdo jich má nejvíce. 

> Nácvik podání do jednotlivých zón hřiště. Zóny je vhodné vyme-

zit např. žíněnkami a opět se může použít pro větší motivaci a 

soutěživost obodování zásahu žíněnky. 

> Herní systémy. Nácvik podání do hřiště, na kterém jsou rozmís-

těni hráči. Učitel vysvětlí postavení hráčů při příjmu. Rozehra na f 

nahrávače - zakončení útočným úderem do hřiště. Na podání se 

střídá jedna skupina žáků, hráči ve hřišti se průběžně točí. Poté, 

co se žáci ve hřišti otočí na všech postech, proběhne výměna 

skupin. 

> Řízená hra 6 - 6 při současném osvojování pravidel a rozhodo-

vání hry. 
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DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 6 - 1 2 

Do následujících hodin navrhuji zařazovat průpravná a herní cvičení 

z hodin minulých a hlavní pozornost věnovat především hře. Vzhledem 

k velké technické náročnosti volejbalu již nedoporučuji do výuky zařazo-

vat složitější dovednosti (např. plachtící podání či podání z výskoku, herní 

systém 5 - 1 , nácvik dvoubloku či trojbloku, ...), neboť se domnívám, že 

při osvojení výše zmíněných herních dovedností je možné hrát volejbal 

na přiměřeně dobré úrovni. 

Pro samotnou hru pak navrhuji použít herní systém 4 - 2 , přičemž ur-

čení rolí nahrávačů provede každý učitel na základě dovedností 

z minulých hodin. Výklad herního systému 4 - 2 (viz. kapitola 3, teoretic-

ká východiska) je nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládání hry. 

Ačkoli žáci v průběhu hry slyší několikrát stejné instrukce, nemyslím si, 

že je to na škodu. Jak jsem se již několikrát zmínila, je volejbal technicky 

náročnou hrou a úroveň hráčů nelze zlepšit během krátké doby. Proto se 

v několika následujících hodinách přikláním k nácviku, opakování a osvo-

jování dovedností již získaných a především k osvojování dovedností při 

hře. 

DOPORUČENÁ UČEBNÍ JEDNOTKA Č. 13 - 1 5 

Poslední tři hodiny v devátém ročníku doporučuji využít k turnaji žáků. 

Počet družstev určí učitel dle počtu žáků ve skupině. Navrhuji hrát systé-

mem na dva či tři (dle možností) vítězné sety. Protože se v průběhu výu- ( 

ky žáci postupně seznamovali s řízením a rozhodováním hry, mohou tato 

utkání rozhodovat sami. 
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7. DISKUSE 

Má diplomová práce pojednává o výuce volejbalu na 2. stupni základ-

ních škol v Praze. Do výzkumu jsem zapojila 52 základních škol, které mi 

vyšly vstříc a odpověděly na můj dotazník. 

Výsledky jednotlivě zpracovaných odpovědí dotazníku jsou prezento-

vány v kapitole 5.2.3 (Výsledky dotazníku). 

Úkol č. 1 (shromáždit poznatky ze studia odborné literatury) jsem rea-

lizovala v kapitole 3. Čerpala jsem zejména z publikací volejbalu, které 

byly napsány v rozmezí 17-ti let. Nedá se však říci, že by byl jejich obsah 

znatelně odlišný. Novější literatura uvádí větší počet průpravných cvičení 

a her, avšak technika nácviku je velmi podobná. Určité informace se mi 

podařilo získat i od ligových trenérů a Českého volejbalového svazu. 

Úkol č. 2 (provést rozbor učebních osnov tělesné výchovy pro 2. stu-

peň základních škol z pohledu sportovních her) jsem realizovala 

v kapitole 4. Ktomu mi posloužily Učební osnovy TV pro 1. - 9. ročník 

základních škol. Volejbal je zde spolu s fotbalem, házenou a basketbalem 

podrobněji rozebrán jako jedna ze čtyř hlavních sportovních her na dru-

hém stupni základní školy. 

Úkol č.3 (formulovat hypotézy diplomové práce) jsem realizovala 

v kapitole 2.4. Celkem jsem formulovala 7 hypotéz diplomové práce. Při 

stanovení hypotéz jsem čerpala především z vlastních zkušeností s touto 

technicky náročnou hrou a dále pak z Učebních osnov pro základní školy. 

Úkol č. 4 (připravit a realizovat výzkum, tj. stanovit cíle, vybrat region, 

formulovat kriteria, vytvořit a rozeslat dotazníky) jsem realizovala 

v kapitole 5. Dle mého názoru se mi dotazníkovou metodou podařilo 

shromáždit informace, které poskytují poměrně velký přehled o výuce vo-

lejbalu, jeho podmínkách, kvalitě a zařazení do výuky tělesné výchovy na 
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druhém stupni základních škol. Z těchto informací jsem též vycházela při 

pozorování a chronometráži. 

Úkol č. 5 (interpretovat zjištěné údaje a formulovat výsledky výzkumu) 

jsem realizovala v kapitole 5.2.2 a kapitole 5.2.3. Při plnění úkolu č. 5 

jsem také vycházela z výsledků pozorování a chronometráže (kapitola 

5.3), které mi byly spolu s výsledky dotazníků též podkladem při tvorbě 

návrhu zkvalitnění výuky na 2. stupni základních škol. 

Úkol č. 6 (na základě poznatků z odborné literatury, rozboru učebních 

osnov a výsledků výzkumu navrhnout vzorové hodiny vybraných (základ-

ních) témat výuky volejbalu na základní škole) jsem realizovala v kapitole 

6. Na základě splnění tohoto úkolu předkládám v této kapitole podrobně 

vypracovaný návrh na zkvalitnění výuky volejbalu na 2. stupni základních 

škol. 

Všech 52 (100%) základních škol, které se mého výzkumu zúčastnily 

volejbal do výuky tělesné výchovy zařazuje. Hypotéza č. 1 (předpoklá-

dám, že se volejbal vyučuje na 85% pražských základních škol) se nepo-

tvrdila o 15%. Při stanovení této hypotézy jsem vycházela z učebních os-

nov, ve kterých je volejbal uveden jako jedna ze čtyř sportovních her, při-

čemž je na učiteli, aby si z těchto sportovních her dle podmínek vybrat 

minimálně dvě. Ačkoli patří volejbal mezi technicky náročné sporty 

z mého výzkumu vyplývá, že je tato hra mezi dnešní mládeží velmi oblí-

bena a rozšířena. 

Ke kvalitní realizaci výuky volejbalu je nezbytné základní materiálové 

vybavení. Každá školy by proto měla vlastnit alespoň jednu volejbalovou ( 

síť, venkovní hřiště či tělocvičnu o rozměrech minimálně 11 x 20 m (vo-

lejbalové hřiště má rozměry 9 x 18 m, avšak je nezbytné, aby za konco-

vými a postranními čarami byl minimálně 1 m hřiště navíc) a v neposlední 

řadě by škola měla disponovat dostatečným počtem míčů. Tento počet by 

měl být takový, aby ho měla k dispozici alespoň každá dvojice žáků. Pro-
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tože se, dle mého výzkumu, na většině 30-ti (71%) oslovených školách 

pohybuje počet žáků v hodině v rozmezí 1 5 - 2 0 dětí, považuji za základ-

ní vybavení minimálně deset volejbalových míčů na škole. Hypotéza č. 2 

(předpokládám, že základní materiální vybavení pro výuku volejbalu je na 

75% škol) se potvrdila. Volejbalovou síť mají k dispozici na 51 (98%) ško-

lách, hřiště odpovídajících rozměrů má 36 (69%); přičemž další 2 (4%) 

školy mají možnost využívat hřiště odpovídajících rozměrů v letních mě-

sících. Dostatečný počet míčů pro výuku vlastní 44 (85%) základních 

škol. 

Ačkoli je volejbal dle osnov zařazován do výuky až od sedmého roční-

ku, bývá učiteli vyučován již v ročníku šestém a to v průměru necelých 

osm hodin za rok. V sedmých až devátých třídách se jeho roční zařazení 

do výuky tělesné výchovy pohybuje od 10 do 15 hodin, přesněji 

v sedmém ročníku průměrně 7,87 hodiny, v osmém 11,94 hodiny a 

v ročníku devátém 14,36 hodiny. Dle těchto výsledků tedy mohu konsta-

tovat, že se hypotéza č. 3 (předpokládám, že volejbalu je ročně věnová-

no 10 - 12 hodin z celkové povinné tělesné výchovy) potvrdila pro výuku 

v sedmém a osmém ročníku. Domnívám se, že v devátém ročníku učitelé 

opouštějí od průpravných volejbalových her jako je např. přehazovaná, a | 

věnují tedy volejbalu větší počet hodin. ( 

Hypotézu č. 4 (předpokládám, že volejbalu dívek je v rámci povinné 

tělesné výchovy věnováno méně hodin než volejbalu chlapců) se mi na 

základě získaných informací nepodařilo potvrdit ani vyvrátit a to z důvodů 

nedostatečného vyplnění dotazníku většiny 37 (71%) učitelů. Protože 

existovala velká pravděpodobnost, že někteří učitelé vyučují jak skupinu 

dívek tak i skupinu chlapců, žádala jsem v případě této odpovědi násled-

né rozlišení, z pohledu které skupiny budou vyučující dotazník vyplňovat. 

Nemyslím si, že byla otázka špatně formulována a domnívám se, že ne-

dostatečné vyplnění odpovědi je důsledkem nedočtení otázky až do kon-

ce ze strany učitelů. Zbylých 10 (19%) učitelů vyplnilo dotazník z pohledu 

110 



výuky skupiny dívek, 5 (10%) učitelů z pohledu skupiny chlapců. 

Školních volejbalových soutěží se pravidelně účastní více než polovina 

33(63%) dotázaných škol. Hypotéza č. 5 (předpokládám, že se 50% 

pražských základních škol připravuje a účastní školních volejbalových 

soutěží) se tedy nepotvrdila, neboť účast škol je vyšší než jsem se do-

mnívala. Myslím si, že je však škoda, že jako přípravu na školní soutěže 

vyučují volejbal v nepovinných hodinách tělesné výchovy pouze 3(6%) 

učitelé. Dle mého názoru by příprava volejbalu v nepovinných hodinách 

tělesné výchovy přispěla k vyšší kvalitě školních soutěží. 

Ačkoli je předpokladem pro hru šest na šest zvládání alespoň základ-

ních činností jednotlivce, věnují učitelé 45% výuky volejbalu právě zmíně-

né hře. Toto zjištění potvrdilo s odchylkou 5-ti% moji hypotézu č. 6 

(předpokládám, že 50% výuky probíhá převážně formou šestkového vo-

lejbalu). Domnívám se, že 45% výuky volejbalu věnované hře je příliš 

mnoho a že ji učitelé do výuky zařazují na úkor osvojování a zdokonalo-

vání herních činností jednotlivce, herních kombinací a herních systémů. 

V návaznosti na hypotézu č. 6 se s menšími odchylkami potvrdila 

i hypotéza č. 7 (předpokládám následující procentuální užití prostředků 

při výuce volejbalu v povinné tělesné výchově: nácvik herních činností 

jednotlivce - 30%; nácvik herních kombinací - 10%; vlastní hra - 50%; ji-

né formy - 10%). Jak jsem se již zmínila, zařazují učitelé do výuky hru 

z 45%. Herním činnostem jednotlivce věnují 31% výuky, herním kombi-

nacím pak 17%. Zbývajících 7% výuky se pak uskutečňuje prostřednic-

tvím jiných forem volejbalu. Jedná se převážně o přehazovanou. Domní-

vám se, že nedílnou a velmi důležitou součástí nácviku volejbalu je i 

osvojování herních systémů. Procentuální vyjádření herních systémů 

jsem však v žádném dotazníku nezaznamenala. 

Hlavním cílem práce bylo vypracovat návrh na zkvalitnění výuky vo-

lejbalu na 2. stupni základních škol. Tento návrh jsem na základě 
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všech získaných informací vytvořila pro jednotlivé ročníky 2.stupně zá-

kladních škol. Návrh uvádím v kapitole 6. Předkládám jej především jako 

pomůcku pro učitele 2. stupně základních škol, kteří nemají s touto spor-

tovní hrou patřičné zkušenosti. 
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8. ZÁVĚR 

V úvodu této kapitoly bych chtěla konstatovat, že se mi podařilo splnit 

všechny cíle mé diplomové práce. Hlavním cílem práce bylo vypracování 

návrhu zkvalitnění výuky volejbalu na 2. stupni základních škol. Ten-

to návrh uvádím v kapitole 6. 

Výsledky zjištěných informací týkajících se volejbalu jsou uvedeny 

v kapitole 5. 

Po realizaci všech stanovených úkolů diplomové práce jsem dospěla 

k následujícím závěrům: 

• Všechny základní školy zapojené do mého výzkumu zařazují vo-

lejbal do povinné výuku na 2. stupni základních škol. 

• Základní materiální vybavení pro kvalitní výuku volejbalu mají 

k dispozici učitelé na 38 (73%) základních školách účastnících 

se mého výzkumu. 

• Výuce volejbalu věnují průměrně učitelé v 6. ročníku 7,93 hodi-

ny, v sedmém ročníku 9,87 hodiny, v osmém 11,94 a v ročníku 

devátém 14,36 hodiny. 

• Zda je výuce volejbalu dívek na základních školách věnováno 

méně hodin než výuce chlapců se mi z vyplněných dotazníků 

nepodařilo zjistit. 

• Školních volejbalových soutěží se jedenkrát ročně účastní 33 

(63%) dotázaných škol. Tři (6%) učitelé z těchto škol zařazují vo-

lejbal do nepovinné TV za účelem přípravy na školní soutěže. 

• Hře šest na šest věnují učitelé průměrně 45% výuky volejbalu. 

• Herním činnostem jednotlivce věnují učitelé průměrně 31% výu-

ky, nácviku herních kombinací 17%, hře šest na šest 45% a ji-

ným formám volejbalu 7%. 
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Vypracovaný návrh zkvalitnění výuky volejbalu může být podle mého ná-

zoru vhodným podkladem pro mnohé učitele tělesné výchovy, kteří mají zá-

jem zlepšit výuku volejbalu na základní škole. 
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10. PŘÍLOHY 

10.1 DOTAZNÍK 

Základní škola: 

Vámi vybrané odpovědi, prosím, zakroužkujte, příp. slovně doplňte. 

1. Jste: 

a) žena 

b) muž 

2. Zařazujete volejbal do hodin povinné TV? 

a) ano 

b) ne 

3. Máte k dispozici odpovídající materiálové vybavení k výuce volejbalu? 

a) síť 

b) hřiště patřičných rozměrů b1} 9 x 18 m (+ min. 1 metr zámezí) 

b2) jiný rozměr, jaký 

c) počet míčů: 

4. Kolik žáků se průměrně účastní hodin TV? 

a) méně než 15 

b) 1 5 - 2 0 

c) 2 0 - 2 5 

d) více než 25 
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5. Volejbal vyučujete: 

a) ve skupině dívek 

b) ve skupině chlapců 

c) ve skupině dívek i chlapců (v případě této odpovědi prosím označte, 

pro kterou skupinu dotazník vyplňujete) c^ - skupina dívek 

c2) - skupina chlapců 

6. Volejbal vyučujete: 

a) v rámci povinné TV 

b) v rámci nepovinné ( zájmové ) TV 

c) v zájmové TV jako přípravu na soutěže 

7. V jakém rozsahu zařazujete volejbal do výuky TV? 

a) v části hodiny, např.druhé 

b) pravidelně v průběhu školního roku 

c) nepravidelně v průběhu školního roku 

d) na základě žádosti žáků 

8. Jakou roční hodinovou dataci věnujete výuce volejbalu pro nácvik? 

a) v 6. ročníku hodin 

b) v 7. ročníku hodin 

c) v 8. ročníku hodin 

d) v 9. ročníku hodin 
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9. Jakou formu volejbalu ve škole nejčastěji organizujete? ( Vypište, 

prosím, písmeny a) - h)) 
1. při povinné TV 

2. při zájmové TV 

a) šestkový volejbal 

b) čtyři na čtyři 

c) tři na tři 

d) debly (dva na dva) 

e) smíšený volejbal 

f) minivolejbal 

g) beach volejbal 

h) jiné formy: 

10. Vyjádřete procentuálně užití níže uvedených prostředků při výuce vo-

lejbalu: 

a) nácvik herních činností jednotlivce, jakých: 

b) nácvik herních kombinací, jakých: 

c) vlastní hru, tj. šest na šest 

d) jiné formy, jaké: 

11. Jaký herní systém používáte při výuce šestkového volejbalu? 

( Zakreslete, prosím, + vysvětlivky ) 
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12. Znáte a používáte odbornou literaturu ( metodické listy ), která odpo-

vídá výuce volejbalu při povinných hodinách TV? 

a) ano 

b) ne 

13. Z jakých pramenů čerpáte při přípravě na výuku volejbalu? 

a) z vlastních zkušeností z tohoto sportu 

b) z oficiálních pravidel volejbalu 

c) z vlastních zkušeností z jiných sportovních her - ze kterých 

d) z metodických publikací volejbalu, jakých 

e) z metodických publikací jiných sportovních her - ze kterých: 

14. Pořádali jste nebo stále pořádáte na Vaší škole některou 

z volejbalových soutěží? 

a) ano, jakou: 

b) ne 

c) mezitřídní turnaje 

15. Jak často se volejbalových soutěží účastníte? 

16. Kolik setů jste za minulý školní rok odehráli s družstvy reprezentující-

mi Vaši školu ve volejbalových soutěžích? 

dívky: chlapci: 

a) počet družstev: 

b) počet setů: 
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10.2 DOPIS K DOTAZNÍKU 

Vážený pane učiteli / Vážená paní učitelko 

jmenuji se Petra Šabatková a jsem studentkou UK Pedagogické fakul-

ty, oboru tělesná výchova. Jednou z podmínek pro zakončení tohoto stu-

dia je napsání magisterské diplomové práce. V této práci se hodlám za-

bývat výukou volejbalu na 2. stupni základních škol v Praze. 

Jedna z částí mé diplomové práce je i výzkum daného regionu pro-

střednictvím přiloženého dotazníku, který je určen učiteli (učitelce) tělesné 

výchovy 2. stupně Vaší školy. Chtěla bych Vás proto touto cestou požá-

dat o jeho vyplnění. Vyplněný dotazník, prosím, vložte do nadepsané 

obálky, na které je nalepena známka (obálka je součástí zásilky) a obra-

tem, prosím, odešlete. 

Dotazník je anonymní. Údaj o škole slouží pouze kjejí lokalizaci. In-

formace získané z dotazníku mi poslouží pro statistické zpracování a vy-

hodnocení. Jakékoli informace o jednotlivých školách nebudu nikde zve-

řejňovat a poskytovat jiným osobám a mohu se zaručit, že se je nikdo 

další nedozví. 

Za Vaši ochotu, trpělivost, čas a informace, které mi poskytnete, pře-

dem mnohokrát děkuji. 

Petra Šabatková 

V Praze 4. října.2004 
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10.3 SEZNAM KONTAKTOVANÝCH ŠKOL 

Základní škola Praha 1 Truhlářská 
Základní škola Praha 1 Mikulandská 
Základní škola Praha 1 Uhelný trh 
Základní škola Praha 1 Josefská 
Základní škola Praha 1 Vodičkova 22 
Základní škola integr. Praha 2 Jana Masaryka 25 
Základní škola Praha 2 Londýnská 34 
Základní škola Praha 2 Resslova 10 
Základní škola Praha 2 Sázavská 5 
Základní škola Praha 2 Slezská 21 
Základní škola Praha 2 Štěpánská 8 
Základní škola Praha 3 Havlíčkovo nám. 10 
Základní škola Praha 3 Chelčického 43 
Základní škola Praha 3 Lupáčova 1 
Základní škola Praha 3 nám.Jiřího z Lobkovic 22 
Základní škola Praha 3 nám.Jiřího z Poděbrad 7,8 
Základní škola Praha 3 Vlkova 31 
Základní škola Praha 4 K Lesu 558 
Základní škola Praha 4 - Braník Školní 700 
Základní škola Praha 4 - Hodkovičky Jitřní 185 
Základní škola Praha 4 - Chodov Pošepného náměstí 2022 
Základní škola Praha 4 - Kamýk Zárubova 977 
Základní škola Praha 4 - Krč Jánošíkova 1300 
Základní škola Praha 4 - Krč Jánošíkova 1320 
Základní škola s RVJ Praha 4 - Krč Na Planině 1393 
Základní škola Praha 4 - Krč Poláčkova 1067 
Základní škola Praha 4 - Michle Bítovská 1 
Základní škola Praha 4 - Michle Mendíků 1 
Základní škola Praha 4 - Michle Na Líše 16 
Základní škola s RVJ Praha 4 - Modřany Angelovova 3183 
Základní škola Praha 4 - Modřany K Dolům 2 
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Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 

Fak. základní škola 

Praha 4 - Modřany 

Praha 4 - Modřany 

Praha 4 - Modřany 

Praha 4 - Nusle 

Praha 4 - Nusle 

Praha 4 - Nusle 

Praha 4 - Nusle 

Praha 4 - Nusle 

Praha 4 - Podolí 

Praha 4 - Spořilov 

Praha 4 - Spořilov II 

Praha 5 - Barrandov 

Praha 5 - Hlubočepy 

Praha 5 - Košíře 

Praha 5 - Košíře 

Praha 5 - Nové Butovice 

Praha 5 - Radlice 

Praha 5 - Smíchov 

Praha 5 - Smíchov 

Praha 5 - Smíchov 

Praha 5 - Velká Chuchle 

Praha 6 - Bubeneč 

Praha 6 - Bubeneč 

Praha 6 - Dejvice 

Praha 6 - Dejvice 

Praha 6 - Vokovice 

Praha 6 - Vokovice 

Praha 7 

Praha 7 

Praha 7 

Praha 7 

Praha 7 

Praha 7 

Modřanská 10a 

Pertoldova 3373 

Rakovského 3136 

Křesomyslova 2 

Na Pankráci 54 

Plamínkové 2 

Sdružení 1080 

Táborská 45 

Nedvědovo náměstí 140 

Jižní IV. 10 

Na Chodovci 94 

Chaplinovo nám. 1 

Pod Žvahovem 463 

Nepomucká 1 

Plzeňská 117 

Fingerova 2186 

Radlická 140 

Grafická 13 

Kořenského 10 

U Santošky 1 

Starochuchelská 240 

nám. Interbrigády 2 

náměstí Svobody 2 

Bílá 1 

Sušická 29 

Alžírská 26 

Na Dlouhém lánu 43 

Františka Křižka 2 

Korunovační 8 

Ortenovo náměstí 34 

Strossmayerovo náměstí 4 

Tusarova 21 

Umělecká 8 
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Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 
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Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 

Základní škola 

Praha 7 - Trója 

Praha 8 

Praha 8 - Bohnice 

Praha 8 - Bohnice 

Praha 8 - Čimice 

Praha 8 - Karlín 

Praha 8 - Karlín 

Praha 8 - Kobylisy 

Praha 8 - Kobylisy 

Praha 8 - Kobylisy 

Praha 8 - Kobylisy 

Praha 8 - Libeň 

Praha 8 - Libeň 

Praha 8 - Libeň 

Praha 8 - Libeň 

Praha 8 -Trója 

Praha 8 - Trója 

Praha 9 

Praha 9 

Praha 9 - Čakovice 

Praha 9 - Černý Most 

Praha 9 - Černý Most 

Praha 9 - Černý Most 

Praha 9 - Hloubětín 

Praha 9 - Kbely 

Praha 9 - Lehovec 

Praha 9 - Letňany 

Praha 9 - Letňany 

Praha 9 - Letňany 

Praha 9 - Libeň 

Praha 9 - Prosek 

Praha 9 - Vysočany 

Praha 10 - Malešice 

Trojská 110 

Žernosecká 3 

Dolákova 1 

Hlivická 1 

Libčická 10 

Lyčkovo náměstí 6 

Pernerova 29 

Burešova 14 

Hovorčovická 11 

Chabařovická 4 

U Školské zahrady 4 

Bedřichovská 1 

Na Korábě 2 

Palmovka 8 

Zenklova 52 

Na Šutce 28 

Glowackého 6 

Litvínovská 500 

Litvínovská 600 

nám.Jiřího Berana 500 

Bří. Venclíků 1140 

Gen. Janouška 1006 

Vybíralova 964 

Hloubětínská 700 

Albrechtická 732 

Chvaletická 918 

Fryčovická 462 

Rychnovská 350 

Tupolevova 525 

Na Balabence 800 

Novoborská 371 

Špitálská 789 

Hostýnská 2 
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Základní škola Praha 10 - Malešice 
Základní škola Praha 10 - Strašnice 

Základní škola Praha 10 - Strašnice 
Základní škola Praha 10 - Strašnice 
Základní škola Praha 10 - Strašnice 
Základní škola Praha 10 - Vršovice 
Základní škola Praha 10 - Vršovice 
Základní škola Praha 10 - Vršovice 
Základní škola Praha 10 - Záběhlice 
Základní škola Praha 10 - Vršovice 
Základní škola Praha 10 - Vršovice 
Základní škola Praha 10 - Vršovice 

Základní škola 
Praha 
Město 

10 - Zahradní 

Nad Vodovodem 81 

Brigádníků 14 

Gutova 39 

Olešská 18 

V Rybníčkách 31 

Kodaňská 16 

U Vršovického nádraží 1 

Vladivostocká 6 

Břečťanová 6 

Jakutská 2 

Omská 4 

U Roháčových kasáren 19 

Jahodová 44 
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10.4 VYBRANÁ PRAVIDLA VOLEJBALU 

Hrací plocha se skládá z hřiště a volné okolní plochy. Hřiště má rozmě-

ry 9 x 18 metrů, je vyznačené obvodovými čarami o šíři 5 cm, které jsou 

součástí hřiště. Uprostřed je kolmo na delší stranu rozděleno čarou na 

dvě poloviny. Středová čára je součástí obou polovin hřiště. Každá polo-

vina hřiště je dále rozdělena 5 cm širokou čarou rovnoběžnou se sítí ve 

vzdálenosti 3 metra od středu hřiště na přední a zadní území. Čára, vy-

značující útočné třímetrové pásmo, je součástí předního území a je pře-

rušovaně prodloužena do stra mimo hřiště. 

Nad středovou čárou je zavěšena síť o šíři 9,5 metru a výšce 1 metr. 

Nad postranními čarami je na síti svisle umístěna 5 cm široká bílá páska. 

Vedle vnějšího okraje pásky jsou umístěny anténky o průměru 1 cm (vzá-

jemně na opačné straně sítě), které převyšují síť o 80 cm. Část antének 

nad sítí je označena barevnými 10 cm širokými pruhy (střídavě červeným 

a bílým). Síť je černé barvy s oky 10x10 cm a její horní okraj je zakončen 

bílou páskou o šíři 5 cm. Horní okraj sítě od země je pro oficiální utkání 

určen následujícími pravidly: 

• muži a junioři 243 cm 

• kadeti 239 cm 

• starší žáci 235 cm 

• ženy a juniorky 224 cm 

• mladší žáci a kadetky 220 cm 

• starší žákyně 215 cm 

• mladší žákyně 210 cm 

Pravidla vyžadují okolo hřiště volnou hrací plochu 3 metry po stranách 

(5 metrů pro mezinárodní utkání) a 5 metrů za zadní čarou (8 metrů pro 

mezinárodní utkání). Tyto požadavky se vztahují na oficiální mistrovská 

utkání vyšších soutěží. V mládežnickém a rekreačním volejbale nejsou 

tak striktně vyžadovány. To vše platí pro hru šestic, což je základní počet 
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hráčů na hřišti. Spolu s náhradníky může mít tým 12 hráčů. Existují také 

utkání či soutěže o menším počtu hráčů - dvojice, minivolejbal trojic a 

čtveřic apod. V těchto případech bývají upraveny rozměry hřiště a u neo-

ficiálních soutěží může být upravena i výška sítě. 

Hraje se volejbalovým míčem o hmotnosti 260 - 280 g, jehož obvod je 

66 m s tolerancí 1 cm. Předepsaný vnitřní tlak míče je 30 - 32,5 mPa. Pro 

mistrovská utkání se mohou používat pouze míče schválené řídícím or-

gánem soutěže. 

Vlastní pravidla hry omezují manipulaci s míčem na „odbité", tedy 

z časového hlediska minimální dobu kontaktu s míčem. Každé družstvo 

má možnost využít pouze tří odbití míče pro sobě, než jej odešle na sou-

peřovu stranu, přičemž žádný hráč nesmí míč odbít dvakrát za sebou. 

Chybou je i delší kontakt s míčem - držení míče, jakož i jeho nečisté od-

bití, které může být posouzeno jako dvojí po sobě jdoucí odbití míče jed-

ním hráčem. Do vymezeného počtu tří odbití se nepočítá dotyk míče při 

bloku. Přejde-li míč při blokování na stranu bránícího družstva, může blo-

kující hráč provést první odbití, i když se míče dotkl při blokování. Jako 

dvojí odbití se rovněž nepočítají následné dotyky hráče přijímajícího první 

míč od soupeře (při podání i při útoku) - nečisté odbití prsty či odražení 

míče přihrávaného bagrem do jiné části těla přijímajícího hráče (např. 

ramene). Pro odbití mohou hráči z hlediska pravidel použít jakoukoli část 

těla. 

Hra je zahájena podáním, které musí být provedeno za koncovou čá-

rou hřiště. Podání musí být uskutečněno úderem do nadhozeného (po-

případě puštěného) míče do osmi sekund po odpískaném pokynu 

k zahájení hry rozhodčím. Na provedení podání má hráč jen jeden pokus. 

Nadhození míče se považuje za zahájení pokusu o podání. Při zahájení 

hry (hra je zahájena úderem podávajícího hráče do míče, nikoli písknutím 

rozhodčího) musí hráči zaujímat postavení odpovídající rotačnímu pořadí 

dle zápisu uvedeného při zahájení setu. Hráči přední (v daném okamžiku) 
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řady musí stát před příslušným hráčem zadní řady a hráči v jednotlivých 

řadách musí stát v pořadí odpovídajícím zápisu, jinak rozhodčí odpíská 

chybu postavení. Podávající, který je za hřištěm, nemusí dodržovat po-

stavení v řadě a může podávat za koncovou čárou po celé její šíři. Po 

provedení podání se hráči mohou přesouvat po celém hřišti. 

Hráči, kteří zahájili set, mohou být v jeho průběhu střídáni hráči uvede-

nými v zápisu před zahájením utkání. Během setu může být provedeno 6 

střádání, přičemž vystřídaný hráč ze zahajovací sestavy se může vrátit do 

hry za hráče, který jej střídal. Hráč, který střádal některého hráče, nemů-

že v tomtéž setu střídat jiného hráče. Střídání je možné pouze při přeru-

šení hry a se souhlasem rozhodčího. Probíhá na postranní čáře 

v předním třímetrovém pásmu. 

Odbíjí-li družstvo míč přes síť, musí ho nasměrovat do hracího pole 

soupeře. Pokud míč dopadne vně čar vymezujících hřiště, nebo při přele-

tu sítě neprochází prostorem vymezeným anténkami, je označen jako míč 

mimo hřiště (v autu), což je chyba znamenající bod pro soupeře. 

Z útočného pásma mohou na soupeřovu polovinu odbíjet míče nad 

úrovní sítě pouze hráči pření řady. Odbijí-li v předním pásmu míč nad 

úrovní sítě hráč zadní řady, je to porušení pravidel, které se trestá bodem 

pro soupeře. Ze zadní části hřiště (za třímetrovou čárou) mohou odbíjet 

míče nad úrovní sítě všichni hráči, kromě libera. Při odbíjení ve výskoku 

se hráči nemusí odrážet z prostoru uvnitř čar vymezujících hřiště, mohou 

tak činit i vně jeho plochy. 

Za chybu během hry se považuje dotyk pole pod sítí na soupeřově 

straně jakoukoli částí těla, přičemž za „přešlap" se nepovažuje dotyk no-

hou, pokud se chodidlo dotýká středové čáry, nebo je nad ní - středová 

čára je součástí obou polovin hřiště. Dotyk sítě, včetně anténky, při čin-

ností související s herní akcí je rovněž chybou. 

Hráči mohou nad úrovní sítě přesahovat nad polovinu soupeře při blo-

kování, nebrání-li herní akci soupeře (např. blokování nahrávaného mí-
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če). Při odbíjení míče k soupeři mohou přesáhnout síť (útok, ulití apod.) 

pod podmínkou, že kontakt s míčem zahájili na vlastní polovině hřiště. 

Pokud přijímající družstvo nezpracuje míč a ten se odrazí na polovinu 

herního prostotu soupeře mimo anténky, může být vrácen zpět mimo pro-

stor vymezený anténkami a zahrán regulérním způsobem k soupeři. 

Hráč, který běží vrátit míč, nesmí šlápnout do pole soupeře. 

Končí-li míč v zámezí po dotyku hráče na bloku či hráče v poli, je 

označen jako tečovaný míč a bod je připsán soupeřícímu týmu. Dopadne-

li míč do hřiště, je to chyba toho týmu, na jehož polovinu míč dopadl. Bod 

získává soupeř. 

Pokud se hráči proviní nesportovním chováním, mohou být rozhodčím 

napomenuti. Při opakovaném nesportovním chování (včetně zdržování 

hry) dostane tým žlutou kartu spolu se sankcí, bez předchozího napomí-

nání. 

/ 

Libero je specialistou na příjem podání a obrannou hru v poli. Střádá 

hráče zadní řady. Při zahájení hry musí dodržovat postavení hráče, kte-

rého střádal. Střídat může kdykoliv, když je přerušena hra. Střídání probí-

há v zadní části hřiště na straně lavičky družstva. Pro přehlednost má li-

bero dres jiné barvy než ostatní hráči družstva. Střídání libera se nezapo-

čítává do kvóty šesti povolených střídání ostatních hráčů. Libero nemůže 

střídat podávajícího hráče, protože nesmí podávat, nesmí útočit a jako 

hráč zadní řady se nesmí podílet na blokování. Libero nesmí v útočném 

pásmu nahrávat na útok prsty, může použít pouze odbití spodem. Během 

utkání nemůže být ve své roli nahrazen žádným jiným hráčem. Výjimkou 

je jeho zranění, pak jej může se souhlasem rozhodčího nahradit jiný hráč 

družstva uvedený v zápisu utkání. Tento hráč se pak stává leberem se 

všemi právy a povinnostmi. Během utkání již nemůže hráč, který původně 

hrál libera, do hry nastoupit. 
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Hráči uvedené v zápise, kteří nejsou na hříšti, musí během hry sedět 

na lavičce, nebo stát za hřištěm ve vymezeném prostoru. 

Trenér sedí na lavičce v místě nejblíže k zapisovateli, nebo může cho-

dit podél zadní části hřiště svého družstva a udělovat potřebné pokyny. 

Nesmí zdržovat hru ani jinak rušit její průběh. 
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10.5 PRAVIDLA MINIVOLEJBALU 

1. Družstvo 

Družstvo tvoří tři hráči a dva náhradníci. V každém setu má družstvo 

tři možnosti střídání hráčů. Hráči jsou jednotně oblečeni. 

2. Hřiště, síť a míč 

a) Čáry k označení hřiště jsou součástí pole a jsou široké 5 cm. Hřiště 

je rovné, 6 m široké a 9 m dlouhé. Je rozděleno sítí na dvě polovi-

ny. 

b) Výška sítě pro chlapce a dívky: 

- 11 - 12 let 210 cm 

- 9 - 1 0 let 190 cm 

c) Míč u kategorie 11 - 12 let má hmotnost cca 220 g a obvod 62 cm. 

U kategorie 9 - 1 0 let je hmotnost míče cca 150 - 170 g a obvod 

62 cm. 

d) Před prvním a třetím setem se provádí losování o podání nebo 

o stranu. Před druhým setem se strany a podání vymění. Ve třetím 

setu se vymění strany, když jedno z družstev získá 8 bodů, posta-

vení hráčů a právo podání zůstávají stejné jako před změnou. 

3. Postavení hráčů 

a) Hráči stojí na své hrací polovině hřiště tak, že při provádění podání 

2 hráči stojí vpředu a jeden vzadu. Zadní hráč provádí podání. 

b) Po úspěšně provedeném podání mohou hráči na hřišti zaujmout li-

bovolné místo. Hráči nejsou v herních činnostech omezeni, tzn. 

mohou smečovat, blokovat. Při zisku podání se hráči posouvají 

o 1 místo po směru hodinových ručiček. 
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4) Podání 

a) Rozehra je zahájena podáním, které prování hráč z ohraničeného 

prostoru 1,5m úderem jedné ruky do míče směřujícího přes síť do 

pole soupeře. Po provedeném podání může hráč vstoupit do hřiště. 

b) Míč se při podání nesmí dotknout sítě, spoluhráče nebo jakéhokoli 

předmětu nad hřištěm nebo vedle hřiště, nesmí padnou k zemi mi-

mo hřiště. 

5) Odbíjení míče 

a) Po úspěšném podání hráči odbíjení míč oběma rukama nebo jed-

nou rukou, vrchem nebo spodem resp. kteroukoli částí těla včetně 

nohy. 

b) Po maximálně třech odbitích míče hráči jednoho družstva, musí být 

míč zahrán přes síť. Dotek na bloku se nezapočítává. 

c) Míč nesmí být odbíjen dvakrát jedním hráčem (s výjimkou bloková-

ní). 

d) Míč se nesmí dotknout země+ ve vlastním poli. Nesmí se dotknout 

předmětu nad hřištěm nebo vedle hřiště a také nesmí padnout na 

zem mimo hřiště, jestliže se ho již jeden za spoluhráčů dotkl. 

6) Hra na síti 

a) Hráči se nemohou dotknout sítě. Přešlápnutí do pole soupeře (no-

hou, nohama) není chyba, pokud alespoň část nohy (nohou) zůsta-

ne na střední čáře nebo nad ní v okamžiku přešlápnutí. 

b) Míč se může dotknout sítě mimo podání. Hráči mohou přesahovat 

přes síť při blokování míče, který směřuje od soupeře. 

c) Když se dva hráči dotknou míče nad sítí současně, může kterékoli 

družstvo dále hrát na tři doteky v tom poli, do kterého míč přeletí. 
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7) Přerušení hry 

a) Po podání je míč tak dlouho ve hře, až rozhodčí hru písknutím 

přeruší. 

b) Každé družstvo má nárok v jednom setu na dva oddechové časy po 

30 s. Střídat se musí okamžitě po signálu rozhodčího. Oddechový 

čas a střídání vyžaduje trenér nebo kapitán družstva. 

8) Hodnocení utkání 

a) Družstvo získává bod, když provedlo podání a soupeř se dopustil 

chyby. Družstvo podává tak dlouho, dokud samo neudělá chybu. 

V tom případě získává soupeř právo na podání. 

b) Družstvo vyhrává set, když dosáhlo 15 bodů při 2 bodech rozdílu. 

c) Družstvo vyhrává utkání, když dosáhne utkání ve 2 setech. 

9) Řízení utkání 

Utkání řídí 1 rozhodčí, který dbá na dodržování pravidel. 

Ústřední knih.Pef UK 
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