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1 ÚVOD 
 
 
 
 

Volejbal je jedním z nejrozšířenějších sportů na světě a baví se jím miliony lidí 

nejrůznějších věkových kategorií. Setkáváme se s ním v hodinách tělesné výchovy na 

základní i střední škole, na táborech, na dovolené s rodiči i přáteli a i ne moc sportovně 

založení lidé ho mohou „provozovat“ ze sedaček prostřednictvím televizních přenosů.  

Volejbal v sobě spojuje prvky individuálních schopností a dovedností, rozvíjí 

týmovou spolupráci a tvořivost, vyžaduje však i disciplínu, kázeň a fair-play jednání. I 

přes často vynaložené úsilí a námahu přináší člověku zábavu, pocit radosti a uspokojení 

a někdy i úspěchu. 

Před tím než jsem začala hrát volejbal, což bylo v prvním ročníku na gymnáziu, 

jsem vyzkoušela mnoho míčových (i nemíčových) sportů, ale u žádného jsem 

nevydržela déle než čtyři roky. Poprvé jsem se s volejbalem setkala poměrně pozdě, a to 

v sedmé třídě na hodině tělesné výchovy. Když jsem o rok později nastoupila na 

gymnázium a dostala možnost chodit na školní volnočasový kroužek volejbalu, 

neváhala jsem a zůstala jsem tam celých šest let. Moje záliba vydržela i na vysoké 

škole, kde jsem začala studovat specializaci volejbal a kde jsem pak dostala i příležitost 

uplatnit se v roli trenéra. Momentálně trénuji minivolejbal a volejbalovou přípravku a to 

je důvod, proč jsem si vybrala toto téma bakalářské práce. 

Rozhodla jsem se mou práci zaměřit na rozvoj pohybových dovedností ve 

volejbalové přípravce, protože dobrá úroveň těchto dovedností je předpokladem pro 

rozvoj dalších i volejbalových dovedností. Děti, které do přípravky nastoupily, často 

nezvládaly i základní pohybové dovednosti (jako je běh, cval stranou, skákání přes 

švihadlo nebo hod tenisákem), i přesto, že tyto činnosti běžně ve škole v tělesné 

výchově prováděly. Samozřejmě tam byly i děti, které tyto dovednosti měly, ale velkým 

problémem v tréninkách byly rozdíly mezi těmito druhy dětí. Zajímalo mě tedy, jak 

velké pokroky u jednotlivých dětí po dobu sledování zaznamenám. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 
 
 

2.1 Charakteristika volejbalu, všestranné přípravy 
 
 
2.1.1 Charakteristika volejbalu 

 

 

Volejbal patří mezi nejrozšířenější sportovní hry na světě i u nás. Je to z toho 

důvodu, že nemá velké požadavky na materiální vybavení a může se hrát celoročně 

v halách i na venkovních hřištích. Dalším důvodem je skutečnost, že ve své rekreační 

formě neklade velké nároky na tělesnou zdatnost organismu. Je však technicky obtížnou 

míčovou hrou, která vyžaduje zvládnutí různých herních činností a jejich použití 

v utkání. 

Podle úrovně zvládnutí herních činností a jejich realizace ve hře i celého systému 

zabezpečení můžeme rozlišovat tři úrovně: 

1. Rekreační volejbal hrají jedinci pro radost z pohybu a prožitků, které jim tato 

hra přináší. Vystupuje zde i aspekt zdravotní (upevňování zdraví) a společenský 

(utváření přátelských vztahů skupiny lidí, kteří se scházejí nejen po tréninku, ale i na 

jiných společenských akcích). 

2. Výkonnostní volejbal hrají hráči registrovaní v Českém volejbalovém svazu. 

Jejich cílem je dosažení co nejlepších výkonů v utkání, avšak další motivací je i touha 

po aktivní zábavě. Dosahované výkony však nemohou být na nejvyšší úrovni, protože 

hráči k nim nemají odpovídající předpoklady a nechtějí nebo nemohou věnovat tréninku 

tolik času. Nejsou jim také vytvořeny odpovídající materiální a finanční podmínky. 

3. Vrcholový volejbal je výběrová forma této sportovní hry. Je určena pro 

talentované hráče, kteří většinou prošli systémem přípravy talentované mládeže a 

volejbal se stal jejich zaměstnáním. Do této oblasti zahrnujeme reprezentační celky 

mládežnických kategorií a dospělých, dále družstva extraligy a přibližně první třetinu   

I. národní ligy. (Táborský a kol. 2007) 

Volejbal klade nároky na psychickou a fyzickou úroveň hráče i na jeho koordinační 

schopnosti. K dosažení vysoké sportovní výkonnosti je zapotřebí sladění rozvoje 
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funkčních možností organismu, všestranný rozvoj pohybových a volních vlastností a 

perfektní zvládnutí herních návyků.  

Teorie a praxe dokazuje, že všestranně zdatný a obratný sportovec velmi rychle 

zvyšuje svou sportovní výkonnost ve své specializaci, ale zpravidla má dobré výkony i 

v jiných sportech. Všestrannost je základní předpoklad sportovního zdokonalování a to 

platí jak pro začátečníky, tak pro vrcholové sportovce. U začátečníků, zejména u 

mládeže, vytváří všestranná příprava nezbytný široký základ, z něhož může teprve 

vyrůstat kvalitní specializace. Příliš brzká a úzká specializace zpravidla brání dalšímu 

rozšiřování funkční možnosti organismu jako celku. (Mlateček 1970) 

 

    

2.1.2 Charakteristika všestranné přípravy 
 

 

Etapa všestranné přípravy je počáteční fází sportovního tréninku. Má velký význam 

pro pozdější trénink, především v oblasti zájmu dítěte o sport. Měla by plnit tyto 

základní úkoly: optimální psychický a fyzický rozvoj dítěte, upevňování jeho zdraví, 

zajištění všestranného pohybového rozvoje dítěte a vytvoření kladného vztahu 

k pravidelnému cvičení a tréninku. 

Ve většině sportovních odvětví tato etapa začíná mezi 6-8 lety a končí kolem 10. 

roku dítěte. Cílem je vytvoření všeobecných základů pro daný sport. Hlavním 

prostředkem jsou všestranná cvičení. Rozhodujícím úkolem je upevňování vztahu dětí 

ke sportovní činnosti. 

Trénink je zaměřen na zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, 

základů techniky a na všestranný rozvoj pohybových schopností. Zaměřujeme se 

především na cvičení nízké intenzity, pestré, emocionální, prováděné herní a soutěživou 

formou.  (Perič 2004) Pro tyto účely využíváme všeobecně rozvíjejících tělesných 

cvičení. Výběr je široký, je však nutné volit taková cvičení, která podporují potřeby 

sportovní přípravy ve volejbalu. Uplatňujeme prostředky gymnastiky, atletiky, plavání, 

lyžování a dalších sportovních odvětví a her.  

Při volbě prostředků by trenér přípravky měl vycházet z tělesných cvičení, která si 

děti osvojují ve školní tělesné výchově. Rozhodne-li se pro náročnější cvičení, je 

nezbytné, aby zvolil správný metodický postup nácviku. (Sobotka, Mužík 1987) 
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V této etapě tréninku není racionální zatěžovat děti učením se různých soutěžních 

prvků a taktických variant. Je tomu tak proto, že děti ještě nemají dostatečně rozvinuté 

myšlení, tento způsob výuky špatně zvládají a tím i obtížně realizují. Děti by však již 

měly na konci etapy zvládnout některé základní taktické dovednosti, které jsou 

nezbytné pro účast v soutěžích (základní pravidla), spíše však jako komplexnávodů, 

příkazů a doporučení. (Perič 2004) 

 

 

 

2.2 Děti mladšího školního věku 
 

 

Jako mladší školní věk označujeme zpravidla dobu od 6-7 let, kdy dítě vstupuje do 

školy, po 11-12 let, kdy začínají prvé známky pohlavního dospívání i s průvodními 

psychickými projevy. (Langmeier, Krejčířová 2006) 

Mladší školní věk je považován za ideální období pro rozvíjení základních 

pohybových schopností i pro osvojování přiměřených pohybových činností. Věkové 

období 8-11 let je označováno za nejvýznamnější etapu života pro další všestranný 

tělesný a pohybový rozvoj člověka. (Sobotka, Mužík 1987) 

 

 

2.2.1 Tělesný vývoj 
 

 

Tělesný vývoj je v prvních letech charakterizován rovnoměrným růstem výšky a 

hmotnosti dětí (výška se zvětšuje o 6-8 cm ročně). Spolu s tím dochází k plynulému 

rozvoji vnitřních orgánů, krevní oběh, plíce a vitální kapacita se průběžně zvětšuje. 

Ustaluje se zakřivení páteře, osifikace kostí pokračuje velmi rychle, přesto jsou kloubní 

spojení měkká a pružná. Dochází ke změnám tvaru těla, mezi trupem a končetinami 

nastávají příznivější pákové poměry končetin, které tak vytvářejí pozitivní předpoklady 

pro vývoj různých pohybových forem. (Perič 2004) 

Svalová hmota se u 8-10 letých dětí značně zvětšuje. Rychle se vyvíjejí velké svaly, 

narůstají i svaly paží. Při jemné motorice, koordinačně náročnější, však děti pracují 

převážně neekonomicky. Důsledkem této činnosti je i předčasná únava. Vysokou 
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funkční schopnost má srdečně-cévní systém, který se po zátěži rychle vrací ke klidovým 

hodnotám. Dítě se proto po krátkodobé intenzivní námaze rychle zotaví. (Sobotka, 

Mužík 1987) 

Hlavní orgán centrální nervové soustavy – mozek má vývoj ukončen již před 

začátkem tohoto období. Přestože nervové struktury v mozkové kůře dále dozrávají, je 

nervový systém dostatečně zralý i pro složitější koordinačně náročné pohyby. 

Schopnost učit se novým pohybům se tedy formuje již na začátku tohoto období a 

vytváří tak příznivé podmínky pro rozvoj koordinačních a rychlostních schopností. 

(Perič 2004) 

 

 

2.2.2 Psychický vývoj 
 

 

Lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť. Při poznávání a myšlení se 

dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti, souvislosti mu unikají. Děti jsou schopny 

pozorovat a vnímat nejen hrubé základní znaky pohybu, ale i tzv. uzlové body. Nemají 

však ještě schopnost samostatně analyzovat podstatu vznikajících chyb při cvičení a 

způsob jejich odstraňování. Myšlení přechází postupně od konkrétního obrazného 

k abstraktně logickému. Tuto schopnost však děti samostatně neuplatňují, proto je třeba 

s nimi srozumitelně rozebírat příčiny a následky správných a nesprávných výkonů.  

Vlastnosti osobnosti nejsou ještě ustáleny, děti jsou impulzivní a přecházejí rychle 

z radosti do smutku a naopak. Vůle je ještě slabě vyvinuta, dítě nedokáže sledovat 

dlouhodobý cíl, a to především tehdy, má-li překonávat okamžité nezdary. Veškerou 

činnost dítě silně citově prožívá, patrné je i zvýšení vnímání k okolnímu prostředí a 

větší odvážnost. Přetrvává malá sebekritičnost k vlastnímu vystupování a jednání. 

Velmi důležitá je i doba, po kterou se děti dokážou plně koncentrovat, poté nastává 

útlum a roztěkanost. (Perič 2004)  

Záměrná pozornost trvá přibližně 10-15 minut. Proto je třeba udržovat rozmanitou 

a proměnlivou pohybovou činnost. Pozornost dětí je zhoršována málo dynamickým 

průběhem tréninkové jednotky a nejasně vymezenými úkoly. Jeden z nejdůležitějších 

motivačních zdrojů je vlastní úspěch při činnosti, který navozuje vnitřní uspokojení 

dítěte.  
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Velmi pozitivním faktorem je rychle se rozšiřující slovní zásoba žáků. Této 

skutečnosti využíváme při praktických činnostech k osvojování přesných 

tělovýchovných termínů. Jejich znalost usnadňuje pochopení podstaty pohybů a 

různých způsobů jejich realizace. Výklad a objasňování jednotlivých činností však musí 

být uváděno stručně, konkrétně, srozumitelně a s jednoduchou argumentací. (Sobotka, 

Mužík 1987) 

 

 

2.2.3 Pohybový vývoj 
 

 

Z hlediska pohybového vývoje je tato věková kategorie charakterizována vysokou a 

spontánní pohybovou aktivitou. Nové pohybové dovednosti jsou lehce a rychle 

zvládány, ale mohou mít malou trvalost, při méně častém opakování mohou být rychle 

zapomenuty. V učení nových pohybových dovedností se uplatňují zkušenosti dětí 

z přirozené motoriky. Rozvoj rovnováhy a rozlišování rytmu v pohybu umožňuje 

efektivnější nácvik pohybových dovedností, z počátku ještě herní formou s využitím 

učení nápodobou. 

Rozdíly v rozvoji motoriky u osmiletých a dvanáctiletých dětí jsou značné, zvláště 

v období mezi osmi až deseti a deseti až dvanácti, které je možné označit jako etapy 

s dobrou charakteristikou kvality pohybů. Toto období je také nazýváno „zlatým věkem 

motoriky“, neboť je pro ně charakteristické právě rychlé učení novým pohybům. 

V podstatě stačí dokonalá ukázka a děti jsou schopny nový pohyb udělat napoprvé, 

popřípadě po několika málo pokusech. Zvyšuje se jistota v provádění činností, 

v průběhu nácviku pozorujeme již všechny kvalitativní znaky dobře provedeného 

pohybu. (Perič 2004) 
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2.3 Pohybové dovednosti - obecně 
 

 

Pohybové dovednosti jsou nejčastěji definovány jako „učením získané předpoklady 

rychle a účelně provádět daný pohyb nebo určitou pohybovou činnost“ (Perič, 2004). 

Ale ráda bych zmínila i další definice, které charakterizují pohybovou dovednost:  

- „Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost (způsobilost, 

připravenost) k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu a dosažení 

úspěšného výsledku.“ (Belej, 2001) 

- „Prostřednictvím učebních a cvičebních postupů na základě motorických 

schopností vytvořená, značně automatizovaná komponenta motorické 

činnosti.“ (Schnabel & Thies, 1993) 

Za dovednost ale nelze považovat každý pohyb nebo pohybovou činnost. Důležité 

je cílové zaměření. Za dovednost většinou považujeme jen takovou činnost, ve které se 

využívá dřívější pohybová zkušenost, která je předcházejícím cvikem připravená. Ve 

sportu je to činnost, která realizuje určitou sportovní techniku. 

Pohybová dovednost je považována za předpoklad činnosti, nikoliv za činnost 

samotnou (dovednost hrát volejbal = předpoklad, hraní volejbalu = činnost). 

Z uvedeného vyplývá, že předpoklad a činnost samotná se prolínají, a nelze je od sebe 

oddělovat. Svědčí o tom také pojmenování dovedností. Nemají samostatné názvy jako 

schopnosti, ale nesou název činnosti, v níž se uplatňují. Šíře a obsažnost dovedných 

pohybových činností je však velmi rozsáhlá. (Měkota, Cuberek 2007) 

 
 

2.3.1 Vztah mezi pohybovými dovednostmi a motorickými 
schopnostmi 

 
 

Vztah je oboustranný. Motorické schopnosti jsou jedním z předpokladů pro 

osvojování pohybových dovedností a opačně platí, že v procesu osvojování dovedností 

se rozvíjí schopnosti. Výsledek pohybové činnosti určují schopnosti i dovednosti 

společně, jejich podíly na výkonu mohou být různé a stanovují se velmi obtížně. 

Rozdíl mezi oběma kategoriemi je v úrovni obecnosti. Schopnosti jsou 

generalizované, dovednosti úkolově specifické. Schopnosti jsou dosti výrazně geneticky 
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podmíněny, dovednosti se získávají. Dovednosti se týkají účelného a účinného využití 

kapacit, které představují schopnosti. Schopnosti jsou relativně stabilní a trvalé, 

dovednosti jsou snadněji modifikovatelné praxí. Počet schopností je omezený, počet 

dovedností je nevyčíslitelný. (Měkota, Cuberek 2007) 

Motorická dovednost je vždy orientovaná úkolově - vztahuje se na jeden pohybový 

úkol (např. dovednost smečovat), nebo na úzkou skupinu úkolů (např. dovednost hrát 

volejbal). Pohybový úkol se vyřeší vykonáním příslušné pohybové činnosti, takže vazba 

dovednosti na tuto činnost je velmi úzká a projevuje se i v názvu. Pro jednotlivé 

dovednosti nemáme na rozdíl od schopností samostatné názvy. Pojmenování 

odvozujeme od příslušné činnosti (např. dovednost přijmout bagrem). Také osvojování, 

zjemňování a upevňování dovednosti je možné pouze opakováním dané pohybové 

činnosti, jejím procvičováním, nikoli prováděním činností jiných. Tím se dovednosti liší 

od schopností. (Měkota, Blahuš 1983) 

 

 

2.3.2 Hlavní komponenty dovednosti 
 
 

Základem pohybové dovednosti je kombinace a interakce procesů senzorických, 

kognitivních a motorických. Úspěšné řešení pohybového úkolu vyžaduje vnímat 

informace přicházející z okolí (prostředí) i z vlastního těla. Na základě zpracování 

těchto informací sportovec rozhoduje „co“, „kde“, „kdy“ a „jak“ udělá. Potom musí 

vyprodukovat příslušnou organizovanou svalovou aktivitu, aby vygeneroval žádoucí 

pohybovou činnost. 

Procesy senzomotorické. Nejdůležitějším zdrojem informací přicházejících 

z prostředí je vidění. Rozestavení hráčů na hřišti, překážka v podobě volejbalové sítě i 

pohybující se objekty (hráči, míč…) musí být prostřednictvím zraku zachyceny, 

rozpoznány a identifikovány. Teprve potom můžeme volit některé z možných řešení a 

činnost uskutečnit. Úloha sluchu je méně významná, ale není zanedbatelná. (Sluch je 

důležitým náhradním zdrojem informací u osob zrakově postižených.) Nezastupitelnou 

úlohu má také propriorecepce. Jde o soubor počitků a vjemů, které přinášejí informace o 

poloze těla a jeho částí v prostoru, o směru a rychlosti pohybu nebo o napětí svalů 

nutném k překonání určitého odporu. 
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Procesy kognitivní. Hrají výraznou roli při rozhodování o tom, co dělat či nedělat 

při volbě řešení pohybového úkolu. Jsou typy dovedností, v nichž právě tato 

komponenta je dominantní (např. šachy), potom je na místě název dovednosti 

kognitivní. Význam kognitivní složky narůstá s měnícím se prostředím (např. přebíhání 

hráčů ve hřišti). 

Procesy motorické. Až na vzácné výjimky závisí úspěšné řešení pohybového 

úkolu na kvalitě samotného pohybu či pohybové činnosti. I v případě správného 

vnímání a rozhodování nebude dosaženo cíle, pokud pohybový akt nebude kvalitní, 

případně pokud se neuskuteční.  

Ve sportu je většinou motorická komponenta dovednosti nejdůležitější; je 

předmětem učení. Složité rozhodování často odpadá, neboť je předem známo, co se má 

udělat (např. zasmečovat), ale obtížné je to vůbec udělat, a pokud možno dokonale. 

Senzorická komponenta si však uchovává svůj význam. Je zřejmé, že v každé (jemné i 

hrubé) pohybové dovednosti jsou zmíněné tři komponenty vždy zastoupeny, ale v míře 

velmi rozdílné. (Měkota, Cuberek 2007) 

 

 

2.3.3 Pohybový návyk 
 
 

Každá dovednost se vyznačuje určitým stupněm automatizace, a tedy i stereotypie, 

a současně určitou mírou přizpůsobivosti. Jejich podíl je u různých typů dovedností 

rozdílný. 

Měkota s Cuberkem(2007) uvádí, že „pohybový návyk je název pro pevně 

zafixované a stereotypně prováděné pohybové činnosti. Návyk znamená způsobilost 

vykonávat činnost na základě zautomatizovaného řízení pohybu.“ To však neznamená, 

že do průběhu činnosti nelze vědomě zasáhnout a zkorigovat ji. 

Důležitým návykem je či by mělo být správné držení těla, sezení a zaujímání 

základních poloh. Návykové taktéž bývají dílčí součásti komplexnější pohybové 

dovednosti (např. nastavení prstů na míči při odbití obouruč vrchem). Stane-li se 

návykem primitivní, chybami zatížená technika (např. podání), je obtížné ji později 

opravovat. (Měkota, Cuberek 2007) 
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2.3.4 Klasifikace pohybových dovedností 
 
 

Klasifikačních systémů je celá řada a využívají se různá dělítka. Uvádím třídění do 

čtyř druhů pohybových dovedností podle Měkoty a Cuberka(2007). 

 

1. Pohybová dovednost jemná – hrubá 

 

Zde se uplatňuje hledisko prostorového rozsahu pohybu, a tím i velikost 

zapojených svalových skupin. 

Jemné pohybové dovednosti se týkají činnosti ruky, případně pouze prstů, zřídka 

jiných částí těla. Při jejich formování jde o vytvoření jemných pohybových koordinací, 

často o zajištění součinnosti oka a ruky. Jemné pohybové dovednosti se uplatňují 

v mnoha pracovních a uměleckých činnostech (oprava hodinek, hra na hudební nástroj), 

jejich osvojení je nezbytné pro kulturu denního života (úprava zevnějšku). 

Hrubé pohybové dovednosti se uplatňují v pohybových činnostech prostorově 

rozsáhlých, zabezpečených velkými svalovými skupinami; koordinovány jsou pohyby 

různých segmentů těla (končetiny, hlava). Do této skupiny se řadí většina dovedností 

sportovních (smeč, podání). 

 

2. Pohybová dovednost otevřená – zavřená 

 

Kritériem pro zařazení je míra stálosti (stability) či nestálosti prostředí a v důsledku 

toho možnosti či nemožnosti predikovat průběh pohybové činnosti. Předpověditelnost 

událostí, jimž musí sportovec přizpůsobit svou pohybovou činnost, aby úspěšně zvládl 

pohybový úkol, je velmi závažná. Jedná se o úpravy vzhledem k objektům, osobám i 

prostředí.  

Dovednost otevřená. Činnost probíhá v prostředí, které je variabilní a 

nepředvídatelné. Dovednost je otevřená v tom smyslu, že vyžaduje neustálé 

monitorování měnících se podmínky a přizpůsobování pohybové činnosti změnám. 

Změny mohou být i nenadálé a neočekávané. Rozhodovací procesy obvykle probíhají 

v krátkém čase, modifikace, přestavba či úplná změna pohybové činnosti musí být 

včasná, často okamžitá a v souladu s měnícím se prostředím. Nestabilní prostředí je ve 

všech úpolových sportech a v kolektivních hrách. Při řešení pohybového úkolu hraje 
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významnou roli předjímání (anticipace), tj. odhad pravděpodobné další činnosti 

v souvislosti s očekávanou změnou podmínek. 

Dovednost zavřená. Je do určité míry opakem dovednosti otevřené, realizuje se 

v podmínkách, které jsou stabilní a předvídatelné. Tak je tomu např. při bowlingu, při 

plavání v bazénu ve vymezené dráze. Sportovec může zhodnotit nároky prostředí 

předem, může se vyhnout časovému tlaku a činnost nemusí modifikovat. Provedení 

pohybového aktu je konstantní a do značné míry automatizované, skoro návykové. 

 

3. Dovednost diskrétní – sériová – kontinuální 

 

Klasifikační schéma rozděluje dovednosti podle toho, zda činnost má charakter 

jednotlivého přesně definovaného pohybového aktu, nebo naopak souvislého aktivity. 

Diskrétní dovednost má definovaný začátek i konec a zpravidla trvá jen krátce. 

Dovednosti tohoto typu jsou bohatě zastoupeny v různých sportech. Řadíme sem např. 

různé skoky, vrhy, hody, odbití, údery. 

Kontinuální dovednost je pravým opakem dovednosti diskrétní. Nemá přesně 

postižitelný začátek ani konec, jedná se o plynulý tok pohybové činnosti, často trvající 

mnoho minut. Do plynulého proudu splývají např. běžecké kroky nebo plavecké záběry 

monotónně, rytmicky se opakující. Dalším příkladem může být jízda na kole. 

Sériová dovednost je umístěna mezi dovedností diskrétní a kontinuální. Je to 

seskupení diskrétních dovedností vzájemně propojených, které vytvářejí 

komplikovanější, delší pohybovou činnost. Pořadí elementů má pro dosažení cíle 

rozhodující význam. Příkladem může být hra na klavír. V průběhu osvojování nejprve 

zůstávají jednotlivé elementy odděleny, po delší praxi se propojují a kombinují, takže 

vytvářejí jeden delší celek. To umožňuje kontrolovat celou činnost, jako by byla jedním 

diskrétním pohybovým aktem. Příkladem je např. gymnastická sestava tvořená několika 

dovednostmi. 

 

4. Jiná klasifikační schémata 

 

Z hlediska strukturálního rozlišujeme dovednosti cyklické a acyklické, symetrické a 

asymetrické, statické a dynamické apod. Vytvářejí se i komplexnější klasifikace, 

eventuálně i vícerozměrné. (Měkota, Cuberek 2007) 
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*** 

 

Pohybové dovednosti můžeme také rozdělovat podle sféry společenského 

uplatnění. Dvě snad nejvýznamnější skupiny tu představují dovednosti pracovní a 

dovednosti sportovní. Tyto dovednosti si člověk osvojuje ve věku, kdy se začleňuje do 

příslušných procesů (pracovního a tréninkového). (Měkota, Blahuš 1983) 

 

1. Pracovní dovednosti 

 

Pohybová komponenta dominuje u většiny dovedností řemeslných, dovedností 

spjatých s manipulací s nástroji a materiály. 

Pohybové dovednosti jsou stále výrazně zastoupeny v mnoha dalších profesích, 

např. zdravotnických a záchranářských (umělé dýchání, ošetření a transport raněného). 

Speciální hrubě motorické dovednosti si osvojují např. hasiči, policisté a vojáci, jemně 

motorické lékaři (zubaři, chirurgové). (Měkota, Cuberek 2007) 

 

2. Sportovní dovednosti 

 

Sem řadíme i dovednosti „tělocvičné“, které jsou obsahem školní tělesné výchovy. 

Jak vyplývá z názvu, jde o dovednosti „cvičné“, používané jako tělesná cvičení, tedy 

pro fyzické zdokonalování. 

Určité zvláštnosti sportovních dovedností vyplývají ze zdůrazněné výkonové 

motivace a pravidly vymezeného pohybového úkolu. Osvojování, zdokonalování a 

upevňování příslušných sportovních dovedností je úkolem tzv. technické přípravy. (V 

německé odborné literatuře je běžný termín sportovně-technická dovednost.) 

Dosažené sportovně-technické dovednosti do značné míry charakterizují celé 

sportovní umění jedince. Platí to zejména pro sporty, které vyžadují zvládnout desítky 

různorodých dovedností (volejbal, sportovní gymnastika, krasobruslení). Existují ovšem 

sporty na dovednosti chudé (vzpírání). 

Ve sportovních hrách zahrnují dovednosti vedle dominantní senzomotorické (a také 

kognitivní) komponenty i komponentu sociálně-interakční, která je základem souhry 

spoluhráčů. 
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Ve sportu se také uplatňují taktické dovednosti, zejména v závodě, kde pohybová 

činnost je složitější a trvá déle (cyklistika, jachting). Největší význam má taktika 

v úpolových sportech a sportovních hrách. Jádro taktických dovedností tvoří procesy 

myšlení. (Měkota, Cuberek 2007) 

 

 

2.3.5 Osvojování pohybových dovedností 
 
 

Proces, během kterého si osvojujeme pohybové dovednosti, se nazývá motorické 

(pohybové) učení. „Samotné motorické učení může být definováno prostřednictvím 

pohybových dovedností jako osvojování, zjemňování, stabilizování a využívání 

pohybových dovedností“ (Schnabel & Thies 1993). 

Zmíněný komplex procesů zahrnuje zejména procesy informační: příjem, 

zpracování, uchovávání a využívání informací přicházejících z vnějšku i těch, které jsou 

„skladovány“ v neuronových sítích, např. v podobě GMP (generalizovaných 

motorických programů). 

Motorické učení neustále produkuje získanou (nikoliv vrozenou) způsobilost 

k dovedné činnosti, změny, ke kterým v průběhu učení (osvojování dovednosti) 

dochází, jsou trvalé. Z toho vyplývá, že náležitě osvojené dovednosti se nezapomínají 

ani po mnoholeté absenci příslušné činnosti. Zejména u cyklických dovedností jsou 

paměťové úbytky nepatrné. (Měkota, Cuberek 2007) 

Podmínkou osvojení určité pohybové dovednosti je mnohonásobné opakování, 

procvičování pohybového aktu celého nebo jeho části. V případě jednoduchých 

dovedností stačí k osvojení relativně krátká doba, u komplexnějších sportovně-

technických či pracovních dovedností je nezbytný delší systematický a odborně vedený 

výcvik. Úspěšnost zpravidla podmiňují i příslušné vědomosti. Rychlost motorického 

učení i jeho výsledky ovlivňují a limitují motorické schopnosti (především schopnosti 

koordinační a obratnostní), které jsou jakousi výbavou, kterou si jedinec přináší s sebou, 

když učení nové dovednosti zahajuje. Záleží i na tom, kolik a které dovednosti učící se 

osoba již má, neboť v procesu učení dochází také k transferu (přenosu), popřípadě 

k zápornému přenosu (interferenci) dovednosti. (Měkota, Blahuš 1983) 

Pohybová dovednost není jediným výsledkem pohybového učení. Podle Hoška 

(1980) jím je celá komplexní dispoziční struktura, která mimo jiné obsahuje též 
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pohybové návyky a vědomosti, tj. soustavy představ a pojmů, které si člověk osvojil a 

které se týkají aspektu poznávacího.  

Osvojování pohybových dovedností je proces vývojový, tedy časově náročný. 

Můžeme v něm rozlišit několik fází (etap, stádií). Větší počet autorů popisuje tři fáze 

různě pojmenované, obsahově však velmi blízké. 

V české literatuře jsou také rozlišovány tři fáze motorického učení, a tedy i 

postupného osvojování a zdokonalování pohybové dovednosti. Jsou jinak pojmenované, 

ale vztažené k dosažené úrovni pohybové koordinace. Obsahem první fáze je učební 

postup, během kterého si žák osvojí pohybovou dovednost v hrubé formě, dospěje do 

stadia hrubé koordinace (nácvik). Ve druhé fázi dochází k úpravám, diferencování, 

zjemňování, zdokonalování pohybové dovednosti, až je dovedena do stadia jemné 

koordinace (zdokonalování). Třetí fáze je nazvána stabilizování jemné koordinace a 

dosažení variabilní využitelnosti (stabilizace). V tomto stadiu může učící se osoba 

pohybovou dovednost úspěšně využívat i za velmi obtížných i neočekávaných 

podmínek, dovednost je odolná vůči rušivým vlivům. (Měkota, Cuberek 2007; Dovalil a 

kol. 2007) 

Výše zmíněnými třemi stadii v procesu učení univerzálně procházejí všechny typy 

pohybových dovedností. To však vůbec neznamená, že jimi procházejí všichni lidé. 

Mnozí pro nedostatek předpokladů či omezený časový prostor jen s obtížemi ukončují 

první stadium. Do třetí fáze vývoje sportovně-technické dovednosti dospívají jen 

výkonní sportovci, v případě pracovních dovedností profesionálové. (Měkota, Cuberek 

2007) 

 

 

2.3.6 Úloha praxe 
 

 

Při osvojování motorických dovedností má praxe dominantní, rozhodující úlohu. 

Důležitá je její kvantita i kvalita. Pro dosažení automatizace jsou nezbytné stovky, 

dokonce tisíce pokusů (opakování). 

Ve sportu většinou současně nacvičujeme více než jednu pohybovou dovednost. 

Nabízejí se dvě možnosti, jak cvičení uspořádat. 

1. Bloková praxe je sekvencí, v níž se během jedné cvičební lekce ten samý 

pohybový akt opakuje ve všech za sebou následujících pokusech, teprve pak se 



24 

 

přistupuje k procvičování další pohybové činnosti. Pohybové akty mohou být navzájem 

podobné, často však zcela rozdílné. Bloková praxe je efektivní pouze na počátku první 

fáze učení. 

2. Náhodná praxe je sekvence, v níž procvičujeme několik pohybových aktů 

v nepravidelném, náhodném pořadí, takže se minimalizuje bezprostřední zopakování 

téže pohybové činnosti. Také zde mohou být dovednosti navzájem podobné nebo 

rozdílné. Experimentálně bylo prokázáno, že náhodná praxe přináší větší dlouhodobý 

učební zisk než praxe bloková. (Měkota, Cuberek 2007) 

 

 

 

2.4 Motorické testy 
 
 
2.4.1 Obecná charakteristika testů 

 

 

Test je standardizovaná zkouška sloužící ke zjišťování (měření) určitých znaků, 

v kvantitativní podobě (přiřazováním čísel hodnocenému znaku). Někdy se nepřesně 

jako test označuje každá zkouška, od jiných zjišťovacích postupů se však testy odlišují 

standardizací, tj. přesným vymezením úkolu, stanovením podmínek postupu co do 

obsahu, záznamu i zpracování, patří sem i informace o spolehlivosti a validitě, 

popřípadě normy. Výsledek testu bývá zpravidla vyjádřen číslem (skóre testu). Může jít 

o údaje ve fyzikálních jednotkách (metry, sekundy, kilogramy), údaje získané sčítáním 

(počet opakování, počet chyb), údaje vyjadřující pořadí, zařazení do určité třídy objektů 

atd. (Dovalil a kol. 2008) 
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2.4.2 Rozdělení motorických testů 
 

 

V pedagogické praxi se nejčastěji používají testy maximální výkonnosti, které 

jsou charakteristické svým požadavkem dosáhnout maximálního výkonu (např. 

zvednout břemeno o co největší hmotnosti), nebo naopak výkonu minimálního (např. 

chyb). Méně jsou již rozšířeny testy zaměřené na postižení a kvantifikaci typického 

pohybového projevu (např. motorického tempa, pohybové laterality). Motorické testy 

můžeme rozdělit podle různých měřítek. 

 

Rozlišujeme: 

 testy motorických schopností – např. silových, vytrvalostních 

 testy motorických dovedností – např. volejbalových, plaveckých 

 

Podle místa provádění se testy rozdělují na: 

 laboratorní testy – laboratoř dává zpravidla možnost dokonalé 

standardizace vyšetřovacích podmínek (odhlučnění, klimatizace) a možnost 

použití citlivých měřících přístrojů 

 terénní testy – testy se provádí tam, kde se odbývá tělocvičný proces (v 

tělocvičně, hale, posilovně, bazénu, na hřišti), tedy v přirozeném prostředí 

 

Z hlediska standardizace testů dělíme: 

 plně standardizované testy – jejich předností jsou přesně formulovaný 

účel, efektivní výběr jednotlivých testů či položek, které byly pečlivě 

odzkoušeny a statisticky hotoveny 

 testy vlastní konstrukce – jsou ty, které si uživatel tvoří sám, pokud možno 

podle uznávaných pravidel; jejich standardizace bývá jen částečná; jejich 

předností je, že jejich obsah můžeme stanovit přímo s ohledem na cíle 

pedagogické nebo výzkumné, a můžeme jej i pružně měnit. 
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Podle počtu současně testovaných osob: 

 individuální testy – testu se podrobuje každý jednotlivec samostatně 

(většina testů laboratorních) 

 kolektivní (skupinové) testy – zkoušíme celou skupinu osob současně 

(např. běh na 1500 m); jsou časově méně náročné a dovolují využít motivu 

soutěžení (Měkota, Blahuš 1983) 

 

 

2.4.3 Diagnostika pohybových dovedností 
 

 

Diagnostický zájem se obvykle soustřeďuje na stupeň osvojení určité pohybové 

dovednosti, předmětem zájmu může být i šíře uplatnění pohybové dovednosti. Při 

diagnostice pohybových dovedností se uplatňují dva základní přístupy. První je založen 

na změření výkonu (finálního výsledku), druhý na posouzení průběhu (provedení) 

dovedného pohybového aktu. 

Motorické (výkonové) testy se uplatňují v přístupu prvním. Standardním 

způsobem se testuje např. rychlost běhu na krátké vzdálenosti, délka hodu míčkem nebo 

délka skoku z místa. Zaznamenaný výsledek (skóre) se porovnává s normou (pro 

příslušný věk a pohlaví) odvozenou statisticky nebo standardem stanoveným 

expertizou. 

Škálování se uplatňuje při diagnostice založené na pozorování, registraci a 

zhodnocení průběhu dovedného pohybového aktu, který může být zaznamenán na filmu 

či videu. Pohybový projev sportovce se obvykle porovnává se vzorem a popisem a 

zjišťuje se, jak dalece se blíží vyzrálé pohybové dovednosti. (Měkota, Cuberek 2007) 

Škálovací techniky jsou založeny na přímém krátkodobém nebo dlouhodobém 

pozorování pohybových projevů sportovce jedním nebo několika pozorovateli – 

examinátory. Výsledky pozorování a posouzení examinátoři umisťují na numerickou, 

popřípadě grafickou škálu, která je rozlišena na několik stupňů. Jednotlivým stupňům 

pak přiřazují čísla a získávají tak možnost kvantitativního rozlišení na stupnici tří až 

devítibodové.  Často se sestavují škály popisné (deskriptivní), kde je každý stupeň 

přesněji charakterizován slovním výrokem, popřípadě obrázkem nebo fotografií. 

(Měkota, Blahuš 1987) 
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Posuzovací škály jsou sice subjektivní, nicméně systematickou metodou hodnocení 

a kvalifikace. Pomáhají objektivizovat subjektivní hodnocení vytvořením definovaného 

systému skórování. (Měkota, Cuberek 2007) 

 

 

2.4.4 Účel motorických testů 
 

 

Motorické testy jsou zdrojem důležitých informací potřebných pro řízení 

tělovýchovného procesu a správného rozhodování. V tělovýchovném výzkumu jsou 

výsledky motorických testů podkladem pro přijímání nebo zamítání vědeckých hypotéz. 

V tělovýchovné (sportovní, léčebné) praxi se testy nejvíce využívají ke kontrole 

pohybového rozvoje, trénovanosti, fyzické zdatnosti žáků, sportovců, i starších či 

nemocných osob. Kontrolní funkci mají motorické testy i při prověřování účinnosti 

jednotlivých vyučovacích či tréninkových metod nebo rehabilitačních postupů. 

Výsledky testů jsou dále podstatnou částí podkladů, z nichž vychází při výběru 

osob, např. talentované mládeže do tréninkových středisek, studentů tělesné výchovy, 

nebo naopak při selekci žáků motoricky retardovaných nebo kondičně oslabených, jimž 

je třeba věnovat zvláštní, specializovanou péči. (Měkota, Blahuš 1987) 
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3 CÍL A ÚKOLY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
 

3.1 Cíl práce 
 

 

Cílem práce je na základě opakovaného testování ověřit účinnost tréninkových 

prostředků na rozvoj pohybových dovedností dětí ve volejbalové přípravce (děti 8-10 

let). 

 

 

 

3.2 Úkoly práce 
 

 

1. Literární rešerše k dané problematice. 

2. Výběr tréninkových prostředků pro rozvoj pohybových dovedností a volba 

testové baterie. 

3. Opakované testování vybraných pohybových dovedností. 

4. Individuální hodnocení rozvoje pohybových dovedností u dětí ve 

volejbalové přípravce. 

5. Posouzení účinnosti tréninku a doporučení pro trenérskou praxi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

4 VÝZKUMNÁ ČÁST 
 
 
4.1 Soubor a metodika 
 
 
4.1.1 Charakteristika souboru 

 

 

Rozvoj pohybových dovedností a jejich měření bylo provedeno na skupině dětí, 

která trénovala ve volejbalové přípravce ve volejbalovém klubu SK Dansport Praha. 

Věk dětí se pohyboval v rozmezí 8-10 let, tedy ročníky narození 1999-2001. 

Na začátku měření měla skupina dětí dvacet jedna členů. Po dvou týdnech byli tři 

chlapci přesunuti kvůli věkovým a dovednostním rozdílům do kategorie mladších žáků, 

další tři děti – dívky v průběhu provádění výzkumu ukončily svou činnost v přípravce 

z osobních důvodů a ze zdravotních důvodů se jedno děvče nemohlo zúčastnit druhého 

měření. Takto se dvaceti jednočlenná skupina snížila na čtrnáctičlennou skupinu, ze 

které jsem ještě musela vyřadit tři dívky, které už absolvovaly volejbalovou přípravku 

v předešlém roce, a jednoho chlapce, který byl narozen v roce 2002, a tedy nesplňoval 

věkové omezení výzkumu. Tím se skupina testovaných dětí ustálila na deseti členech, 

jež byla složena ze šesti dívek a čtyř chlapců. 

Skupina dětí byla měřena celkem dvakrát. První měření proběhlo 7.9.2009 a druhé 

měření se uskutečnilo o tři měsíce později 14.12.2009, tedy před vánočními 

prázdninami a před začátkem rozvoje volejbalových herních činností jednotlivce. 

 

 

4.1.2 Testy pohybových dovedností 
 

 

Při volbě testů jsem vycházela z toho, že sledovaným souborem byla skupina dětí 

ve volejbalové přípravce ve věku 8-10 let a že cílem mé práce je rozvoj pohybových 

dovedností. Proto jsem vybrala takové pohybové dovednosti, které by měly být 

základem všeobecné pohybové přípravy a které jsou předpokladem pro další rozvoj 

volejbalových dovedností. 
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Na základě rozdělení motorických testů bych tyto testy pohybových dovedností 

zařadila mezi kolektivní terénní testy motorických dovedností, které jsou sestaveny jako 

testy vlastní konstrukce. To znamená, že se jedná o částečně standardizované testy 

z toho důvodu, že jejich obsah je stanoven s ohledem na výzkumné cíle této práce. Ke 

standardizaci testů jsem použila posuzovací škály, které jsem rozlišila na stupně 

1(model)–2–3. Diagnostiku těchto pohybových dovedností jsem založila na pozorování 

a zhodnocení průběhu pohybového aktu, který jsem natočila na video. 

 

1. Kruhy pažemi 

 

Testovaný stojí, paže má ve vzpažení a provádí bočné kruhy pažemi. Jedna paže 

začíná kruhy směrem vpřed, druhá vzad. Dvakrát je cvičenec vyzván, aby změnil směr 

kroužení pažemi. Hodnotí se úroveň provedení podle posuzovací škály 1-3. 

Kruhy pažemi je koordinačně náročná pohybová dovednost, která je předpokladem 

pro nácvik a trénink tohoto typu dovedností typických pro volejbal. 

 

2. Spojení paží za zády 

 

Testovaný stojí, jedna paže je ve vzpažení, druhá v zapažení a obě jsou ohnuty 

v loktech. Cvičenec se snaží spojit obě paže za zády, popřípadě dotknout se konci prstů 

obou rukou vzadu za tělem. Zkouška se provádí v pozici pravá ruka nahoře a v pozici 

levá ruka nahoře. Hodnotí se úroveň provedení obou pozic dohromady podle 

posuzovací škály 1-3. 

Tato pohybová dovednost je volejbalovým předpokladem pro rozvoj flexibility. 

 

3. Dotyk špiček u nohou v sedu 

 

Testovaný sedí s nohama u sebe a paže má v předpažení. Snaží se prsty rukou 

dotknout špiček u nohou bez pokrčení dolních končetin. Hodnotí se úroveň provedení 

podle posuzovací škály 1-3. 

Tato pohybová dovednost je volejbalovým předpokladem pro rozvoj flexibility. 
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4. Skákání přes švihadlo 

 

Testovaný provádí dvacet skoků snožmo přes švihadlo. Hodnotí se čas, za který 

skoky provede, a úroveň provedení podle posuzovací škály 1-3. 

Skákání přes švihadlo je typickým kondičním volejbalovým prvkem, rozvíjejícím 

frekvenci a odrazovou práci nohou. 

 

5. Skok z místa 

 

Testovaný stojí za čárou a z tohoto místa provádí skok do dálky z místa odrazem 

obounož. Hodnotí se vzdálenost v centimetrech, která se měří od čáry odrazu po zadní 

část paty chodidla blíže k čáře, a úroveň provedení skoku podle posuzovací škály 1-3. 

Tato pohybová dovednost je předpokladem pro nácvik a trénink náběhu na smeč a 

odrazovou práci nohou při bloku a výskoku na smeč. 

 

6. Hod tenisákem 

 

Testovaný stojí za čárou a z tohoto místa provádí hod tenisákem jednoruč vrchem. 

Hodnotí se úroveň provedení hodu podle posuzovací škály 1-3. 

Pohybová dovednost hod tenisákem je volejbalovým předpokladem pro nácvik a 

trénink vrchního podání a útočného úderu. 

 

7. Běh s lehy na břiše 

 

Testovaný má za úkol co nejrychleji přeběhnout hřiště tak, aby si u každého ze tří 

kuželů (PET lahví) lehl na břicho. Hodnotí se čas, za který cvičenec hřiště přeběhne, a 

úroveň provedení lehání podle posuzovací škály 1-3. 

Běh s lehy na břiše je předpokladem pro rozvoj rychlostně-obratnostních 

schopností při vybírání ve volejbale. 
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8. Kotoul vzad 

 

Testovaný provádí kotoul vzad. Hodnotí se úroveň provedení podle posuzovací 

škály 1-3. 

Tato pohybová dovednost je předpokladem pro rozvoj volejbalové dovednosti 

vybírání. 

 

 

4.1.3 Posuzovací škály pro jednotlivé pohybové dovednosti 
 

 

1. Kruhy pažemi 

 

1 (model)....Testovaný má napnuté paže, krouží pažemi v opačných směrech, paže  

                    se pravidelně míjí, změnu směru zvládá, i když někdy s malým  

                    zaváháním.  

2.................Testovaný zvládá tento pohybový úkol do té doby, než dojde ke změně  

                    směru. Po změně směru má značné obtíže při provádění cviku – jednu  

                    paži krčí, paže se míjí nepravidelně, točí se stejným směrem nebo se  

                    dobíhají. 

3.................Testovaný není schopen tento cvik provést nebo mu to dělá značné  

    potíže. Paže se různě dobíhají nebo předbíhají, míjejí se nepravidelně,  

    jednu paži nedotáčí nebo se u toho kroutí. 

 

2. Spojení paží za zády 

 

1 (model)....Testovaný spojí obě ruce za zády bez menších problémů nebo jednu  

       spojí dobře a rychle  a u druhé mu to déle trvá. 

2..................Testovaný spojí jednu ruku za zády, s druhou má menší potíže, dotkne  

    se pouze prsty nebo mu kousek chybí. Nebo se oběma pažemi pouze  

    dotkne konců prstů. 

3..................Testovaný nespojí ruce za zády vůbec. 
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3. Dotyk špiček u nohou v sedu 

 

1 (model)....Testovaný se chytí za špičky nohou a nečiní mu to žádné obtíže. 

2..................Testovaný se prsty rukou dotkne pouze špiček nebo se chytí za špičky  

    nohou, ale je při tom vidět, že mu to dělá potíže.  

3..................Testovaný se nechytí a ani se nedotkne špiček u nohou. 

 

4. Skákání přes švihadlo 

 

1 (model)....Testovaný je schopen skákat přes švihadlo bez přerušení, s i  

    bez meziskoku. Samozřejmě občasné zamotání do švihadla není bráno  

    jako chyba, pokud se tak neděje pořád. Cvičenec skáče vzpřímeně, je  

    možné krčení nohou a větší rozsah práce paží v ramenních kloubech. 

2.................Testovaný skáče přerušovaně, jednotlivé skoky od sebe odděluje, ale  

   pořád krouží švihadlem. Při zahájení skákání krčí paže. 

3.................Testovaný není schopen skákat snožmo a sladit pohyb švihadla se  

   skoky. Nedaří se mu ani dva pořádné skoky, krčí paže při skákání,  

   zamotává se do švihadla. Nebo testovaný švihadlo přeskočí, ale pak ho  

   zastaví a začíná znovu. 

 

5. Skok z místa 

 

1 (model)....Testovaný provádí odraz snožmo z podřepu přes špičky chodidel a  

    odráží se do výšky i dálky za současného pohybu paží. Při skoku je  

    patrné skrčení nohou pod tělo. Dopad je na celé chodidlo, nevadí malé  

    poskočení nebo přepadnutí dopředu. 

2..................Testovaný provádí odraz ze skoro natažených nohou a odráží se pouze  

    do dálky. Dopad je na špičky chodidel nebo na paty, důsledkem čehož  

    dotyčný přepádá dopředu nebo dozadu. Skok je doprovázen pouze  

    mírnou prací paží. 

3..................Testovaný provádí odraz z natažených nohou a bez využití práce paží. 
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6. Hod tenisákem 

 

1 (model)....Testovaný má pokrčený loket, který se pohybuje směrem dozadu od  

    těla. Při odhodu tenisáku se paže postupně natahuje a k vypuštění  

    tenisáku dochází z natažené paže před rovinou těla. Důležité je, aby  

    cvičenec měl vepředu nohu opačnou než ruku, kterou hází. 

2..................Testovaný má vepředu stejnou nohu jako ruku, kterou hází (pasgang),  

    nebo má nohy vedle sebe. Při napřahování má ruku s tenisákem za  

    hlavou, tenisák vypouští z ruky dříve než před tělem nebo má loket u  

    těla. 

3..................Testovaný má natažený loket, který při napřahávání i při odhodu padá  

    dolů. S tím souvisí i to, že cvičenec má při napřahávání ruku  

    s tenisákem za hlavou a vytáčí celý trup. 

 

7. Běh s lehy na břiše 

 

1 (model)....Testovaný při přechodu z běhu do lehu výrazně nezpomaluje. Do lehu  

    na břiše přechází postupným přenosem rovnováhy z nohou přes trup  

    na ruce, někdy i za pomoci kolenou. 

2..................Testovaný při přechodu z běhu do lehu zpomalí, jde do dřepu, provádí  

    klik a dostává se do lehu. Nebo se zastaví v kleku a pak si lehá. 

3..................Testovaný se při přechodu z běhu do lehu zastaví. Buď jde do dřepu a  

         provádí klik, anebo jde do dřepu a ručkováním rukou nebo nohou se  

         dostává do lehu. 

 

8. Kotoul vzad 

 

1 (model)....Testovaný provede kotoul vzad a skončí ve správném směru pohybu na  

    nohou nebo na kolenou. 

2..................Testovaný provede kotoul vzad a při zvedání na rukou se převalí na  

    stranu. 

3..................Testovaný se zastaví v průběhu kotoulu na hlavě a převalí se na stranu,  

    nebo se vrátí zpátky na původní místo. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
 

5.1 Změny pohybových dovedností 
 
 
5.1.1 Trénink ve sledovaném období 

 

 

Trénink volejbalové přípravky trvá 60 minut a trénuje se dvakrát týdně, v pondělí a 

ve čtvrtek nebo v úterý a v pátek. Některé dětí (a jejich rodiče) využívají možnosti, že si 

mohou tréninkové dny na začátku školního roku různě zkombinovat, a tak někteří 

dochází na tréninky např. v pondělí a pátek. Toto upravení tréninkového rozvrhu je 

možné i z toho důvodu, že cílem volejbalové přípravky je všeobecný pohybový rozvoj 

dětí, a takovým vyvrcholením první poloviny přípravkového roku je vánoční turnaj 

v přehazované. Od ledna se pak začíná s rozvojem volejbalových herních činností 

jednotlivce (odbití obouruč vrchem, obouruč spodem a spodní podání), který je 

zakončen červnovým minivolejbalovým turnajem. Z toho důvodu nejsou jednotlivé 

tréninkové jednotky rozděleny na rozvoj kondiční nebo technicko-taktické přípravy. 

Cílem každé tréninkové jednotky, především v první polovině roku, je tedy rozvoj co 

největšího množství pohybových dovedností, které směřují ke všeobecnému 

pohybovému rozvoji dětí. 

 

Zde uvádím jednu z tréninkových jednotek, uvedených v tréninkovém deníku: 

Úvodní část (cca 20 minut): 

nastoupení dětí, zaznamenání docházky 

zahřátí - hra na babu, na mrazíka 

            - vybrané prvky běžecké a skokanské abecedy 

            - starty z různých poloh + přeběh tělocvičny 

rozcvičení - mobilizace, protažení (od hlavy až k dolním končetinám), dynamické  

                    cviky 
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Hlavní část (cca 30 minut): 

rozvoj pohybových dovedností 

  - závodivé hry ve družstvech na délku tělocvičny (bez použití míčů) –  

   běh, běh pozpátku, po čtyřech, žabáci, káčátka 

- švihadlo – 20 přeskoků snožmo, 10 přeskoků po pravé, 10 přeskoků po   

   levé, 10 přeskoků pozpátku, 20 přeskoků se střídáním nohou 

rozházení ve dvojicích s volejbalovým míčem 

  - obouruč vrchem, pravou rukou, levou rukou, o zem, o zem s výskokem 

přihrávky za běhu ve dvojicích 

řetězové závody s míčem 

Závěrečná část (10 minut): 

přehazovaná 

 

Během testovaného období, které trvalo tři měsíce, se uskutečnilo celkem 26 

tréninkových jednotek. Tento poměrně nízký počet tréninkových jednotek byl způsoben 

konáním podzimních prázdnin, státního svátku a udělením školního ředitelského volna, 

díky nimž jsme přišli o tři tréninkové jednotky. 

 

 

5.1.2 Rozvoj testovaných pohybových dovedností v rámci  
         tréninku 
 
 

1. Kruhy pažemi 

Tato dovednost byla rozvíjena v rámci rozcvičení u mobilizačních cviků. Mimo 

jiné zde byly rozvíjeny i další dovednosti zaměřené na koordinaci, např. semafor. 

 

2. Spojení paží za zády 

Tato dovednost byla součástí protažení v rozcvičení. Buď byla rozvíjena přímo, 

nebo byla rozvíjena dalšími cviky, které také protahují dotyčné segmenty těla potřebné 

při provádění této pohybové dovednosti. 

 

3. Dotyk špiček u nohou v sedu 

U této pohybové dovednosti se postupovalo stejně jako u spojení paží za zády. 
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4. Skákání přes švihadlo 

Skákání přes švihadlo bylo rozvíjeno vždy na začátku  hlavní části tréninkové 

jednotky. Prvnímu nácviku této dovednosti předcházelo seznámení se švihadlem a 

vysvětlení techniky podle didaktiky gymnastiky (držení švihadla, komíhání, kroužení, 

přeskok švihadla). 

 

5. Skok z místa 

Tato dovednost byla rozvíjena v rámci zahřátí u skokanských abeced (poskoky na 

jedné noze nebo z nohy na nohu, poskoky snožmo, klus poskočný, desetiskok, žabáci) 

nebo v rámci závodivých her. 

 

6. Hod tenisákem 

Hod je jedna z nejdůležitějších dovedností volejbalové přípravky, a proto jí bylo 

věnováno nejvíce času. Tato dovednost byla rozvíjena vždy v hlavní a závěrečné části 

tréninkové jednotky. Začalo se s technikou házení a chytání za využití tenisáku, 

pokračovalo se s volejbalovým míčem a konečným výsledkem byla vybíjená, později 

přehazovaná. 

 

7. Běh s lehy na břiše 

Tato dovednost byla trénována v průběhu tréninkové jednotky, a to v podobě 

rozběhání, startů z různých poloh, závodivých her a různých překážkových drah. 

 

8. Kotoul vzad 

Kotoul vzad nebyl často přímo trénován, ale nácvik probíhal formou zpevňovacích 

cviků (různé kolébky, vzpory nebo dětmi oblíbený cvik medvídek) v rozcvičení. Také 

se občas vyskytl v překážkových drahách. 
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5.2 Hodnocení individuálních změn pohybových  
      dovedností 

 

 
5.2.1 Beránková 
 
 

Dívce bylo v době testování 9 let a kromě volejbalové přípravky ještě navštěvovala 

plavání, což se projevilo výborným provedením kruhů pažemi a spojením paží za zády. 

Také s kotoulem vzad neměla potíže. Velmi výrazného pokroku dosáhla u skákání přes 

švihadlo, kde předchozí techniku zdokonalila na modelové provedení, což se projevilo i 

půl minutovým zlepšením doby skákání. Techniku hodu tenisákem měla už při prvním 

měřením dobrou, jen jsme museli odstranit pasgang, který měla poměrně zažitý. U běhu 

a skoku z místa došlo ke zhoršení vlivem přepadnutí na zadek. Přesto došlo ke 

zřetelnému vylepšení až o 36 cm. 

Výsledky jednotlivých testů pohybových dovedností jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 1: Individuální hodnoty, počet změn pohybových dovedností a docházka  

                    na trénincích – Beránková 

 

  
kruhy 
pažemi 

spojení paží 
za zády 

dotyk špiček 
u nohou  švihadlo  skok z místa tenisák 

běh s 
lehy  kotoul

M 1  1  1  2   1:02,15   3  139 cm      1 2   11,55    1  1 

M 2  1  1  2   27,86      1  175 cm      2 1   10,26    2  1 

 

pohybové dovednosti  počet 

zlepšené  2 

zhoršené  2 

stejné  4 

 

docházka na 
trénincích  % 

přítomnost  80,77 

absence  19,23 
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5.2.2 Krejčí 
 

 

Chlapec byl v době testování starý 9 let a už na prvním tréninku se jevil jako 

značně hyperaktivní a pohybově nadaný, což se ukázalo i při testování pohybových 

dovedností. To, co se u něj v technice provedení dalo zlepšit, byly kruhy pažemi, běh a 

kotoul vzad. Ve výsledku vylepšil všechny tyto uvedené dovednosti kromě kruhů 

pažemi. Příčinu vidím v tom, že tím, jak byl hyperaktivní, nedokázal skoro nikdy udržet 

pozornost při rozcvičování a zvláště u cviků vyžadujících soustředění. 

Výsledky jednotlivých testů pohybových dovedností jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 2: Individuální hodnoty, počet změn pohybových dovedností a docházka  

                    na trénincích - Krejčí 

  

  
kruhy 
pažemi 

spojení paží 
za zády 

dotyk špiček 
u nohou  švihadlo  skok z místa tenisák 

běh s 
lehy  kotoul

M 1  2  1  1   19,77      1 156 cm      1  1  11,28    2  2 

M 2  2  1  1   11,21      1 157 cm      1  1  10,51    1  1 

 

pohybové dovednosti  počet 

zlepšené  2 

zhoršené  0 

stejné  6 

             

docházka na 
trénincích  % 

přítomnost  76,92 

absence  23,08 

 
 
 
 
 
 



40 

 

5.2.3 Bartoš 
 

 

Devítiletý chlapec se zlepšil ve většině pohybových dovedností kromě kruhů 

pažemi, kde výkon zůstal stejný. Při druhém měření bylo znát určité zlepšení, ale 

z důvodu nedotáčení jedné paže a nepravidelnému míjení paží to nestačilo na posun o 

celý stupeň. Velmi výrazného, téměř 45 sekundového, zlepšení však dosáhl u skákání 

přes švihadlo, které je důkazem i zdokonalení techniky provedení. Ke zhoršení o jeden 

stupeň došlo u skoku z místa a u běhu. Jak se zdá, bylo to v důsledku laxního postoje 

vůči těmto činnostem. Přesto se to neprojevilo na zhoršení měřitelného výkonu. 

Výsledky jednotlivých testů pohybových dovedností jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 3: Individuální hodnoty, počet změn pohybových dovedností a docházka  

                   na trénincích – Bartoš 

 

  
kruhy 
pažemi 

spojení paží 
za zády 

dotyk špiček 
u nohou  švihadlo  skok z místa tenisák 

běh s 
lehy  kotoul

M 1  3  2  2   59,50       2  149 cm      1  2  11,19    1  2 

M 2  3  1  1   16,31       1  150 cm      2  1  10,83    2  1 

 

pohybové dovednosti  počet 

zlepšené  5 

zhoršené  2 

stejné  1 

 

docházka na 
trénincích  % 

přítomnost  92,31 

absence  7,69 
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5.2.4 Holečková 
 

 

Devítiletá dívka byla jedna z mála, která dokázala zlepšit dvě pohybové dovednosti 

ze stupně 3 na stupeň 1. Prvním pohybovým úkolem jsou kruhy pažemi a druhým 

skákání přes švihadlo, kde bylo časové zlepšení téměř 45 vteřin. Také zlepšila spojení 

paží za zády, kotoul vzad, běh a hod tenisákem, kde jsme museli odstranit napřahávání 

ruky s míčem za hlavu. V úrovni provedení zůstal stejný skok z místa, kde přesto došlo 

k měřitelnému posunu o téměř 20 cm. Zhoršení bylo pouze v dotyku špiček u nohou. 

Myslím si ale, že není tak výrazné zhoršení, protože už v prvním měření jsem dívce 

udělila takovou hraniční dvojku. 

Výsledky jednotlivých testů pohybových dovedností jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 4: Individuální hodnoty, počet změn pohybových dovedností a docházka  

                   na trénincích – Holečková 

 

  
kruhy 
pažemi 

spojení paží 
za zády 

dotyk špiček 
u nohou  švihadlo  skok z místa tenisák 

běh s 
lehy  kotoul

M 1  3  3  2   1:05,66   3 122 cm      2  2  14,28    3  3 

M 2  1  2  3   21,58      1 140 cm      2  1  12,92    2  2 

 

pohybové dovednosti  počet 

zlepšené  6 

zhoršené  1 

stejné  1 

 

docházka na 
trénincích  % 

přítomnost  80,77 

absence  19,23 
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5.2.5 Veselý 
 

 

Chlapec byl v době testování starý 8 let, rok hrál tenis a začal s atletikou. Také 

jemu se podařilo zlepšit dvě pohybové dovednosti ze stupně 3 na stupeň 1. Těmito 

pohybovými úkoly byly kotoul vzad a běh, který oproti ostatním testovaným zlepšil o 4 

vteřiny. Jinak také o stupeň zlepšil vše kromě dotyku špiček u nohou, které zůstaly na 

stejné úrovni jako při prvním měření. Celkově dosáhl největšího pokroku oproti 

ostatním testovaným dětem, jak je patrné i na všech měřitelných pohybových úkolech. 

Podle mého názoru je to i tím, že patří mezi tiché, vnímavé a soustředěné děti, se 

kterými se dobře při tréninku pracuje. 

Výsledky jednotlivých testů pohybových dovedností jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 5: Individuální hodnoty, počet změn pohybových dovedností a docházka  

             na trénincích – Veselý 

 

  
kruhy 
pažemi 

spojení paží 
za zády 

dotyk špiček 
u nohou  švihadlo  skok z místa tenisák 

běh s 
lehy  kotoul

M 1  2  2  3   45,71      2 101 cm      2  2  14,36    3  3 

M 2  1  1  3   13,04      1 119 cm      1  1  10,03    1  1 

 

pohybové dovednosti  počet 

zlepšené  7 

zhoršené  0 

stejné  1 

 

docházka na 
trénincích  % 

přítomnost  76,92 

absence  23,08 
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5.2.6 Halíková 
 

 

Dívce bylo v době testování 8 let a celkově působila zmateným a roztěkaným 

dojmem. Jak je vidět z výsledků, nepodařilo se zlepšit dotyk špiček u nohou, skákání 

přes švihadlo a kotoul vzad, které zůstaly pořád na úrovni 3. Dívka během tréninků 

snahu měla a moc se chtěla tyto dovednosti naučit, ale problémem byla spíše její 

roztržitost a netrpělivost při trénování, která měla za následek další a další chyby, 

postupné zklamání a tím nemožnost pokroku. Ale přesto ostatní pohybové úkoly 

zlepšila a nejvýraznějšího posunu určitě dosáhla při hodu tenisákem, kde se ze stupně 3 

dopracovala ke stupni 1. 

Výsledky jednotlivých testů pohybových dovedností jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 6: Individuální hodnoty, počet změn pohybových dovedností a docházka  

             na trénincích – Halíková 

 

  
kruhy 
pažemi 

spojení paží 
za zády 

dotyk špiček 
u nohou  švihadlo  skok z místa tenisák 

běh s 
lehy  kotoul

M 1  2  2  3   44,66      3 125 cm      2  3  13,25    3  3 

M 2  1  1  3   37,76      3 131 cm      1  1  12,40    2  3 

 

pohybové dovednosti  počet 

zlepšené  5 

zhoršené  0 

stejné  3 

 

docházka na 
trénincích  % 

přítomnost  69,23 

absence  30,77 
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5.2.7 Fialová 
 

 

Podle výsledků prvního měření je vidět, že desetiletá dívka je pohybově nadaná a 

že dva roky chodí na atletiku. Stejně tak musím říct, že se s ní velmi dobře pracuje, 

protože je vnímavá, soustředěná, chápavá, trpělivá a schopná pomoci ostatním. Jedna 

z mála pohybových dovedností, která se dala a podařila zlepšit, byl hod tenisákem. 

Výrazného zlepšení, ale ne v provedení pohybového úkolu, dosáhla při běhu, který 

zlepšila téměř o 3,5 sekundy, a při skoku z místa, který prodloužila o 20 cm. 

Výsledky jednotlivých testů pohybových dovedností jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 7: Individuální hodnoty, počet změn pohybových dovedností a docházka  

             na trénincích – Fialová 

 

  
kruhy 
pažemi 

spojení paží 
za zády 

dotyk špiček 
u nohou  švihadlo  skok z místa tenisák 

běh s 
lehy  kotoul

M 1  1  1  2   8,19        1  162 cm      1  2  11,45    2  1 

M 2  1  1  2   8,67        1  181 cm      1  1  7,98      2  1 

 

pohybové dovednosti  počet 

zlepšené  1 

zhoršené  0 

stejné  7 

 

docházka na 
trénincích  % 

přítomnost  92,31 

absence  7,69 
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5.2.8 Štěpančík 
 

 

Desetiletý chlapec je třetí a posledním z malé skupinky dětí, které se podařilo 

zlepšit dvě pohybové dovednosti ze stupně 3 na stupeň 1. U něj byly dotyčnými 

pohybovými úkoly kotoul vzad a hod tenisákem, který zlepšil z jakéhosi „pahodu“ na 

hod modelového výkonu. Stejné, a tedy dovednosti na stupni 1, zůstaly kruhy pažemi, 

spojení paží za zády a skákání přes švihadlo, které časově ještě vylepšil o 5 vteřin. 

Naopak ke zhoršení došlo u dotyku špiček u nohou a běhu, kde přišel na to, že 

jednodušší asi bude, když si nejdříve klekne a pak lehne. Přesto mu to přineslo téměř tří 

vteřinové zlepšení. 

Výsledky jednotlivých testů pohybových dovedností jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 8: Individuální hodnoty, počet změn pohybových dovedností a docházka  

             na trénincích – Štěpančík 

 

  
kruhy 
pažemi 

spojení paží 
za zády 

dotyk špiček 
u nohou  švihadlo  skok z místa tenisák 

běh s 
lehy  kotoul

M 1  1  1  2   16,78      1 163 cm      2  3  11,11    1  3 

M 2  1  1  3   11,64      1 195 cm      1  1  8,83      2  1 

 

pohybové dovednosti  počet 

zlepšené  3 

zhoršené  2 

stejné  3 

 

docházka na 
trénincích  % 

přítomnost  92,31 

absence  7,69 
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5.2.9 Bruhová 
 

 

Desetiletá dívka byla oproti ostatním dětem vyšší a silnější a občas působila trochu 

neohrabaným dojmem. Ale v případě testování a závodivých her se dokázala dorovnat 

úrovně menších a mrštnějších dětí, o čemž svědčí i její výkony v porovnání s ostatními 

dětmi. Zatímco dvě pohybové dovednosti zlepšila (kruhy pažemi, skok z místa), tak se 

jí podařilo i dvě dovednosti zhoršit. Dotyčnými pohybovými úkoly byl běh, který se 

rozhodla „chytře“ obejít pokusem o švindlování, a kotoul vzad, při kterém se svalila na 

stranu. 

Výsledky jednotlivých testů pohybových dovedností jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 9: Individuální hodnoty, počet změn pohybových dovedností a docházka  

             na trénincích – Bruhová 

 

  
kruhy 
pažemi 

spojení paží 
za zády 

dotyk špiček 
u nohou  švihadlo  skok z místa tenisák 

běh s 
lehy  kotoul

M 1  2  2  2   12,11      1 162 cm      2  1  11,96    1  1 

M 2  1  2  2   9,65        1  165 cm      1  1  10,55    2  2 

 

pohybové dovednosti  počet 

zlepšené  2 

zhoršené  2 

stejné  4 

 

docházka na 
trénincích  % 

přítomnost  92,31 

absence  7,69 
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5.2.10 Korandová 
 

 

Přestože osmiletá dívka patřila k nejmladším účastníkům testování a neměla se 

sportem žádné zkušenosti kromě školní tělesné výchovy, dosáhla i ona zlepšení ve třech 

pohybových dovednostech. Výrazně, a to i časově o 20 vteřin, se zlepšila ve skákání 

přes švihadlo, a při kotoulu vzad se jí podařilo aspoň převalit na stranu oproti prvnímu 

měření, kde se nedostala dále než k lehu na zádech. Přestože se úrovňově neposunula u 

skoku z místa a u běhu, dosáhla měřitelného zlepšení 20 cm a 2,5 vteřiny. 

Výsledky jednotlivých testů pohybových dovedností jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 10: Individuální hodnoty, počet změn pohybových dovedností a docházka  

               na trénincích – Korandová 

 

  
kruhy 
pažemi 

spojení paží 
za zády 

dotyk špiček 
u nohou  švihadlo  skok z místa tenisák 

běh s 
lehy  kotoul

M 1  3  3  2   42,57      2 155 cm      2  2  11,84    2  3 

M 2  3  2  2   23,83      1 176 cm      2  1  9,33      2 
 
2 

 

pohybové dovednosti  počet 

zlepšené  4 

zhoršené  0 

stejné  4 

 

docházka na 
trénincích  % 

přítomnost  76,92 

absence  23,08 
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6 ZÁVĚR 
 
 

Cílem bakalářské práce bylo na základě opakovaného testování ověřit účinnost 

tréninkových prostředků na rozvoj pohybových dovedností dětí ve volejbalové 

přípravce (8-10 let). 

Testovacím obdobím byly tři měsíce, což je poměrně krátká doba na určení a 

zaznamenání výraznějších změn. Ale vybrala jsem si právě toto období (od září do 

prosince), protože se pak trénink na začátku nového kalendářního roku začíná 

soustřeďovat na nácvik a rozvoj volejbalových herních činností jednotlivce, a na 

testované pohybové dovednosti nezbývá v tréninku dostatek času, aby byly pravidelně a 

systematicky rozvíjeny. Přesto bylo z naměřených výsledků možné určit změny 

v provedení pohybových dovedností. 

Během testovacího období se uskutečnilo 26 tréninkových jednotek, které byly 

narušeny jedním státním svátkem, podzimními prázdninami a školním ředitelským 

volnem, a samotná účast dětí na trénincích se pohybovala od 2 do 8 absenčních 

tréninkových jednotek. Tímto bych chtěla poukázat na to, že školní volna, prázdniny a 

absence dětí na trénincích mohly mít vliv na vyhasínání pohybových dovedností, a tím  

na zpracování výsledků. 

Podle výsledků testování bych děti rozdělila do tří kategorií. První kategorií jsou 

děti, které se ve většině pohybových dovedností nezlepšily ani nezhoršily, a jejichž 

pohybové dovednosti jsou na vyšší úrovni. Takové děti jsou buď pohybové nadané, 

nebo už mají tyto dovednosti z předchozích sportů. V druhé kategorii jsou děti, které se 

sice zlepšily, ale jejichž pokrok není tak výrazný. Ve třetí kategorii jsou zastoupeny 

děti, které dosáhly výrazného zlepšení ve větším počtu pohybových dovedností. Už při 

nácviku v průběhu tréninku bylo na těchto dětech vidět, jak je to baví, jak vnímají, co se 

jim říká, a jak se snaží danou pohybovou dovednost provést co nejlépe, i když mají ještě 

značné potíže. Často se tyto děti přišly i pochlubit, jak moc se zlepšily, protože doma 

trénovaly. 

Celkově u dětí došlo ke znatelnému rozvoji pohybových dovedností. Největšího 

pokroku děti dosáhly u skákání přes švihadlo. Myslím si, že příčinou takového pokroku 

byl systematický nácvik od správného držení a délky švihadla až po první přeskoky, a 

časté a pravidelné zařazování této dovednosti do tréninkového procesu. 
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Další pokrokovou pohybovou dovedností, u které všechny děti dosáhly stupně 1, 

byl hod tenisákem. Jelikož je turnaj v přehazované jedním ze dvou vrcholů a cílů 

volejbalové přípravky, je rozvoji této dovednosti věnováno nejvíce času ze všech 

testovaných dovedností. 

Pohybovou dovedností, ve které byl rozvoj nejméně úspěšný, je jednoznačně dotyk 

špiček u nohou v sedu. Tato dovednost byla rozvíjena v rámci rozcvičení, což byla část 

tréninkové jednotky, která nebyla pro mě jednoduchá, a dost jsem se s ní trápila. Je to 

především proto, že děti obecně nepovažují rozcvičení za podstatné. Často je považují 

za zdroj zábavy, čas na povídání a provokování kamarádů, a když už spolupracují, tak 

formou „opakuj cviky po předcvičujícím, ale moc se u toho nenadři“. Zdroj tohoto 

problému vidím v tom, že děti často nejsou k rozcvičení cíleně a důsledně vedeny ani ve 

školách při tělesné výchově, ani v některých obecně sportovních zájmových kroužcích. 

Ale ráda bych uvedla ještě některé skutečnosti, kterých jsem si v průběhu testování 

všimla. Při provádění testování je třeba brát ohled na povrch, na kterém se testování 

provádí. Týká se to především pohybových úkolů typu běh s lehy na břicho. Některé 

děti mají při testech na antuce tendenci se neustále oklepávat, oprašovat a snažit se o to, 

aby se co nejméně umazaly, což často ovlivní výsledek testu. Proto je možné tuto 

situaci vyřešit tak, že se všichni na začátku před testem v antuce vyválí, nebo se test 

přesune např. na travnatý terén. Při testování v tělocvičně bývá problém u dětí, které 

mají krátké kalhoty, a jsou háklivé na nějaké o odření. Tomuto problému je možné 

předejít zapůjčením volejbalových chráničů kolen nebo upozorněním, aby si vzaly 

dlouhé kalhoty. 

Při hodnocení pohybových dovedností je třeba si uvědomit, že děti nejsou „malí 

dospělí“. Což v tomto ohledu znamená, že modelové provedení dětí není stejné jako 

modelové provedení dospělých. To samé platí i při tréninku. Děti mají jinou stavbu 

kostí, jinak jim pracuje srdce, jinak vnímají, jinak myslí a mají i jiné sociální vztahy. 

Jedna z posledních věcí, ke které bych se vyjádřil, je doba trvání tréninkové 

jednotky, což je 60 minut. Zmiňuji to hlavně proto, že tento čas nepovažuji za 

postačující. A to z toho důvodu, že se jedná o děti věku 8-10 let (tedy 3. a 4. třída ZŠ), 

z nichž některé (i jejich rodiče) považují volejbalovou přípravku za jinou formu školní 

družiny. Ve výsledku to vypadá tak, že prvních asi 10 až 15 minut strávím pouze 

omlouváním pozdních příchodů, organizačními pokyny a zklidňováním dětí. Člověk se 

ani nenaděje a už má čtvrtinu tréninku za sebou a musí začít seškrtávat předem 
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promyšlený tréninkový plán. Proto se mé doporučení především týká délky tréninkové 

jednotky, která by měla mít aspoň 90 minut. V tomto případě by byly tréninky dvakrát 

týdně u volejbalové přípravky postačující. A mým druhým doporučením bych apelovala 

na to, aby naučené pohybové dovednosti nebyly opomíjeny ani v následujícím období, 

kdy se trénink už začíná soustřeďovat na volejbalové herní činnosti jednotlivce, a byly 

opakovány a nadále rozvíjeny. 

Na závěr je třeba říci, že trénink dětí by měl být zaměřen na to, kolik dovedností a 

v jaké kvalitě zvládnou, a především na to, aby je sportování bavilo a těšilo. Trénink by 

se měl proto zaměřovat nejen na oblast rozvoje pohybových schopností a dovedností, 

ale také na prožitek dětí, radost z pohybu a pocit přátelství a porozumění. 
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