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Abstrakt 

Název: Vliv vybraných herních činností na výsledek utkání ve vrcholovém 

volejbalu 

Cíl práce: Analýza podání a obranných kombinací proti prvnímu útoku soupeře u 

českých národních družstev na ME 2001 a ME 2005 z hlediska příjmu podání 

soupeřem a následných obranných kombinací proti útočnému úderu soupeře. 

Hypotéza: Velká kvalita podání by se měla odrazit na zhoršeném příjmu soupeře 

a tím i menší úspěšnost u útočného úderu. Při kvalitním podání by naše obranné 

kombinace proti prvnímu útoku soupeře měly mít vysoké procento úspěšnosti a 

naopak. 

Metoda: Použili jsme metodu analýzy videozáznamů vybraných utkání z ME 2001 

a ME 2005 ve volejbale mužů. Sledovali jsme sedm utkání českého národního 

družstva z ME 2001 v ČR a pět utkání z ME 2005 v SČR a Itálii. K zaznamenání 

jednotlivých dat jsme použili subjektivní bodovou škálu. 

Výsledky: Zjistili jsme, že ME 2001 bylo z hlediska procentuální úspěšnosti 

sledovaných herních činností úspěšnější ve všech bodech. Kvalita českého bloku 

na ME 2005 nedokázala nahradit útočné podání na ME 2001. Obranné kombinace 

proti prvnímu útoku soupeře po našem podání byly tedy lepší na ME 2001 než na 

ME 2005. 

Klíčová slova: volejbal, podání, přihrávka, blok, obrana, družstvo, 



Abstract 

Purpose of Work: The influence of selected game strategies on top level 

volleyball match results 

Object of Work: An analysis of passing quality and defensive combinations used 

by the Czech National Team against its opponents in Volleyball European 

Championship in 2001 and 2005 

Hypothesis: The quality of passing the ball should be beneficial in defeating their 

opponents. Their team will have less success in an offensive stroke and our 

defensive combination should have higher rates of success based upon the guality 

of passing. 

Method: We analyzed videotaped matches from the Volleyball European 

Championship in 2001 and 2005. We have watched seven matches from 2001 

and five matches from 2005. We have used subjective point scale to record the 

exact data from these videotaped matches. 

Results: The matches from Volleyball European Championship 2001 were more 

successful for the Czech National Team on all points from the hypothesis. The 

defensive combinations against the opponenst were much better than the matches 

analyzed in the Volleyball European Championship in 2005 

Key word: Volleyball, passing, block, defence, team 
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1. úvod 

Volejbal jako kolektivní hra vznikla koncem 19. století a to jako doplňkový 

sport pro americké studenty vysokých škol. Za více než stoletou historii se však 

stal jedním z nejrozšířenějším sportovním odvětvím a hrou na světě. V České 

republice, respektive Československu, se volejbal těší velkému zájmu. A to jak 

dlouholetou tradicí, kdy byl roku 1924 v Československu založen první volejbalový 

svaz v Evropě, tak i vysokou členskou základnou, která se po celý rok schází při 

nejrůznějších volejbalových turnajích, či soutěžních ligách. 

Pro současný volejbal, stejně jako pro vrcholový sport obecně, je 

charakteristické, že jde jeho výkonnostní úroveň stále kupředu. Neustále se 

zlepšují tréninkové metody a prohlubuje se spolupráce se stále větším počtem 

vědních oborů. Do tréninku se zapojují prvky z ostatních sportovních odvětví a 

realizační týmy sportovců jsou početnější. Samozřejmostí je také využívání té 

nejmodernější techniky, jejímž úkolem je urychlení a usnadnění záznamu a 

vyhodnocení informací o tréninku či utkání, které jsou následně využívány trenéry 

nebo samotnými hráči. 

V posledních deseti letech došlo ve volejbalu k mnoha zásadním změnám, 

které změnily jeho herní projev. Mezi nejdůležitější změněná pravidla patří nové 

počítání setů a zrušení pravidla o ztrátách míče. Tyto změny vyvolaly velkou 

přeměnu v herní taktice. Podání se tak stalo prvním útočným úderem a obrana 

proti podání se stala velkou prioritou pro následnou herní kombinaci. Podání a 

přihrávka se stali alfou a omegou dnešního vrcholového volejbalu. 

Volejbal v dnešní podobě se stal velmi rychlou, technicky náročnou a 

přesnou hrou. Vrcholový mužský volejbal je špičkou celosvětové základny a určuje 

další trendy, které se ve volejbalovém dění uskutečňují. Je odrazem veškerých 

změn a zásahů do volejbalu a zároveň slouží jako předloha pro učení a získání 

motivace ve hru volejbal. 
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2. Teoretická část 

Sportovní hra volejbal 

Sportovní hra je pohybová činnost dvou stran, které jsou v neustálém 

současném vztahu a potřebují se. Obě strany usilují o dosažení stejného cíle: 

prokázat svou převahu nad druhou stranou lepším ovládáním společného 

předmětu a získáním většího počtu bodů nebo branek v nestandardně se 

proměňujících herních situacích. (Dobrý 1988) 

Sportovní hry se dělí na individuální a týmové (kolektivní). Individuálních se 

účastní pouze jednotlivci, zatímco v kolektivních participují družstva. Individuální 

sportovní hry jsou založeny především na herním výkonu jednotlivce. V týmových 

sportóvních hrách tyto herní výkony jednotlivců podléhají regulačnímu působení a 

vytváří týmový herní výkon. 

Sportovní hry brankového typu jsou limitovány časem a mají intenzivní 

charakter - tzn. dochází k přímému tělesnému kontaktu soupeřů. V síťových 

sportovních hrách je rozhodujícím faktorem dosažení určitého počtu bodu a 

v pálkovacích sportovních hrách je to počet vyautovaných hráčů. Síťové i 

pálkovací sportovní hry se řadí mezi neinvazivní hry, protože v nich nedochází 

k přímému fyzickému kontaktu. 

Volejbal patří spolu s basketbalem, fotbalem, ledním hokejem, americkým 

fotbalem a baseballem k nejrozšířenějším a nejpopulárnějším sportovním hrám na 

světě. Je kolektivní síťovou hrou, při níž se utkávají dvě šestičlenná družstva na 

hřišti rozděleném sítí. Při hře se míč odbíjí rukama nebo pažemi. Cílem obou 

družstev je poslat míč pravidly povoleným způsobem přes síť na zem do 

soupeřova pole. (Vorálek 1990) 
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2.1. Charakteristika volejbalu 

Volejbal je sport hraný dvěma družstvy na hřišti rozděleném sítí. Existují 

různé verze přizpůsobené různým vnějším podmínkám tak, aby jejich rozmanitost 

umožnila účast každému. 

Účelem hry je umístit míč přes síť na zem do pole soupeře pravidly 

dovoleným způsobem a zabránit soupeřově snaze o totéž. Družstvo má právo na 

tři odbití (a to i po doteku bloku), aby vrátilo míč k soupeři. 

Volejbal patří mezi týmové síťové sportovní hry, které jsou charakteristické 

ovládáním společného předmětu- míče. Hráči se naučili tento společný předmět 

ovládat a spoluprací se snaží míč dopravit přes síť tak, aby jej soupeř nemohl 

vrátit zpět na jejich stranu. Snaží se tedy docílit bodu ve prospěch svého družstva 

a dosažením 25 bodů získat pro družstvo jeden set. Mistrovská utkání se hrají na 

tři vítězné sety, turnajová a přátelská se mohou hrát i na dva vítězné sety. 

Činnost hráčů každého družstva je charakterizována tím, že: 

a) zaujímají ve svém hřišti takové postavení, které jim umožňuje co 

nejlépe plnit herní úkoly po přeletu míče od soupeře 

b) snaží se dovolenými třemi (čtyřmi) odbitími dopravit míč do pole 

soupeře a dosáhnout bodu (Buchtel a kol. 2005) 

Míč je uveden do hry podáním: udeřen podávajícím přes síť k soupeři. 

Rozehra pokračuje tak dlouho, doku se míč nedotkne hřiště, není "aut" nebo se 

družstvu nepodaří vrátit jej povoleným způsobem. 

Ve volejbale družstvo, které vyhraje rozehru, získá bod (Rally Point Systém 

- každá rozehra znamená bod). Hráči tohoto družstva postoupí o jedno postavení 

ve směru pohybu hodinových ručiček. (Ejem 2001) 

Volejbal vyžaduje hráčskou všestrannost a dobrou tělesnou kondici spolu 

s osvojením potřebných technických a taktických dovedností s vysokými kvalitami 

morálních a volních vlastností. Volejbal rozvíjí rovnoměrně všechny pohybové 
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schopnosti, především rychlost spojenou s obratností a vytrvalostí, rychlou sílu 

dolních i horních končetin a trupu. 

Významným charakteristickým rysem hry je udržení koncentrace 

pozornosti, uplatnění koordinačních schopností a psychických vlastností hráčů i 

správného rozhodování ve stále se měnících podmínkách hry. Volejbal vyžaduje 

hráčskou ukázněnost, a tím upevňuje smysl a odpovědnost ke kolektivu, učí 

důslednosti, důvěře ve vlastní síly, zdravé ctižádosti a neustále podněcuje 

k bojovnosti. 

Koncepce volejbalu vychází ze střídání se hráčů ve všech postaveních na 

hřišti a představuje dynamiku pohybu hráčů s neustálou proměnlivostí ve střídání 

jednotlivých herních činností v útoku i obraně. (Příbramská a kol. 1996) 

2.2. Činnostní děj ve volejbalovém utkání 

Nejmenší logickou částí volejbalového utkání je herní situace. Tou je 

myšlena objektivně existující část úseku utkání závisející na předchozí činnosti 

hráčů obou družstev. Herní situace je vymezena souhrnem faktorů a podstatných 

vztahů mezi nimi. Na vznik herní situace působí činitelé vnější a vnitřní. 

Mezi vnitřní činitele patří: 

postavení a postoj hráčů -spoluhráčů i protihráčů 

let míče ve vlastním poli nebo v poli soupeře - jeho prudkost, 

usměrnění (umístění), výška, rotace apod., 

počet již provedených nebo ještě možných odbití míče 

možnost přesného odbití míče příslušným hráčem 

kvalita výkonnosti nebo aktuálně podávaný výkon jednotlivých 

spoluhráčů i protihráčů včetně jejich psychického stavu, 

- speciální schopnosti a předpoklady spoluhráčů i protihráčů. 
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Vnější činitelé jsou tyto: 

- důležitost a stav utkání, 

- domácí nebo cizí prostředí, 

rozhodčí- jeho kvalita a způsob rozhodování, 

prostředí v němž se utkání koná - počasí, terén, viditelnost, 

osvětlení, divácká kulisa apod .. 

Záleží pak na samotných hráčích, do jaké míry se nechají těmito činiteli 

ovlivnit. Herní situace přecházejí plynule jedna do druhé. Každá z nich představuje 

pro jednotlivého hráče úkol, který je nutno řešit výběrem a realizací jednoho 

z obvykle několika možných individuálních nebo kolektivních způsobů . Je zřejmé, 

že různí hráči v jedné herní situaci mohou mít rozdílné, ale někdy i stejné úkoly. 

Naproti tomu jeden hráč může jednu a tutéž herní situaci řešit buď stále stejným 

způsobem nebo naopak více různými způsoby. 

Herní situace jsou řešeny jednáním hráčů, které je tvořeno jednak 

pohybovými úkony a jedna psychickými operacemi. Menší část těchto pohybových 

úkonů představuje zcela nahodilé akce na náhle se vyskytnuvší herní situace. 

Soustavy pohybů zaměřené ke splnění okamžitého herního úkolu, které vždy tvoří 

určité komplexy s poměrně stálou strukturou, se nazývají herními činnostmi 

jednotlivce. (Kaplan, Buchtel 1987) 

Jejich pohybová složka je obvykle nazývána technickou stránkou herní 

činnosti jednotlivce nebo jinak, jejím způsobem provedení. Na druhé straně 

taktickou stránkou herních činností jednotlivce nazýváme všechny psychické 

procesy předcházející vlastní pohybové činnosti. Zachycení a uvědomění si herní 

situace, její zhodnocení spojené s úvahou o možnostech řešení konečně z toho 

vyplývající výběr vhodné herní činnosti jednotlivce či jejího způsobu provedení 

představuje hlavní postupné kroky. Taktická stránka herní činnosti jednotlivce je 

tedy jakýmsi rozhodovacím procesem, kdy hráč na základě informací, které 

získává smysly ze svého okolí, a na základě ocenění sebe, svých možností a 

svého aktuálního stavu volí ze svého hlediska nejvýhodnější způsob řešení právě 
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se vyskytnuvší herní situace. Výsledkem tohoto řešení je pak zvolený pohyb, tedy 

technická stránka herní činnosti jednotlivce. 

K řešení některých herních situací a k plnění herních úkolů nemusí být 

vždy použity jen výše charakterizované individuální činnosti hráčů, ale mnohdy 

přichází i v úvahu i společné jednání skupiny hráčů. Takového cílevědomé jednání 

dvou, tří až šesti hráčů při řešení herních úkolů nazýváme herními kombinacemi. 

Ty jsou ve volejbalu mimořádně důležité. K tomu, abychom mohli společnou 

činnost několik hráčů nazývat kombinací, je nutné, aby všichni zúčastnění členové 

skupiny vědomě považovali tuto kolektivní spolupráci při řešení herního úkolu za 

nejvýhodnější a také ji jednoznačně vybrali. (Buchtel, Ejem 1981) 

Od herních kombinací se odlišují skupiny herních činností jednotlivce, které 

jeden hráč postupně za sebou provádí jako následné řešení několik po sobě 

jdoucích herních situací. Příkladem může být např. následné provedení útočného 

úderu hráče, který těsně před tím blokem ztlumil míč soupeře a spoluhráč mu 

okamžitě míč nahrál z pole zpět. Takovéto skupiny se nazývají řetězci herních 

činností jednotlivce. 

Použití herních činností jednotlivce a herních kombinací v jednotlivých 

situacích ve hře je do jisté míry ovlivněno i systémem hry družstva vycházejícím 

ze systematiky volejbalu. Ten představuje organizaci individuálních a skupinových 

činností zaměřenou na splnění úkolů útoku čin obrany v jednotlivých úsecích 

utkání. Systém hry je charakterizován složením družstva (specializovanými 

herními funkcemi hráčů), které určuje do jisté míry výběr některých herních 

kombinací i postavení jednotlivých hráčů v poli. (Kaplan, Buchtel 1987) 

Současná hra vrcholových družstev se sbližuje a vyrovnává. Žádné 

družstvo nepřichází s výrazně rozdílnou hrou, ale naopak. Systémy hry, 

uspořádání hráčů, obdobné složení družstva, styl hry - tyto prvky si začínají být 

velice podobné. 
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2.3. Herní činnosti jednotlivce 

2.3.1. Charakteristika vybraných herních činností jednotlivce 

Každý pohybový akt ve sportovních hrách je zaměřen na řešení 

specifického herního úkolu a chápeme jej jako herní činnost jednotlivce (Dobrý, 

Semiginovský 1988) 

Herní činnosti jednotlivce jsou soustavy pohybů zaměřené ke splnění 

okamžitého herního úkolu, které vždy tvoří určité komplexy s poměrně stálou 

strukturou. 

Individuální herní situace se řeší herní činností jednotlivce. Ta 

představuje promyšlený komplex pohybové činnosti hráče, kterou řeší vzniklou 

herní situaci. Herní činnost jednotlivce má svou stránku technickou - způsob 

provedení a stránku taktickou - výběr vhodného druhu této činnosti. Obě stránky 

spolu úzce souvisejí, a proto se hovoří o technicko-taktické stránce herních 

činností jednotlivce. Ve volejbalu se rozlišují tyto herní činnosti jednotlivce: 

1. plnící převážně úkoly útoku: podání, přihrávka, nahrávka, útočný úder. 

2. plnící úkoly obrany i útoku: blokování. 

3. plnící převážně úkoly obrany: vybírání. 

(Kaplan, Buchtel1987) 

V této práci nás budou zajímat převážně tyto herní činnosti jednotlivce: 

• podání, 

• přihrávka, 

• útočný úder, 

• blokování. 

14 



2.3.2. Podání 

Podání je odbití míče do soupeřova pole (způsobem předepsaným 

pravidly), kterým se zahajuje každá rozehra. (Buchtel a kol. 2005) V okamžiku 

úderu může být ve styku s míčem pouze jedna ruka. Tato herní činnost jednotlivce 

plní převážně úkoly útoku a jejím cílem je znesnadnit soupeři přihrávku 

(zpracování podání) a tím i případné založení útočné kombinace. V současném 

špičkovém volejbale je kvalitní podání jednou z klíčových podmínek k úspěchu 

utkání. Hlavně v mužském volejbale se provádí na hranici rizika, umožňuje to zóna 

pro podání široká 9m a pravidly povolená teč sítě míčem. 

Podání je herní činnost jednotlivce, která se výrazně projevuje útočným 

charakterem. Je výrazně ovlivněna výkonnostní úrovní hráčů. Ve vrcholovém 

volejbalu je 80% útočných kombinací soupeře přímo ovlivněno podáním. Výše 

uvedené procento zahrnuje tyto situace: 

podání je zkaženo nebo je jím docíleno přímého bodu pro podávající 

družstvo, 

podání je zpracováno přihrávkou k útočné kombinaci, která je 

ukončena tak, že míč skončí ve hřišti podávajícího družstva, mimo 

hřiště . nebo v síti. 

Celkově lze tedy říci, že 70-80% podání je ukončeno rozehrou. (Buchtel a kol. 

2005) 

Účinnost podání je dána: 

• prudkostí letu míče, 

• křivkou letu míče, 

• rotací letu míče, 

• umístěním míče, 

• výsledkem jeho provedení. 
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Uvedené faktory účinnosti se vzájemně nevylučují, působí většinou 

společně za převažování jednoho z nich. Smyslem jejich souhry je vlastní účinek 

podání, který zásadně ovlivňuje hru soupeře. (Kaplan, Buchtel1987) 

z taktického pohledu se dělí na: 

- pomalá podání, 

- prudká podání, 

- rotovaná podání, 

- plachtící podání. 

Pomalá podání se v dnešní době využívají jen málo. Jejich přednost 

spočívala v možnosti přesného umístění - např. těsně za síť nebo do prostoru 

vbíhajícího nahrávače. Prudké podání v současném volejbalovém trendu se 

využívá hlavně pro rychlost, protože prudkost letu míče zkracuje čas a 

znesnadňuje správný odhad místa dopadu míče, a tím i možnost rychlého 

přemístění hráče pro jeho příjem. 

Princip rotovaného podání se využívá při smečovaném podání, které je 

v současnosti nejpoužívanějším a nejúčinnějším typem podání ve vrcholovém 

volejbalu. Plachtící podání se používá jak z místa (z koncové čáry i z velké 

vzdálenosti), tak i prováděné z výskoku. Jeho charakteristickou zvláštností je 

nepravidelná křivka letu způsobená pohybem míče bez rotace. Nepravidelnost 

křivky letu míče způsobuje náhlou změnu jeho pohybu směrem k zemi (tzv. 

Reynoldsův efekt - kdy rychlost míče klesne před vrcholem své dráhy pod 

kritickou rychlost) a kromě toho i odklon doprava nebo doleva od přihrávajícího 

hráče. Účinnost plachtícího podání je právě v nesnadném odhadu místa dopadu 

míče. 

Z technického hlediska se podání rozlišuje na: 

• spodní podání- u začátečníků a malých dětí, 

• vrchní podání v bočném postavení z místa - téměř se nepoužívá, 
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• vrchní podání v čelném postavení z místa- nejpoužívanější, 

• vrchní podání v čelném postavení po rozběhu ve výskoku- tzv. smečovaná 

podání. Tento druh podání je vyvrcholením techniky a taktiky moderní 

odbíjené. Používá se nejen v oblasti vrcholového volejbalu, ale objevuje se 

také v pojetí výkonností odbíjené. 

•!• kromě smečovaného rotovaného podání se používá také ve velké míře 

plachtící podání ve výskoku tzv. naskočené plachtící podání (flatr). 

(Příbramská a kol. 1996) 

Jednoznačně nejúčinnější a v dnešní době nejpoužívanější podání je 

podání smečované. Technicky je nejnáročnější. Razance úderu spočívá právě ve 

spojení rozběhu s výskokem, jejichž výsledkem je prudký úder, rovnající se 

vlastně smeči s neobvyklou křivkou letu. Podání je technicky a fyzicky velmi 

náročné. Technicky se rozběh, odraz, let. fáze a úder rovnají technice útočného 

úderu. 

2.3.2.1. Technika smečovaného podání 

1.Nadhoz 

Provádí se obvykle úderovou paží nebo oběma, vysokým obloukem do 

místa odbití. 

2. Rozběh 

K podání se hráč rozbíhá většinou čelně k síti, ale každý hráč má svůj 

individuální směr. Rozběh je zahájen jedním až dvěma přípravnými kroky. Po nich 

následuje dlouhý brzdící krok pravou nohou (u pravorukého hráče), který zrychluje 

pohyb vpřed. Je veden přes patu pravé dolní končetiny. Levá noha dokončuje 

prodloužený krok (skok) umístěním chodidla před pravou. Velká rychlost rozběhu 
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vyvolá větší délku prodlouženého kroku. Kroky rozběhu by měly být plynulé 

v určitém rytmu. 

V průběhu posledního přípravného kroku jsou paže lehce vpřed a připravují 

se na švih vzad. Při brzdícím kroku se ramena dostávají vzad. Paže švihají vzad a 

přirozeně vyrovnávají pohyb nohou vpřed. Současně se naklání trup vpřed a 

umožňuje tak zapojení bederních svalů do výskoku. S pohybem levé nohy do 

kroku se začínají pohybovat paže vpřed a vzpřimovat trup. 

3. Odraz 

Odraz začíná ihned po dokončení dokroku. Do intenzivní překonávající fáze 

jsou zapojeny v rychlém sledu kloubní síly kotníků, kolen, kyčlí a ramen. Obě paže 

švihají vpřed a vzhůru a jsou v loktech částečně ohnuté. Základnou pro odraz je 

dotyk chodidel s podložkou. U hráčů se při odraze stále více používá vzájemné 

postavení chodidel pod úhlem 45° než postavení rovnoběžné. 

4. Letová fáze 

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

kloubech. Současně rotují boky proti směru hodinových ručiček, jako reakce na 

opačnou rotaci ramen. Pravé rameno vzdaluje směrem od sítě. Boky jsou po 

rotaci stále šikmo k síti. Společný pohyb paží vzhůru je až do úrovně hlavy. 

Levá neúderová paže otáčí předloktí vzhůru. Pravá úderová paže se 

pohybuje vzad s loktem nad úrovní ramene s předloktím téměř vodorovným. Loket 

se na konci pohybu opět dostává pod úroveň ramene, které je maximálně 

rotováno vzad. Paže je ohnuta v lokti. V případě levorukého útočníka je provedení 

pochopitelně zrcadlově obrácené. 
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5. úder do míče 

úder do míče se provádí špetkou dlaně. Ruka uděluje míči horní, boční 

nebo spodní rotaci. Horní rotace je významná pro úhel letu míče a tím spojenou i 

délku dráhy míče při podání. Pohyb směrem k míči je zahájen rotací boků. Tento 

pohyb je postupně přenášen na další části těla. Trup se pohybuje vpřed při 

současné rotaci a ohýbání ramene, následném napnutí v lokti a závěrečném 

ohnutí zapěstí. 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 . 

6. Dopad 

Dopad by měl být měkký a tlumený na obě nohy. Špičky se dotýkají 

podložky jako první a odvinutím přes plochy chodidel na paty a ohnutím v kolenou 

do podřepu se utlumí pohybová energie pádu těla. 

2.3.2.2. Vývojové tendence podání ve vrcholovém volejbalu 

Podání se stalo základním prvkem útočného tie-breakového volejbalu. 

Úloha podání se s příchodem tie-breakové hry zásadně změnila a hlavně vyhrotila 

nároky na psychiku hráčů především proto, že již neexistuje situace, která není 

rozhodující. Jakákoliv defenzivní strategie začíná teprve po úspěšném servisu. 

Bez solidního podání neexistuje obranná koncepce, protože není možná. Roste 

význam smečovaného podání a plachtícího podání ve výskoku. Taktika, podávat 

na slabšího přijímače nebo na přijímače, který je hráčem přední řady , se 

nezměnila. Kvalitní servis je jeden ze základních trendů světového volejbalu. 

(www. han ikvolleyball .cz) 
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2.3.3. Přihrávka 

Přihrávka je odbití míče letícího od soupeře záměrně usměrněné na 

spoluhráče- většinou nahrávače (nebo do prostoru, kam spoluhráč naběhne) tak, 

aby mohl založit útok pomocí nahrávky nebo rovnou provést útočný úder. 

Přihrávka je prvním odbitím míče ve vlastním poli. Tato herní činnost jednotlivce 

patří mezi nejdůležitější, neboť její přesnost přímo ovlivňuje následné útočné 

kombinace. Po kvalitní přihrávce lze použít rychlé útočné kombinace na signál. 

Naopak po nepřesné přihrávce následuje normální útočná kombinace, která bývá 

zpravidla zakončována proti soupeřově kvalitní obraně na síti. (Buchtel, a kol. 

2005) 

Náročnost v odbití míče při přihrávce je způsobena tím, že míč má obvykle 

velkou prudkost, nepravidelný let a mnohdy i rotaci, což jsou komponenty 

zhoršující odhad, a tím i zpracování míče. 

Z taktického hlediska se u přihrávky rozlišuje: 

a) hledisko přípravy: 

• přihrávka po podání soupeře, 

• přihrávka v ostatních herních situacích. 

b) hledisko určení: 

• přihrávka nahrávači přední řady 

• přihrávka vbíhajícímu nahrávači, 

• přihrávka spoluhráči k útoku, 

• přihrávka na signál. 

Z technické stránky se přihrávka uskutečňuje dvěma základními způsoby: 

• odbití obouruč spodem "bagr" - většina případů 

• odbití obouruč vrchem 
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Oba tyto druhy přihrávky mohou být ještě provedeny na místě i po pohybu, 

v postoji nebo v pádu, v ose těla nebo mimo osu těla. 

2.3.3.1. Typy přihrávek 

a) Přihrávka po podání soupeře 

Její uskutečnění je nejobvyklejší standardní situací, jíž začíná útočná 

kombinace. Obtížnost této přihrávky je právě v rozdílné křivce letu po podání, jejíž 

účinek bývá násoben charakterem letu, prudkostí, rotací nebo plachtěním. 

Zpracování takových míčů přihrávkou je naopak usnadněno značně velkou 

časovou rezervou (ta je dána velkou vzdáleností, kterou musí míč urazit) na 

přípravu jejího provedení. Narušením této přípravy je mnohdy nepravidelný let 

míče. 

b) Přihrávka v ostatních herních situacích 

Tento druh přihrávky následuje po standardních i nestandardních situacích, 

kdy míč přelétává přes síť v různých částech její délky a s různou rychlostí, rotací 

a křivkou letu. Za standardní lze označit přechod míče po útočném úderu ze zón 

IV, 111, ll. Naopak nestandardními situacemi jsou všechny míče, smečované ze 

zadní poloviny hřiště soupeře, míče přehrané drancem, lobem odbitím obouruč a 

také míče odražené od blokujících hráčů. Na správné provedení odbití má 

přijímací hráč většinou málo času. Úspěšnost přihrávky závisí pak na jeho 

rychlosti reakce a včasném přemístění do prostoru doletu míče. 

c) Přihrávka nahrávači přední řady 

Je to nejsnadnější způsob provedení přihrávky, protože její směr je předem 

pevně stanoven. Obvykle míří na rozhraní zón ll a 111. 
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d) Přihrávka vbíhajícímu nahrávači 

Uplatňuje se po podání soupeře a také při vhodných situacích během hry. 

Její obtížnost spočívá v usměrnění míče do vhodného prostoru u sítě, do něhož 

teprve v průběhu letu míče od soupeře vbíhá zadní hráč - vbíhající nahrávač. 

Přihrávka směřuje do prostoru mezi zónu ll. a 111., aby nahrávači umožnil nahrát 

všem třem hráčům přední řady. (Příbramská a kol. 1996) 

Ve výkonnostním i vrcholovém volejbalu provádí příjem podání i přihrávku 

v průběhu rozehry specializovaný hráč- libero. Tento hráč přijímá 60-80% všech 

míčů. Zbývající míče pak přijímá další hráč, který zastává funkci smečaře .. 

(Buchtel a kol. 2005) 

2.3.3.2. Vývojové tendence přihrávky ve vrcholovém volejbalu 

Přihrávka je činnost, které si nápadně všimneme až když nefunguje, což 

nemá nikterak snižovat úroveň našeho pohledu na tuto činnost, a právě pro klid 

pro výše uvedenou strategii útočného servisu je nebytné bezchybně přihrávat. 

Velký význam má přijímající hráč- libero, jejímž zavedením se uvolnil útočící hráč 

zadní řady (univerzál), který dříve pomáhal přihrávat smečovaná podání a může 

být častěji zapojován do útočných kombinací i ze zadních pozic. Při příjmu se 

často využívá příjem mimo osu těla. Přední družstva plachtící podání přihrávají 

výhradně ve dvou hráčích, skákané je přihrávaná ve třech. 

(www.hanikvolleyball.cz) 
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2.3.4. Útočný úder 

útočný úder je odbití míče do pole soupeř během rozehry. Provádí se 

nejčastěji jednou rukou ve výskoku s cílem znemožnit soupeři udržení míče ve 

hře. útočný úder může být proveden prvním, druhým nebo třetím odbitím míče. 

(Buchtel a kol. 2005) 

z taktického hlediska rozeznáváme útočné údery: 

po nahrávce nahrávače u sítě, 

po nahrávce z pole, 

po nahrávce vbíhajícího nahrávače, 

po přihrávce k útoku, 

- do míče letícího od soupeře. 

Z hlediska techniky lze útočné údery provádět těmito způsoby: 

- smeč- míč je ve výskoku jednou rukou prudce udeřen směrem dolů, 

- drajv- míč je ve výskoku jednou rukou prudce udeřen zezadu a rotován 

dopředu, takže letí prudce plochým obloukem, 

lob - míč je ve výskoku jednou rukou prudce udeřen zezadu. Zespodu a 

letí nejprve vzhůru a později klesá k zemi, 

ulití - klamavý úder, který je prováděn buď jednoruč nebo obouruč 

vrchem. Lze jej provádět i na tzv. "druhou přes" kdy jej neprovádí útočící 

hráč, ale nahrávač. 

Nebezpečí útočného úderu spočívá v: 

- jeho prudkosti, která zatěžuje soupeři čisté a usměrněné odbití míče, 

- jeho umístění, které vyžaduje od soupeře pohybovou koordinaci, 

rychlost a anticipaci, 

- jeho překvapivosti, která je založená na spolupráci více členů družstva, 

a která vyžaduje od soupeře stejný kolektivní odhad situace a výběr 

jejího řešení (Kobrle 1974) 
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2.3.4.1. Vývojové tendence útočného úderu a útočných kombinací ve 

vrcholovém volejbalu 

útok je limitujícím faktorem vítězství. Ač se mluví Gistě správně) o 

důležitosti obrany, statistická data jasně ukazují, že vítězství v setu koreluje 

vysoce s jedinou činností ,a tou je útok. Platí totiž, že při špatné defenzivě se dá 

set i vyhrát, ale při nekvalitní ofenzivě (statisticky útok pod 43%) je vítězství téměř 

vyloučeno. 

Útok se zrychluje i do krajních zón ll a IV, ale tito hráči jsou schopni útočit i 

z vysokých nahrávek p~oti trojbloku. Středoví hráči již neklamou jen pohybem, ale 

rozšiřuje se akční prostor na síti, odkud útočí. (www.hanikvolleyball.cz) 

útočné kombinace 

Současný volejbal nepřináší v této oblasti žádné novinky. Základem pro 

úspěšné realizování herních kombinací je vynikající zvládnutí techniky herních 

činností jednotlivce, fyzická připravenost hráčů, přesnost provedení a taktická 

vyspělost družstva jako celku. Na základě přesnosti provedení jednotlivých 

herních činností jednotlivce se hrají převážně jednoduché kombinace, tj. útok 

z nahrávky prvním sledem v kombinaci s rychlou nahrávkou do zóny 4. Tato 

dlouhá vystřelená nahrávka je velmi rychlá a plochá. Dále se do kombinací 

zapojují vždy hráči zadních zón podle specializace hráče a podle vlastní taktiky 

družstva. Zde platí důležitost a významnost univerzála (diagonálního hráče) a k 

tomu je zapojen do útoku ještě další zadní smečař. Z důvodů tohoto zapojení 

hráčů zadní řady do kombinací ztrácí na významu mnohem riskantnější a zároveň 

složité kombinace předních hráčů (např. křížení) . (Buchtel a kol. 2005) 
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2.3.5. Blokování 

Blokování je obranná činnost jednoho až tří hráčů přední řady, prováděná 

nad sítí vzpaženýma rukama ve výskoku. Úkolem bloku je přehradit určitý prostor 

nad sítí a zabránit tak přeletu míče do vlastního pole nebo míč srazit zpět do 

soupeřova pole tak, aby nemohl být znovu rozehrán k útoku. 

z technického hlediska je blokování odbití míče obouruč vrchem ve výskoku 

nastavením paží a rukou do směru letícího míče. Do kontaktu s míčem se 

dostávají prsty, dlaně a předloktí paží. Blok se provádí proti útočnému úderu 

výskokem z místa nebo po přesunu, a jeho typickým znakem je přesahování paží 

nad sítí na stranu soupeře. (Buchtel a kol. 2005) 

Blokování, tak jako útočný úder, umožňuje družstvu zisk bodu a při 

špatném provedení vede k bodu pro soupeře. Tato herní činnost jednotlivce plní 

úkoly jak obrany, tak i útoku a nejčastěji je prováděna proti útočnému úderu 

soupeře. 

Předpoklady úspěšného blokován[: 

• rychlý a včasný přesun k místu útoku za neustálého sledování míče a 

soupeře, 

• včasný a dostatečný výskok, odpovídající druhu útočného úderu, jeho 

vzdálenosti od sítě a samozřejmě i schopnostem blokaře, 

• správné nastavení paží a rukou proti míči podle druhu a směru útočného 

úderu, 

• činnost po bloku (např. samovykrývání), kdy hráč musí neustále 

sledovat míč, aby ještě ve výskoku nebo po dopadu byl připraven 

zasáhnout do hry. 

(Příbramská 1996) 
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Podle počtu blokujících hráčů rozlišujeme: 

- jednoblok, 

- dvojblok, 

- trojblok. 

Jednoblok se používá především proti útoku z rychlých nahrávek, kdy si 

každý hráč na síti musí hlídat svého útočícího protihráče. Někdy se staví proti 

útoku z pole nebo proti útoku slabšího hráče. Jednoblokem se také hlídají 

nepřesné přihrávky a nahrávky od soupeře směřující přes síť. 

Dvojblok se nejčastěji seskupuje při útoku z obou kůlů, tj. v zónách ll. a IV. 

A méně často v zóně 111. . Stěžejní úlohu má střední blokař, který musí zvládnout 

rychlý přesun do zóny, ve které se útočí. Základem úspěšného dvojbloku je jeho 

kompaktnost a jednotné načasování výskoku obou hráčů. Místo bloku určuje hráč, 

který má k místu předpokládaného útoku nejblíže, a to je většinou krajní hráč. 

Trojblok stále častěji využívají vyspělá družstva ve hře proti útoku z vysoké 

nahrávky ze zóny IV. (blok se staví v zóně ll.) a útokům ze třetího sledu. Je to 

obvykle situace, kdy soupeř zakládá pomalý útok po špatné přihrávce nebo po 

vybírání těžkého míče v poli. 

Podle polohy rukou vzhledem k rovině sítě se rozděluje blok na: 

- otevřený, 

- polouzavřený, 

- uzavřený. 

(Kaplan, Buchtel 1987) 
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2.3.5.1. Technika provádění bloku 

Základní postavení při jednobloku: hráč stojí ve vysokém středním střehu, 

chodidla vzdálená na šířku ramen, váha spočívá na špičkách, vzdálenost nohou 

od středové čáry 15 - 30 cm. 

Držení paží: paže jsou pokrčené v loktech, vzpažené ruce v úrovni hlavy, 

prsty jsou roztažené, lokty jsou od sebe vzdáleny více než na šířku ramen. 

Pohyb paží a rukou: během výskoku vysouvá hráč paže těsně podél sítě 

vzhůru, až přesáhnou síť na míč. Hlava hráče je mírně zakloněna tak, aby mohl 

sledovat míč a útočícího soupeře. V okamžiku doteku míče rukama sklápí blokař 

obvykle ruce v zápěstí směrem dolů. Dotek míče provádí blokující hráč prsty obou 

rukou, jejich palce se téměř dotýkají, dlaněmi a předloktím. Technika práce paží a 

rukou při bloku by měla odpovídat způsobu a směru útoku soupeře a také výšce 

vzdálenosti prováděného úroku. 

Výskok a odraz: odraz k výskoku se provádí po ukončení přemístění nebo 

z místa snížením těžiště a odrazem snožmo. Výška výskoku je různá, musí být 

přizpůsobena výšce nahrávky, výšce výskoku soupeře a způsobu jeho útoku. 

Dopad: měl by být pružný, na obě nohy s pokrčenými koleny na špičky 

chodidel. 

Skupinový blok: velmi důležitou roli hraje seskupování blokařů. V základním 

postavení by měli krajní blokaři stát 1-1,5 m od anténky (podle typu hráče i 

očekávané nahrávky) a střední blokař obvykle na úrovni soupeřova nahrávače. 

Neměl by stát v jeho zorném poli, aby nahrávač nemohl volit nahrávku podle jeho 

pohybu. 

Pohyby blokařů podél sítě: a také seskupování bloku se provádí rychlými 

úkroky nebo překroky stranou (na kratší vzdálenost), nebo během podél sítě (na 

dlouhou vzdálenost). Ve všech případech musí být přesun proveden co nejrychleji, 
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za neustálého pozorování soupeře a míče. Konečná fáze bloku - výskok - musí 

být provedena čelem k síti a při skupinovém bloku nesmí dojít ke strkání nebo ke 

srážkám blokujících hráčů. Nestačí-li se blokař včas přesunout k místu útoku, 

posouvá obvykle alespoň paže ve výskoku stranou tak, aby je přiblížil k pažím 

ostatních blokujících spoluhráčů. 

Dopad skupinového bloku: Po dopadu se účastníci obvykle otáčejí od sebe 

a rychle se vracejí do výchozího postavení na svá místa, aby se připravili na další 

herní činnost. (Příbramská a kol. 1 996) 

2.3.5.2. Vývojové tendence blokování a následných obranných kombinací 

v poli 

Ve špičkovém volejbalu si lze těžko představit úspěšnou hru v poli bez 

kvalitního a taktického bloku. 

Defenzivní trendy světového volejbalu 

• základem jakékoliv defenzívy je solidní servis s cílem znemožnit 

kombinační hru soupeře 

• na výše zmíněný moment se čeká, a teprve zde začíná vlastní defenziva 

• snahou je postavit kompaktní kolektivní blok (dvoj, trojblok) 

• protože výchozí poloha blokařů je ve většině od středu, klade se velký 

důraz na rychlý přesun a včasný výběr místa vlastní blokařské akce 

• jestliže se získá čas včasným výběrem místa, blokuje se poměrně klidně 

s cílem "vyhnat" soupeřova útočníka do úhlů, které jsou optimální pro 

úspěšnou hru v poli 

• výrazně stoupla důležitost neblokujícího síťaře, který se stahuje ve výše 

zmíněných případech hluboko do pole (rozumí se tím po nekvalitní 

přihrávce soupeře) a je v obraně daleko aktivnější, často až přebírá roli 

hráče v pozici 5 
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• vzrostl důraz na komunikaci hráčů zón 4 a 5 z výše uvedených důvodů -

poněkud složitější je zrcadlová situace, kde v zónách 2 a 1 hrají univerzál a 

nahrávač (www.hanikvolleyball.cz) 

2.4. Herní kombinace 

Herní kombinace je záměrná, časově a prostorově sladěná spolupráce 

dvou nebo více hráčů při řešení taktických úkolů družstva. Herní kombinace tvoří 

mezičlánek mezi herními činnostmi jednotlivce a vlastní hrou. Dělí se na obranné 

a útočné, které se ve hře neustále střídají. Použití jednoduchých nebo složitých 

herních kombinací ve hře ovlivňuje fyzická a technicko-taktická vyspělost i 

psychická připravenost hráčů, ale i hra soupeře. Zvládnutí určité herní kombinace 

předpokládá, že hráči ovládají v dostatečné míře všechny potřebné herní činnosti 

jednotlivce ,a že ji musí dostatečně zvládnout všichni zúčastnění hráči. 

Volejbalové utkání se skládá z řetězce kombinací, které se opakují a 

plynule na sebe navazují. Každá z nich má svůj specifický charakter a 

neopakovatelný průběh. To činí volejbal atraktivní a zajímavou hrou nejen pro 

samotné hráče, ale i pro diváky. (Buchtel a kol. 2005) 

Herní kombinace dělíme na: 

a) herní kombinace plnící převážně úkoly útoku, 

b) herní kombinace plnící úkoly útoku i obrany, 

c) herní kombinace plnící převážně úkoly obrany. 
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Herní kombinace plnící převážně úkoly útoku: 

1) Bez signálu: 

• s nahrávačem přední řady, 

• s nahrávačem zadní řady, 

• s útokem po přihrávce, 

• s útokem po nahrávce z pole. 

1) Na signál: 

• jednoduché signály 

- s útokem po krátké rychlé nahrávce, 

- s útokem po vystřelené nahrávce, 

- s útokem středem sítě ze zadní zóny. 

• složité signály 

bez křížení smečařů 

s křížením smečařů 

- v tandemu smečařů (dva za sebou). 

Herní kombinace plnící převážně úkoly obrany: 

a) postavení při vykrývání útočícího spoluhráče 

b) postavení proti útoku soupeře: 

bez bloku 

- s jednoblokem 

- s dvojblokem 

- s trojblokem (Buchtel a kol. 2005) 
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2.5. Herní systémy 

Herní systémy představují organizaci individuálních a skupinových činností, 

zaměřenou ke splnění úkolů útoku nebo obrany v průběhu utkání. (Buchtel a kol. 

2005) 

útočné herní systémy se dělí podle počtu nahrávačů: 

- každý střední přední hráč je nahrávačem (0-6) - se používá 

především v žákovských družstvech, u začátečníků a při rekreačním 

volejbale, 

se třemi nahrávači (3-3) 

se dvěma nahrávači (4-2) - v současném vrcholovém volejbale se 

téměř nevyskytuje, ale kubánské reprezentační družstvo žen s tímto 

systémem uhrálo úspěchy v podobě dvou titulů mistryň světa a tří 

zlatých olympijských medailí, 

s jedním nahrávačem (5-1) - používají téměř bezvýhradně všechny 

týmy vrcholového a výkonnostního volejbalu. 

Obranný herní systém může být buď bez specializovaných hráčů, kdy hráči 

procházejí postupně všemi šesti postaveními a plní v nich příslušné obranné 

úkoly. A nebo se specializovanými hráči, kdy jsou obranné úkoly pro jednotlivé 

funkce hráčů specializovány pro přední a zadní zónu, ve kterých hrají vždy třikrát. 

Specializované obranné úkoly plní hráči pro určenou zónu po výměně míst 

v přední a zadní řadě po vlastním podání a plní v nich stále stejnou obrannou 

činnost. Hráči provádějí jednak malé výměny mezi sousedními zónami a také 

velké výměny mezi krajními zónami do svých specializovaných zón. Z hráčů zadní 

řady hraje nejčastěji nahrávač v zóně 1., což je nejvýhodnější ke snadnému 

vbíhání k síti, blokaři a smečaři hrají v zóně V., respektive Vl. . Libero hraje 

nejčastěji v zóně V., protože se mění v poli nejčastěji s blokaři. 
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2.6. Technicko - taktická příprava 

V technické a taktické přípravě se nacvičují a zdokonalují herní činnosti 

jednotlivce, rozšiřují se speciálním herní dovednosti a učíme se herním 

kombinacím a systémům. Technika a taktika spolu úzce souvisí, přičemž ve 

vzájemném vztahu má dominantní slovo technika. Bez určité úrovně technické 

dokonalosti hráčů založené na pohybových schopnostech se nemůžou realizovat 

taktické úkoly družstva. (Hančík, Belaj, Matura, Horký 1982) 

2.6.1. Technická příprava 

Techniku je možné charakterizovat jako účelný způsob řešení dané 

pohybové situace, volejbalista musí respektovat mechanické a biologické 

zákonitosti a pravidla hry. 

V technické přípravě jsou obsaženy následující úkoly: 

a ) osvojovat si volejbalové dovednosti (herní činnosti jednotlivce), 

b) rozšiřovat míru variability naučeného pohybu. 

Výkon se projevuje příslušnou herní dovedností. Ve složitých podmínkách 

hry je uplatnění pohybových dovedností mimořádně náročné. Základní úkol 

v tomto případě sehrává proces motorického učení. Motorické učení má čtyři fáze: 

1) počáteční seznámení, instrukce, motivace, 

2) upevnění, zpětná vazba, slovní kontrola, 

3) zdokonalování, pochopení, přesnost koordinace, 

4) transfer, anticipace. 

V počáteční fázi motorického učení se volejbalista seznamuje s danou 

pohybovou činností prostřednictvím zraku a sluchu. V této fázi je pro vývoj hráče 

velmi podstatná zejména verbální aktivita trenéra, trenér musí motivovat své 

svěřence k pozitivnímu přístupu ke všem herním činnostem a k jejich nácviku. 
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S prvními pokusy se vytváří vnitřní okruh regulace s vnějším odrazem, které jsou 

potom výrazem pohybu. První pokusy při nácviku jednotlivých herních činností 

jednotlivce jsou značně nekoordinované. Jde o rozšiřování a osvojování 

dovedností, které vyžadují, aby motorické centrum v mozkové kůře každého 

jedince bylo propojeno s potřebnými oblastmi ostatních částí mozku ve vztahu 

k pohybu. 

Druhou fází motorického učení je samotné cvičení a opakování pohybových 

dovedností. Upevňují se pohybové dovednosti a hrubá představa pohybu. 

Rozhodujícím momentem úspěšné pohybové regulace je přesnost představy 

pohybu, která se potom odráží ve správné koordinaci pohybů. Vlivem vnitřního 

regulačního okruhu dochází ke zvládnutí vlastního pohybu v hrubé formě 

z pedagogického hlediska spočívá na této fázi těžiště celého procesu učení. 

Vnější projev ve druhé fázi motorického učení je již značně diferenciovaný. Hráč 

nachází správnou pohybovou představuj pomocí dvou mechanismů: 

1) mechanismus pokusu a omylu. Podle toho mechanismu se upevňují jen ty 

reakce, které vedou ke správnému vykonání pohybu, 

2) mechanismus kognitivní metody. Metoda pokusu a omylu je rozšířena o učení 

nových pohybových struktur. 

Ve druhé fázi motorického učení tedy hráč ještě vědomě sleduje svoje pohyby. 

Třetí fáze motorického učení je etapou zdokonalování pohybových dovedností, 

která je charakteristická zvyšováním výkonnosti. Zdokonalování pohybových 

dovedností je zaměřené na výběr a přesnost pohybů. V třetí fázi již přechází 

regulace pohybu z vnějšího na vnitřní regulační okruh. V tomto stádiu 

motorického učení se hráč už tolik nesoustředí na svoje pohyby, ale více se 

začíná věnovat řešení taktických úkolů. Pohyby se začínají automatizovat. 

Čtvrtá fáze motorického učení je charakterizovaná velmi výraznou plastičností 

při používání pohybových dovedností. Volejbalista je již vybaven určitým 

ko~plexem pohybových dovedností, se kterými dokáže disponovat i za 
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změněných podmínek. Hráč začíná dopředu předvídat průběh herních činností a 

jejich změny. Čtvrtá fáze učení je fází tvořivé asociace při používání pohybových 

dovedností. 

2.6.2. Taktická příprava 

Taktika je optimální způsob vedení boje v konkrétních podmínkách. Jeden 

z klíčových úkolů taktiky je v tom, aby hráč na místě, kde útočí nebo brání, 

disponoval většími a efektivnějšími silami než soupeř. V taktice účelně využíváme 

vlastní schopnosti a nedostatky soupeře. V taktické přípravě je nutné plnit tyto 

úkoly: 

- hráči si osvojují řešení nebo způsoby řešení úkolu, které přináší hra, 

u hráčů je nutné rozvíjet schopnost výběru optimálního řešení a 

usilovat o to, aby při tom uplatňovali tvořivý přístup. 

Náročnost taktiky útoku a obrany může zvládnout jen tělesně, technicky a 

psychicky dokonale připravený hráč. Ve hře nemá význam jen kvalita, ale i 

množství osvojených volejbalových dovedností, které hráč ovládá. Jen z tohoto 

komplexu se dá vytvořit pružná a účinná taktika během zápasu. Volejbalista, který 

je dobře připravený po všech stránkách, může úspěšně bojovat s nepříznivými 

vlivy únavy, nepředpokládaným vývojem hry v zápase, se stresovými situacemi 

v koncovkách setů a dalšími faktory, které ovlivňují taktický plán. 

Taktické řešení ve hře má tyto stupně: 

- vnímání a analyzování situace, poznání herní situace, 

- myšlenkové řešení úkolu, 

- motorickou realizaci vybraného řešení - praktické řešení 

(Hančík, Belaj, Mačura, Horký 1982) 

Metodický postup technické a taktické přípravy ve volejbalu vždy vychází ze 

hry. Proces tohoto nácviku má dlouhodobý charakter, výchova volejbalového 

hráče trvá zhruba osm až deset let. 
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2.1. Psychologická příprava 

Psychologická příprava znamená cílevědomé využití psychologických 

poznatků k prohloubení efektivity tréninkového procesu. Cílem psychologické 

přípravy sportovce je na základě psychologických poznatků zvýšit účinnost 

ostatních složek sportovního tréninku a v soutěži stabilizovat výkonnost na úrovni 

dosaženého stavu trénovanosti. (Dovalil a kol. 2002) 

Volejbal je kolektivním sportem, který klade na psychiku hráčů poměrně 

vysoké nároky. Kvalitní psychologická příprava může sehrát podstatnou úlohu při 

regulaci aktuálních psychických stavů hráčů a tím značně ovlivnit výsledek 

zápasu. Ve volejbalu jsou často psychicky náročné závěry setů a zápasů u 

vyrovnaných družstev. Je to sport, ve kterém neexistuje remíza. Sebemenší ztráta 

koncentrace, ztráta sebedůvěry v koncovkách zápasů, kdy hráč například 

nezahraje podání s dostatečnou razancí a sebedůvěrou, jak je pro něj jinak běžné, 

vede ve vrcholovém volejbalu ke ztrátě setu i zápasu. 

Aktuální psychické stavy (APS) dělíme v psychologii sportu na 

předstartovní, soutěžní a posoutěžní. Tyto stavy dokáží svojí subjektivní 

nepříjemností a negativním vlivem před a v průběhu sportovní činnosti ovlivňovat 

sportovní výkon. 

• předstartovní stavy se objevují, když si sportovec začíná uvědomovat 

svou účast ve významné soutěži. Tento negativní vliv většinou působí na 

sportovce psychický labilní, na nováčky. 

• soutěžní stavy střídají předstartovní v době bezprostředního odjezdu na 

závodiště nebo zápas a můžou trvat i v celém průběhu sportovní události. 

Teoretickým východiskem regulace APS jsou poznatky o dynamice 

aktivační úrovně sportovce. Aktivační úroveň určuje pohotovost 

organismu k reakci. Podle výšky aktivace a jejího směru se rozlišují APS 

ve sportu. Nadměrně vysoká aktivační úroveň je startovní horečka. Může 

mít negativní směr a to je aversní tréma nebo pozitivní směr a potom 

mluvíme o "přehřátém" (příliš dychtivém) stavu. Obojí je charakteristické 
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vzrušením a neklidem. Aversní tréma je typickým strachem, pozitivní směr 

vysoké aktivace se projevuje překotnými pohyby, překotnou mluvou a 

nadměrnou potivostí. Příliš nízká aktivační úroveň se projevuje jako 

startovní apatie. Projevy jsou ochablost, lhostejnost a odevzdání (Dovalil 

a kol. 2002) 

• Posoutěžní stav je vyvolán subjektivním zhodnocením průběhu a 

výsledku sportovního klání. Tento stav trvá několik hodin a postupně 

odeznívá, výjimečně trvá do dalšího dne. Posoutěžní stav se odvíjí od 

výsledku, který by v dané sportovní disciplíně dosažen. Úspěch má za 

následek zvýšenou aktivaci pozitivního směru a pro sportovce je to 

žádoucí stav, který má z psychologického hlediska charakter odměny. 

Neúspěch představuje ve sportu větší psychologický problém. Dostavují 

se negativní prožitky jako deprese, beznaděj, rezignace atd .. . . Těmto 

prožitkům trenéři často věnují nedostatečnou pozornost, což často vede 

k negativním následkům u hráčů (alkohol, ztráta sebedůvěry, atd ... ). 

2.7.1. Psychika ve vrcholovém volejbalu 

Psychologická příprava se samozřejmě promítá také u hráčů volejbalu. 

Stala se nedílnou součástí přípravy každého družstva na celou sezonu, ale i na 

jednotlivé zápasy, či dokonce sety a body. 

Díky novému počítání je každý hráč, který jde na podání, zodpovědný za 

bod soupeře při nezdařeném servisu. Buchtel a kol. v Teorii a didaktice 

volejbalu(2005) uvádí: " .... došlo k výrazné změně, kdy tzv. hluchá místa (možnost 

krátkého odpočinku hráčů při ztrátě) dle starých pravidel, jsou dnes, při bodovém 

systému, již minulostí. Volejbal se tak svojí náročností přizpůsobil jiným 

sportovním hrám, např. tenisu, kdy každý míč za jakéhokoliv stavu je důležitý a 

v každém okamžiku nedostatečné koncentrace může dojít ke "zlomu" v utkání. To 

klade velké nároky na koncentraci v dlouhém časovém úseku a další nároky na 

zvládání krizových situací, což má za následek hru bez chyby. Navíc ve volejbale 

jako v kolektivním sportu je důležité vytvořit psychicky odolné družstvo a stanovit 

jednotlivé role hráčů v družstvu.". 

36 



2.8. Herní výkon 

Hernímu výkonu je nadsazený pojem sportovní výkon. Sportovní výkon 

charakterizujeme jako aktuální projev specializovaných schopností sportovce 

(výsledek adaptace) v uvědomělé činnosti zaměřené na řešení pohybového úkolu, 

který je vymezen pravidly daného sportovního odvětví, resp. disciplíny. 

(Choutka, Dovalil 1991) 

V systémovém pojetí lze tedy sportovní výkon chápat jako výstup systému, 

kterým je myšlen sportovec. (Táborský 1981) Tento výstup systému - aktuální 

herní výkon je pro trenéra relativně objektivní existující realitou. Právě zachycení 

této reality v podobě hodnocení sportovního výkonu je ve sportovních hrách 

aktuálním problémem. 

Podle Ejema (1976) lze sportovní výkon chápat jako: "chování jedince nebo 

skupiny realizované v průběhu soutěže či utkání. Tomuto chování je přiřazována 

hodnota (kvalitativní kvantita) charakterizující míru splnění úkolu stanoveného 

pravidly daného sporu či sportovní disciplíny." Ve volejbalovém prostředí píše 

dále: " ... je třeba výkon hráče v odbíjenkářském utkání nebo v jeho části chápat 

jako: chování hráče (pohybové akty a psychické operace spolu s nahodilými 

pohybovými reakcemi) realizované v průběhu utkání či jeho části a 

charakterizované mírou splnění jednotlivými postupných cílů (např. získání výhody 

podání či bodu) vedoucích ve svém souhrnu k dosažení cíle družstva, tj. 

k vítězství v utkání. 

Herní výkon kolektivních sportovních hrách chápeme jako realizované 

individuální a skupinové jednání hráčů v ději utkání, charakterizované mírou 

splnění herních úkolů. Podle potřeby lze rozlišovat herní výkon družstva a herní 

výkon hráče. (Táborský 1981) 

Charakteristické pro hodnocení výkonu ve sportovních hrách je snaha o 

rozlišení individuální a skupinové úrovně výkonu - výkon hráče Gednotlivých 

hráčů) a výkon družstva - jakož i hledání vzájemných vazeb obou úrovní. 
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Všeobecně se konstatuje, že výkon družstva je ve velmi těsném vztahu k výkonu 

jednotlivých hráčů, že je jejich integrací či syntézou, avšak v žádném případě 

mechanickým souhrnem či součtem; výkon družstva se tak dostává do kvalitativně 

jiné roviny než výkon hráče. Tato práce se zabývá hodnocením individuálního 

herního výkonu a to výkonu dovednostního, čemuž odpovídají i pojmy herní 

činnosti jednotlivce, individuální (herní) jednání, na rozdíl od kolektivního výkonu, 

kterého se týkají klasifikační třídy herní kombinace a herní systémy či kooperativní 

jednání. 

2.8.1. Herní výkon družstva 

Herní výkon je sportovním výkonem svého druhu - je dán průběhem a 

výsledkem specifického jednání v ději utkání, je jednotou všech forem pohybu 

vyšších rozlišovacích úrovní- fyzikální, chemické, biologické a sociální. 

Sportovně herní družstvo představuje sociální skupinu jedinečnou tím, že 

společná činnost všech členů, hráčů, vyúsťuje jako týmový vý~on v utkání s jinou 

soupeřící skupinou. 

Herní výkon volejbalového družstva chápeme jako individuální a skupinové 

jednání hráčů v ději utkání, podléhající sociálně psychologickým a speciálně 

herním zákonitostem, vyjádřené dosaženým výsledkem v konkrétním utkání. 

Jedna z významných podmínek herního výkonu družstva je jeho vnitřní 

struktura, jež je dána systémem rolí a pozic hráčů a sociálního klimatu, 

reprezentovaného především vysokou úrovní soudržnosti, participace a autority. 

Úroveň herního výkonu družstva je vedle výkonu jednotlivých hráčů podmíněna 

především kvalitou sociálních vztahů uvnitř kolektivu. Důležitým hodnotícím 

kritériem volejbalového družstva je výsledná efektivita ve hře. 

Ve volejbalu lze na základě pozorování utkání herní výkon družstva 

kvantitativně a kvalitativně charakterizovat. Zaměřujeme se na četnost herních 
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činností jednotlivce a jejich úspěšnost herních kombinací, na pohybovou aktivitu 

hráčů v utkání, na délku trvání utkání, jednotlivých setů a úseků hry u sítě i v poli, 

na četnost výskoků, rozeher apod .. (Kaplan, Buchtel 1987) 

Nepopíratelný fakt, že týmový herní výkon je založen na individuálních 

herních výkonech, nám znesnadňuje proniknout ke skrytým, silně působícím 

herním jevům, které významným způsobem určují týmový herní výkon. Tyto jevy 

se projevují jenom v konkrétní herní činnosti. Mimo ni neexistují. Proto jsme je 

nazvali činnostní determinanty herního výkonu. Patří k nim činnostní koheze a 

činnostní participace hráčů na týmovém výkonu. 

Jsme přesvědčeni, že právě tyto dvě determinanty způsobují , že týmový 

herní výkon nelze chápat jako pouhou sumu individuálních herních výkonů. 

Vyzvedávají podmíněnost herního výkonu jednoho hráče výkony ostatních 

spoluhráčů. Pomáhají pochopit smysl hry družstva, úlohu či dokonce potřebu 

vynikajících jednotlivců - hvězd a jejich nenápadných a obdiv nevzbuzujících 

spoluhráčů. Pojmy činnostní participace a činnostní koheze jsou prevencí 

přehnaně kolektivistického pojetí týmového výkonu. Zdůrazňují rovnováhu mezi 

těmito extrémy a pomáhají odstranit mnohé nejistoty a nejasnosti v rozvoji kultivaci 

týmového výkonu. (Dobrý, Semiginovský 1988) 

2.8.2. Herní výkon hráče 

Sportovní výkony se realizují ve specifických pohybových činnostech, 

jejichž obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu 

a nichž sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů . Tyto 

činnosti, ovlivňované vn·ějšími podmínkami, představují určité požadavky na 

organismus a osobnost člověka. Vysoký výkon charakterizuje dokonalá 

koordinace provedení, jeho základem je komplexní integrovaný projev mnoha 

tělesných a psychických funkcí člověka, podpořený maximální výkonovou 

motivací. Lze rozlišit průběh činnosti, jehož analýza má pro pochopení sportovního 

výkonu mimořádný význam, a výsledek činnosti. (Dovalil 2002) 
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Herní výkon hráče ve volejbalu chápeme jako projev určitého stupně 

způsobilosti seberealizace v ději utkánf, která se projevuje v kvalitě a množství 

osvojených herních činností integrovaných do herního výkonu družstva. Struktura 

herního výkonu hráče je dána určitým počtem a uspořádáním faktorů se sítí 

vzájemných významově diferencovaných vztahů. Stanovit kritéria pro objektivní 

hodnocení hráče ve hře, které by totálně postihly kvality výkonu, je obtížné. 

Důležitou roli tady hraje vnější zatížení. Četnost činností hráče je v těsném 

vztahu k časové jednotce, jejíž naplnění je terminováno splněním určených 

podmínek hry. Délka utkání a jeho jednotlivých setů je vlastně určována výsledky 

interakčního chování hráčů obou soupeřících družstev. Za primární údaj vnějšího 

zatížení hráče považujeme délku utkání nebo setů a časový údaj setrvání hráče 

ve hře. 

Vedle vnějšího zatížení má na hráče vliv i zatížení vnitřní. Současné pojetí 

volejbalu předpokládá značně vysokou aktivitu v průběhu celého utkání. Takové 

zatížení klade velké nároky nejen na psychickou, ale i fyzickou zdatnost. 

V důsledku neúměrné fyzické únavy může docházet k poruchám výrazně 

psychického charakteru (nervosvalová koordinace, snížená pozornost a zvýšená 

psychická labilita apod.). (Kaplan, Buchtel 1987) 

Individuální herní výkon je charakterizovatelným vnějším pohybovým 

projevem a vnitřní odezvou, podmíněnou především uspokojováním 

bioenergetických nároků herní činnosti. Vnější projev hráče pohybovou činností i 

vnitřní odpověď na pohybové zatížení jsou v dialektickém příčinném vztahu a jsou 

obrazem okamžitých individuálně charakteristických předpokladů ke zvládnutí 

herních požadavků prostupujících výkon hráče v celém utkání. (Dobrý, 

Semiginovský 1988) 

40 



2.9. Stručná charakteristika některých metod sledování volejbalového 

výkonu 

Pro sledování lze použít následující metody pozorování. 

1. Statistický záznam 

2. Grafický záznam 

3. Magnetofonový záznam 

4. Videozáznam 

1. Statistický záznam 

Statistický záznam podává přehled o počtu provedení herních činností z 

hlediska, které si pozorovatel zvolí. Obvykle to bývá úspěšnost, neúspěšnost a 

neutralita jednotlivých provedení sledované herní činnosti, a to se zaměřením na 

jednotlivce nebo celé družstvo. Záznam může být doplněn stavem utkání po každé 

herní činnosti, která způsobila jeho změnu. Tak zjistíme, který hráč je v družstvu 

aktivní a za jakého stavu aktivitu projevil. Z hlediska družstva se projeví 

nejúspěšnější činnost. 

2. Grafický záznam 

Grafický záznam je obdobou statistického záznamu. Pozorovatel v něm 

zaznamenává rovněž úspěšné a neúspěšné a neutrální herní činnosti. Je zde 

možnost záznamu zóny, kde byla činnost provedena, záznam stavu utkání, ale i 

záznam herní kombinace v obraně i útoku. 

3. Magnetofonový záznam 

Magnetofonový záznam umožňuje dokonalý záznam utkání. Po osvojení 

symbolů zachytí pozorovatel průběh herních činností jednotlivce, herních 

kombinací družstva, kvalitu provedení, zónu, změny stavu utkání atd .. Přepis 

magnetofonového záznamu však vyžaduje relativně dlouho dobu. 

4. Videozáznam 

Videozáznam je v současné době nejpoužívanější a nejdokonalejší ze 

všech uvedených záznamů. O jeho výhodách svědčí ta okolnost, že okamžitě po 
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utkání a kdykoliv jindy je celý záznam k dispozici. Samozřejmě je možné z něj 

provést detailní statistické hodnocení. Videozáznamu se využívá při všech 

významných mezinárodních soutěžích. (Černá 2001) 
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3. Výzkumná část 

Cíl, úkoly, hypotéza a metodika práce 

3.1. Cíl práce 

V této diplomové práci budeme na základě analýzy videozáznamů 

z mistrovství Evropy 2001 mužů v české Republice a mistrovství Evropy 2005 

v Srbsku a černé Hoře a Itálii charakterizovat vybrané herní činnosti - podání u 

reprezentačního družstva mužů české Republiky. Chceme zjistit rozdíl v taktice 

podání, která byla na obou akcích odlišná. 

Dále chceme analyzovat podání a obranné kombinace proti prvnímu útoku 

soupeře u českých národních družstev na mistrovství Evropy 2001 a mistrovství 

Evropy 2005 z hlediska příjmu podání soupeřem a následných obranných 

kombinací proti útočnému úderu soupeře. 

Trenér Zdeněk Haník, který vedl naši reprezentaci na mistrovství Evropy 

2001, vsadil na rychlé, tvrdé podání. Byl k tomu donucen okolnostmi, kterými byl 

náš špatný blok. Trenér, který vedl naše družstvo o čtyři roky později, Laurent 

Tillie z Francie, navázal na koncepci trvající čtyři roky reprezentačním trenérem 

Pavlem Řeřábkem. Tato koncepce byla postavená na relativně lehčím podání a 

více kvalitním bloku a obraně proti útoku soupeře. 

Touto prací se pokusíme zjistit, která koncepce je lepší. Trenér Haník 

dovedl naše družstvo k překvapivému čtvrtému místu, zatímco s Tilliem jsme 

nepostoupili ze skupiny a skončili v nf na 5. místě. Nutno ale dodat, že s touto 

taktikou (lehké podání, výborná obrana) získala Francie na mistrovství světa 2004 

bronzové medaile. 
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3.2. Úkoly práce: 

a) vyhledání a prostudování dostupné literatury týkající se tohoto 

tématu a shromáždění příslušných materiálů (zpráv reprezentačních 

trenérů a dalších nepublikovaných literárních pramenů). 

b) interpretace literárních poznatků v teoretické části práce 

c) konstrukce metody pozorování, kterou použijeme při analýze 

videozáznamu utkání 

d) realizace metody ve vybraných utkáních naší reprezentace na obou 

vrcholných akcích- mistrovstvích Evropy 2001 a 2005 

e) zpracování a vyhodnocení výsledků analýz 

f) stanovení závěrů 

3.3. Stanovení hypotéz 

Na základě daných cílů a úkolů práce jsme stanovili následující hypotézy. 

Hypotéza I. - Předpokládáme, že vysoká kvalita podání by se měla odrazit na 

zhoršeném příjmu soupeře a tím i menší úspěšnost u útočného úderu. 

Hypotéza ll. - Předpokládáme, že při kvalitním podání by naše obranné 

kombinace proti prvnímu útoku soupeře měly mít vysoké procento úspěšnosti a 

naopak při slabém podání by měli být naše obranné kombinace procentuálně 

méně úspěšné. 

Hypotéza 111. - Předpokládáme, že na mistrovství Evropy 2001 se prokázala horší 

kvalita bloku. V důsledku toho by měla být úspěšnost našich obranných 

kombinací proti prvnímu útoku soupeře (po našem podání) nižší, přestože jsme 

měli velmi kvalitní podání. 

Hypotéza N. - Předpokládáme, že na mistrovství Evropy 2005 jsme měli výborný 

blok a tedy úspěšnost našich obranných kombinací proti prvnímu útoku soupeře 

(po našem podání) by měla být lepší i přesto, že jsme podání neriskovali. 
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3.4. Metodika práce 

Základem metodiky práce je sledování videozáznamu vybraných utkání ME 

2001 a ME 2005 ve volejbale mužů. 

Měli jsme k dispozici videozáznamy všech zápasu, kterých se účastnil tým 

české republiky. Sledování těchto videozáznamů a jejich statistické zpracování 

tvořilo metodiku této práce. 

3.4.1. Výběr utkání 

V této práci jsme použili videozáznamu z těchto utkání: 

ME 2001 

česká republika - Slovinsko 

česká republika - Nizozemsko 

česká republika - Bulharsko 

česká republika - Slovensko 

česká republika - Rusko 

Česká republika - Rusko 

ME 2005 

3:1 

1:3 

3:1 

3:0 

3:0 

2:3 

Česká republika - Francie 0:3 

Česká republika - Srbsko a Černá Hora 1 :3 

Česká republika - Nizozemsko 3:0 

Česká republika - Španělsko 3:2 

Česká republika - Řecko 1:3 
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3.4.2. Příprava a organizace výzkumu 

Nejprve jsme vybrali zápasy vhodné ke sledování. Konfrontovali jsme 

vystoupení našeho družstva na ME 2001 s vystoupením na ME 2005. 

3.4.3. Použité metody k získání informací 

K získání dat pro zpracování diplomové práce jsme využili metody 

nepřímého pozorování. To znamená, že jsme si zajistili videozáznam z každého 

zápasu a pomocí předem připravených bodových škál jsme jednotlivé zápasy 

analyzovali, zapisovali do tabulek a následně vyhodnotili. Rozbor videozáznamu 

nám umožňuje zastavit si jednotlivé rozehry a opakovaně přehrávat, čímž 

dosáhneme v celkovém zpracování a vyhodnocení veliké přesnosti. 

3.4.4. Vlastní sledování 

Vlastní analýza vybraných utkání probíhala tak, že jsme v každém zápase 

sledovali pouze ty rozehry, ve kterých podávalo družstvo české Republiky. Náš 

zájem byl především zaměřen na zpracování našeho podání soupeřem a naší 

následné obrany proti prvnímu útoku soupeře po našem podání. Získané 

informace jsme zaznamenávali bodovou kvalitativní škálou a přepisovali do 

tabulek. 

3.4.4.1. Sledovací kvalitativní bodová škála 

V této práci použijeme subjektivní čtyřbodovou škálu O - 3. Tuto škálu 

použil Jiří Novotný při statistické analýze hry vrcholových družstev Mistrovství 

světa žen - 1986. 
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Podání 

3 - přímý bod - eso, či dotek míče protihráčem a následná chyba - bod, 

přihrávka letí k nám. 

2- dotek, zpracování míče protihráčem s následným nutným přehráním přes, 

nahrávka z pole. 

1 - lehce zpracovaný míč, podání, s následnou dobrou přihrávkou k útoku 

O- chyba, bod soupeře. 

Přihrávka 

3- přihrávka umožňuje všechny druhy útoku, nahrávky, včetně útoku 

nahrávače z přihrávky "na druhou". 

2 - dobrá přihrávka, ale neumožňuje případný útok nahrávače. 

1 - přihrávka umožňuje nahrát pouze normální vysokou nahrávku, nahrávka 

z pole. 

O- chyba, míč není přihrán, míč zadarmo přes. 

Útočný úder 

3 - přímý bod, vytlučený blok, nezpracovaná následná přihrávka. 

2 - soupeř zpracuje míč, ale nemůže připravit následující útok, hraje nouzově 

"přes", nahrávka z pole, narazit o blok. 

1 - soupeř může snadno připravit útok, útok je zablokován, ale ještě vybrán 

nouzovým zákrokem. 

O - chyba, zablokovaný útok. 
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Blokování 

3 - míč od bloku k soupeři "na zem" nebo končící rozehru. 

2 - míč k soupeři, ale je ho těžké zpracovat nebo nadražený na vlastní stranu 

s následnou další rozehrou. 

1 - míč k soupeři s možností lehkého zpracování míče a přípravou dalšího 

útoku nebo nad ražený na vlastní stranu s těžkým zpracováním. 

O - chyba, vytlučený blok. 

Blokování+ vybírání ("obrana'? 

3 - míč od bloku k soupeři "na zem" nebo končící rozehru, míč nadražený na 

vlastní stranu s následnou další rozehrou, přihrávka umožňuje všechny druhy 

útoku, nahrávky, včetně útoku nahrávače z přihrávky "na druhou", útok ze špatné 

přihrávky soupeře, soupeř chybuje na útoku, kdy míč letí do zámezí. 

2 - míč od bloku k soupeři, kde nemůže být dobře vybrán nebo dobrá přihrávka, 

ale neumožňuje případný útok nahrávače. 

1 - míč k soupeři s možností lehkého zpracování míče a přípravou dalšího útoku 

nebo přihrávka umožňuje nahrát pouze normální vysokou nahrávku, nahrávka 

z pole. 

O- chyba bloku, vytlučený blok, míč není přihrán, míč zadarmo přes nebo chyba 

na přihrávce. 
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3.4.5. Zpracování výsledků 

Pro zpracování výsledků úspěšnosti jednotlivých herních činností jsme 

použili vzorec pro hlavní soutěže FIVB. Výsledky dále převádíme na procenta. 

Úspěšnost 

3* ''3"+2* "2"+"1" 
ús(%) = v * 1 00 

3 * L všech pokusů v jedné HC 

Při celkovém hodnocení vyčíslím v procentu dosaženou kvalitu ve všech 

jednotlivých sledovaných herních činnostech jednotlivce a porovnám mezi sebou 

výsledky z ME 2001 a ME 2005. 

Uvedené výsledky v procentech jsou záznamy pouze těch herních činností, 

které jsou prováděné po našem podání. Výsledky tedy nebudou korespondovat se 

statistickými záznamy ze sledovaných akcí a nemusí korespondovat s výsledky 

v utkáních! 
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4. Výsledková část 

Z dosažených výsledku můžeme určit míru úspěšnosti jednotlivých herních 

činností. Matematicky by mělo platit, že pokud je procentuální vyhodnocení 

úspěšnosti vyšší jak padesát procent, stala by se tato činnost kladně hodnocenou. 

A naopak pokud by byla nižší jak padesát procent stala by se záporně 

hodnocenou. 

Vzhledem k rozdílnosti jednotlivých herních činností a náročnosti provedení 

toto pravidlo zde nemůžeme uplatnit. Musíme vycházet z toho, jak je která činnost 

časově náročná na přípravu, jaké je časové rozpětí prováděné činnosti, délka 

dráhy míče apod . . 

Míru úspěšnosti jednotlivých herních činností jsme tedy stanovili 

takto: 

Podání - pokud je úspěšnost vyšší jako 40%, můžeme jej hodnotit kladně. Ve 

vyjímečných případech lze překonat i 50% hranici. Naopak čím více se podání 

vzdaluje hranici 40% směrem dolů, tím méně je pro soupeře náročné. 

Přihrávka soupeře - kvalitní přihrávka se vyznačuje 60% a výš. Naopak pokud se 

úspěšnost této činnosti dostane pod 50%, lze ji považovat za špatnou. 

První útočný úder soupeře - jedná se o první útočný úder po přihrávce podání. 

Tyto akce jsou většinou velmi dobře propracované a secvičené. Proto tedy 

můžeme říci, že 70% a více lze považovat za vysokou úspěšnost. Pokud je 

procento nižší jak 60% za nízkou. 

Blokování- úspěšnost nad 40% lze považovat za vysokou kvalitu této činnosti 

Blokování, vybírání - "Obrana" - tyto herní činnosti, které dohromady tvoří 

obranné kombinace lze považovat za velice úspěšné pokud je jejich procento 

vyšší jak 40. 
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4.1. Mistrovství Evropy 2001 -Česká republika 

V následujících kapitolách 4.1.1. - 4.1.8. jsou uvedeny výsledky sledování 

počty vybraných herních činností a jejich procentuální úspěšnost. 

4.1.1. Česká republika- Slovinsko 3:1 (19,-21,17,12) 

Tab. č. 1 

Celkové hodnoty ČR. _ -S _l_o _v _i_n __ s __ k_o _ 
r-~r-

príftrávka podáni 
~kála ! 

~-

3 9 23 
2 17 24 
1 45 17 
o 22 9 

ósv~ · 1 37,99 61,19 

Základní sestava družstva ČR: 

- černoušek Luděk 

- Javůrek Miloslav 

- Lébl Martin 

- Novák Jiří 

- Dubš Ivo 

- Polák Dalibor 

Poznámky: 

i i ----: 
I ú.údw blok I I I I 
! 

20 7 
13 12 
10 1 
19 9 

51,61 52,87 

obrana l 
19 
9 
12 
20 

48,33 

po celý zápas, z výjimkou druhého setu, jsme soupeře eliminovali 

kvalitním servisem a tím mu znemožnili dobrý první útočný úder (viz. 

Příloha 1 ). 

- obrana a blok proti prvnímu útoku soupeře se v tomto utkání staly 

naše vyčnívající herní činnosti, což dokazují velmi vysoká 

procentuální úspěšnost 
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4.1.2. česká republika - Nizozemí 1 :3 ( -15,-17, 19,-20) 

Tab. č.2 

Celkové hodnoty CR- Nizozemr 
óiMost podMi pffhfávka 
škála 

3 7 
2 19 
1 29 
o 22 

rJ'k\ \t, -()L 38.10 

Základní sestava družstva ČR 

- černoušek Luděk 

- Kubala Přemysl 

- Lébl Martin 

- Novák Jiří 

- Dubš Ivo 

- Novotný Jakub 

Poznámky: 

20 
17 
12 
8 

61.99 

ú. údér btok 

24 5 

11 10 
8 1 

5 12 
70.83 42.86 

obrana 

11 
2 
12 
28 

30.82 

i přes razantní podání jsme nepřinutili soupeře k častým chybám na 

přihrávce. Hráči Nizozemí se po kvalitní přihrávce dokázali velmi 

často prosazovat proti nepříliš kompaktní obraně. Procento 

úspěšnosti útočného úderu bylo téměř všechny sety velmi vysoké 

(viz. Příloha 2). 

obranné kombinace proti prvnímu útoku v tomto utkání zcela selhaly. 

První a druhý set jsme měli úspěšnost těchto herních činností na 

hranici 20%! Čeští hráči zde předvedli velmi slabý výkon 
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4.1.3. Česká republika - Bulharsko 3:1 (22,20,-20,20) 

Tab. č. 3 

Celkové hodn~ ČR - Bulharsko ·---:=----,-- ----~----

vn WfVllJ\ ! podán{ i pfhrávka 
škála i 1 

--- --~ ~-------

3 8 14 
2 15 16 
1 30 12 
o 16 8 

.liš: v~% 40,58 57,33 

Základní sestava družstva ČR: 

- Zapletal Petr 

- Kubala Přemysl 

- Lébl Martin 

- Novák Jiří 

- Dubš Ivo 

- Novotný Jakub 

Poznámky: 

I 
-~-~ ----r------- - -~ 

ú úder 1 blok 1 obrana 
l 

~~ r---- ----- ··-
22 2 5 
3 9 6 
13 1 9 
4 10 23 

67,46 37,88 27,91 

pro toto utkání jsme dostali pouze jen zkrácený videozáznam. 

Neměli jsme tedy k dispozici první set 

- v utkání český tým dokázal úspěšnost podání mít vyšší jak 40%, 

naopak se nám příliš nedařilo v obraně 
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4.1.4. česká republika - Slovensko 3:0 (19,23, 12) 

Tab. é. 4 

Celkové hodnoty ČR - Slovensko 

~-~nnostk--á-_ la· · r-~ l priNávka f ú ~--~ --~~ ob;~ .l 
.-~ ~-~r------~-' -~--r-------~ 

3 6 11 15 7 13 
2 16 28 7 4 3 
1 39 14 9 4 11 
o 12 8 17 10 26 

~--:ťls~; ~ 40,64 56,28 47,22 44,oo a5,22 

Základní sestava družstva ČR: 

- Zapletal Petr 

- Kubala Přemysl 

- Lébl Martin 

- Novák Jiří 

- Dubš Ivo 

- Novotný Jakub 

Poznámky: 

podání českého družstva bylo opět velmi kvalitní. Soupeři se 

nedařilo dobře přihrávat, což se následně projevilo ve velmi nízké 

úspěšnosti útočného úderu. 

blokování prvního útoku soupeře bylo v tomto utkání velmi důležitou 

herní činností. Ve třetím setu dokonce dosáhla velmi vysoké 

úspěšnosti a to 70% (viz. Příloha 4) 
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4.1.5. Česká republika- Rusko 3:0 (19,21,23) 

Tab. č. 5 

Celkové hodno~ ČR - Rusko 
ÓÍMOSq-~po~--·1-prtnrá~l·-Ú- ~~-r ·~~~~-~- obrana -· 
škála , r 1 • 

" r------ -·---~·- r-·----~--

3 15 12 
2 14 15 
1 27 13 
o 19 15 

ús~v~ 44,44 47,88 

Základní sestava družstva ČR: 

- Zapletal Petr 

- Kubala Přemysl 

- Lébl Martin 

- Novák Jiří 

- Dubš Ivo 

- Novotný Jakub 

Poznámky: 

13 4 9 
16 9 6 
2 2 12 
6 4 14 

65,77 56,14 41,46 

podání se stalo v tomto utkání pravděpodobně rozhodujícím 

faktorem určující vítěztví. České družstvo zde dosáhlo velké 

úspěšnosti. Dokazuje to i 15 přímých bodů jen z této herní činnosti. 

- soupeř si dokázal udržet středně vysoké procento úspěšnosti 

útočného úderu i přes velmi slabou přihrávku. To dokazuje, že se 

ruský výběr po právu řadí mezi nejlepší družstva Evropy. 

obrana a především blok měli velmi vysokou úspěšnost. I tato 

statistika ukazuje především na kvalitní podání. 

55 



4.1.6. česká republika- Rusko 2:3 (18,-15,21,-22,-13) 

2 16 15 16 5 6 
1 39 16 3 7 10 
o 32 12 6 11 29 

~:_.;% ;-;] 36,03 58,71 73,86 35,80 32,74 . 

Základní sestava družstva ČR 

- Černoušek Luděk 

- Kubala Přemysl 

- Lébl Martin 

- Novák Jiří 

- Dubš Ivo 

- Novotný Jakub 

Poznámky: 

soupeře jsme v tomto utkání nedokázali dostat pod tlak podáním. 

Oproti prvnímu utkání ve skupině Rusko zlepšilo přihrávku a to se 

následně projevilo na velmi kvalitním útočném úderu. Úspěšnost této 

herní činnosti byla ve třech setech dokonce nad 80%! 

blokování a obrana se nám kromě prvního setu příliš nedařila. 

V prvním setu byla úspěšnost blokování nad 60%, ale postupem 

času v utkání velmi klesala. 
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4.1. 7 .Grafické zobrazení úspěšnosti vybraných herních činností 

Grafe. 1 

ÚspěAnost podán( reprezentace ~R na ME 2001 
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Grafe. 2 

ÚspěAnost obrany reprezentace ~R na ME 2001 
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Grafe. 3 

Úspě&nost bloku reprezentace ~R na ME 2001 
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4.1.8. Celkové hodnoty vybraných herních činností na ME 2001 

Tab. č. 7 

Celkové hod ME 2001 

o 

Poznámky: 

Grafč. 4 

70 

60 

I 50 

40 
'1: 

i 30 

20 

10 

o 

podánr pfihrávka ú. úder blok obrana 

57 104 120 29 68 
97 115 66 49 32 
209 84 45 16 66 
123 60 57 56 140 

39,37 57,48 62,15 44,67 36,38 

podání na tomto ME téměř dosáhlo 40% a to lze považovat za 

úspěšné. Projevilo se to také na přihrávce soupeře, kde se procento 

úspěšnosti nedostalo nad hranici 60. 

velmi vysoká úspěšnost se ukázala na bloku. 

obrana proti prvnímu útoku soupeře nedosáhla čtyřiceti procent a lze 

ji tedy považovat za lehce podprůměrnou. 

Grafické znázorněni hernlch ělnnostr na ME 2001 

~ 
I 

,_..... 

I--=""' 

,_.,...- ' 

f-- f--

1-- 1- ... -

f-- -

podáni pl'ihrá\lka soupei'e ú. úder soupere blok obrana 

hernl Cinnostl 
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4.2. Mistrovství Evropy 2005- Srbsko a Černá Hora a Itálie 

V následujících kapitolách 4.2.1.- 4.2.7. jsou uvedeny výsledky sledování

počty vybraných herních činností a jejich procentuální úspěšnost. 

4.2.1. česká republika - Francie 0:3 (-23,-22,-20) 

Tab. č. 8 

Celkové hodnot~ ČR - Francie 
čtnOO&tT- T 

! 

škále podáni 
I ptihrávka 
~ 

3 3 16 
2 7 25 
1 42 7 

o 13 3 
I · .~S~.%·. 33,33 68,63 

Základní sestava družstva ČR: 

- Zapletal Petr 

- Rak Michal 

- Lébl Martin 

- Novák Jiří 

- Pláteník Petr 

- Novotný Jakub 

Poznámky: 

lil. údsr I blok 

20 5 

16 6 
4 5 
7 11 

68,09 39,51 

I I 
I obrana 

11 

1 
13 
25 

32,00 

- přihrávka soupeře byla velmi kvalitní. Naše podání jim nedělalo větší 

problémy. O tom svědčí také úspěšnost našeho podání, kdy se po 

celý zápas pohybovala lehce nad 30%. 

- soupeř si stabilním útočným úderem nedělal větší starosti s naší 

obranou hrou i díky dobré přihrávce. 
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4.2.2. Česká republika -Srbsko a Černá Hora 1:3 (20,-23,-21 ,-22) 

Tab. č. 9 

Celkové hodnoty ČR- Srbsko a Černá Hora 

--~~-~énf T ~rávka T·ú. ~ I -~ --l 
škála ! : 1 1 

- ··-~.- - -- -·- ··-!-----··· - -
3 4 31 
2 8 28 
1 59 9 
o 18 4 

•:·:il&\1~ 32,58 73,15 

Základní sestava družstva ČR: 

- Zapletal Petr 

- Rak Michal 

- Lébl Martin 

- Novák Jiří 

- Pláteník Petr 

- Novotný Jakub 

Poznámky: 

33 7 

5 11 
13 3 
15 15 

61,62 42,59 

- nejlepší vystoupení družstva mužů na ME 2005! 

--
obrana 

-~--· 

13 
7 
8 
35 

32,28 

- podání nebylo opět naší nejsilnější herní činností! I proto byla tak 

vysoká úspěšnost přihrávky soupeře. Dokonalá ukázka těchto faktů 

byla v druhém setu (viz. Příloha 8), kdy soupeř ani jednou nepřihrál 

hůře jak 2 a úspěšnost dosáhla 80%! 

- blok byl nad 40% a dokázal částečně eliminovat útok soupeře. 

- obrana pracovala velmi rozdílně! Blok pracoval relativně úspěšně, 

ale přihrávka a vybírání soupeřova útočného úderu nedokázala 

dobrý blok podpořit. Velmi často se stalo, že částečně ubráněný útok 

soupeře na síti byl špatně přihrán. 
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4.2.3. Česká republika - Nizozemí 3:0 (18,22,24) 

Tab. č. 10 

Celkové hodno!I_ ČR- Nizozemí_ 

loinno.t -r---~~~ ~i~rá~ 
škála ' i 

. . - - ·-·---
3 5 14 
2 9 29 
1 51 10 
o 5 5 

[U~s :v)l ~~l 40,00 63,22 

Základní sestava družstva ČR: 

- Zapletal Petr 

- Rak Michal 

- Lébl Martin 

- Novák Jiří 

- Pláteník Petr 

- Novotný Jakub 

Poznámky: 

-~·---r-·- -----,.---~---------, 

ú. úder j btok ! obrana 
·- ·-r--- - - -- ·-r----·-- -· 

19 7 16 
12 10 7 

11 5 13 
12 13 22 

56,79 43,81 43,10 

- toto utkání jsme zajistili pouze ve zkráceném záznamu, kdy chybí 

část druhého setu 

podání se nám tentokrát dařilo, o čemž hovoří také 40% úspěšnost. 

- velmi dobré výsledky prokázaly blok a obrana, obě herní činnosti 

byly nad 40%. 

61 



4.2.4. česká republika - Španělsko 3:2 (17,-22,-17,14,11) 

Tab. č. 11 

Celkové hodnot).' ČR - ŠJ?anělsko ,....--·- "::::;--1~-· ... -------- - . 

~ i podél1f ! pf'llrávka 
škála ! 1 

-=.=:. -- -·-·-~ 

3 16 20 
2 9 34 
1 54 9 
o 16 16 

úS: vc~~? 42,11 57,81 

Základní sestava družstva ČR: 

- Zapletal Petr 

- Rak Michal 

- Staněk Luboš 

- Novák Jiří 

- Pláteník Petr 

- Novotný Jakub 

Poznámky: 

l 
--,---~~---

; 

ú,ůider blok ' obrana í ' 
i 

··~'----·-·---

36 8 18 

3 7 6 

10 2 5 
10 17 37 

70,06 39,22 35,86 

podání se nám podařilo v celkové tabulce úspěšnosti dostat nad 

40%, ale v jednotlivých setech byl výkon v této herní činnosti velmi 

rozdílný! V setech, kde jsme prohráli, se naše úspěšnost pohybovala 

lehce nad 30% a úspěšnost přihrávky soupeře byla nad 60%, 

narozdíl od setů, které jsme vyhráli. V těchto sadách se podání 

dostalo až nad 50% a přihrávka soupeře klesla na padesát (viz. 

Příloha 1 O). 

- útočný úder soupeře rostl a padal s přihrávkou, ale zajímavostí byl 

třetí set, kdy z každého útoku zaznamenal vždy bod, tedy 100% 

úspěšnost (viz. Příloha 1 O)! 
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4.2.5. česká republika- Řecko 1:3 (30,-22,-19,-16) 

Tab. č. 12 

Celkové hodnoty ČR - Řecko 
.-~Ros!T ··r·----~· T--· 

~kála ! 
podam i pffNávka ! ú, úder 

--- i-·- - -
3 3 24 
2 11 20 

1----· 

1 44 11 
o 14 3 

~111+% . 34,72 70,69 

Základní sestava družstva ČR: 

- Zapletal Petr 

- Rak Michal 

- Staněk Luboš 

- Novák Jiří 

- Pláteník Petr 

- Novotný Jakub 

Poznámky: 

33 
6 
6 
8 

73,58 

I blok 
·-----~ 

6 
5 
3 
14 

36,90 

-.-·- --- ----·-
! obrana 
i 

··-
11 
2 
7 

35 
26,67 

- v posledním utkání ME 2005 jsme opět měli velmi nízké procento 

úspěšnosti na podání. Tuto herní činnost jsme absolutně vypustili. 

Tohoto soupeř využil, a to se odrazilo na velmi vysokém procentu 

úspěšnosti přihrávky a zároveň útočného úderu. 

- obranu na síti i v poli jsme měli podprůměrnou! 
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4.2.6.Grafické zobrazení úspěšnosti vybraných herních činností 

Grafe. 5 

ÚspěAnost podání reprezentace ~R na ME 2005 
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Grafč. 6 

Úspěšnost obrany reprezentace ~R na ME 2005 
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Grafč. 7 

Úspěšnost bloku reprezentace ~R na ME 2005 

60,--------------------------------------------------------------------, 

50+--------------------------------------------------------------------1 
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4.2.7 Celkové hodnoty vybraných herních činností na ME 2005 

Tab. č. 13 

Celkové hodnoty ME 2005 
' I I 

I I I 
činnost podánr pl'ihrávka ú. úder bk>k obrana I 
škála 

I 

3 31 105 141 33 69 
2 44 136 42 39 23 
1 250 46 44 18 46 
o 66 31 52 70 154 

~~':;.:· 
;_· 

36,74 66,35 65,83 40,63 34,13 ;.li05.'Y· 

Poznámky: 

Grafč. 8 

10 

o 

podání nepatřilo mezi silné stránky našeho výběru, což se odrazilo 

negativně i na vysoké úspěšnosti přihrávky soupeře. 

blok lze považovat za úspěšný, ale vzhledem k nízké úspěšnosti 

podání by mělo být procento vyšší 

obrana proti prvnímu útočnému úderu je podprůměrná a můžeme ji 

přidat k negativním faktorům, které ovlivnily naše špatné výsledky na 

tomto ME. 

Grafické znázorněni hernfch činnosti na ME 2005 

podáni pi'ihrá>A<a soupei'e ú. úder soupei'e 

hernl l;lnnoatl 
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4.3. Porovnání a grafické znázornění výsledků z ME 2001 a ME 2005 

Grafč. 9 

Grafické porovnáni hernich činnosti mezi ME 2001 a ME 2005 
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90 
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Q, 
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Poznámky: 

podáni přihrá\4<a 

soupeře 

ú. úder 
soupeře 

herní činnosti 

blok obrana 

lil ME 2001 
!!1 ME 2005 

z toho grafu je patrné, že ME 2001 bylo z pohledu procentuální 

úspěšnosti lepší než ME 2005. Především kvalitnějším podáním a 

zároveň nižší úspěšností přihrávky! 

obrana na síti a i v poli proti prvnímu útoku soupeře byla také 

úspěšnější na ME 2001 
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5. Diskuse k výsledkům 

Od MS 2002 náš reprezentační tým má strategii lehčího podání (tzv. na 

jistotu) a výborného bloku, který má právě eliminovat nevýhodu lehčího podání. 

Na ME 2005 jsme dokázali, že tuto herní činnost opravdu ovládáme na světové 

úrovni. Stali jsme se nejlépe blokujícím družstvem na ME 2005. A tady právě 

vzniká otázka. Jestli náš blok eliminuje nevýhodu lehčího podání nebo zda 

nezasahuje za náš špatný útočný úder!? 

Z dosažených výsledků jsme zjistili, že procento úspěšnosti bloku proti 

prvnímu útočnému úderu soupeře bylo na ME 2001 44,67% (viz. Tab. č. 7) a na 

ME 2005 40,63%.(viz. Tab. č. 13) Oba výsledky nejsou špatné. Oba se pohybují 

nad hranicí 40 procent, ale v porovnání se strategií obou družstev je překvapující, 

že na ME 01' jsme měli podle trenéra Haníka: " ... v defenzivě úplně nejslabší 

družstvo ze všech osmi finalistů." I přesto tato statistika dokazuje, že díky 

kvalitnímu podání, dokáže mít "nejslabší družstvo v defenzivě" lepší procento 

úspěšnosti na bloku proti prvnímu útoku soupeře, než nejlépe blokující družstvo 

na ME 05' . 

5.1. Vyjádření k hypotézám 

Hypotéza I. - Předpokládáme, že vysoká kvalita podání by se měla odrazit na 

zhoršeném přihrávce soupeře a tím i menší úspěšnost u útočného úderu. 

Výsledková část tuto hypotézu potvrdila. Na ME 2001 bylo podání naší 

jedinou kvalitně zvládnutou herní činností, ale její návaznost na další rozehru je 

klíčová. Podáním jsme přinutili soupeře chybovat na přihrávce a tím přijít o 

možnost kvalitního útočného úderu. Díky nepříliš kvalitní přihrávce soupeř nemohl 

tolik kombinovat na útoku a byl lépe ubránitelný. Svědčí o tom statistické 
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záznamy, kdy naše úspěšnost na podání na ME 2001 byla 39,37% (viz. Tab. č. 7). 

Přímých bodů ze servisu jsme zaznamenali 57 a zkažených 123. Z toho je patrné, 

že na jedno eso připadá lehce přes dvě zkažená podání. Toto je výborný výsledek 

a jen potvrzuje, že na šampionátu jsme patřili v této herní činnosti k nejlepším. 

Přihrávka soupeře se v celkovém hodnocení dostala pod 60% (57,48%) a na to 

navazující úspěšnost útočného úderu na 62,15% (viz. Tab. č. 7). Za zmínku stojí 

především utkání ve skupině proti Rusku. Rusko již stabilně patří do světové 

špičky a byli to obhájci titulu. Neskutečně vysoká produktivita na podání se 

odrazila hlavně na přihrávce Rusů (viz. Příloha 5) a pomohla nám vyhrát toto 

utkání. 

Hypotéza ll. - Předpokládáme, že při kvalitním podání by naše obranné 

kombinace proti prvnímu útoku soupeře měly mít vysoké procento úspěšnosti a 

naopak. 

Obranné kombinace jsme v této práci sledovali jako obranu, kam jsme 

počítali blok, přihrávku a vybírání prvního útočného úderu soupeře. A dále jsme 

sledovali čistě obranu na síti - blok. Obrana na ME 2001 měla úspěšnost 36,38% 

a na ME 2005 34,13%. Úspěšnost bloku na ME 2001 byla 44,67, na ME 2005 

40,63%. Kvalita podání na ME 2001 byla 39,27% a na ME 2005 36,74% (viz. Graf 

č. 9). Tyto výsledky hypotézu potvrdili. Ve všech výše zmiňovaných herních 

činnostech jsme byli na ME 2005 horší než před čtyřmi roky. Potvrdilo se, že 

kvalita obranných kombinací je více méně až na výjimky závislá na kvalitním 

podání. Pokud se zvolí strategie "podání na jistotu" musí být obranné kombinace 

naprosto dokonale zvládnuté a i přesto si dovoluji tvrdit, že první útok soupeře je 

stále ve výhodě. Má totiž mnoho času na přípravu útoku, narozdíl od obrany, která 

musí reagovat na nahrávku a na útočné kombinace soupeře, které se díky 

lehkému zpracování podání stávají o to rychlejší a kvalitnější. 
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Hypotéza 111. - Předpokládáme, že na ME 2001 jsme měli horší kvalitu bloku a 

úspěšnost našich obranných kombinací proti prvnímu útoku soupeře po našem 

podání by měla být tedy nižší i přesto, že jsme měli údajně velmi kvalitní podání. 

Tato teze se částečně potvrdila. I přes velmi kvalitní servis a úspěšný blok 

se nám příliš v celkovém souhrnu v obraně nedařilo. Úspěšnost 36,38% lze 

považovat za podprůměrnou. Pro příklad lze uvést utkání ve skupině proti Rusku. 

I přes výborné podání jsme v obraně neexcelovali (viz. Příloha 5). Nutno ovšem 

dodat, že jsme měli na šampionátu horší utkání. Tato úspěšnost je souhrnem 

všech obranných kombinací proti prvnímu útoku soupeře po našem podání. Pokud 

ale vezmeme v potaz pouze čistou obranu nad sítí, tak blok byl nadprůměrný! 

Jeho úspěšnost byla 44, 67% (viz. Tab. č. 7) a to lze považovat za úspěch, zvláště 

při tehdejších blokařských kvalitách českého týmu. Na druhou stranu musíme 

poznamenat, že tato část obranných kombinací zvedla úspěšnost obrany. Pokud 

by tedy byla úspěšnost čistě jen bloku pod průměrem, byla by úspěšnost obrany 

ještě o mnoho horší. Možná právě proto trenér Haník hodnotil naši defenzivu velmi 

kriticky. 

Hypotéza IV. - Předpokládáme, že na ME 2005 jsme měli výborný blok a tedy 

úspěšnost našich obranných kombinací proti prvnímu útoku soupeře po našem 

podání by měla být lepší i přesto, že jsme neriskovali podání. 

Tato hypotéza se nepotvrdila v žádném bodě. Veškeré sledované herní 

činnosti byly v úspěšnosti horší v porovnání s ME 2001. U podání jsme vysledovali 

36,74% úspěšnost. Tato úspěšnost sama o sobě je podprůměrná, ale dala se 

očekávat vzhledem ke strategii a taktice, se kterou česká reprezentace na ME 

jela. Návazně na to byla přihrávka soupeře na 66,35% úspěšnosti, což je 

nadprůměrné. útočný úder soupeře se 65,83% úspěšnosti sice vyšší než na ME 

2001, ale stále pod námi určeným průměrem. Blokování bylo přesně na hranici 

průměru 40,63%, ale úspěšnost obrany se ocitla na velmi nízkém procentu -

34,13 (viz. Graf č. 9). 
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5.2. Porovnání mistrovství Evropy 2001 s mistrovstvím Evropy 2005 

Na Mistrovství Evropy 2001 jsme měli reprezentační tým složený především 

z mladých a velmi nadějných hráčů. Ve Volejbalovém Zpravodaji (11/2001) trenér 

Haník uvádí, že spolu s asistenty Fortuníkem a Zachem vsadili na hráčské 

vlastnosti odvahu, drzost, riziko, spontaneitu, agresivitu, které v hráčích 

podněcovali a provokovali. Z těchto vlastností vycházela také generální strategie 

na ME 2001 . 

Na šampionátu se objevila jména mladých hráčů jako Lébl, Novotný J., 

Novotný M., Kubala, Zapletal na kterých stály a stojí i pozdější reprezentační 

týmy. Právě tito hráči měli být oporami a základními kameny na ME 2005 doplněni 

mladšími, ale stejně nadějnými hráči jako Rak, Štokr, Pláteník, Hudeček. Morálním 

vedoucím tohoto týmu měl být navrátilec Novák, který se na tři roky s reprezentací 

rozloučil. 

Mezi oběma šampionáty proběhla velká změna ve strategii hry národního 

družstva. Zatímco Haník prosazoval razantní podání, z důvodů špatné obranné 

hře na síti a v poli, následní reprezentační trenéři, počínaje trenérem Velascem a 

konče panem Tilliem, prosazovali především kvalitní obranu na síti. Především 

trenér Řeřábek tuto koncepci dotáhl téměř k dokonalosti. Dokazuje to i statistický 

záznam z ME 2005, kde jsme byli nejlepší blokující tým. 

Při kompletním shrnutí vysledovaných výsledků nám jistě nemůže uniknout 

fakt, že i přesto, že jsme byli nejlépe blokujícím družstvem na ME 2005, jsme tuto 

činnost nepotvrdili v té části rozehry, kdy je nejvíce potřeba. Máme na mysli proti 

prvnímu útočnému úderu po našem podání. Volejbalový Zpravodaj (1 0/2005) 

uvádí: "českému týmu nutno přiznat perfektní práci na síti. S průměrným 3,37 

přímých bodů blokem na set jsme byli vůbec nejlepší na turnaji.". Fakt, že jsme 

byli nejlépe blokujícím týmem je nepopíratelný, ale otázkou zůstává, kde se tak 

výborné výsledky práce obrany na síti vzali? Naše výsledky dokázali, že při 

obraně prvního útoku soupeře jsme nedosahovali takové úspěšnosti. Jsem toho 

názoru, že se úspěšný blok dostavoval až po našem špatném útočném úderu. 
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Tehdy následoval jako "záchranná brzda" po nebodujícím útoku! I proto výsledky 

na bloku proti prvnímu úderu soupeře vyšli lépe na ME 2001. Má to jeden prostý 

důvod: a to kvalitní podání. Na rozdíl od Bělehradu jsme dokázali v Ostravě dostat 

soupeře pod tlak podáním a tím se nám výrazně ulehčila obranná práce nad sítí a 

také v poli. 

V celkovém součtu vychází jednoznačně lépe ME 2001 a reprezentační 

strategie trenéra Haníka. Na tomto turnaji dokázali čeští hráči, že umí podávat 

kvalitní výkony na servisu. Na šampionátu v roce 2005 jsme na druhou stranu 

dokázali, že umíme i výborně blokovat. Vcelku se tedy velmi nabízí, že takzvaná 

"zlatá střední cesta" by mohla být příští cestou českého reprezentačního výběru 

mužů. 
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6. Závěr práce 

Cílem práce této diplomové práce byla analýza podání a obranných 

kombinací proti prvnímu útoku soupeře u českých národních družstev na 

mistrovství Evropy 2001 a mistrovství Evropy 2005. Tento cíl jsme se nám 

podařilo splnit a my jsme vyhodnotili jednotlivé sledované herní činnosti 

procentuální úspěšností. 

Tento výzkum nám potvrdil, že jsme na mistrovství Evropy 2005 v Srbsku a 

Černé Hoře a Itálii odehráli opravdu špatný turnaj, navzdory velmi 

potencionálnímu týmu. Ve všech sledovaných činnostech jsme dosáhli nižších 

hodnot než na mistrovství Evropy 2001 v české republice. 

Ukázali jsme, že při kvalitním podání lze dosáhnout lepších výsledků a 

vyšších statistických hodnot i s méně zkušeným týmem. Zkušenost, kterou jsme 

disponovali na mistrovství Evropy 2005, měla být využita jiným směrem než 

orientací lehké podání a obranu. Kvalitativně i výsledkově jsme na mistrovství 

Evropy 2005 propadli a statisticky jsme dosáhli menších hodnot než při mistrovství 

Evropy 2001 s hráči o 4 roky mladšími. 

V roce 2001 jsme měli vybudovaný mladý perspektivní reprezentační tým, 

který dosáhl velkého úspěchu (4. místo na ME) a který měl své výkony 

v následujících letech potvrdit. Bohužel se nepodařilo navázat na výborný 

výsledek v roce 2001 a na mistrovství Evropy 2005 jsme obsadili až 9. místo. 

Tato práce ukázala, že jít pouze cestou kvalitní obrany je velmi těžké. 

Komplexní výkon celého týmu by měl být prioritou trenéra reprezentace České 

republiky. Máme družstvo, které v sobě skrývá obrovský potenciál, ale skládá se 

z velkých individualit a cestou realizačního týmu by mělo být najít vhodného 

trenéra, který dokáže skloubit všechny složky reprezentačního družstva a najít tu 

správnou cestu. 
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použité zkratky: 

ME - mistrovství Evropy 

CR- Česká Republika 

S a ČH- Srbsko a Černá Hora 

01'- 2001 

05'- 2005 
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8. Přílohy 

- Příloha 1 Česká republika - Slovinsko 

- Příloha 2 česká republika - Nizozemsko 

- Příloha 3 česká republika - Bulharsko 

- Příloha 4 Česká republika - Slovensko 

- Příloha 5 česká republika - Rusko 

- Příloha 6 česká republika - Rusko 

- Příloha 7 Česká republika - Francie 

- Příloha 8 česká republika - Srbsko a Černá Hora 

- Příloha 9 česká republika - Nizozemsko 

- Příloha 1 O česká republika - Španělsko 

- Příloha 11 česká republika - Řecko 
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Příloha 1 

Česká republika -Slovinsko 3:1 

1 set 25-19 

činnost 
1r 

podérn phhfávi<a. ů. úder biot< 'I obrana --··--' lt 
škála 1i 

2 6 3 2 6 

2 4 6 1 4 4 

1 10 4 5 o 2 

o 6 2 6 2 3 

úsv% 36,36 62,96 35,56 58,33 62,22 

2 set 21-25 

činnost podám pfihrá>tka • ú. úclef t»ok obrana 
škála 

i 3 2 4 7 1 1 

! 2 3 6 4 2 1 
~ 10 3 o o 4 I 

i o ll 6 2 2 3 6 

ll ... 02 60,00 74,36 3889 ll 25 00 

3 set 25-17 

Cinnost podání 'I ú. úder ll biok l! obrana 
I škála 

pllhrávka lf 
jl i 
~ 

3 1 7 6 1 7 

2 8 5 3 3 4 

1 12 8 4 o 1 

o 5 1 6 2 7 

úsv% 39,74 61,90 I 49,12 I 50,00 52,63 

4. set 25-12 

činnost 
podáni pfihrávka ú. úder b!ok obrat1a -··-·---- ' 

škála l 
I 

3 4 6 4 3 5 

? 2 7 5 3 o 
1 13 2 1 1 5 

~ 5 4 5 2 4 

40,28 59,65 ll 51' 11 59,26 47,62 



Příloha 2 

Česká republika- Nizozemí 1:3 

1 set 15-25 

6imost podáni I ~- ll "·úder li b!ot<. 
J 

obraoa. r-=:=:--- i 
j 

·· škála 

3 o 6 5 o o 
2 5 4 4 4 2 

1 6 1 3 o 4 

o 5 1 o 4 6 

Ů>t'V% 33,33 75,00 72,22 33,33 22,22 

2 set 17-25 

činnost podaní pl'ihrávb ú. úder b!ck ll obramt 
škála 

') 1 5 5 1 1 

2 4 2 4 1 o 
1 5 3 1 o 3 

o 7 1 o 2 6 

títsv% 31,37 66,67 80,00 41,67 20,00 

3 set 25-19 
r-- :[ j · ----;! I ~ 

podúlif .! póhrávka ú. úder jl bd)K. !i obrana 
I škála 11 i[ 

3 3 7 11 2 7 

H 
5 7 o 3 o 

13 3 2 o 2 
I 3 3 3 5 11 I 

i dl 63,33 72,92 40,00 I 38,33 I 

4 set 20-25 

činnost podéni pl'hMa l ú. úder ' b!oi< obrana ' 

škála I 

3 3 2 3 2 3 

I 2 5 4 3 2 o 
1 5 5 2 1 3 

o 7 3 2 1 5 

40,00 45,24 56,67 61 '11 36,36 



Příloha 3 

česká republika - Bulharsko 3:1 

1 set 25-22 

čffinost 1 I l 

l -----; podáni pfthfávka ú úder btof< jl obrana 
! I .... škála I 

''---
,I 

.J 

2 
1 

o 
~v% - I - ll - ll - ll - I 

2 set 25-20 

Clf'oflOSt I 
podán{ : prihfávka l ú. údef blok i! obrana I 

škála 
Jl 

::b~ 
3 3 8 o 1 

4 7 2 1 1 

1 10 4 2 1 3 

o 8 3 2 2 9 

t lÍiSV% J 36,00 52,94 71,43 25,00 I 19,05 I 
3 set 20-25 

činnost 
podáni pi'návt<a ů. úder 

j1 
blok 

ll 
o!:xane. ll škála 

3 ll 3 5 5 o 1 
! 2 6 3 1 1 1 

1 7 3 4 o 5 
~-

o 4 3 o 3 5 

, 
"" ll': 1':7 I 57 ,14 70,00 16,67 27,78 

4 set 25-20 

~ I i! 

I' škála 11 

podání i přh'Ma ú.údef ll btok obrana 

3 2 6 9 2 3 

2 5 6 o 7 4 

1 13 5 7 o 1 

o 4 2 2 5 9 

ll úsv% 40,28 61,40 62,96 47,62 35,29 



Příloha 4 

Česká republika -Slovensko 3:0 

1 set 25-19 

LoonOO l j, 

--- podáni phhfávMI ú. úder ll biot< obrana . 
škála 

3 3 5 6 1 3 

2 4 9 2 o o 
1 14 4 3 1 4 

o 3 3 5 4 9 

úsv% 43,06 58,73 52,08 22,22 27,08 

2 set 25-23 

činnost EJ 1, 

pfihfMa ú. úder i bbk ! obrana 
· škála 

I 3 I 1 3 6 1 2 

2 5 12 4 1 2 

' 1 15 5 3 3 4 

l o 4 2 6 4 12 
I! 

úsv% 37,33 57 58 50,88 29,63 23,33 

3 set 25-12 

-] podám ~ ptilr- I ú. CKier ~~I Obrarl3 
! 
I šk~1a . ___. Jl 

3 2 3 3 5 8 

• 2 7 7 1 3 1 

1 10 5 3 o 3 

o 5 3 6 2 5 

úsv% I 41,67 ll 51,85 ll 35,90 ll 70,00 ll 56 ,86 I 



- ........ 

Příloha 5 

Česká republika- Rusko 3:0 

1. set 25-19 

čiooosil~l 
1--- _ _ podén; ptihrávka ll ů 

škála . 
cbrafta 

3 8 3 o 1 

2 7 3 5 3 2 

1 6 6 o o 4 

o 5 8 o 2 6 

! ús v%- I 56,41 ll 35 ,00 ll 84,8 5 I 4o.oo 28, 

2. set 25-21 
činrloet -

podání p(lhrcWU Ú-
škála 

3 o 6 4 2 3 

li 2 4 7 7 4 3 
i 1 13 4 i 1 1 4 

o 7 o 3 1 5 

Ú6V% 29,17 70,59 60,0 o 62,50 42,22 

3. set 25-23 

aonost podáni ptbávka 1! ú.úd 
škála 

er bicic obr'Fa 

I 3 7 3 3 2 5 

2 3 5 4 2 1 

1 8 3 1 1 4 

o 7 7 3 1 3 

46 6..., "' ..., 54,5 5 61' 



Příloha 6 

Česká republika - Rusko 2:3 
,! čtnoost li 

podán! p!íhrMa u. úder ll !)tok ll obrana i ' t; ! ' škála i 

3 1 6 5 2 4 

2 3 4 3 3 2 

1 10 3 2 1 2 

i o 10 1 3 1 5 

. "" ll 26,39 69,05 &;:Q 07 61,90 46,15 

' č.'nnost podání pflhrávka ú. úder l blok obrana. 
škála I 

3 1 5 5 o 2 

2 4 3 6 o 2 

1 8 4 o 2 2 

ll u ll 3 1 o 4 7 

I~ ll 
39,58 I 64,10 81182 11 '11 30,77 

li činrn:>st li r I 

ll škále ll 
podénf ! pflhrMa l! ú. úder blok obrama 

t:Wt 
4 5 6 2 2 

4 2 2 o o 
1 7 4 o 2 2 

o 8 4 1 2 6 

: úsv'% 39,13 51' 11 I 81,48 I 44,44 26,67 

činnost i! 
I 

1 podén; ptrnévb i ú. t.ldef l! bioK obr--f--· 
' f 

škála 

3 3 6 6 o 2 

2 4 2 2 o 1 

8 4 1 2 2 

I o 8 3 2 2 7 

t U& v% 36,23 57,78 69,70 16,67 27,78 f 

I Čioncst I li 
I pttu-ávka 

1 

pociani ú úder I blok !; obrar.a I ll škála 

3 3 2 4 o 1 

2 1 4 3 2 1 

1~% 
6 1 o o 2 

3 3 o 2 4 

43,59 50,00 85,71 33,33 29,17 



Příloha 7 

Česká republika - Francie 0:3 

23-25 

podár:f prlhrávtca ů. úder biok obrana 

3 10 6 3 4 

2 2 6 7 1 1 

1 16 2 o 4 4 

o 4 1 4 4 9 

33 33 77 19 62 75 41 67 33 

2. set 22-25 

škála 
podáni pflhrávka ~. úOOr biok cbran.a 

1 3 9 1 4 

2 13 7 3 o 
A 17 3 2 1 6 I 

o 3 1 1 3 10 

75 1 67 

3. set 20-25 

poctán: pfihrávka ú. údér blck obr Ma 
škála 

3 1 5 1 3 

2 3 6 2 2 o 
9 2 2 o 3 

6 1 2 4 6 

1 58 63 89 63 33 33 33 33 



Příloha 8 

Česká republika '!'Srbsko a Černá hora 1:3 

25-20 

podáflf '!pf-I ú. úder biok OOfaml l 
1 8 7 2 5 

3 6 1 1 3 

15 4 2 o 1 

3 1 8 2 7 

36,36 70,18 46,30 53 33 I 45,83 I 

2 set 23-25 

c---~ 
I 

podáni i pfihrávka ú. úder b!Qir obrarn!l 
škála 

I 3 o 8 6 2 3 

2 o 11 2 6 4 

1 19 o 7 2 4 

o 4 o 3 4 7 

JÍl$ V% 27,54 I 80,70 ll 53,70 I 47,62 38,89 

3 set 21-25 

oonost I pOOá<f I pffl\f$Vka I ·.-EJEJ škála 
u. . li . . c atla ! 

3 2 10 13 o 2 

2 2 5 1 1 o 
1 14 2 1 o o 
o 4 2 1 6 14 

[ t.J$ v% 36,36 I 73,68 ll 87,50 ll 9,52 ll 12,50 I 
4 set 22-25 

činrlost 
podáni plihrávKa ú. úder b1ok obrana 

1 
----~ j 

škála 

I 3 I 1 5 7 3 3 

2 3 6 1 3 o 
ll 1 11 3 3 1 _l_ 

o 1 7 1 3 3 7 

I ÚSV% I 30,30 66,67 61,90 53,33 30,77 



Příloha 9 

Česká republika - Nizozemí 3:0 

1 set 25-18 

· émnost 
podénf ptihf~ ú. úder btol<: ll obrana i . 

škála t 
I· 

3 2 3 7 4 8 

2 : 3 13 4 3 3 

1 18 3 3 1 3 

o 1 2 7 6 8 

ús't'% 41,67 60,32 50,79 ll 45,24 50,00 

2 set 25-22 

~ podénf pňhfiwka ú. úder brok ll obrana 
s kala ' 

3 1 5 6 o 2 

" 2 9 4 4 2 L 

li . . 1 14 2 4 2 6 

o 1 1 2 4 7 

úsv% 38,89 68,63 62,50 33,33 31,37 

3 set 26-24 

I č'.onost ll oodátl! I 
I škála lL · • přihráVka u úder 

H li ooranal l~ l 
i 3 2 6 6 3 6 

2 4 7 4 3 2 

1 19 5 4 2 4 

o 3 2 3 3 7 

I ('$V% ll 39,29 ll 61,67 ll 58,82 ll 51,52 ll 45,61 I 



Příloha 10 

č k' es a repu I a- ~pane s bl'k š o 

~' 
'I 

čtnoost 
po<.ttW ú. úder J škála 

3 5 5 7 

2 4 8 1 

1 13 4 o 
! o I 4 5 9 

~v% ll 46,15 ll 53,03 ll 45,10 I 
lďrmosti 
I . podáni p?íhrávka l ú. úder 

; 
I 

škála 

3 1 5 10 

2 2 9 1 

1 14 2 5 

o 4 1 o 
Úl$ 33,33 68,63 77,08 

činnost . 
podám pfíhrávu ú. (ldef 

I 

škála 

3 2 3 11 

! 2 1 7 o 
I 1 I 10 1 o 
' o 4 2 o 

! G-sv% l 35,29 61,54 100,00 

činoost l 
podání : pfihfávka ! Cl úder l ,____ ____ 

i 
škála í 

3 7 6 6 

2 1 7 1 

13 1 4 

o 3 7 1 

úsv% 50,00 52,38 66,67 

činnost 

škáta __ 
podám pi"hávica ú. Oder 

3 ... 1 1 2 

2 1 3 o 
1 4 1 1 

o 1 1 o 
i 

úsv% 42,86 55,56 77,78 

. . 32 

btok ! obrana 
I 

5 9 

o o 
1 1 

2 7 

66,67 54,90 

bfok obrana 

o 2 

4 4 

o 1 

2 10 

44,44 29,41 ll 

blok o 

o o 
o 1 

o o 
7 11 

- I 5,56 

blok Ob(ar.<éi 

1 5 

3 1 

1 3 

4 6 

37,04 44,44 

blok obrana 

2 2 

o o 
o o 
2 3 

50,00 I 40,00 I 



Příloha 11 

Česká republika- Řecko 1:3 

1 set 

činoost 
podáni pl! hlávka u úder b!ok I! obrana !----'-'----

škála l 
~ o 9 10 4 5 

I 2 I 6 9 5 4 1 

1 18 6 4 2 6 

o 7 o 4 5 11 

l úsv% 32,26 70,83 ll 63,77 48,89 I 33,33 I 

2.set 

I činnost 
i škála 1 

podéní i piíhráviol ú.úder obrana 

3 2 8 13 1 3 

L 3 6 o 1 1 

1 14 3 2 o o 
o 3 2 2 5 13 

' I I úsv% 39,39 68,42 80,39 23,81 21 ,57 

3. set 

č~ poóér.i pf1hrtvka Ji ú \)der btok 
lf 
Ir cbfana 

škála !t H 

3 1 7 10 1 3 

2 2 5 1 o o 

l 
1 

I 
12 2 o 1 1 

! o 4 1 2 4 11 
' I úsv% l 33,33 ........ ?? ?? 

4. set 

čimos! 
podáfli • přihrávka ú. úder bk>k 

'[ 
i obrana 

škála 

R 
o 7 9 o o 
4 3 1 o 1 

10 4 3 o 4 

o 2 o o 5 9 

úsvo/v 37,50 73,Q 1 82,05 - 14,29 


