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Anotace 

 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou výuky plážového volejbalu 

na druhém stupni základních škol. Geograficky je zaměřená na trutnovský region a  také 

na Opavu a její blízké okolí. Práce mapuje zařazování plážového volejbalu do hodin 

tělesné výchovy. Zjišťuje oblíbenost jak mezi učiteli, tak i žáky ve vztahu k ostatním 

míčovým hrám. Zkoumá, jaké vybavení a konkrétní možnosti mají dané školy 

pro výuku plážového volejbalu. Práce také obsahuje obecné informace k výstavbě hřiště 

pro plážový volejbal a zabývá se možnostmi využívání beach volejbalového kurtu 

jak školou v hodinách tělesné výchovy, tak i širokou veřejností ve volném čase. 

 

Klí čová slova: plážový volejbal, žáci, výuka, škola, pohyb, hřiště, hra, míč, trénink, 

učitel 

 

 

 

Abstract  

 

 This thesis assesses teaching beach volleyball in secondary schools. 

Geographically it is focused on Trutnov region and  also  Opava and its close 

surroundings. The study analyzes inclusion of beach volleyball in physical education 

classes and researches it’s popularity among both teachers and pupils in relation to other 

ball games. It examines the equipment and specific options the schools have available 

for teaching beach volleyball. Finally, it also contains general information for the 

construction of a beach volleyball court and looks into the possibilities of the use of 

beach volleyball court in school physical education classes as well as the general public 

in their free time. 

 

Key words: beach volleyball, students, teaching, school, movement, playground, game, 

ball, training, teacher 
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1  Úvod  

 

 Ve své bakalářské práci se zabývám velmi zajímavým a atraktivním sportem – 

plážovým volejbalem, označovaným také jako beach volejbal. Jedná se o míčový sport, 

který je dnes rozšířen po celém světě a jeho obliba i počet hráčů neustále roste.  

 

Plážový volejbal vychází z klasického šestkového volejbalu. Hlavním rozdílem 

je počet hráčů. Podle oficiálních pravidel nastupují proti sobě vždy dva páry hráčů, 

hraje se na písku a hřiště je zhruba o jednu pětinu menší než klasické volejbalové hřiště. 

Jeho předností je fakt, že v dnešní době se s kurty na plážový volejbal setkáváme 

prakticky na každém vybavenějším koupališti v naší republice a není nic snadnějšího, 

než si hřiště pronajmout, půjčit si míč a začít hrát.. Jedná se o příjemnou zábavu, zdravý 

pohyb v písku, bez obav z pádů a zranění. Další obrovskou předností tohoto sportu je 

nenáročnost na výbavu. Oproti ostatním sportům si nemusíme pořizovat sportovní obuv 

ani žádné speciální náčiní nebo výstroj. Kromě již zmiňovaného míče si vystačíme 

s plavkami nebo kraťasy. Počet hráčů v rekreačním pojetí je v podstatě libovolný. 

Nezřídka se setkáme se šesti hráči na každé straně, stejně jako u šestkového volejbalu, 

ale ideální varianta pro hráče s průměrnými volejbalovými dovednostmi je čtyři 

na čtyři, nebo tři na tři. 

  

 Důvodem výběru tohoto tématu pro předkládanou bakalářskou práci je má 

osobní zkušenost nejen s aktivní hrou plážového volejbalu, ale i s výstavbou hřišť 

pro tento sport. Poprvé jsem přišel do kontaktu s plážovým volejbalem před patnácti 

lety, kdy jsem se v Opavě podílel na výstavbě beachvolejbalového hřiště. Jednalo se 

tehdy o první areál postavený na severní Moravě. V té době se kvalitní hřiště na plážový 

volejbal nacházela pouze v Praze, Brně, Slavkově u Brna, Doksech a v Ústí nad Labem. 

Opavský areál na Kolofíkově nábřeží nabízel již tehdy velmi kvalitní zázemí. Poznal 

jsem, že plážový volejbal není jen nádherná hra, ale také ve spojení s hezkým počasím 

je samotná atmosféra kolem plážového volejbalu krásným zážitkem. Proto se beach 

volejbalu dodnes pravidelně věnuji.  
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2.  Problémové otázky, cíl a úkoly práce 

 

 

2.1  Problémové otázky  

 

 Plážový volejbal je stále více vyhledávaným sportem u nás i ve světě. Počet 

hřišť pro tento sport se za poslední léta výrazně rozrostl. Problémem však může být, 

jak moc se tento jev dotýká školní mládeže na základních školách, zda školy disponují 

hřištěm na plážový volejbal, nebo jestli určitým způsobem nějaká hřiště ve svém městě 

využívají? Dále také, jestli volejbalové dovednosti u dětí těchto škol jsou na patřičné 

úrovni. K tomuto tématu jsem si položil následující otázky: 

 

1) Kolik škol v daném regionu má na svém pozemku kurt na plážový volejbal? 

2) Pokud škola kurt na beach volejbal nevlastní, má možnost využívat a využívá 

nějaký jiný kurt ve svém městě? 

3) Vlastní-li škola kurt na plážový volejbal, v jaké míře je využíván školou a jaké 

má možnosti k užívání tohoto hřiště široká veřejnost? 

4) Jaké jsou volejbalové dovednosti žáků na druhém stupni ZŠ ve vybraných 

školách? 

 

 

2.2  Cíl práce 

 
 Cílem této práce je zmapovat základní školy v Trutnově a Opavě. Zjistit, jaké 

mají školy vybavení pro plážový  volejbal.  Zaměřit se na volejbalové dovednosti žáků 

druhého stupně v těchto školách, převážně pak na žáky osmých a devátých tříd. 

Porovnat vybrané školy a zjistit rozdíly mezi těmito školami. U škol, které vlastní hřiště 

na plážový volejbal, zjistit, proč se rozhodly jej vybudovat, zda na něj čerpaly dotace 

z nějakých fondů a také v jaké míře je hřiště využíváno školou a v jaké míře veřejností. 
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2.3  Úkoly práce 

 

1) Prostudování odborné literatury, která se zabývá plážovým volejbalem 

a tematikou blízkou tomuto sportu. 

2) Sledování výuky tělesné výchovy na vybrané základní škole v období, které je 

příhodné ke hře plážového volejbalu. 

3) Praktické zapojení do výuky tělesné výchovy. 

4) Vypracování dotazníku pro žáky a učitele vybraných škol. 

5) Zpracování a vyhodnocení výsledků.  
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3.  Teoretická část 
 
3.1  Aspekty vývoje dětí staršího školního věku 
 
 „Starší školní věk je období přechodu od dětství k dospělosti. Je charakterizován 

značnými biologickými a psychickými změnami. Vysoké tempo biologicko-psycho-

sociálních změn i jejich výrazně individuální průběh je způsoben činností endokrinních 

žláz a rozdílností v produkci jejich hormonů. Jedná se o období velmi nerovnoměrného 

vývoje, jak tělesného, tak i psychického a sociálního. S ohledem na tyto procesy je 

možné toto období rozdělit ještě do dvou, svým charakterem nestejných, fází. První 

z nich, která je provázená bouřlivým obdobím pre-pubescence, vrcholí přibližně kolem 

třináctého roku a po ní následuje poněkud klidnější fáze puberty končící kolem 

patnáctého roku dítěte“. (Perič, str. 26, 2008). 

 

3.1.1  Tělesný vývoj   

 

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

s hmotností více než v kterémkoliv věkovém období. Po 13. roce však mohou růstové 

změny negativně působit na kvalitu pohybů u dítěte. Růst se neprojevuje na celém 

organismu rovnoměrně. Končetiny rostou rychleji než trup a růst do výšky je 

intenzivnější než do šířky. Především ve druhé fázi období dochází k tomu, že růst 

pohybového ústrojí je rychlejší než vývoj vnitřních orgánů. Období rychlejšího růstu 

přináší vyšší náchylnost ke vzniku některých poruch hybného ústrojí. Pubertální věk je 

proto důležitý pro formování návyků správného držení těla. V organizmu pubescentů 

probíhají velmi složité procesy a fyziologické pochody zasahují mnoho orgánů. Změny 

mají individuálně různé tempo a rozdíly se srovnají na konci puberty. Zhruba 

v jedenácti letech dochází k dozrávání vestibulárního aparátu a ostatních analyzátorů, 

jejich hodnoty se již blíží hodnotám dospělého člověka. Dobrou rovnováhou mezi 

procesy vzruchu a útlumu v centrální nervové soustavě dochází k rychlému upevňování 

podmíněných reflexů. Plasticita nervového systému vytváří velmi dobré předpoklady 

k rozvoji rychlostních schopností. Výrazný rozvoj hormonální činnosti působí také 

na vývoj primárních a sekundárních pohlavních znaků. (Perič, 2008). 
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3.1.2  Psychický vývoj  

 

 Období puberty patří mezi klíčová období ve vývoji psychiky jedince. 

Hormonální aktivita ovlivňuje emotivní vztahy a projevy dětí k sobě samým, k druhému 

pohlaví, ke svému okolí a může působit (pozitivně i negativně) na jejich chování nejen 

ve sportovní činnosti, ale i dalších oblastech lidského působení. Po stránce rozumové se 

dále rozšiřují obzory, objevují se znaky logického a abstraktního chápání, rozvíjí se 

paměť. Dítě začíná rozumět racionálnímu zdůvodňování a abstraktním pojmům. Má již 

vysoké předpoklady vyvíjet značnou duševní aktivitu a soustředění vydrží delší dobu. 

Tento rozvoj mění postupy a chování dětí v tréninkových situacích. Zvyšuje se rychlost 

učení a snižuje se počet potřebných opakování. Dochází k výraznému prohloubení 

citového života, který poznamenává jistá nevyrovnanost. Typická bývá náladovost. 

Nejistotu v odhadu vlastních možností dítě často zakrývá vychloubáním a siláctvím, 

hrubost navenek zastírá cit. Začíná usilovat o samostatnost a vlastní názor, což je někdy 

provázeno až přehnanou kritičností vůči okolí. V této části vývoje někdy vznikají 

hluboké zájmy, které bývají základem příští volby povolání. Formuje se vztah ke sportu 

jako k činnosti, která může přinést silné uspokojení, jíž je však nutno věnovat plné úsilí 

a kterou nelze chápat jen jako nezávaznou hru. (Perič, 2008). 

 

 
3.1.3  Pohybový vývoj  

 

 Nerovnoměrnost vývoje výrazněji ovlivňuje pohybové možnosti. Tělesná 

výkonnost ještě zdaleka nedosáhla svého maxima, schopnost přizpůsobení je dobrá, 

což vytváří příznivé předpoklady pro trénink. Vývoj i růst se dále ukončuje a není ještě 

ukončen, ačkoliv již začíná spět ke svému konci. Především osifikace kostí dále limituje 

výkonnost a zůstává omezujícím činitelem tréninku. Z hlediska motorického vývoje je 

konec druhé fáze mladšího školního věku a začátek první fáze staršího školního věku 

(11 – 12 let) považován za vrchol ve všeobecném vývoji. Pohybový luxus a těkavost 

pohybu ustupuje výrazné účelnosti a ekonomičnosti, přesnosti a většinou i mrštnosti 

provedení.  
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 Na poměrně vysoké úrovni je rovněž schopen anticipace vlastních pohybů, 

pohybů ostatních účastníků (např. ve sportovních hrách) i pohybu náčiní a dalších 

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

a schopnost učit se novým pohybovým dovednostem se širokou přizpůsobivostí 

měnícím se podmínkám. Pohyby naučené v tomto věku jsou většinou pevnější než ty, 

které se člověk učí později v dospělosti. Stupeň vývoje vyšší nervové činnosti je 

charakteristický vyrovnaným poměrem mezi procesy vzruchu a útlumu a rychlým 

upevňováním podmíněných reflexů. Viděnou pohybovou dovednost, kterou děti vnímají 

a také chápou jako celek, realizují ihned, motorické učení probíhá „na první ráz“. 

Do druhého období staršího školního věku spadá puberta. U některých dětí dochází 

ke značnému zhoršení koordinace. Čím rychlejší je růst a čím větší jsou disproporce 

mezi jednotlivými částmi těla, tím nápadnější jsou při tělesném pohybu nekoordinované 

znaky. U dětí v pubertě se zhoršuje hlavně schopnost přesnosti a plynulosti pohybů. 

(Perič, 2008). 

 

 

3.1.4  Sociální vývoj  

 

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

odlišnosti od vrstevníků, všímání se více sama sebe, uzavírání se do sebe a vyhýbání se 

sociálním kontaktům. V extrémních případech mohou vést až k agresivnímu chování 

a opozici vůči ostatním. Před začátkem puberty se děti projevují spíše extrovertně, 

charakterizuje je jistá bezohlednost, opozice, násilí, touha po moci a ovládání skupiny, 

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

ke změně v introvertní projevy. Výrazně se prohlubuje citová sféra, děti jsou vnímavější 

a citlivější (urážlivější), vyhledávají hluboké emoce. Současně však uzavírají přátelství, 

utvářejí si vztahy k opačnému pohlaví. Začínající účast na společenském životě 

znamená i nové společenské vztahy. Vznikají i pevnější struktury skupiny se svými 

vůdci a dalšími rolemi. Dochází k napodobování a k obdivu vzorů, které však mohou 

být i záporné, čímž se zvyšuje nebezpečí sociálně negativních projevů. (Perič, 2008). 
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3.1.5  Trenérský přístup 

 

 Trenérský přístup v době pubertálního vývoje vyžaduje značné vědomosti 

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

jsou přechodné, odezní s přibývajícími léty. Proto je dobré zasahovat jen tam, 

kde chování přeroste únosnou mez. Je dobré, pokud se větší přestupky řeší až po určité 

odmlce – po „opadnutí vášní“. Jednou z hlavních chyb je nevšímavost, přehlížení, 

nebo na druhou stranu vytýkání nedostatků na veřejnosti. Někdy má trenér dokonce 

snahu, aby i ostatní členové družstva chování jednotlivce odsoudili (ostrakizmus), což je 

přijatelné pouze při výjimečných a velmi vážných kázeňských proviněních. Nevhodná 

je též výraznější ironie a přílišná autoritativnost. Také převažující mentorování může 

vyvolat rozpory až odcizení. Trenér by měl být spíše starším zkušenějším přítelem, 

otevřeným a chápajícím. Jelikož děti mají silnou potřebu napodobovat dospělé, je velmi 

důležité, aby šel trenér příkladem. V tomto případě by se dala role trenéra srovnat s rolí 

pedagoga. (Perič, 2008). 

 

 

 

3.2  Charakteristika plážového volejbalu  

 

 Plážový volejbal je sportovní hra charakteristická soupeřivou činností dvou 

dvoučlenných družstev, jejichž hráči prokazují svou převahu nad soupeřem lepší 

tělesnou kondicí a lepším ovládáním míče k zisku potřebného počtu bodů a setů, 

tedy vítězství v utkání. (Kaplan, Džavoronok, str. 9, 2001) 

 

 Beach volejbal vznikl po první světové válce a od té doby prošel tento sport 

mohutným rozvojem. V dnešní době se těší veliké oblibě. Nejedná se pouze 

o vrcholovou a výkonnostní úroveň, oblíbená je také jeho velmi pestrá a četná rekreační 

podoba. Mnozí lidé si tento sport spojují s opálenými hráči ve slunečních brýlích, 

což pozitivně působí na jeho propagaci. Beach volejbal poskytuje hráčům určitý způsob 

odreagování od běžného života.  
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 Rekreační plážový volejbal hraje mnoho lidí různého věku, družstva jsou 2 - 6 

členná, tvořená muži, ženami nebo smíšenými dvojicemi. Hraje se podle oficiálních 

pravidel, nebo pravidel modifikovaných, v závislosti na technických dovednostech 

a fyzické zdatnosti hráčů. Tato hra plní také jiné funkce než sportovní, jedná se 

především o funkci společenskou, zábavnou, kompenzační a regenerační. Plážový 

volejbal je dostupný nejen mladým a aktivním lidem, ale také starším lidem i zdravotně 

postiženým. Beach volejbal má z hlediska zdravotního výrazně kladnější reference než 

volejbal šestkový, protože se pohybujeme v bezpečném prostředí písčitého povrchu. 

Měkký písek dobře tlumí otřesy a nárazy při dopadech, chrání páteř a pohybový aparát 

před poškozením. Také i z tohoto důvodu je vhodnou doplňkovou aktivitou k jinému 

sportu, protože je zde minimalizovaný počet zranění. (Seweryniak, 2008) 

 

 Na samé špičce tohoto sportu se nachází výkonnostní plážový volejbal. Známe 

jej z olympijských her, mistrovství světa, turnajů světové série, ale také z domácích 

soutěží, které zaštituje Český volejbalový svaz. Plážový volejbal se stal celoročně 

prováděným profesionálním sportem. Z tohoto důvodu už dávno nemůže být jen 

doplňkovým sportem pro hráče šestkového volejbalu. V tomto ohledu má český plážový 

volejbal stále rezervy. Situace se ale díky přibývajícím vytápěným halám postupně 

zlepšuje.  

 

 

3.3  Historie plážového volejbalu  

 

3.3.1  Historie ve světě 

 „Kdy se začal hrát volejbal na plážích je obtížné určit. Je však obecně známo, 

že USA a Brazílie byly mezi prvními, kde se plážový volejbal začal hrát.“ (Kaplan, 

Džavoronok, str. 11, 2001) 

 Pravděpodobně se však beach volejbal zrodil ve dvacátých letech minulého 

století na plážích americké Kalifornie a od poloviny let osmdesátých prožívá 

celosvětový bouřlivý rozvoj, díky kterému je v současnosti zřejmě jedním z geograficky 

nejrozšířenějších sportů. (Kaplan, Džavoronok, 2001) 
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 První turnaj se uskutečnil v roce 1920 v Santa Monice. Startovali v šesti 

proti šesti, podle pravidel šestkového volejbalu, což ukazuje na to, že beach vznikl jako 

odnož tohoto sportu. V roce 1930 byl opět v Santa Monice v Kalifornii uspořádán první 

turnaj dvoučlenných družstev. Z Ameriky se beach volejbal rozšířil také do Evropy. 

První evropskou zemí, která nový sport objevila, byla Francie. Před druhou světovou 

válkou se konala řada turnajů na plážích v USA a zejména také v Brazílii. První turnaj 

na pláži Copacabany byl uspořádán v roce 1941. V padesátých a šedesátých letech 

vzniká díky silnému mediálnímu vlivu mnoho hřišť na  proslulých brazilských plážích 

Copacabana, Ipanema a Leblon v Rio de Janeiru. V roce 1960 měl svou premiéru 

nejproslulejší turnaj „Maraton Beach Open" v USA a na počátku sedmdesátých let 

vznikly první okruhy turnajů v USA a v Brazílii.  První světový šampionát v podobě 

beach volejbalu, jako profesionálního sportu se konal v USA roku 1976. První 

mistrovství světa v beach volejbalu se odehrávalo v roce 1987 na pláži Ipanema v Rio 

de Janieru. Soubojům sportovců ze šesti zemí přihlíželo 120 000 diváků a další 

sledovali průběh zápasů prostřednictvím dvou desítek světových televizních kanálů. 

V roce 1989 byla zahájena první Světová série. Roku 1991 byla na zasedání FIVB 

upřesněna pravidla a kalendář světové série. V roce 1992 se beach volejbal představil 

jako ukázkový sport na OH v Barceloně a o rok později, v roce 1993, se stal i oficiálním 

olympijským sportem. V současné době působí na celém světě 95 aktivních národních 

federací. Na OH v Atlantě v roce 1996 byl turnaj plážového volejbalu hodnocen jako 

největší úspěch olympijských her, když vstupenky byly vyprodány už rok předem. 

 

3.3.2  Historie v ČR 

 Historie beach volejbalu v České republice má souvislost především s hráči 

volejbalové reprezentace, kteří se při zahraničních zájezdech především do Itálie, 

Francie nebo Jižní Ameriky s plážovým volejbalem setkávali. Stejně tak přišli 

do kontaktu s tímto sportem hráči působící v zahraničních angažmá.  
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 U nás se první hřiště na plážový volejbal začala objevovat na konci 80. let – 

mezi průkopníky tohoto sportu patří Brno a Odolena Voda. V roce 1987 byla v Brně 

svépomoci vybudována dvě hřiště na plážový volejbal. V Brně byl také zorganizován 

první turnaj dvojic a trojic na písku (pořádala ho Zbrojovka Brno v roce 1987). V roce 

1987 startovaly na mezinárodním turnaji v Itálii dvě trojice našich reprezentantů. O rok 

později byl postaven kurt také ve Slavkově u Brna. Zde byly zahájeny první turnaje. 

Čeští závodníci se účastnili zahraničních turnajů v Rakousku a v Německu. Na počátku 

90. let, v roce 1991, kdy se uskutečnil 1. ročník čs. okruhu turnajů, byla založena také 

Asociace beach volejbalu při České a Slovenské federaci volejbalu, a v roce 1992 se 

konalo v Brně 1. mistrovství ČSFR v plážovém volejbale. V roce 1995 byl v ČR 

na Máchově jezeře pořádán jeden z turnajů seriálu ME a ve Slavkově byla zprovozněna 

první beach volejbalová hala nejen u nás, ale i v Evropě.  

 ČR patří k velmi úspěšným beach volejbalovým zemím, českým reprezentantům 

se podařilo proniknout mezi mezinárodní elitu a získat několik titulů mistrů Evropy 

mužů, žen a juniorek. Od počátku 90. let jsou pravidelně pořádána mistrovství 

republiky, národní poháry, LP, satelity, halové turnaje a exhibice (city beach). 

Pravidelně se hrají turnajové okruhy Českého poháru a Letního poháru a vyvrcholením 

je Mistrovství České republiky, které je rozděleno do čtyř mužských a čtyř ženských 

kategorií – muži, ženy, junioři, kadeti a veteráni. 

 

3.4  Vybraná pravidla plážového volejbalu 

 Plážový volejbal se hraje podle pravidel klasického volejbalu. Od něj se však 

v několika ohledech liší, a to v následujících bodech: 

1. Hřiště je obdélníkového tvaru o rozměrech 16 x 8 m, ohraničené pouze volně 

položenými koncovými a postranními čarami. Okolo hřiště je volná zóna, 

která je na všech stranách minimálně 3 m široká. Minimální vrstva stejnorodého 

písku bez kamenů na hřišti je 40 cm. Pro světové soutěže FIVB jsou požadavky 

na rozměry volné zóny odlišné. 
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2. Utkání se hrají na dva vítězné sety. Set vyhrává družstvo, které první dosáhne 21 

bodů s dvoubodovým rozdílem. Pokud jedno družstvo dosáhlo 21 bodů 

bez dvoubodového rozdílu, ve hře se pokračuje, dokud jedno z družstev nezíská 

dvoubodovou převahu. V případě nerozhodného stavu 1 : 1 na sety se hraje 

rozhodující třetí set. Ve třetím rozhodujícím setu se hraje obdobným způsobem 

do 15 bodů. 

3. Hraje se bezztrátovým systémem – každá chyba družstva je bodem pro soupeře. 

4. Družstvo je tvořeno výlučně dvěma hráčkami či dvěma hráči. Družstvo nesmí 

vystřídat hráče během jednoho utkání a turnaje. 

5. Doba mezi ukončením rozehry a zapískáním na podání by za normálních 

podmínek měla být maximálně 12 sekund. 

6. Družstva si mění strany vždy po odehrání sedmi bodů v prvním a druhém setu, 

respektive pěti bodů v setu třetím. Výměna polí probíhá okamžitě po skončení 

sedmé rozehry bez jakékoliv přestávky. 

7. Hráči mají právo na jeden oddechový čas za set v délce trvání třiceti sekund. 

8. V každém setu s výjimkou třetího byl zaveden takzvaný technický oddechový 

čas v trvání třiceti sekund vždy, když součet dosud získaných bodů oběma 

družstvy dosáhne 21. 

9. Přestávka mezi sety je jedna minuta. 

10. Příjem podání, je-li brán prsty, musí být čistý. 

11. Mírné potažení míče při nahrávce je povoleno. 

12. Útočný úder musí být proveden prudkým úderem do míče či pokrčenými 

nebo nataženými prsty. Ulívka, jak ji známe ze šestkového volejbalu, není 

povolena. 

13. Blok je považován za první úder. Po bloku má družstvo možnost hrát už jen 

dvakrát. 

14. Hráč při odehrání míče může překročit pomyslnou čáru pod sítí, nesmí však 

překážet ve hře soupeři. 

15. Utkání se hraje za každého počasí (v dešti, v prudké záři slunce 

i za proměnlivého větru). 

16. Koučování družstva není během hry povoleno. 

(www.beachvolejbal.com)  
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3.5  Hřiště na plážový volejbal 

 

 Hřištěm se rozumí obdélník o rozměrech 8 x 16 m, obklopený volnou zónou, 

která musí být na všech stranách minimálně 3 m široká. Nad hřištěm musí být volný 

hrací prostor až do výšky 7 m. Pro světové soutěže FIVB je hřiště obdélník o rozměrech 

8 x 16 metrů, obklopený volnou zónou v minimální šířce 5 m od koncových 

a postranních čar a s volným hracím prostorem bez jakýchkoliv překážek 

až do minimální výšky 12,5 m.  

 Povrch hrací plochy musí být tvořen plošně srovnaným stejnorodým pískem 

bez kamenů, mušlí a čehokoliv jiného, představujícího riziko pořezání nebo zranění 

hráčů. Písek musí být nejméně 40 cm hluboký a složen z jemných a uvolněných zrn. 

Nesmí být příliš hrubý, aby nezpůsobil zranění, a zároveň nesmí být příliš jemný, 

aby neprášil a nelepil se na kůži. Písek by měl mít zrnitost (frakci) kolem 0.35. U nás 

v České republice je nejkvalitnějším pískem pro plážová hřiště písek z Provodína 

(Provodínské písky a. s.) s označením PR 23. Tento se používá na hřištích pro turnaje 

světové série v Praze a také na mnoha dalších kvalitních hřištích.  

 Písek tvoří viditelný povrch a z pohledu hráče je tedy nejdůležitější částí hřiště. 

Pro kvalitní funkčnost hřiště ale musí být pod pískem geotextílie a vrstva štěrku 

(viz. obr. 1). Nejspodnější vrstvou je tedy 40 až 50 cm jemnějšího a hrubšího štěrku 

nebo makadamu. Jedná se o velmi důležitou vrstvu hřiště, která funguje jako drenáž 

a odvádí vodu z pískového povrchu. Mezi těmito dvěma vrstvami se nachází geotextílie. 

Ta zabraňuje propadání písku, napomáhá odvádění vlhkosti a také zabraňuje prorůstání 

trávy. Vzhledem k tomu, že geotextílie musí na sebe napojovat, je velmi důležité 

překrytí minimálně 30 až 40 cm a sešití k sobě. Obecně se o pískovém hřišti tvrdí, že je 

v podstatě bezúdržbové. Pokud je ale písek mokrý a ušlapaný, je vhodné jej 

provzdušnit. Nejlépe před začátkem sezóny. Nejjednodušším způsobem je přerytí 

celého hřiště rýčem do hloubky zhruba 30 cm. Je třeba ale dávat pozor, abychom 

nepoškodili geotextílii. 
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Obr. 1  Skladba hřiště (vlastní tvorba) 

 

Dalšími důležitými a nedílnými součástmi hřiště jsou obvodové čáry. Ty jsou 

tvořeny páskou o šířce 5 až 8 cm. Jedná se o dvě postranní a dvě koncové čáry. Není 

zde čára středová. Dále také sloupky pro pověšení sítě. Ty musí být kulaté, hladké a 

vysoké 2,55 m. Zapuštěné do země jsou ve vzdálenosti 0,7 – 1 m od bočních čar a měly 

by být obaleny polstrováním, aby se zamezilo zranění. Síť je dlouhá 9,5 m a široká 1m. 

Nad úrovní bočních čar jsou k síti připevněny pásky a anténky o délce 1.8 m.  

Orientace hřiště se doporučuje sever - jih, protože slunce pak svítí na hřiště 

spravedlivě celý den. Nestane se, že ráno nebo večer budou hráči na jedné straně hřiště 

hrát proti ostrému slunci, zatímco soupeř bude mít slunce za zády. Orientace západ - 

východ je extrémem, který velmi znepříjemňuje a ztěžuje hru.  

 

 

3.6  Stručná charakteristika herních činností jednotlivce 
 
3.6.1  Podání 
 
 „V plážovém volejbalu dvojic lze používat v podstatě všechna podání jako 

ve volejbalu šestek. Vzhledem k velikosti plochy hřiště, kterou vykrývají pouze dva 

hráči, se však naskýtá větší možnost získání přímého bodu z podání. Povětrnostní 

podmínky umožňují i větší variabilitu použití různých způsobů provedení podání.“ 

(Vlach, str. 1, 1997) 
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Podáním se rozumí odbití míče do pole soupeře, kterým se začíná každá nová 

hra s cílem narušit založení útoku soupeře. Na vrcholové úrovni převažuje prudké 

podání oproti pomalým. Prudké podání se používá nejčastěji v kombinaci s výskokem. 

Pomalé podání se používá bez rotace míče – plachtící podání. Místo kam hráč podává, 

může být jen do pole soupeře, přímo na protihráče nebo na vyznačené místo 

(Vlach, 2010). 

 

Nejčastější druhy podání: 
 
- vrchní pomalé (plachtící) podání bez rotace míče 

- vrchní pomalé podání z výskoku bez rotace míče 

- vrchní prudké (smečované) podání v čelném postavení s rotací míče 

- vrchní prudké podání z výskoku s rotací míče 

- spodní podání „skyball“ 

 

3.6.2  Přihrávka 
 

Jak v šestkovém volejbale, tak i v plážovém volejbale je přihrávka základním 

prvkem pro založení útoku. Nesprávná přihrávka v závislosti na velkém hřišti s pískem 

a vzhledem k možným povětrnostním podmínkám, znamená velkou výhodu 

pro soupeře. Přihrávkou rozumíme první odbití míče, který přiletěl ze strany soupeře 

po podání, po útočném úderu nebo po bloku soupeře. Ve vrcholovém plážovém 

volejbalu převládá přihrávka odbitím obouruč spodem. Je to i díky přísnému 

posuzování rozhodčích při přihrávce odbitím obouruč vrchem. V plážovém volejbale se 

směřuje přihrávka k síti tak, aby útok byl proveden ve střední třetině volejbalové sítě. 

Přihrávka je k síti vedena pod malým úhlem před nabíhajícího nahrávajícího hráče asi 

tak jeden metr od sítě. Nesměřuje až k síti jako v šestkovém volejbale. (Vlach, 2010). 

  

Nejčastěji se přihrává: 

- obouruč spodem - bagrem 

- obouruč vrchem – prsty (mizivě využívaná kvůli pravidlům) 

- obouruč vrchem – kapličkou  

- obouruč vrchem – drápem, kobrou: 



21 

3.6.3  Nahrávka 

 V plážovém volejbale je ve většině případů druhým úderem po přihrávce 

nahrávka.  Nahrávka by měla sloužit k vytvoření co nejlepších podmínek pro útočný 

úder spoluhráče. Mezi nahrávkou ve volejbale a plážovém volejbale je velký rozdíl. 

V plážovém volejbale je nezbytné, aby oba hráči zvládli stejně dobře nahrávku 

jak odbitím obouruč vrchem, tak i spodem. Když jeden hráč přihrává, druhý se stává 

nahrávajícím hráčem a naopak. S výjimkou, kdy se hráč dotkne míče při bloku. 

Ve vrcholovém plážovém volejbale je snaha nahrát tak, aby byla možnost útoku 

ze středu sítě. Při nahrávce odbitím obouruč vrchem nebo spodem se neřídíme 

pravidlem, ale spíše přesností přihrávky a zvládnutím techniky. Při špatných 

povětrnostních podmínkách se přistupuje k nahrávce odbitím obouruč spodem. 

(Vlach, 2010). 

 

Nejčastější způsoby nahrávky: 

- nahrávka obouruč vrchem (prsty) před sebe a za sebe 

- nahrávka obouruč spodem (bagrem) před sebe, stranou a za sebe 

 

                 
    Obr. 2   Nahrávka obouruč spodem                                           Obr. 3   Nahrávka obouruč vrchem   

           (fotoarchiv Ondřej Přidal)                                                               (fotoarchiv  Ondřej Přidal) 

 

 

3.6.4  Útočný úder 

 Útočný úder je ve většině rozeher třetí, občas druhé odbití míče přes síť 

na stranu soupeře. V plážovém volejbale se volí jak tvrdý útok, tak i útok technický. 

Tvrdý úder procentuálně převažuje údery technické.  
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 Tato herní činnost jednotlivce je velice náročná jak na technické provedení, 

tak i na dynamiku pohybu. Nejtěžším krokem k provedení správnému odbití je 

skloubení techniky s načasováním. 

 

1. Drajv - (obr. 4) patří mezi pomalejší útočné údery. Používá se nejčastěji 

k umístění míče do zadní části pole soupeře. Jeho použití je při útoku bez bloku 

nebo při dezorientované obraně soupeře, kdy se hraje například 

tzv. „na druhou“, tedy druhé odbití míče přes síť. Míč je zasažen zezadu, 

z pokrčené ruky do vytrčení. Tímto pohybem dochází k rotaci a tím i ke změně 

trajektorie letu míče.  

 

 
Obr. 4  Útočný úder – drajv (Vlach  2010) 

 

2. Smeč – (obr. 5) je prudký úder na síti bez bloku, nebo vedený mimo blok. Tento 

úder je veden kamkoliv do pole soupeře, v závislosti na přesnosti nahrávky 

a vzdálenosti od sítě. Úder je veden ze shora.  

 

 
 Obr. 5  Útočný úder – smeč (Vlach 2010) 

 

3. Lob – (obr. 6) je útočný úder, který většinou překonává blok. Je také využíván, 

pokud nahraný míč směřuje do blízkosti sítě a oba protihráči očekávají silový 

útočný úder.  



23 

 Úder je prováděn otevřenou dlaní, velmi lehce pohybem zápěstí zezdola 

nahoru, tak aby dopadl do soupeřova pole těsně za síť, nebo blízko koncové 

lajny.  

 
Obr. 6 Útočný úder – lob (Vlach 2010) 

 

 

3.6.5  Blokování  

 Plní hlavně obranný úkol na síti. Při bloku zaujímají hráči střehový postoj, který 

má za cíl odrazit míč do pole soupeře, popřípadě ztlumit dráhu míče, který dopadá 

do vlastního hřiště. Z taktických důvodů se používá pouze jednoblok. Stejně jako 

ve volejbale i v plážovém volejbale signalizuje hráč svému spoluhráči, jestli blokuje 

diagonálu nebo útok po lajně. Na nižších výkonnostních úrovních zpravidla hráči 

neblokují. Míče, které jsou nahrané blíže k síti, či ve většině případů tzv. „nad pásku“, 

se blokují. Míče dál od sítě se spíše vybírají v poli bez bloku. V plážovém volejbale 

používáme: blok obouruč, blok jednoruč. (Vlach, 2010) 

 

 

3.6.6  Vybírání 

 Vybírání je odbití míče jakoukoliv částí těla bez porušení pravidel. Správné a 

úspěšné vybrání balónu zajišťuje založení kvalitního útoku. Buchtel a kol. (2005) uvádí 

tyto druhy vybírání: 

 

- vybírání obouruč vrchem, otevřenou dlaní 

- vybírání jednoruč otevřenou dlaní v pádu stranou 

- vybírání rukama nad hlavou, ale i v pádu stranou 

- vybírání jednoruč spodem, 

- vybírání obouruč spodem. 
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       Obr. 7  Vybírání jednoruč spodem                                             Obr. 8  Vybírání obouruč spodem 

    (www.mathersport.cz)                                              (www.reuters.com) 

 

 

 

3.6.7   Vykrývání 

  

Vykrytí je herní činnost jednotlivce bez míče. Je založena na rychlosti reakce 

a předvídavosti. Pokud je hráč zablokován, úspěšně vykryt spoluhráčem a následně se 

podaří navazovaný útok, jde o velice kladnou činnost. Jak po psychické, tak i taktické 

stránce. Ve vrcholovém plážovém volejbale bývá obvyklé, že tato činnost rozhodne 

velkou měrou o výsledku setu či zápasu. (Kaplan 1999) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

4  Výzkumná část 

 

 

4.1  Hypotézy 

 

1) Předpokládám, že z testovaného vzorku alespoň jedna základní škola jak z Trutnova, 

tak i z Opavy vlastní hřiště na plážový volejbal. 

2) Předpokládám, že nejméně třetina těchto škol využívá pro zpestření volejbalové 

výuky nějaké beachvolejbalové hřiště ve svém městě. 

3) Předpokládám, že pokud škola hřiště na plážový volejbal vlastní, je hojně využíván 

veřejností v době, kdy jej škola ke své výuce nepotřebuje. 

 

 

4.2  Výzkumný vzorek  
 

 Výzkumným vzorkem je deset učitelů tělesné výchovy na druhém stupni 

základních škol z Trutnova a z Opavy, kteří se aktivně podílejí na výuce plážového 

volejbalu. Dále pak žáci osmých a devátých tříd trutnovské základní školy, která vlastní 

hřiště na plážový volejbal. Jedná se o 30 náhodně vybraných žáků, rovnoměrně 

rozdělených na 15 chlapců a 15 dívek. 

 

 

Postup práce  

 Nejdříve budu studovat teoretické materiály k tomuto tématu. Sestavím dotazník 

jak pro učitele, tak i pro žáky. Zjistím, které školy využívají nebo vlastní 

beachvolejbalové hřiště. Ty budou pro mě cenným vzorkem pro získání potřebných 

informací. Po zmapování všech škol v těchto městech bych se chtěl zaměřit na jednu 

trutnovskou školu, která hřiště na plážový volejbal vlastní. U ní bych chtěl zjistit, 

do jaké míry využívá beachvolejbalový kurt, a jaké jsou dovednosti v plážovém 

volejbale u dětí druhého stupně této školy.  
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4.3  Zmapování škol 

 

Trutnov 

Město Trutnov náleží pod Královéhradecký kraj a toto středně velké město má 

asi 33 tisíc obyvatel a na jeho území se nachází šest základních škol. Jedná se o tyto 

školy:  

   -    ZŠ Kpt. Jaroše 

   -    ZŠ Mládežnická     

   -    ZŠ Rudolfa Frimla 

   -    ZŠ V Domcích 

   -    ZŠ Náchodská 

   -    ZŠ Komenského 

Z těchto šesti škol, které se v našem městě nacházejí, pouze jedna vlastní 

beachvolejbalové hřiště. Jedná se o ZŠ Komenského, která disponuje kurtem na plážový 

volejbal již 9 let. I přesto, že se v Trutnově nacházejí další 3 kvalitní hřiště na plážový 

volejbal, ani jedna ze zbývajících škol tato hřiště vůbec nevyužívá.  

 

Opava 

Město Opava spadá do Moravskoslezského kraje,  stálý počet občanů tohoto 

statutárního města je necelých 63 tisíc. Na jeho území se nachází 12 základních škol. 

Jsou to školy: 

- ZŠ Šrámkova 

- ZŠ Ochranova 

- ZŠ Englišova 

- ZŠ Dvořákovy sady 

- ZŠ Kylešovice 

- ZŠ Vrchní 

- ZŠ Edvarda Beneše 

- ZŠ Otická 

- ZŠ Mařádkova 

- ZŠ Boženy Němcové 
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- ZŠ T.G. Masaryka 

- ZŠ Havlíčková 

 

 Bohužel ani jedna z těchto dvanácti škol nevlastní hřiště na plážový volejbal. 

V Opavě se ale nachází 5 kvalitních areálů na plážový volejbal.  Z dvanácti opavských 

základních škol využívá pět škol beachvolejbalové kurty v tomto městě. Některé 

nepravidelně, jen tak pro zpestření výuky, jiné pravidelně 1-2 x týdně pokud to počasí 

umožňuje. Jedná se o tyto školy: ZŠ Edvarda Beneše, ZŠ Vrchní, ZŠ Šrámkova, ZŠ 

Ochranova, ZŠ Kylešovice. 

 

 Původně jsem se chtěl zabývat celým trutnovským regionem, kam spadá i 75 

obcí. Bohužel malé obce většinou nejsou dostatečně materiálně vybaveny ani 

pro nejtradičnější sporty v našich podmínkách, natož vlastním hřištěm na plážový 

volejbal. Totéž platilo i pro opavský region, do kterého spadá ještě dalších 77 obcí 

a situace je tady obdobná. Našel jsem zde ale jednu světlou výjimku v obci 

Štěpánkovice, která se nachází 12 km od Opavy. Tuto obec jsem do svého výzkumu 

nezahrnul, nicméně bych se o ní chtěl ještě zmínit, protože zdejší škola má na svých 

pozemcích kvalitní sportovní hřiště a beachvolejbalový kurt. Stejně tak systém, jakým 

to zde funguje, mi přišel opravdu příkladný. 

 

 V této obci bydlí 3500 obyvatel a nedisponovala žádným solidním sportovištěm. 

Proto byl na přelomu let 2004 - 2005 na pozemcích základní školy, kterou navštěvuje 

250 žáků, vybudován kvalitní sportovní areál - 2 tenisové kurty, jeden multifunkční 

(všechny s umělým povrchem), cvičná stěna a hřiště na plážový volejbal. 

Samozřejmostí jsou také šatny, sprchy a toalety. Obec vše financovala ze svého 

rozpočtu, nečerpala žádné dotace a cena sportoviště byla 3 600 000 Kč. Částka 

na výstavbu hřiště pro plážový volejbal se pohybovala okolo 250 tisíc. Samotné hřiště 

na plážový volejbal je celoročně ve výborné kondici, protože žáci v pracovní výchově 

písek provzdušňují přerytím a srovnávají hrací plochu. Velikou péči věnují také 

i ostatním sportovištím. Veřejnost i škola tato sportoviště ve značné míře využívají. 

Škola nabízí veřejnosti  pronájem sportovišť i v dopoledních hodinách, pokud je 

rezervace učiněna s týdenním předstihem.  
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 Tato možnost není příliš využívána, protože drtivá většina rezervací je 

uskutečněna v odpoledních hodinách a o víkendu. Ročně škola získá z pronájmu těchto 

sportovišť 40 - 50 000 Kč. Vzhledem k tomu, že hřiště bývají velmi vytížená, tato 

částka se nezdá příliš vysoká.  Škola má ale velký zájem na tom, aby mládež využívala 

hřiště i v mimoškolních hodinách, a proto nastavila velmi příznivé ceny. 

(viz příloha č. 1) 

 

 Pokud si tedy přijdou zahrát dvě rodiny s dětmi plážový volejbal, cena pronájmu 

kurtu na jednu hodinu je 30 Kč. Tenhle model škole výborně funguje, rodiče s dětmi 

hřiště využívají a možná také proto je ZŠ Štěpánkovice vždy nejen 

ve volejbalových přeborech základních škol v tomto regionu na předních místech.  

 

 

4.4  Základní škola Komenského v Trutnově 

 Základní škola Komenského v Trutnově byla dokončena v roce 1959 a v září 

téhož roku slavnostně otevřena. Od této doby škola fungovala jako úplná základní škola 

Jednalo se o klasickou školu té doby, měla tři podlaží a kapacitu třiceti tříd. Do roku 

1999 škola značně technicky zchátrala a nevyhovovala prakticky žádným stavebně-

technickým, hygienickým a pedagogickým parametrům. Právě v tomto roce byla 

zahájena kompletní rekonstrukce včetně dostaveb sportovních areálů. Celková 

rekonstrukce byla dokončena v roce 2003 a stála 225 miliónů korun. Částečně byla 

hrazena ze státního rozpočtu a částečně z rozpočtu obce. Rekonstrukce byla nesmírně 

náročná organizačně, neboť probíhala za provozu školy.  

 Co se týká rekonstrukce a výstavby zařízení školy pro sport, jasně zde dominuje 

výstavba sportovní haly a venkovního sportoviště. Sportovní hala pro míčové sporty, 

která pojme 628 sedících diváků, je v době mimo vyučování domovem 

pro basketbalový klub Kara Trutnov, od nejmladších minižákyň a minižáků, 

až po nejvyšší basketbalovou ligu žen.  
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 Venkovní areál se skládá z asfaltové dráhy na kolečkové brusle, kolečkové lyže 

a atletického stadionu. V něm je atletický ovál, sektor pro výšku, vrhačský sektor, 

místo pro skok do dálky, dvě univerzální hřiště s umělým povrchem (pro volejbal, tenis, 

basketbal), travnaté fotbalové hřiště a hřiště pro plážový volejbal. Stavba venkovního 

areálu stála zhruba 19 miliónů korun. 

 

 

Obr. 9   Sportovní areál ZŠ Komenského – letecký snímek 

 

Samotné hřiště na plážový volejbal se nachází v jihozápadní části sportovního 

areálu. Orientace kurtu je velmi správně řešena (sever-jih). Hřiště má volné zóny 

o velikosti 3 metry na každou stranu. Na konci těchto volných zón jsou betonové 

obrubníky, které od sebe oddělují pískové hřiště a chodník z betonových dlaždic, široký 

60 cm. Ten má sloužit pro pohyb vyučujícího po zpevněném okraji hřiště, pokud se 

aktivně nezapojuje do výuky s žáky.  
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Za tímto chodníkem se nachází síťové oplocení PI/45/3mm, které je upevněné 

na kovových tyčích o průměru 12 cm. Za hřištěm má síť výšku 3 metry, po stranách 

2 metry. V každém rohu na boční straně je síťové oplocení ukončeno 2 metry 

před spojením se zadními sítěmi, kde vytváří prostor pro vstup a odchod ze hřiště. 

Tento prostor hřiště je pak ze všech stran lemován travnatým porostem, který je široký 

minimálně 4 metry, což je plně dostačující. Z jižní strany sousedí beachvolejbalové 

hřiště s vrhačským sektorem a na východní straně s atletickým oválem. Zde je oddělen 

několika lavičkami, které slouží pro přezouvání a odkládání věcí. Na zbývajících dvou 

stranách areál školy končí a je tady už jen oplocení) areálu. 

Škola nabízí k pronájmu oba dva multifunkční kurty s umělým povrchem, 

atletickou dráhu a hřiště na plážový volejbal. Ve všední dny je možný pronájem v době 

od 14.00 do 20.00 hod. a o víkendech od 08.00 do 20.00 hod. Pokud jsou prázdniny, 

automaticky je možno si kurty pronajmout za stejných podmínek jako o víkendu. 

Samozřejmě jsou k dispozici šatny, toalety a sprchy v budově školy. Cena pronájmu 

beachvolejbalového hřiště na hodinu je 150 Kč. Hřiště je v letních měsících velmi 

vytížené (viz příloha č. 2) a sehnat zde volný plážový kurt v určitém lukrativním čase 

bez předchozí dlouhodobé rezervace je velmi složité. Škola bohužel nenabízí žádné 

zvýhodnění pronájmu těchto hřišť pro žáky školy. 

 Hřiště je velmi kvalitně postaveno, a i přesto, že škola mu věnuje minimální 

péči, je stále ve výborném stavu. Ani při dlouhodobých deštích se zde netvoří žádná 

mokrá místa a písek je stále dostatečně sypký. I tady byl použit písek PR 23 

z Provodína. Geotextílie byla použita Geomatex NTI BS25 – 300 g/m2 

v pětimetrové šíři a po devíti letech fungování hřiště zde nedochází k žádnému 

prorůstání trávy ani plevele. 

 

 Samotné výuky plážového volejbalu na této škole jsem se účastnil na konci 

minulého školního roku, tedy v květnu a červnu 2011. Jednalo se o 24 vyučovacích 

hodin. Nejdříve jsem se seznámil se systémem výuky. Následně jsem se účastnil hodin 

tělesné výchovy druhého stupně pod vedením různých učitelů této školy.  
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 Bohužel rozdíly ve volejbalových dovednostech mezi šestou až devátou třídou 

byly tak výrazné, že jsem se zaměřil na výuku pouze v osmých a devátých třídách této 

školy.  

 

 Výuka plážového volejbalu na této škole by se dala rozdělit na dva modely. 

Ten první, a ne příliš častý, zahrnoval nácvik volejbalových dovedností a samotnou hru 

během celé vyučovací hodiny. Častěji se vyučující nejdříve věnovali nácviku nějaké 

atletické disciplíny, většinou se jednalo o skoky, běhy, hody, nebo také vrh koulí. 

Teprve druhou část věnovali plážovému volejbalu. Většinou se pak jednalo pouze jen 

o hru, někdy byla výuka doplněna o krátký nácvik volejbalových dovedností.  

 

 

 

4.5  Dotazník  
 

 Pro moji práci jsem použil kvantitativní metodu sběru dat, a to dotazníkovou. 

Dotazníky jsou velmi používanou a oblíbenou metodou sběru dat a kvůli své 

jednoduchosti a možnosti získávání dat od většího množství lidí. Dotazník je také 

metodou časově málo náročnou. Metoda může být založena na papírové, nebo 

elektronické formě. Pro mou práci jsem použil obě formy sběru dat.  

 

 Sestavit správně dotazník není úplně jednoduchá záležitost. Všechny otázky 

musí být jasné a jednoduché, aby byly pochopeny všemi zodpovídajícími (respondenty) 

stejně. Při tvorbě dotazníku je potřeba si upřesnit cíle a úkoly dotazníku pro účely 

celého výzkumu. Otázky musí být jazykově srozumitelné, smysluplné, respondenty 

zodpověditelné. Otázky v dotazníku můžeme rozdělit na uzavřené, polouzavřené 

a otevřené otázky. Uzavřené otázky jsou takové, kdy volím pouze jednu či více 

odpovědí z daných možností. Pro zpracování takového dotazníku je nutná dobrá znalost 

dané problematiky. Výhodou je jednoduché zpracování výsledků, ale možnosti nemusí 

být pro respondenta zcela dostatečné. Důležité je tedy vždy použít také možnosti 

odpovědí typu „jiné“ či „nevím“. Otevřené otázky nenabízí respondentovi odpovědi, 

ale respondent odpovídá sám podle sebe.  
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 Tyto otázky jsou těžší na zformování odpovědi pro respondenta i 

na vyhodnocování, ale zase neomezují respondenta ve vyjádření a není mu žádná 

odpověď vnucována. Polouzavřené otázky nabízí nejprve možnosti odpovědí, 

a poté ještě žádají o vlastní upřesnění odpovědi. 

 

 Rozdělil jsem dotazník na dvě cílové skupiny. Tou první skupinou bylo deset 

učitelů tělesné výchovy na školách v Opavě a v Trutnově, kde se zařazuje do hodin 

výuky tělesné výchovy plážový volejbal. Dotazník jsem jim ve valné většině předal 

v papírové podobě osobně a následně jsme vyplněný dotazník konzultovali a ze široka 

rozebírali konkrétní situace ústní formou. Pouze u dvou učitelů jsem se nedostal 

k tomuto pro mne ideálnímu řešení, a proto jsem komunikoval pouze elektronicky 

pomocí e-mailu. 

 

 Druhou cílovou skupinou byli žáci druhého stupně ZŠ Komenského v Trutnově, 

která jako jediná, z testované skupiny škol, disponuje na svém pozemku hřištěm 

na plážový volejbal. Zde jsem se také aktivně podílel na výuce plážového volejbalu 

a měl jsem tedy velice vhodné podmínky pro zjištění potřebných dat pro můj dotazník. 

Ten jsem v papírové formě rozdal náhodně vybraným žákům 8. a 9. tříd v této škole. 

Jednalo se o 15 chlapců a 15 dívek.   
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Dotazník pro učitele: 

 
Otázka č. 1: Zaměříme- li se na výuku tělesné výchovy v jedné konkrétní třídě, 

kolik hodin během jednoho školního roku věnujete plážovému volejbalu? 

 

a. 1-2 

b. 3-5 

c. 5-10 

d. 10 a více 

 

Odpovědi:  

 

a) 3  (30 %) 

b) 3  (30 %) 

c) 3  (30 %) 

d) 1  (10 %) 

 

Graf 1 - Množství hodin výuky plážového volejbalu.
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Hodnocení: Když jsem si podrobně prozkoumal výsledky, zjistil jsem, že odpověď c) 

a d) zaškrtli učitelé na školách, kde mají hřiště na plážový volejbal v bezprostřední 

blízkosti školy, nebo v areálu školy. Jasně z toho vyplývá, že vzdálenost hřiště od školy 

je velmi důležitá pro četnost hry plážového volejbalu. 
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Otázka č. 2: Věnujete se také nácviku volejbalových dovedností, nebo na písku jen 

hrajete volejbal? 

 

a) věnujeme se nácviku volejbalových dovedností  

b) hrajeme jen hru 

 

Odpovědi: 

 

a) 9  (90 %) 

b) 1  (10 %) 

 

Graf 2 - Nácvik volejbalových dovedností.
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Hodnocení: 90 % učitelů se věnuje také nácviku volejbalových dovedností a to jsem 

očekával. Jeden učitel uvedl možnost b), což mi zdůvodnil tím, že nácviku 

volejbalových dovedností se ve velké míře věnují v tělocvičně během roku, a když už se 

jednou za čas dostanou na plážové hřiště, užívají si prakticky jen hru. 
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Otázka č. 3: Pokud se v hodině věnujete nácviku herních činností jednotlivce, 

zakroužkujte, jaké činnosti zařazujete nejvíce:  

(můžete označit více odpovědí)  

 

a) podání 

b) přihrávka 

c) nahrávka 

d) útočný úder 

e) hra v poli 

f) blokování 

 

 

Odpovědi: 

a) 8 

b) 7 

c) 7 

d) 3 

e) 6 

f) 0 

 

Graf 3 - Herní činnosti jednotlivce.
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Hodnocení: Nejčastěji se setkáváme při nácviku herních činnosti jednotlivce 

s podáním, nahrávkou, přihrávkou a také hrou v poli. Útočný úder je zařazován 

minimálně a blok nebývá zařazován nikdy. 
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Otázka č. 4: V jakém počtu nejčastěji plážový volejbal hrajete? 

 

 

a)    2 na 2 

b) 3-4 na 3-4 

c) 5-6 na 5-6 

 

 

Odpovědi: 

a) 0  (0 %) 

b) 2  (20 %) 

c) 8  (80 %) 

 

Graf 4 - Počet hráčů.
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Hodnocení: Z hodnocení vyplývá, že hra 2 na 2, která je dána pravidly plážového 

volejbalu není prakticky možná v podmínkách  základních škol. Naopak hra 5 na 5, 

nebo 6 na 6 absolutně převládá ve výuce plážového volejbalu na základních školách. 
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Otázka č. 5: Ve vašich podmínkách se jedná o hru klasického plážového volejbalu, 

nebo mají žáci nějaké možnosti zjednodušení hry? (Např. Příjem každého prvního míče 

na své polovině může hráč chytit do rukou, míč si nadhodit a následně odbít.) 

 

a) ano, používáme jen tento zjednodušený systém hry 

b) hrajeme volejbal bez zjednodušení hry 

c) využíváme obě možnosti 

 

 

Odpovědi: 

a) 0  (0 %) 

b) 2  (20 %) 

c) 8  (80 %) 

 

 

Graf 5 - Zjednodušení hry pážového volejbalu.
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Hodnocení: Z výsledku vyplývá, že drtivá většina učitelů využívá obě možnosti hry. 

Zdůvodňují to tím, že většinou volejbalové dovednosti žáků základních škol nejsou 

na dostatečné úrovni a takovýto systém hry vede k delšímu udržení míče ve hře a tím 

pádem průběžnému lepšímu tréninku přihrávky, nahrávky a následně útočného úderu. 
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Otázka č. 6: Jsou volejbalové dovednosti žáků na druhém stupni základních škol podle 

vašeho názoru dostačující? 

 

a) ano jsou 

b) nejsou 

 

 

Odpovědi:  

a) 1 (10 %)  

b) 9 (90 %) 

 

 

Graf 6 - volejbalové dovednosti.

10%

90%
a

b

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: Jak již vyplynulo z předchozí otázky, až na jednu výjimku si všichni 

ostatní učitelé myslí, že volejbalové dovednosti žáků jejich školy nejsou na dostačující 

úrovni. 
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Otázka č. 7: Orientují se žáci v základních pravidlech pro plážový volejbal? 

 

a) ano orientují 

b) minimálně 

c) neorientují se vůbec 

 

 

Odpovědi: 

a) 1  (10 %) 

b) 7  (70 %) 

c) 2  (20 %) 

 

 

 

Graf 7 - Orientace v pravidlech.
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Hodnocení: Žáci základních škol se v pravidlech plážového volejbalu moc neorientují. 

Většinou je ale ve třídě několik málo hráček nebo hráčů, kteří pravidlům rozumí, 

protože volejbal hrají, nebo se o tuto hru okrajově zajímají.  
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Dotazník pro žáky: 

 

Otázka č. 1:  Baví tě více šestkový volejbal v tělocvičně, nebo volejbal venku 

(umělý povrch), nebo plážový volejbal na písku?  

 

 

a) v tělocvičně 

b) venku (umělý povrch) 

c) plážový volejbal na písku 

 

Odpovědi: 

a)  0  (0 %) 

b)  3  (10 %) 

c) 27  (90 %) 

 

 

 

Graf 8 - Obliba volejbalu.
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Hodnocení: Obliba plážového volejbalu 90 % je velmi vysoké číslo. Umělý povrch si 

vybraly tři dívky. Plážový volejbal je sice baví, ale vadí jim písek, který pak mají úplně 

všude! 
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Otázka č. 2: Pokud si můžeš vybrat, chceš raději na beach volejbalovém kurtu hrát 

volejbal, nebo se věnovat nácviku volejbalových dovedností? 

 

 

a) hrát volejbal 

b) část hodiny hrát a část hodiny trénovat volejbalové dovednosti 

c) je mi to jedno 

d) věnovat se nácviku dovedností 

 

 

Odpovědi: 

a) 23  (77 %) 

b)   3  (10 %) 

c)   4  (13 %)  

d)   0  (0 %) 

 

 

Graf 9 - Hra nebo nácvik dovedností.
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Hodnocení: Výsledek odpovídá mému očekávání. Velká většina žáků se chce věnovat 

pouze samotné hře a nechce nacvičovat dovednosti. Tohle neplatí jen pro plážový 

volejbal, ale obecně pro jakoukoliv míčovou hru. 
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Otázka č. 3: Pokud se ve výuce plážového volejbalu věnujete nácviku herních činností 

jednotlivce, zakroužkujte, jaké činnosti zařazujete nejvíce: 

 (můžete vybrat více odpovědí) 

 

a) přihrávka 

b) nahrávka 

c) útočný úder 

d) podání  

e) blokování 

f) hra v poli 

 
Odpovědi:  

a) 11  (16 %) 

b) 12  (18 %) 

c) 7    (10 %) 

d) 24  (37 %) 

e) 5    (7 %) 

f) 8    (12 %) 

 

Graf 10 - Herní činnosti jednotlivce.
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Hodnocení: Z odpovědí vyplývá, že nejvíce baví žáky nácvik podání. Na druhou stranu 

musím přiznat, že této otázce moc neporozuměli. Neznali rozdíl mezi přihrávkou 

a nahrávkou a dokonce je bavil i nácvik blokování, který podle učitele vůbec netrénují. 
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Otázka č. 4: Při herní hodině plážového volejbalu používáš vrchní (horní) podání 

nebo spodní podání? 

 

a) vrchní podání 

b) spodní podání 

c) kombinaci více podání 

 

Odpovědi: 

a)  4  (13 %) 

b) 24 ( 80 %) 

c)  2   (7 %) 

 

Graf 11 - Způsob podání.
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Hodnocení: 80 % žáků používá jen spodní podání. Většinou se shodují na tom, 

že vrchní podání často trénují, ale jeho úspěšnost není příliš vysoká. 4 žáci používají jen 

vrchní podání, jednalo se převážně o žáky, kteří hrají volejbal i jinde než v hodinách 

tělesné výchovy. Další 2 využili možnost c) protože se snaží podávat vrchem, ale pokud 

to zrovna nevychází, používají raději spodní podání. 
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Otázka č. 5: Co se ti nejvíce líbí na hře plážového volejbalu? (můžeš uvést i více 

odpovědí součastně) 

 

a) samotná hra mě baví 

b)  prostředí, v kterém se hraje (sluníčko, teplé počasí) 

c) baví mě pády do písku, kde mi nehrozí nebezpečí úrazu 

d) při této hře se člověk dobře vyblbne 

 

Odpovědi:  

a) 18  (26 %) 

b) 21  (31 %) 

c) 12  (18 %) 

d) 17  (25 %) 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: Zde byly výsledky odpovědí celkem vyrovnané. Spousta žáků si spojuje 

plážový volejbal s hezkým počasím a koncem školního roku. Překvapivé pro mne bylo, 

že všech 12 odpovědí c) si vybrali chlapci a nevybrala si ji ani jedna z dívek. 

 

 

Graf 12 -  Co se ti libi na h ře plážového volejbalu.
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Otázka č. 6:  Pohyb na písku je pro tebe příjemný a pády do písku ti nevadí? 

 

a) nevadí mi vůbec  

b) vadí mi písek jen do chvíle, než se v něm vyválím a pak už je mi to jedno 

c) vadí mi hodně, proto plážový volejbal nevyhledávám 

 

Odpovědi: 

a) 19 (63 %) 

b) 8   (27 %)  

c) 3   (10 %) 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  Tuhle otázku jsem do dotazníku zařadil proto, že jsem se při výuce 

plážového volejbalu setkal u některých dívek s odporem k písku. Ani jeden s chlapců 

s tímto problém neměl. Odpověď b) a c) vybraly pouze dívky. Zdůvodňují to tím, že se 

po hře plážového volejbalu musí vždy sprchovat. Ideální jsou pro ně hodiny tělesné 

výchovy, kdy se moc nesportuje a nestihnou se ani zpotit. Až takové množství odpovědí 

b) a c) mě celkem překvapilo. 

 

 

Graf 13 - Pohyb na písku.
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Otázka č. 7:  Seřaď sporty podle oblíbenosti. (sportu, který je tvůj nejoblíbenější přiřaď 

jedničku a tak pokračuj až po šestku, tou označ sport, který tě baví nejméně) 

 

a) basketbal 

b) volejbal 

c) plážový volejbal 

d) házená  

e) florbal 

f) fotbal 

 

 

 

 
Tabulka 1 – Oblíbenost sportu. 

 

 

 

Hodnocení: Sport s nejmenším počtem bodů se umístil na prvním místě, naopak sport 

s nejvyšším počtem bodů byl poslední. Z toho tedy plyne, že nejoblíbenějším sportem 

se stal florbal (80 bodů). Na 2. místě plážový volejbal (81 bodů), 3. fotbal (106 bodů), 

4. volejbal (108 bodů), 5. basketbal (117 bodů) a 6. házená (132 bodů). 

Velmi zajímavým zjištěním bylo porovnání výsledků dívek a chlapců. To dopadlo 

následovně: 

 
 
 

 1 2 3 4 5 6          body Umístění 
Basketbal 3 4 7 3 5 8 117       5 
Volejbal 3 5 7 6 4 5 108       4 
Plážový volejbal 9 5 7 5 3 1   81       2 
Házená 3 2 0 8 9 8 132       6 
Florbal 7 8 9 3 0 3   80       1 
Fotbal 5 6 3 5 6 5 106       3 
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 Celkové umístění chlapci Celkové umístění dívky  
Basketbal                    5                   4 

Volejbal                    4                   3 

Plážový volejbal                    3                     2 

Házená                    6                   5  

Florbal                    2                   1 

Fotbal                    1                   6  
 

Tabulka 2 – Rozd ělení oblíbenosti u chlapc ů a dívek. 
 
 

 
 
 
 
 

 Výsledky se značně liší. Nejvýraznější je rozdíl v oblíbenosti fotbalu u chlapců 

a naopak neoblíbenosti u dívek. U obou pohlaví dobře dopadl plážový volejbal a florbal. 
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5  Metodická část 

 

 

5.1  Modelový program výuky plážového volejbalu 

 

Na základní škole Komenského jsem absolvoval výuku 8 hodin plážového 

volejbalu v osmých a devátých ročnících. Celá výuková hodina byla vedena vždy 

na písku beach volejbalového kurtu a průběh hodin vypadal následovně: rozcvičení, 

průpravná cvičením, cvičení na zdokonalování volejbalových dovedností, samotná hra 

plážového volejbalu, závěrečný strečink a zhodnocení vyučovací hodiny.  

 

 
5.1.1  Rozcvička - rozběhání a protažení.  

Klasický běh v písku plus běžecká abeceda - lifting, skiping, předkopávání, 

zakopávání, cval stranou, běh poskočný s důrazem na švih rukou, úskoky stranou. 

Komplexní protažení všech hlavních svalových partii, k čemuž byly využity pomalé 

protahovací cviky s využitím velkého rozsahu pohybů v kloubech,. převážně 

na protažení krku a krční páteře, zad, horních a dolních končetin.  

 

 
5.1.2  Průpravné cvičení a hry na začátek hodiny  

1) V řadě na obou stranách hřiště stojí žáci, na středové čáře jsou položeny míče (jeden 

míč do dvojice). Na povel se jeden ze dvojice snaží co nejrychleji doběhnout pro svůj 

míč 

 2) Obměna cvičení – žáci sedí zády nebo do směru běhu, leží na zádech nebo na břiše 

atd.  

3) Dvě družstva hrají proti sobě, mezi nimi je středová čára, kterou nemohou překročit. 

Míčů je polovina, kolik je žáků a jsou umístěny na střední čáře. Na povel se rozběhnou 

k míčům a snaží se v časovém limitu odhodit ze své strany co nejvíce míčů, aby jich 

na konci měli na své polovině co nejméně. Do míčů se nesmí kopat.  
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Žáci nesmí překročit svoji polovinu hřiště a míče je možné sbírat jen na své polovině. 

Míče hozené po skončení hry neplatí.  

4) Družstva – žák udeří do míče, ten musí trefit síť, běží pro míč a dá ho dalšímu 

v zástupu. Pokud míčem netrefí síť, pokouší se trefit síť znovu. (Poznámka – u tohoto 

cvičení je nutná vypnutá síť).  

 

 

5.1.3  Cvičení na odbití obouruč vrchem a spodem  

1) Jeden z dvojice odbíjí míč obouruč vrchem nad sebe, snaží se o co nejvyšší odbití, 

po odbití se podívá na svého spoluhráče, který na prstech ukáže číslo a ten jej musí 

stihnout přečíst dřív, než opět odbije míč, za 10 odbití se vystřídají (toho cvičení lze 

uplatnit i na odbití obouruč spodem).  

2) Žáci na sebe odbíjejí míč obouruč vrchem, prodlužují a zkracují vzdálenost mezi 

sebou. (Lze aplikovat i na odbití obouruč spodem).  

3) Dvojice stojí proti sobě přes síť. Odbíjejí si na velmi krátkou vzdálenost obouruč 

vrchem. Dbáme na přesnost odbití.  

4) Dvojice se přemisťují podél sítě a odbíjejí míč obouruč vrchem přes síť. Snaží se 

o co nejnižší obití nad sítí.  

 

 

5.1.4  Cvičení na podání  

1) Při rozcvičování ve dvojicích stojí žáci proti sobě na šířku hřiště. Po vlastní nadhozu 

drajvují na spoluhráče. (Cvičení je dobré pokud žáci podání vrchem nezvládají).  

2) Dvojice stojí proti sobě přes síť na středu hřiště. Jeden podává na spoluhráče 

(druhý se snaží podání prodlužovat).  

3) Obměna cvičení – žáci prodlouží vzdálenost mezi sebou, stojí za základní čarou 

a snaží se podat na svoji dvojici. (Pokud je žáků hodně, jdou postupně za sebou).  
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5.1.5  Cvičení na útočný úder 

1) Učitel u sítě nadhazuje míč nad síť a žáci jeden po druhém drajvují nebo smečují 

na druhou stranu. Na druhé straně nadhazuje některý z žáků.  

2) Žáci se snaží po vlastním nadhozu drajvovat na druhou stranu.  

3) Na jedné straně hřiště u sítě stojí 2-3 nahrávači a u nich stojí několik žáků (záleží 

kolik žáků je na hodině). Nahrávač nadhodí míč nad síť a smečař jej drajvuje přes. 

Každý si pak jde pro svůj míč.  

 

 

5.1.6  Cvičení na blokování  

1) Dvojice stojí naproti sobě přes síť. Jeden má míč. Oba dva ve stejnou dobu vyskočí 

a ten, co míč nemá, se ho snaží dotknout. Po cca osmi míčích se vystřídají.  

2) Obdobné cvičení – žáci se snaží míč nad sítí přetlačit na druhou stranu.  

3) Dvojice stojí proti sobě přes síť. Jeden má míč. Oba dva vyskočí současně a ten žák, 

který nemá míč, se ho snaží druhému vzít.  

4) Dvojice stojí naproti sobě přes síť – jeden drží míč a nahazuje ho nad síť a druhý se 

ho snaží zablokovat.  

 

 

5.1.7  Cvičení na nahrávku  

1) Každý žák se vystřídá ve středu u sítě. Učitel hodí na žáka míč a ten musí nahrát tak, 

aby spoluhráči mohli zahrát útočný úder přes síť. 

2)Tohle cvičení modifikujeme pro nahrávku za sebe. 

 

5.1.8  Cvičení na přihrávku  

1) Dvě dvojice stojí naproti sobě přes síť na zkráceném hřišti a hrají pouze odbitím 

obouruč vrchem na dva doteky. Obměna cvičení může být použití pouze odbití obouruč 

spodem.  

2) Trojice – dva stojí na jedné straně sítě, třetí naproti nim. Na třetího oba dva 

spoluhráči podávají nebo odbíjejí obouruč vrchem a třetí žák vrací míče zpět.  

3) Trojice žáků stojí v rovnostranném trojúhelníku. Jeden lobuje (drajvuje), druhý 

vybírá a třetí míč chytá. Po určené době se vymění.  
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5.1.9  Cvičení na vybírání (hra v poli)  

1) Dvojice stojí proti sobě s jedním míčem. Jeden nadhazuje míč své dvojici. Nejdříve 

začíná s delšími nadhozy. Pak hází krátké míče a úkolem spoluhráče je, aby míč vybral.  

2) Obdobné cvičení, hráč stojí zády ke své dvojici, po signálu se otočí a musí hozený 

míč vybrat.  

3) Jeden hráč stojí u sítě, druhý uprostřed hřiště a třetí na základní čáře. Hráč uprostřed 

vybírá postupně míč nejdřív od toho u sítě, pak se otočí a vybírá od spoluhráče 

ze základní čáry.  

 

Cvičení byla sestavena na základě prostudování literatury (Buchtel, 2005; Ejem, 1987; 

Haník, 2008; Hanzelka, 2006).   

 

 

5.1.10  Hra 

Po nácviku volejbalových dovedností bylo přistoupeno k samotné hře plážového 

volejbalu. Ve všech případech se jednalo o hru 5 na 5, nebo 6 na 6. Preferoval jsem 

standardní hru bez různých forem zjednodušení a vyžadoval jsem hru na tři doteky. 

 

5.1.11  Závěrečné protažení 

„Protahovací cvičení by se měla stát nedílnou součástí regenerace mladých sportovců! 

Protahovací cvičení se provádějí pomalu, s důrazem na přesnost a správné 

dýchání.“(Roubal a kol., str. 26, 1996)  

I z tohoto důvodu bylo vždy posledních 5 minut vyhrazeno na závěrečný 

strečink. Ten se příliš nelišil od protažení na úvod hodiny, jen v jednotlivých polohách 

žáci setrvávali o něco déle než při úvodním strečinku. 
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6  DISKUSE 

 

V této práci jsem se zaměřil  na plážový volejbal ve výuce tělesné výchovy 

na druhém stupni základních škol.  Mou prioritou bylo zmapování trutnovského regionu 

a také základní školy v Opavě, kde jsem dříve studoval a začínal s plážovým 

volejbalem.  Nejdříve jsem zmapoval všech 18 škol v Trutnově a Opavě. Zjišťoval 

jsem, zda tyto školy vlastní kurt na plážový volejbal, nebo jestli využívají jiná beach 

volejbalová hřiště ve svém městě. 

 

Ze všech oslovených škol pouze jedna ( 5,5%) vlastní hřiště na plážový volejbal. 

Pět škol (27,8 %) hřiště na plážový volejbal ve svém městě využívá. 12 (66,7 %) škol 

plážový volejbal vůbec nehraje a nevyužívá žádné pískové hřiště ve svém městě. Tedy 

pouze učitelé na šesti školách měli možnost zodpovědět otázky z mého dotazníku, 

protože se aktivně účastní se svými žáky výuky plážového volejbalu. Proto jsem 

na konci minulého školního roku a začátku letošního školního roku oslovil učitele 

na těchto školách. Celkem 10 vyplněných dotazníků jsem mohl vyhodnotit. S osmi 

vyučujícími jsem se setkal, osobně jsem jim předal dotazník, který mi vyplnili a výuku 

plážového volejbalu na jejich škole jsme spolu následně konzultovali. Bohužel u dvou 

učitelů tohle bylo velmi obtížné, proto jsem jim odeslal dotazník pomocí elektronické 

pošty.  

 

 

 

Při vyhodnocování dotazníku pro učitele jsem zjistil následující údaje.  

 

Otázka č. 1: Zaměříme- li se na výuku tělesné výchovy v jedné konkrétní třídě, 

kolik hodin během jednoho školního roku věnujete plážovému volejbalu?  

3 (30 %) vyučující odpověděli 1-2 vyučovací hodiny. Další 3 (30 %) učitelé odpověděli 

3-5 hodin. 5 – 10 hodin odpověděli také 3 (30 %) učitelé a jeden (10 %) vyučující 

věnuje třídě 10 a více hodin. Odpovědi byly rovnoměrně rozděleny u většiny možností.  
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Výjimkou byl pouze jeden učitel ze ZŠ Komenského, který se volejbalu věnoval 

podstatně více než ostatní, protože je sám aktivním hráčem volejbalu a jeho škola 

vlastní hřiště na plážový volejbal. Z odpovědí dále vyplynulo, že je důležitá vzdálenost 

pískového hřiště od školy, protože čím byla vzdálenost školy od kurtu na plážový 

volejbal větší, tím se snižovalo množství hodin, které zde žáci a učitelé trávili.  

 

 Otázka č. 2: Věnujete se také nácviku volejbalových dovedností, nebo na písku 

jen hrajete volejbal?  

9 (90 %) učitelů se věnuje také nácviku volejbalových dovedností. Učitelé to berou jako 

samozřejmost, protože pohyb na písku je absolutně odlišný od pohybu na palubovce 

nebo jiném venkovním zpevněném podkladu volejbalového hřiště. Naučené volejbalové 

dovednosti je proto nutno aplikovat na písek a dále rozvíjet. Výjimkou byl pouze jeden 

učitel, který uvedl, že se na beach volejbal dostanou velmi zřídka a proto se snaží 

v maximální míře užít si hry, protože nácviku volejbalových dovedností se výrazně 

věnuji během roku v tělocvičně. 

 

Otázka č. 3: Pokud se ve výuce plážového volejbalu věnujete nácviku herních 

činností jednotlivce, zakroužkujte, jaké činnosti zařazujete nejvíce: (můžete označit více 

odpovědí)  

Z odpovědi vyplývá, že 80 % učitelů se věnuje nácviku podání, 70 % nácviku 

přihrávky, 70 % nácviku nahrávky, 30 % útočnému úderu, 60 % hře v poli a ani jeden 

z učitelů se nevěnuje nácviku blokování. Vzhledem k tomu, že jeden z vyučujících se 

na písku z časových důvodů nevěnuje nácviku volejbalových dovedností, jak jsem 

uváděl v předešlé odpovědi, jsou proto výsledky této otázky  trochu zkreslené 

a v podstatě o 10 % nižší. 

 

Otázka č. 4: V jakém počtu nejčastěji plážový volejbal hrajete?  

Nejčastěji, tedy 8 (80 %) učitelů preferuje hru 5-6 na 5-6 hráčů. Zdůvodňuji to tím, 

že volejbalové dovedností žáků nejsou na dostatečné úrovni a tento počet je naprosto 

ideální. 2 (20 %) učitelé hrají se svými žáky také 3-4 na 3-4. A to proto, že se někdy 

ve větším počtu na hřišti nesejdou.  
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Nebo existují i světlé výjimky, kdy třída je složena z více volejbalistek a v tomto počtu 

je hra akceptovatelná. Hru 2 na 2 neprovozuje se svými žáky žádný z učitelů. 

 

Otázka č. 5: Ve vašich podmínkách se jedná o hru klasického plážového 

volejbalu, nebo mají žáci nějaké možnosti zjednodušení hry? (Např. Příjem každého 

prvního míče na své polovině může hráč chytit do rukou, míč si nadhodit a následně 

odbít.)  

8 (80 %) učitelů využívá všechny, tedy i zjednodušené způsoby hry plážového 

volejbalu, 2 (20 %) učitelé využívají jen hru bez zjednodušení. Ani jeden z učitelů 

nepoužívá jen nějaké zjednodušené formy plážového volejbalu. V podstatě všichni se 

shodli, že klasický plážový volejbal se dá hrát převážně u žáků 8 a 9 tříd. U mladších 

žáků se velmi často zjednodušení hry používat musí, protože jinak by hra končila 

podáním. Při zdařeném podání, což nebývá příliš často, druhá strana málokdy dokáže 

vrátit míč zpět přes síť. Proto tělocvikáři často využívají u mladších žáku přehazovanou 

přes síť a později tuto přehazovanou kombinují s volejbalem. Příkladem může být často 

využívaný způsob, kdy žáci místo podání míč házejí, každý první míč na své polovině 

chytají a následně už pokračují klasickým volejbalovým odbitím.  

 

Otázka č. 6: Jsou volejbalové dovednosti žáků na druhém stupni základních škol 

podle vašeho názoru dostačující?   

9 (90 %) učitelů odpovědělo, že nejsou dostačující. 1 (10 %) učitel odpověděl, že jsou 

dostačující. Jeden učitel z opavské školy si myslí, že jsou dostačující. Podle něj jsou 

úměrné věku dětí. 

 

Otázka č. 7: Orientují se žáci v základních pravidlech pro plážový volejbal? 

1(10 %) učitel si myslí, že se žáci v pravidlech pro plážový volejbal orientují, 7 (70 %) 

učitelů si myslí, že se v pravidlech orientují minimálně a 2 (20 %) učitelé si myslí, že se 

neorientují vůbec. Mezi žáky jsou velké rozdíly, co se týká znalosti pravidel plážového 

volejbalu. Mnoho žáků se v pravidlech vůbec neorientuje a ani je moc nezajímají. 

Na druhou stranu je většinou v každé třídě někdo, kdo volejbal hraje nebo se o tuto hru 

zajímá a pravidla částečně ovládá. 
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Druhou cílovou skupinou pro můj dotazník byli žáci druhého stupně ZŠ Komenského 

v Trutnově, která jako jediná, z testované skupiny škol vlastní hřiště na plážový 

volejbal. Na této škole jsem se také aktivně podílel na výuce plážového volejbalu. 

Dotazník jsem tedy v papírové formě rozdal náhodně vybraným žákům 8. a 9. tříd. 

Jednalo se o spravedlivý poměr 15 chlapců a 15 dívek. Žáci otázkám porozuměli a jen 

výjimečně bylo třeba něco upřesňovat. 

 

 

 

Při vyhodnocování dotazníku pro žáky jsem zjistil následující údaje. 

 

Otázka č. 1:  Baví tě více šestkový volejbal v tělocvičně, nebo volejbal venku 

(umělý povrch), nebo plážový volejbal na písku?  

Nikdo z dotazovaných žáků si nevybral tělocvičnu. 3 (10 %) žáci si vybrali venkovní 

hřiště s umělým povrchem. 27 (90 %) žáků si vybralo plážový volejbal na písku. 

Oblíbenost plážového volejbalu je opravdu vysoká. Jen tři dívky si plážový volejbal 

nevybraly. Důvodem byl písek, který jim vadí, a nemají ho rády. 

 

Otázka č. 2: Pokud si můžeš vybrat, chceš raději na beachvolejbalovém kurtu 

hrát volejbal, nebo se věnovat nácviku volejbalových dovedností?  

23 (77 %) žáků by hráli pouze plážový volejbal bez nácviku volejbalových dovedností. 

3 (10 %) byli ochotni trénovat jak hru, tak také volejbalové dovednosti. 4 (13 %) žákům 

to bylo jedno a nikdo si nepřál nacvičovat pouze volejbalové dovednosti. Takový 

výsledek se dal očekávat, protože žáci mají k nácviku dovednosti u jakéhokoliv 

míčového sportu vždy horší postoj než k samotné hře.  

 

Otázka č. 3: Pokud se ve výuce plážového volejbalu věnujete nácviku herních 

činností jednotlivce, zakroužkuj, jaké činnosti tě baví nejvíce: (můžeš vybrat více 

odpovědí)  

Nejvíce baví žáky podání (37 %), s velkým odstupem následuje nahrávka (18 %) 

a přihrávka (16 %), dále potom hra v poli (12 %), útočný úder (10 %) a nejméně oblíben 

je nácvik bloku (7 %).  
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Dalo se očekávat, že podání bude žáky bavit nejvíce a s velkou převahou se tak stalo. 

Bohužel žáci v drtivé většině nedokázali rozlišit nahrávku od přihrávky a pod tímto si 

představovali jednu a tutéž činnost. Horší ale bylo zjištění, že pět žáků z testovaného 

počtu bavil také nácvik blokování, který v hodinách plážového volejbalu vůbec 

nezkoušejí. Když jsem se jich dodatečně na tohle zeptal, uvedli, že je baví vlastně jen 

samotná hra a z nácviku dovedností je nebaví vůbec nic, takže jen tak zakroužkovali, 

co je napadlo. Jednalo se o partičku chlapců z deváté třídy, kteří měli velmi svérázný 

přístup nejen k plážovému volejbalu, ale i obecně k životu.  

 

 

Otázka č. 4: Při herní hodině plážového volejbalu používáš vrchní (horní) 

podání nebo spodní podání?  

Většina, tedy 24 (80 %) žáků využívá pouze spodní podání. 4 (13 %) používají 

prakticky jen vrchní podání a 2 (7 %) žáci kombinují oba způsoby podání. Spousta žáků 

využívá pouze spodní podání ve hře, protože se jim vrchní příliš nedaří a daleko víc si 

věří při využití spodního podání. Čtyři žáci, kteří využívají prakticky jen vrchní podání, 

jsou buď hráči nebo hráčky volejbalu, a také se  s rodiči někteří plážovému volejbalu 

v létě hodně věnují. Dva žáci využívají oba způsoby podání jen ve chvíli, kdy se jim 

moc vrchní podání nedaří, což se prý ale nestává příliš často. 

 

Otázka č. 5: Co se ti nejvíce líbí na hře plážového volejbalu? (můžeš uvést i více 

odpovědí součastně)  

Nejvíce žáků 21 (31 %) si spojuje hru plážového volejbalu s pěkným počasím, 

sluníčkem a také koncem školního roku, takže i proto je daleko více baví. Dále 18 

(26 %) žáků baví samotná hra i bez těchto věcí zpříjemňujících hru, které uvedli žáci 

v odpovědi předtím. 17 (25 %) žáků bere plážový volejbal také jako určitou formu 

vyblbnutí se a odreagování. Pády do písku bez většího nebezpečí úrazu baví 12 (18 %) 

žáků. V tomto případě můžeme mluvit pouze v mužském rodu, protože tuhle odpověď 

si vybrali výlučně chlapci. Dokonce srovnávali plážový volejbal se skokem do výšky, 

protože prý tady jsou super pády do měkkého a veliká sranda.  
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Otázka č. 6: Pohyb na písku je pro tebe příjemný a pády do písku ti nevadí? 

S tímto nemá problém 19 (63 %) všech dotazovaných žáků. Naopak třem (10 %) žákům 

písek vadí hodně, a proto plážový volejbal nevyhledávají. 8 (27 %) žáků řeší tento 

problém jen do chvíle, než se v něm poprvé vyválí, pak už je jim to jedno. Tuto otázku 

jsem do dotazníku zařadil proto, že jsem se při výuce plážového volejbalu setkal 

u některých dívek s odporem k písku. Ani jeden s chlapců s tímto problém neměl. 

Odpověď, že jim písek vadí, si vybraly pouze dívky. Zdůvodňují to tím, že se po hře 

plážového volejbalu musí vždy sprchovat. Ideální jsou pro ně hodiny tělesné výchovy, 

kdy se moc nesportuje a nestihnou se ani zpotit. Až takové množství negativních 

odpovědí mě překvapilo. 

 

Otázka č. 7:  Seřaď sporty podle oblíbenosti. (sportu, který je tvůj nejoblíbenější 

přiřaď jedničku a tak pokračuj až po šestku, tou označ sport, který tě baví nejméně) 

(basketbal, volejbal, plážový volejbal, házená, florbal, fotbal)  

Na prvním místě se umístil sport s nejmenším počtem bodů, tedy florbal (80 bodů). 

Těsně druhý byl plážový volejbal (81 bodů), třetí fotbal (106 bodů), čtvrtý volejbal (108 

bodů), pátý basketbal (117 bodů) a na posledním šestém místě házená (132 bodů). 

Pokud jsem rozdělil dotazníky na dvě poloviny, podle toho, zda šlo o dívky či chlapce, 

výsledky byly značně rozdílné. U chlapců vyhrál fotbal před florbalem, třetí plážový 

volejbal, čtvrtý volejbal, pátý basketbal a poslední házená. U dívek vyhrál také florbal, 

druhý byl plážový volejbal před třetím šestkovým volejbalem, čtvrtý byl basketbal, pátá 

házená a poslední fotbal. Celkově tedy u chlapců i dívek se velmi dobře umístil florbal. 

Tento sport se v poslední době stává fenoménem na spoustě základních škol a ani ZŠ 

Komenského v tomto ohledu nezůstala pozadu. V oblibě byl u obou pohlaví také 

plážový volejbal. Velmi rozdílně nahlíželi žáci na fotbal. U dívek skončil na posledním 

místě, u chlapců vyhrál. Překvapením pro mě byla malá oblíbenost basketbalu, protože 

o Trutnovu se mluví jako o basketbalovém městě a je to jediný sport, který se zde již 

mnoho let hraje na nejvyšší ligové úrovni. Konkrétně v tělocvičně této školy trénují 

i hrají své zápasy jak muži, tak ženy Kary Trutnov. 
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7  ZÁVĚR 

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat výuku plážového volejbalu 

na základních školách v trutnovském a také opavském regionu. Zjistit, jaké jsou 

volejbalové dovednosti žáků na těchto školách a jaké mají školy materiální vybavení. 

To znamená, jestli školy vlastní hřiště na plážový volejbal, nebo jestli nějaké jiné 

ve svém městě využívají. V neposlední řadě také jaké má široká veřejnost možnosti 

využívat školní kurty na plážový volejbal.  

 

 V této souvislosti jsem si také stanovil čtyři hypotézy. Předpokládal jsem, 

že v každém městě se najde alespoň jedna škola, která bude vlastnit hřiště na plážový 

volejbal. To se mi potvrdilo v Trutnově, kde jedna z šesti místních základních škol 

hřiště na plážový volejbal vlastní. Bohužel v Opavě se nenašla ani jedna z dvanácti 

základních škol, která by disponovala svým vlastním kurtem na plážový volejbal. 

 

 Dále jsem předpokládal, že alespoň třetina všech oslovených škol bude využívat 

pro výuku plážového volejbalu nějaké kurty ve svém městě. Ze všech osmnácti škol 

právě 1/3, tedy 6 škol využívá nějaké beach  volejbalové hřiště ve svém městě. 5 škol 

bylo opavských, a jedna z Trutnova. 

 

 Také se potvrdilo, že areály mimo dobu vyučování mohou být a také hojně jsou 

využívány veřejností. Mnoho hodin je na celou sezónu plážového volejbalu rezervováno 

určitou firmou, nebo konkrétní osobou a prakticky není možné najít volný termín 

v nějaký lukrativní čas. Z tohoto důvodu si už také lidé zvykli rezervovat si plážový 

kurt dlouho dopředu.  

 

 Předpoklad, že volejbalové dovednosti žáků budou na dostačující úrovni, se mi 

bohužel nepotvrdil. V drtivé většině si učitelé tělocviku myslí, že dovednosti žáků jsou 

špatné a to nejen volejbalové. O tom jsem se sám přesvědčil, a bohužel také trend 

zhoršující se fyzické kondice a pohybových dovedností dětí se nedá přehlédnout.  
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Konkrétně ale obliba plážového volejbalu u žáků osmých a devátých tříd byla 

velmi vysoká a určité nedostatky, mám na mysli horší volejbalové dovednosti, 

vynahrazovali velikou snahou udržet míč ve hře i za cenu různých pádů a skoků. 

Tenhle jev se týkal převážně výuky chlapců, u kterých byla horší technika odbití 

a určitá nevyhranost oproti dívkám jasně patrná. Chlapci totiž v hodinách tělocviku 

daleko méně hrají volejbal. Ti totiž vždy, pokud si mohou vybírat z míčových sportů, 

volí fotbal nebo florbal. U holek je to většinou florbal nebo volejbal, a to jak šestkový, 

tak i plážový. Sami učitelé bohužel přiznávají, že stavět kůly v tělocvičně a napínat síť 

na šestkový volejbal je komplikací a časovou ztrátou, která u plážového volejbalu 

odpadá. I z tohoto důvodů, pokud je to možné, plážový volejbal upřednostňují.  
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Příloha č. 1 – Ceník sportovišť ZŠ Štěpánkovice 
 
 
 

 
SPORTOVIŠTĚ 

 
                    Dospělí 

 
Mládež do 15 let 

1 hod.-80,- 
 

2 hod.-140,- 
 

1 hod.-30,- 
 

2 hod.-50,- 
 

 
Tenisový kurt 
č.1, č.2 3 hod.-200,- 4 hod.-250,- 3 hod.-70,- 4 hod.-90,- 

1 hod.-100,- 2 hod.-170,- 1 hod.-40,- 2 hod.-70,- Plážový volejbal 
 
Universální hřiště 3 hod.-250,- 4 hod.-350,- 3 hod.-100,- 4 hod,-130,- 

Cvičná stěna 1 hod.-20.- 
 

 1 hod.-20,-  

  
Více hodin cena dohodou 

Permanentka tenis 1600,-Kč/ 30 hod. 700,-Kč/ 30 hod. 

Permanentka 
Plážový volejbal, nohejbal 

1800,-Kč/ 30 hod. 700,-Kč/ 30 hod. 

 
 

 
 
 
 

Příloha č. 2 – rozpis pronájmu sportovišť na ZŠ Komenského (měsíc červen) 
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Příloha č. 3 – dotazník pro učitele 
 

Dotazník pro učitele tělesné výchovy na ZŠ 
 
Dobrý den, 

jsem studentem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Ve školním roce 2011/2012 

se zabývám bakalářskou práci na téma “Výuka plážového volejbalu na ZŠ v regionu 

Trutnov.“ Prostřednictvím tohoto dotazníku bych rád získal, pro mě velmi cenné 

informace. Ty budou sloužit pouze pro potřeby bakalářské práce a nebudou dále šířeny. 

Předem velice děkuji za vaši pomoc a za čas, který strávíte vyplněním následujících 

otázek. 

 
 Škola: 

 Pohlaví: 

 

Otázka č. 1: Zaměříme- li se na výuku tělesné výchovy v jedné konkrétní třídě, kolik 

hodin během jednoho školního roku věnujete plážovému volejbalu? 

       a)  1-2  

       b)  3-5 

       c)  5-10 

       d)  10 a více 

 

Otázka č. 2: Věnujete se také nácviku volejbalových dovedností, nebo na písku jen 

hrajete volejbal? 

c) věnujeme se nácviku volejbalových dovedností  

d) hrajeme jen hru 

 

Otázka č. 3: Pokud se v hodině věnujete nácviku herních činností jednotlivce, 

zakroužkujte, jaké činnosti zařazujete nejvíce: (můžete označit více odpovědí)  

a) podání 

b) přihrávka 

c) nahrávka 

d) útočný úder 
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e) hra v poli 

f) blokování 

 

Otázka č. 4: V jakém počtu nejčastěji plážový volejbal hrajete? 

d)    2 na 2 

e) 3-4 na 3-4 

f) 5-6 na 5-6 

 

Otázka č. 5: Ve vašich podmínkách se jedná o hru klasického plážového volejbalu, 

nebo mají žáci nějaké možnosti zjednodušení hry? (Např. Příjem každého prvního míče 

na své polovině může hráč chytit do rukou, míč si nadhodit a následně odbít.) 

d) ano, používáme jen tento zjednodušený systém hry 

e) hrajeme volejbal bez zjednodušení hry 

f) využíváme obě možnosti 

 

Otázka č. 6: Jsou volejbalové dovednosti žáků na druhém stupni základních škol podle 

vašeho názoru dostačující? 

c) ano jsou 

d) nejsou 

 

Otázka č. 7: Orientují se žáci v základních pravidlech pro plážový volejbal? 

d) ano orientují 

e) minimálně 

f) neorientují se vůbec 
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Příloha č. 4 – dotazník pro žáky 
 

Dotazník pro žáky na ZŠ 
 
Ahoj, jsem studentem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Ve školním roce 

2011/2012 se zabývám bakalářskou práci na téma “Výuka plážového volejbalu na ZŠ 

v regionu Trutnov.“ Prostřednictvím tohoto dotazníku bych rád získal, pro mě velmi 

cenné informace. Ty budou sloužit pouze pro potřeby bakalářské práce a nebudou dále 

šířeny.  Předem velice děkuji za vaši pomoc a za čas, který strávíte vyplněním 

následujících otázek. 

 
Škola: 

Věk:  

Pohlaví:  

 

Otázka č. 1:  Baví tě více šestkový volejbal v tělocvičně, nebo volejbal venku (umělý 

povrch), nebo plážový volejbal na písku?  

d) v tělocvičně 

e) venku (umělý povrch) 

f) plážový volejbal na písku 

 

Otázka č. 2: Pokud si můžeš vybrat, chceš raději na beach volejbalovém kurtu hrát 

volejbal, nebo se věnovat nácviku volejbalových dovedností? 

e) hrát volejbal 

f) část hodiny hrát a část hodiny trénovat volejbalové dovednosti 

g) je mi to jedno 

h) věnovat se nácviku dovedností 

 

Otázka č. 3: Pokud se ve výuce plážového volejbalu věnujete nácviku herních činností 

jednotlivce, zakroužkujte, jaké činnosti zařazujete nejvíce: 

 (můžete vybrat více odpovědí) 

g) přihrávka 

h) nahrávka 



5 

i) útočný úder 

j) podání  

k) blokování 

l) hra v poli  

 

Otázka č. 4: Při herní hodině plážového volejbalu používáš vrchní (horní) podání 

nebo spodní podání? 

d) vrchní podání 

e) spodní podání 

f) kombinaci více podání 

 

Otázka č. 5: Co se ti nejvíce líbí na hře plážového volejbalu? (můžeš uvést i více 

odpovědí součastně) 

e) samotná hra mě baví 

f)  prostředí, v kterém se hraje (sluníčko, teplé počasí) 

g) baví mě pády do písku, kde mi nehrozí nebezpečí úrazu 

h) při této hře se člověk dobře vyblbne 

 

 

Otázka č. 6:  Pohyb na písku je pro tebe příjemný a pády do písku ti nevadí? 

d) nevadí mi vůbec  

e) vadí mi písek jen do chvíle, než se v něm vyválím a pak už je mi to jedno 

f) vadí mi hodně, proto plážový volejbal nevyhledávám 

 

Otázka č. 7:  Seřaď sporty podle oblíbenosti. (sportu který je tvůj nejoblíbenější přiřaď 

jedničku a tak pokračuj až po šestku, tou označ sport který tě baví nejméně) 

g) basketbal 

h) volejbal 

i) plážový volejbal 

j) házená  

k) florbal 

l) fotbal 
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 Příloha č. 5 – Fotodokumentace výuky plážového volejbalu na ZŠ                          

 

 

Obr. 10   Rozcvička (fotoarchiv Marek Fešar) 

 

 
 

Obr. 11   Cvičení na podání (fotoarchiv Marek Fešar) 
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Obr. 12   Nahrávka  (fotoarchiv Marek Fešar) 

 

 
 

Obr. 13   Smeč (fotoarchiv Marek Fešar) 


