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1.  Úvod 

Volejbal je sportovní hra kolektivního charakteru, jejíž průběh je závislý na 

zvládnutí základních způsobů odbití a z herních činností jednotlivce, hlavně zvládnutí 

podání. Tyto činnosti je nutné spojovat do herních kombinací a tyto kombinace 

následně do celku samotné hry. Zvládnutí základních způsobů odbíjení a herních 

činností jednotlivce vyžaduje specifické dovednosti a dostatečnou úroveň jednotlivých 

pohybových schopností. Není proto divu, že s nácvikem základních způsobů odbití, 

jimiž jsou odbití obouruč vrchem a spodem a s podáním, se začíná u mládeže přibližně 

ve věku 10-11 let.  

Vyvstává zde hned několik otázek. Jedna z těch stěžejních je, zda v tomto věku 

bude mít dostatek dětí zájem o volejbal. O sport, který se až postupem času začne 

podobat sportovní hře, kterou mohou zhlédnout například v televizi. Tedy zájem 

o sport, který začne naplňovat jejich soutěžního ducha až za určitý čas opravdovou hrou 

přes síť. Nezanedbatelným faktorem je zde i vliv rodičů, kteří vedou své ratolesti ke 

sportu již od předškolních let, kdy se nutně rozhodnou pro jiný sport, jelikož na volejbal 

je jejich dítě ještě „malé“. Tento vybraný sport dítě zaujme a již volejbal přišel o další 

dětskou duši. 

Většina dětí, když dospěje do věku vhodného pro začátek hraní volejbalu, je již 

často stoupencem jiného sportu. Vytvoření volejbalových přípravek od 6-10 let je zde 

na místě, avšak jak děti udržet u volejbalu, když vlastně pravý volejbal nehrají? Často 

lze slýchat na tréninku otázky: „A kdy už budeme hrát volejbal?“ Těžko se jim vysvětlí, 

že je to pro ně těžké, že to ještě nezvládnou. Proto je nutné pro ně vymyslet cestu, po 

které budou připravováni na opravdové první herní činnosti jednotlivce, na opravdový 

volejbal. Tato cesta musí být zábavná, soutěživá a hlavně volejbalová. 

Touto „cestou“ se bude zabývat diplomová práce. Tato práce může dále 

poskytnout přehled pro trenéry volejbalu, ale i jiným zájemcům a fanouškům volejbalu, 

ne zdaleka všech, ale některých způsobů přípravy mládeže pro volejbalovou 

budoucnost. 
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2.  Teoretická východiska práce 

2.1  Děti a sport 

„Sportování dětí. Jednoduché, zcela běžné slovní spojení, za kterým si každý 

člověk představí konkrétní činnost nejmladší generace. A přece se v něm skrývá 

množství velmi často protichůdných pohledů. Můžeme v něm vidět hry na babu 

a skákání gumy, které děti hrají před domem nebo na hřišti, patří sem hodiny tělesné 

výchovy – nejoblíbenější část vyučování, alespoň na základních školách. Chápeme 

v něm i důležitý zdravotní aspekt, nezbytný pro harmonický vývoj dětí, řadí se také 

k základním aktivitám volného času, které mohou napomoci prevenci negativních 

sociálních jevů (Perič, 2004b).“ 

Sport může sloužit i jako prostředek pro realizaci dítěte. Zažívá při něm opojné 

chvíle vítězství, ale i ty hořké momenty po porážce. Oči se jim rozzáří při úspěchu, 

v jejich tváři lze spatřovat únavu po náročném tréninku. Každé dítě může být na chvíli 

šampiónem, který stojí hrdě na stupních vítězů s medailí na krku. Na druhou stranu jen 

málo lidí kolem si uvědomí, že k tomuto okamžiku vedla těžká práce plná odříkání 

a vůle. Při té cestě k úspěchu se učí pohledům na sebe sama i na svět kolem, učí se řešit 

nepříjemné situace. Poznává také svoje možnosti. Sport ho naučí i to, že existují určitá 

pravidla, která je nutné dodržovat, a pokud dojde k jejich porušení, že může následovat i 

trest. 

V některých případech není sport dětí jen nevinnou zábavou. V současné době 

přináší vrcholový sport možnosti nemalých finančních výdělků. Pro některé rodiče se 

sport stane prostředkem, o kterém si myslí, že jim do budoucna zabezpečí jejich dítě. 

Proto jsou často obětovány radostná léta dětství na oltář sportovní slávy. Rodiče 

mnohdy pokládají své dítě za nejlepší, za skutečný sportovní talent a zaměňují reálné 

předpoklady za svoje sny. Pravda, některé děti mají šanci dostat se až na úplný vrchol, 

ale tato pravděpodobnost je poměrně malá. 

Sportování dětí neznamená jen trénink, jako cestu zvyšování výkonnosti 

a přípravu na závody. Je to činnost výchovného charakteru, často dlouhodobá a velmi 

složitá. Tuto činnost by měli vykonávat nejen trenéři, ale i rodiče, kteří jim mohou ne 

málo pomoci. Na konci této přípravy by měl stát vždy člověk, kterému sport něco dal. 

To „něco“ znamená krásné dětství, zábavu, prožitky, spoustu kamarádů a v neposlední 

řadě i vzpomínky na chvíle úspěchu a možná i neúspěchu. Takový člověk by měl potom 
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být schopný poznat a chtít respektovat určitá pravidla, ve sportu souhrnně nazývaná 

„fair play“. Jsou to pravidla tvořící kodex výchovy ve sportu a významně se také 

promítají do osobního života (Perič, 2004b). 

„Právem dětí je snít. Snít o tom, že se stanu mistrem světa v hokeji, mistrem 

Evropy ve florbalu, že hraju NBA basketbal, že zvítězím na olympiádě v atletice nebo že 

budu tím „známým sportovcem“ v určitém sportu (Perič, 2004b).“ 

2.2  Zvláštnosti tréninku dětí 

Sport se stal jedním z významných fenoménů současné společnosti. Špičkoví 

sportovci se těší velké popularitě a tudíž je věnována pozornost i významným 

sportovním soutěžím, kterých se účastní, v různých médiích. Každá země se snaží 

prosadit právě toho svého sportovce na mezinárodním poli, jako jistou formu ukázky 

kvality státního systému. Tento fakt tudíž zvyšuje ještě více tlak na jednotlivé 

závodníky a na jejich přípravu. Pro dosažení maximálního výkonu již dávno nestačí 

pouhé krátkodobé zaměření tréninku. Ze sportovní přípravy se stal dlouhodobý proces, 

který začíná již v relativně mladém věku. 

Sportovní příprava dětí je speciální oblast tréninkového procesu a vznikla právě 

z těch důvodů, uvedených výše. Měla by mít přípravný charakter, což je také její hlavní 

rys. Budují se „základní kameny“ pro daný sport a podle pevnosti těchto základů se poté 

odvíjí vrcholový výkon. Děti nejsou malí dospělí, teprve se do dospělosti utváří. Trenéři 

by si proto měli uvědomit, nejen co a jak trénovat, ale také proč trénují děti. Co je cílem 

tréninku dětí, co je jejím smyslem. Trenér se musí vyznat v tom, co je danému věku 

přiměřené a jaké činnosti dětem zadávat a které jsou naopak pro ně škodlivé či 

nevhodné. Nelze přehlížet otázky, kdy začít s tréninkem v daném sportu a jak mají 

vypadat první sportovní krůčky budoucích velkých sportovců. 

Děti již v poměrně mladém věku začínají hrát a soutěžit v různých sportech. Tím 

také přispívají svou praktickou činností do rozvoje sportu, ale také se jako diváci 

účastní mnoha sportovních klání dospělých sportovců. Lze říci, že děti jsou 

nezanedbatelnou součástí sportu. Obecně jsou všechny sporty považovány za pozitivně 

působící na fyzický i mentální rozvoj dítěte. Sport pomáhá učit pravidlům, respektovat 

je a podporuje rozvoj schopnosti soustředit se. Dále učí nést zodpovědnost za své úkony 

a v neposlední řadě dokáže budovat v dětech sebedůvěru. 



14 

Trenér dětí to nemá jednoduché, jde o velice složitou činnost, která vyžaduje 

množství znalostí z různých oborů a také léta praxe. Známé jsou případy, kdy se 

trenérem začínajících dětí stane sportovec, který ukončil svoji aktivní kariéru. Zcela 

určitě má předpoklad být dobrým trenérem, má schopnost předvést základní dovednosti 

a zná, jak je důležité v tréninku dodržovat jistou disciplínu. Nýbrž to dnes k této 

činnosti nestačí. Takovým trenérům většinou chybí hlubší znalosti o jejich nedospělých 

svěřencích a o přístupu k tréninku v jejich dětském věku. Stane se pak, že tréninky jsou 

jen opakováním tréninků z dob, kdy oni sami aktivně závodili. Používají tedy jen to, co 

si pamatují a snaží se to jen přizpůsobit věku a velikosti dětí. Je možné se dokonce 

setkat s názory, že: „Trénink dětí je 80% objemu tréninku dospělých.“ To je ovšem 

jedna ze základních chyb v pohledu na trénink dětí. Na děti není možné pohlížet jako na 

zmenšenou kopii dospělého. Dítě se totiž od dospělého odlišuje téměř ve všem, na co si 

vzpomeneme. Z biologického pohledu je to stavba kostí, práce srdce, z pohledu 

psychologického schopnost vnímání, myšlení, jinak posuzuje sociální vztahy atd. 

S určitou nadsázkou se dá říci, že děti a dospělí jsou dva různé biologické druhy. Proto 

je znalost vlastní specializace výhodou, ale ještě sama o sobě nezaručuje dostatečnou 

kvalitu tréninkového procesu dětí. 

Trénink dětí ani náhodou nevychází z filosofie tréninku dospělých. Ta je jen 

definovaná jako znalost dávkování zatížení. Má jiná východiska, která spočívají 

především v nácviku a v rozvoji základních pohybových schopností a dovedností. 

Například, v tréninku dospělých je důležité, kolikrát po sobě sportovec poběží daný 

úsek. Naproti tomu trénink dětí by měl být zaměřen na to, kolik dovedností a jak 

kvalitně tyto dovednosti zvládnou, jak jsou šikovné a v neposlední řadě, jak je daný 

sport baví a těší. Děti si potřebují především hrát a bavit se svým pohybem. To platí tím 

více, čím jsou menší (Perič, 2004b). 

 „Hrát si je přirozeností dětí. Podstatou jejich her je seznamování se s okolním 

světem, učení se mnoha novým činnostem, zjišťování toho, co vlastně dovedou, ale i 

nedovedou. Ve hře děti prožívají dobrodružství, napětí a radost. Ve vlastní fantazii 

mohou letět ke hvězdám, plavit se na rozbouřeném moři nebo objevovat neprobádanou 

zemi. Hra vždy přináší onen slastný pocit nejistoty, jak bude pokračovat, může být dále 

rozvíjena a dotvářena v průběhu vlastního hraní. A právě to jsou hlavní atributy, které 

z hraní tvoří jednu z nejdůležitějších činností nejen dětí, ale vlastně všech lidí. 
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 Nedílnou součástí všech her dětí jsou různé formy pohybových her. Kdo doběhne 

nejrychleji, kdo vyleze výše, kdo skočí dále apod. Potřeba hrát si je velice silná a čím 

jsou děti mladší, tím je silnější. Jistý rozdíl tu však přece jen je. Zatímco děti, které jsou 

opravdu malé (ve sportu se jedná o děti ve věku 5-9 let) si chtějí hrát, starší děti již 

chtějí hrát. Rozdíl v termínu je jen minimální, ale ve významu již význačnější. Malé děti 

si hrají – jejich hry jsou většinou nesoutěžního charakteru, bez pevnějších pravidel, ta 

jsou vytvářena až v průběhu vlastní akce a děti nepotřebují srovnání vítěz – poražený. 

Podstatou je vlastní hraní si – tvůrčím způsobem rozvinout určitý motiv. 

 U starších dětí přechází potřeba hrát si do potřeby hry – ta má většinou jasně 

vymezená pravidla. Je zde určitý pevný průběh a hra končí vítězstvím či prohrou. Cílem 

není vlastní hraní si, ale určitý výkon (v našem případě většinou pohybový), který 

ukazuje schopnosti, dovednosti a psychické vlastnosti jedince či skupiny. Hra může 

u dětí někdy přerůst v něco, co dnes nazýváme sportem. Dochází k významné modifikaci 

hry, a to tak, že vlastní prožitek bývá sekundární a primárním cílem se stává dosažený či 

předvedený výkon. 

 Podstata sportovní přípravy v dětském věku by však měla vždy vycházet z první 

oblasti – z toho, že děti si chtějí hrát. Jen tak, pro radost, pro pocit ze hry. A vítězství, 

prohra či výkon jsou vlastně nepodstatné. To jsou kategorie dospělých (Perič, 2004a).“ 

Je důležité usilovat o to, aby byl trénink dětí zaměřen nejen na rozvoj 

zmiňovaných pohybových schopností a dovedností, ale také na prožitek, radost, 

kamarádství, atmosféru a společné zážitky, které mohou zanechat vzpomínky třeba i na 

celý život. Trenéři se proto musí orientovat v celé řadě oborů. K jedněm ze základních 

patří teorie sportovního tréninku, pedagogika a psychologie sportu, anatomie 

a fyziologie sportu a řada dalších. Čím jsou tyto znalosti hlubší a ucelenější, tím má 

trenér větší šanci, že bude své svěřence rozvíjet nejen ze sportovního hlediska, ale že 

z nich pomůže vychovat člověka v tom nejlepším slova smyslu (Perič, 2004b). 

2.3  Vývojové zákonitosti dětí a mládeže 

V organismu mladého člověka probíhá řada vývojových změn, zejména v oblasti 

somatické, motorické, funkční, psychické a sociální, Znalost těchto procesů má pro 

správné vedení tréninkového procesu zásadní význam. Jedna z hlavních zásad tréninku 

dětí a mládeže je přizpůsobit trénink věku dítěte. Aby byla tato zásada naplněna, musí 

tělovýchovní pedagogové (trenéři) podstatné zvláštnosti dětství a dospívání znát, 
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a hlavně je při stavbě tréninkového procesu respektovat. Tento postup se celkem 

uspokojivě daří naplňovat v oblastech masového a výkonnostního sportu, kde nejsou 

kladeny tak vysoké nároky na výkonnost jedince. Ne vždy se však plně uplatňuje při 

práci se sportovně talentovanou mládeží. Pro trenéra mládeže musí být základním 

východiskem jeho práce pedagogická funkce sportu ve smyslu všestranného rozvoje 

organismu a osobnosti. To platí samozřejmě i v oblasti vrcholového sportu mládeže. 

Zde je zvláště nutné správně posuzovat a respektovat zejména individuální zvláštnosti 

mladého organismu ve smyslu akcelerovaného či retardovaného vývoje. 

Věkové zvláštnosti jsou velice různorodé a je možné je pozorovat například 

v tělesných rozměrech a proporcích, ve stavbě i funkci různých tělesných orgánů, 

v psychice i ve vztahu k ostatním. Dále v chování, ve výkonnosti apod. 

Dětský věk charakterizují následující významné znaky: 

- intenzivní růst, 

- vývoj a dozrávání různých orgánů těla a jejich funkcí, 

- psychický vývoj, 

- pohybový rozvoj projevující se mimo jiné i v tom, že výkonnost v pohybových 

činnostech se přirozeně zvyšuje. 

Růst a vývoj neprobíhají rovnoměrně a přímočaře. Jako první ukončují svůj růst 

a vývoj lymfatické tkáně a nervový systém. O řadu let později se blíží do konečné fáze 

délkové změny těla a vývoj svalového systému (Štilec a kol., 1989). 

2.4  Charakteristika období vývoje dítěte ve věku 6-10 let 

Období vývoje dítěte ve věku 6-10 let se řadí do období mladšího školního věku. 

Toto období trvá od 6-7 let do věku přibližně 11 let. Nazývá se též obdobím druhého 

dětství. Jak již název napovídá, kryje se s povinnou školní docházkou na prvním stupni 

základní školy, to jest od první do páté třídy. 

Toto období se vyznačuje relativním vývojovým klidem a to u dívek přibližně 

do 10 let a u chlapců převážně do 11 let. Roční přírůstek hmotnosti je kolem 2,5 kg 

a výšky okolo 6 cm. Tím pádem se tělesné tvary v tomto období stávají opět poněkud 

plnější. Charakteristické pro toto období je také začátek růstu druhé dentice. 
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Tím, že dítě nastoupí do povinné školní docházky, rozšiřuje se jeho psychická 

činnost výchovně vzdělávacím působením učitele. Začíná se u dítěte utvářet určitý ráz 

charakteru a osobnosti, prodlužuje se pomalu schopnost soustředění. S pravidelným 

vysedáváním v lavicích a s nošením školních brašen ale také přibývá problémů. Může 

to být nedostatek pohybu, vadné držení těla a také ortopedické vady (Malá, Klementa, 

1985; Suchý, 1985). 

2.4.1  Tělesný vývoj 

Přírůstky tělesné výšky a váhy jsou v tomto období plynulé a rovnoměrné. 

Například přírůstek výšky ročně je asi o 6-8 cm. Změna tělesných proporcí je zásadní 

hlavně v prodloužení dolních končetin. Plynulý je i rozvoj vnitřních orgánů. Zvláště 

činnost krevního oběhu, plic a vitální kapacita se průběžně zlepšuje. Co se týče 

osifikace kostí, postupuje rychleji, ale stále ještě není kostra plně vyvinuta. Zakřivení 

páteře se ustaluje. Kloubní spojení je měkké a pružné. Srdce je ještě malé vzhledem 

k tělu a tím je snížená i funkčnost oběhové soustavy. Mozek je přibližně o 150 g lehčí 

než v dospělosti a rychleji se unaví. 

Již kolem šesti let se zvyšuje schopnost učit se novým pohybům. Nervová 

soustava je značně plastická a dostatečně zralá na to, provádět i koordinačně náročnější 

pohyby. Má jednu důležitou schopnost – rychle střídá podráždění a útlum nervových 

center. Proto je toto období příznivé pro rozvoj koordinačních a rychlostních 

schopností. Děti v tomto věku mají však stále nedostatečně vyvinutou jemnou motoriku. 

Nervosvalová koordinace potřebných svalů k provádění jemných úkonů je pro ně stále 

obtížná. Často u nich dochází také k nesouladu mezi vnímanými a chtěnými pohyby. 

Tento handicap se však dá zlepšit cvičením (Jansa, Dovalil, 2007; Perič, 2004b). 

2.4.2  Pohybový vývoj 

Z hlediska pohybového vývoje tento věkový stupeň charakterizuje relativně 

vysoká a hlavně spontánní pohybová aktivita. Výrazem radosti z pohybu je také 

nadšený zájem o sport. Nové pohybové dovednosti jsou lehce a rychle osvojeny, ale při 

méně častém opakování opět rychle zapomínány. Je proto nutné nové pohybové 

struktury častějším opakováním upevňovat. Začátkem školního věku dosahuje motorika 

vysokého stupně vývoje, pohyby dětí jsou již poměrně plynulé a vyvážené. Druhá 

signální soustava není však ještě plně dokončena. To znamená, že nedokáže zcela tlumit 

množství podnětů, které na dětský organismus z vnějšího prostředí doléhá. Mluví se 
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o zvýšené vnímavosti, která často narušuje nacvičování, nebo již osvojené pohybové 

dovednosti (Štilec a kol., 1989). 

Výhodou pro trénink je, že k pohybovým činnostem přistupují děti spontánně. Je 

optimální se v tréninku zaměřovat na rozvoj rychlosti a obratnosti, vyloženě silovému 

a vytrvalostnímu cvičení se naopak doporučuje vyhýbat (Jansa, Dovalil, 2007; Perič, 

2004b). 

2.4.3  Sociální a emocionální vývoj 

Velkou změnou je pro dítě zajisté vstup do školy. Zde se seznamuje s dalšími 

lidmi a zařazuje se do nové sociální skupiny – školní třídy.  

Kolektiv (např. třída, tréninková skupina, či družstvo) klade vyšší požadavky na 

zařazení a podřízení dítěte. To přestává být středem rodičovské pozornosti, stává se 

jedním z mnoha členů skupiny. Vznikají mnohdy silnější kamarádské vztahy. Zatímco 

v předškolním věku se rozlišuje víceméně jen dobro a zlo, nyní se objevují a rozvíjejí 

silnější citové odstíny – smysl pro čest, pravdu, spravedlnost, odvahu, dané slovo. 

V tomto období lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť 

a představivost. Při poznávání a myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti, 

zatímco souvislosti unikají. Psychologové proto charakterizují tento věk tzv. 

realistickým nazíráním. To se opírá o názorné vlastnosti konkrétních předmětů a jevů, 

abstraktní operace se objevují až koncem tohoto období. Veškeré činnosti dítě často 

silně citově prožívá, z čehož pramení i sklon k hlučnému projevu. Bylo pozorováno 

patrné zvýšení odvahy, zvláště pak u chlapců, i zvýšená vnímavost k okolnímu 

prostředí. Přetrvává stále malá sebekritičnost k vlastnímu vystupování a jednání. Rysy 

osobnosti nejsou zdaleka ustáleny, proto děti charakterizuje impulzivnost, přechody 

z radosti do smutku a naopak. Slabě je zatím vyvinuta vůle, dítě nedokáže dlouhodobě 

sledovat cíl, nebo se soustředit na jednu činnost. V tréninku je proto zapotřebí stále 

činnosti obměňovat (Štilec a kol., 1989). 

 Sklon k soutěživosti a hravosti využíváme v tréninku tím, že do něj zařazujeme 

sportovní hry jako prostředek zvyšování kondice. Ke konci období mladšího školního 

věku se začínají projevovat rozdíly ve sklonech a vztazích k činnostem podle jejich 

charakteru. Dívky mají rády takové, kde uplatní cit a ladnost pohybu, chlapci takové, 

kde uplatní touhu po boji a srovnávání se mezi sebou (Jansa, Dovalil, 2007; Perič, 

2004). 
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2.4.4  Výchovné hledisko 

Vhodné je vést děti tak, aby ze sportovní aktivity provozované spontánně 

pomalu přecházely na systematickou pohybovou průpravu a aby si osvojily základní 

hygienické, režimové a jiné sportovní návyky. Dále musí být rozvíjena schopnost 

koncentrace a volního nasazení. Důležité je, aby si děti zvykaly na kolektivní způsob 

soužití v tréninkové skupině a pochopily nezbytnost dodržování mravních norem (Jansa, 

Dovalil, 2007; Perič, 2004).  

„Dětské nadšení pro sport by mělo být podněcujícím cvičebním obsahem 

a formou využito k vybudování trvale kladného vztahu ke sportu v celém pozdějším 

životě jedince. Obsahově jde o plodné období zdůrazňované obratnosti, dobré 

předpoklady i v pohyblivosti a rychlostní oblasti. Vývojové zvláštnosti nevytvářejí 

vhodné podmínky pro soustředěnější vytrvalostní a silový rozvoj. V tom však současně 

spočívá také odpovědnost dospělých: trenér může pro pozdější sportování, ale i pro 

život svých svěřenců hodně udělat, ale také pokazit. Optimismus a zájem znamená, že 

děti jsou snadno ovladatelné, dokážeme-li jejich elán vhodně usměrnit a postupně je 

přivádět od spontánního pohybu k systematické sportovní přípravě včetně osvojování 

morálních norem. Nutné je dále rozvíjet koncentraci, posilovat vůli, formovat vlastnosti 

osobnosti, kolektivní cítění, usměrňovat estetické sklony. Výchovné působení musí 

zdůrazňovat správnou životosprávu, hygienu a celkový denní režim (Štilec a kol., 

1989).“ 

2.4.5  Trenérský přístup  

Trenérský přístup musí být zvolen tak, aby v tréninku a soutěžení dominoval 

herní princip, radostný charakter veškerého počínání, příjemné zážitky. Porážky by 

rozhodně neměly být důvodem stresujícího postoje trenéra (ani rodičů). Děti se dovedou 

nadchnout pro správně zvolenou činnost. Schopnost soustředit se je sice dosud 

nevyvinutá, ale když je činnost pestrá, často obměňovaná a vhodně motivovaná, plní 

svůj cíl (Štilec a kol., 1989). 

Do tréninku je vhodné zařazovat pohybové hry, důraz klást na rozvoj rychlosti, 

za splnění podmínek všestrannosti ve sportovní přípravě začít s rozvojem silových 

schopností. Neopomenout nacvičování techniky. Trenér by měl být při tréninku 

přátelský, ale spravedlivý (Dovalil, 1992). 
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2.5  Senzitivní období 

Ve vývoji dětí se vyskytují časové etapy, které jsou zvláště vhodné pro trénink 

určitých sportovních úloh spojených s rozvojem pohybových schopností a dovedností. 

V těchto vývojových etapách je u dětí dosahováno nejvyšších přírůstků rozvoje dané 

schopnosti. Pokud bychom tato období nevyužívali, mohlo by to vést k pomalému či 

nekvalitnímu projevování těchto schopností. Často bychom také mohli dosahovat 

neuspokojivých výsledků za relativně dlouhý časový úsek. Z tohoto důvodu je vhodné 

provádět rozvoj konkrétních pohybových schopností a osvojení dovedností právě během 

příznivého vývojového stupně, který nazýváme senzitivní období. 

Senzitivní období ale není možné svazovat s věkem dítěte, který je vyjádřen 

kalendářním věkem. Měli bychom se spíše orientovat na reálný stupeň vývoje, na tzv. 

věk biologický. Také je ještě nutné připomenout to, že vývoj je pohlavně diferencovaný, 

a tak je obecně platné, že děvčata dozrávají biologicky dříve než chlapci. Týká se to 

samozřejmě i začátku a konce senzitivních období, které u děvčat začínají a zpravidla i 

končí dříve než u chlapců. Nejvýraznější rozdíl se projevuje u silových schopností 

(Jansa, Dovalil, 2007). 

2.5.1  Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti a jejich ovlivňování mají ve sportu dokonce dvojí 

význam. Prvním z nich je takový, že jejich vyšší úroveň je sama o sobě hodnotou. 

Koordinačně zdatný jedinec (dá se použít i slovo obratný) dokáže lépe reagovat na 

potřebu změny pohybu, dokáže provést složitější pohybovou činnost, aj. Druhý význam 

tkví v tom, že jejich rozvoj podmiňuje kvalitu technické přípravy. Dobré koordinační 

schopnosti umožňují rychlejší a efektivnější osvojování sportovních dovedností. 

Senzitivní období pro rozvoj těchto schopností určuje vývoj centrální nervové 

soustavy. Její plasticita, schopnost střídání podráždění a útlumů a činnost analyzátorů 

tak tvoří základní předpoklady pro efektivní rozvoj. Je proto možné stanovit věkové 

rozpětí pro senzitivní období, a to mezi 7 a 10/11 lety u děvčat. U chlapců je toto rozpětí 

prodlouženo až do dvanácti let. V tomto věkovém intervalu je využívání přiměřených 

stimulů vysoce účinné. Období mezi 8 a 10 roky se nazývá „zlatý věk motoriky“ 

(Dovalil a kol., 2009; Jansa, Dovalil, 2007). 

Hlavním úkolem při rozvoji obratnosti a koordinace je zařazovat do tréninkové 

přípravy co největší množství cvičení, která by měla být prováděna pozorně a hlavně 
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přesně. Cvičení by se měla postupně ztěžovat a obměňovat, měnit jak rytmus, tak 

i rozsah. Tato cvičení se neprovádí ve velkých sériích až do únavy (metodické oddělení 

ČÚV ČSTV, 1982). 

2.5.2  Rychlostní schopnosti 

O této schopnosti se často objevují otázky, zda je možné ji vůbec tréninkem 

ovlivnit. Zda tento komplex schopností neurčují výhradně jen dědičné dispozice. Závěr 

je takový, že u rychlostních schopností byl sice zjištěn nejvyšší stupeň dědičnosti ze 

všech pohybových schopností, ale i přes tuto skutečnost ji lze nepochybně tréninkem 

rozvíjet. 

Rychlostní schopnosti patří k pohybovým projevům, které je vhodné rozvíjet co 

možná nejdříve ze všech schopností. Je to požadavek, který vychází ze zákonitosti 

vývoje centrální nervové soustavy. Jako celek je proto rozvoj této schopnosti zasazen do 

období mezi 7. a 14. rokem. Po tomto období se přirozená dispozice zvyšování čisté 

rychlosti poněkud snižuje. Další přírůstek výkonnosti se objasňuje rozvojem silových 

schopností, zlepšením techniky, či zvýšením aerobních schopností. 

2.5.3  Silové schopnosti 

Silovými schopnostmi rozumíme umět překonat, udržet nebo zbrzdit určitý 

odpor. Přes nespornou bohatost poznatků neexistuje zcela shoda v pojetí, ani výkladu 

k tréninku této schopnosti. 

  Intenzivní období rozvoje pro tento komplex schopností nastává, vzhledem 

k ostatním, poněkud později. To je dáno především vztahem k produkci pohlavních 

a růstových hormonů, které výrazně ovlivňují možnosti rozvoje síly. Nejvyšších 

přírůstků se dosahuje u dívek mezi 10. a 13. rokem, u chlapců mezi 13. a 15. rokem. 

Nejprve rozvíjíme tzv. rychlou (výbušnou) sílu, která je spojená s překonáváním 

nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí. Dále rychlost vytrvalostní, kdy 

se překonává nemaximální odpor dlouhodobým opakováním pohybu. Jako poslední by 

se měla rozvíjet síla absolutní (maximální). Je to schopnost spojená s nejvyšším 

možným odporem. 

Pro trénink dětí platí převážně pravidlo posilování s vlastním tělem, či volit 

dynamické soubory cvičení a komplexně rozvíjet všechny svalové partie. 
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2.5.4  Vytrvalostní schopnosti 

Tento komplex předpokladů umožňuje provádět činnost požadovanou intenzitou 

co nejdéle nebo co nejvyšší možnou intenzitou ve stanoveném čase. Tyto činnosti jsou 

dále energeticky zabezpečeny především aerobním systémem, čili za přístupu kyslíku. 

Pokud se kyslíku nedostává, hovoříme o anaerobní činnosti. 

Dalo by se říci, že vytrvalostní schopnosti mají jistou univerzálnost, což 

znamená, že je možno je rozvíjet v podstatě v kterémkoliv věku. Často se rozvíjení 

těchto schopností do tréninku zařazuje nenásilně odpovídajíc potřebám daného sportu. 

2.5.5  Pohyblivost 

Tato poslední schopnost se často označuje také pojmem flexibilita. Představuje 

schopnost člověka vykonávat pohyby v kloubech ve velkém rozsahu. Je silně 

ovlivnitelná faktory prostředí (např. teplotou), denní dobou či rozcvičením.  

Senzitivní období rozvoje aktivní pohyblivosti se řadí zhruba mezi 9. a 13. rok 

dítěte. U dívek je možné začít s rozvojem pohyblivosti dříve než u chlapců, asi v období 

8 až 12 let, přičemž nejvyššího přírůstku lze dosáhnout kolem 10 a 12 let. Rozvoj 

pohyblivosti klesá s nástupem pubertálního období (Dovalil a kol., 2009; Jansa, Dovalil, 

2007). 

2.6  Důležitost přípravy dětí pro budoucnost volejbalu 

Dnes již volejbal patří mezi nejvíce populární sporty na světě. Nicméně, pro 

budoucí růst a úspěch volejbalu je důležité pěstovat zájem dětí o volejbal ve všech 

zemích. Cílem FIVB je udělat z volejbalu sport číslo jedna ve světě a k jeho splnění je 

nutné nejprve udělat z něj sport číslo jedna mezi mladou generací. Potřebujeme v dětech 

založit a vybudovat pevné základy pozitivního vztahu k volejbalu, aby ho měly rády, 

jelikož sympatie ke sportu se obvykle tvoří již v dětství a přetrvávají poté po celý život. 

Dále je nutné pro budoucnost volejbalu následující: 

• ne jen hodně aktivních hráčů a hráček, ale také oddané diváky, 

• formovat základy techniky a taktiky již v útlém věku, děti se lépe a rychleji 

učí motorickým dovednostem a hráčským schopnostem než dospělí, 

• brzy odhalit talenty pro případný další rozvoj na vyšší stupeň výkonnosti, 

• jít do souboje s ostatními sporty a přivést mladé hráče a hráčky k volejbalu 

dříve, než je uloví jiný sport. 
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Volejbal pro děti se stal nyní světovým trendem. Nicméně stále ještě nejsme 

spokojení, jelikož hodně zemí ještě nezačalo volejbal dětí rozvíjet. Z tohoto úhlu 

pohledu budoucí popularita a rozvoj volejbalu mezi dětmi je primárně závislá na zájmu 

národních federací, klubů, trenérů a dospělých hráčů. 

Minivolejbal byl vynalezen asi v šedesátých letech dvacátého století. Není to 

obtížná hra, ale je těžké ji naučit začátečníky. Děti si rády hrají a minivolejbal jim 

nabízí možnost učení se volejbalu formou hry. Za několik málo týdnů fyzické přípravy 

a cvičení s míčem jsou již schopné hrát a užívat si minivolejbal (FIVB, 1989). 

2.7  Barevný minivolejbal 

2.7.1  Co je to barevný minivolejbal 

Barevný minivolejbal nebo také minivolejbal v barvách je projekt Českého 

volejbalového svazu podpořen světovou federací FIVB. První soutěže se začaly hrát 

v sezóně 2010-2011.  

„Minivolejbal je věkově modifikovaná forma volejbalu. Podoba i pravidla hry jsou 

uzpůsobeny věku.  Minivolejbal je tréninkový a motivační prostředek pro děti, které 

ještě nejsou schopny hrát šestkový volejbal (technické, zdravotní, kondiční a prostorové 

nároky), ale které nechceme ztratit v souboji s ostatními míčovými hrami. Z tohoto 

důvodu není tolik důležité, která forma bude zvolena. Důležité je „hrát“ od první třídy 

základní školy a zaujmout děti (zejména kluky) pro náš sport (www.cvf.cz).“ 

„Minivolejbal je dnes všeobecně pokládán nejen za výtečný a adekvátní 

prostředek k uvědomělému ovládání těla, k rozvoji osobní motorické autonomie, ale i za 

nejúčinnější formu uvedení žáků do volejbalu jako sportovní hry. Formy, jež dětem 

nabízí, se postupně vyvíjejí, prolínají a jsou svým způsobem nezastupitelné. Zejména po 

stránce motivační (Pittera, Minocchi, 1987).“ 

Minivolejbal je v podstatě zmenšený volejbal. Má několik forem a to od 

nejjednodušší přehazované až po finální podobu minivolejbalu pro 4. – 6. ročník 

základní školy. Ta již dětem poskytuje možnost hrát volejbal podobně, jako hrají 

dospělí na normálním hřišti.  
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Od minivolejbalu nečekáme více, než je možné. Nikde není dokázáno, že právě 

minivolejbal je to pravé, co potřebují malí volejbalisté. Každopádně má řadu 

předpokládaných efektů na dětský organismus. Některými z nich jsou například 

pravidelný pohybový režim v životě dítěte, rozvoj základů potřebných volejbalových 

dovedností, rozvoj koordinačních a pohybových schopností, rozvoj týmového cítění 

a konání aj. 

Barevný minivolejbal je určen pro hráče od šesti do dvanácti let. Věk o kategorii 

nerozhoduje, spíše umění, o kterém rozhodne trenér družstva. Jinak řečeno, pokud je 

osmileté dítě začátečník, začne v nejnižší kategorii, i když tam věkem již nepatří. 

Zajímavým řešením je nerozlišování pohlaví – chlapci a děvčata hrají společně. Ani 

vítězství při hře minivolejbalu není nejdůležitější. Na prvním místě by vždy měl být 

prožitek našich malých "hráčů".  

 Co vaši pozornost upoutá ihned na první pohled, je zajisté počet hráčů na hřišti. 

Každé družstvo se stává ze dvou hráčů. Hřiště je zmenšené, přesněji 4,5 x 9 metrů. To 

znamená, že se do jedné tělocvičny vejde více než jedno hřiště, což může být při větším 

počtu dětí na tréninku výhoda. Pokud k tomu máte navíc tělocvičnu dlouhou a možnost 

upevnit jednu velkou síť na délku tělocvičny, máte k dispozici hned hřiště čtyři a tudíž 

možnost zapojit až 16 dětí do akce (www.cvf.cz). 

 Dalším významným rozdílem od volejbalu je používání pouze odbití obouruč 

vrchem, tak zvanými prsty. Odbití obouruč spodem – bagr – se nevyužívá a je pravidly 

zakázáno. Proč právě toto omezení, lze argumentovat dle Haníka (2009), následujícím: 

1. „Jakmile vyloučíme ze hry bagr, dochází (obzvláště u kluků, kteří se snaží 

rychleji hledat cestu k vítězství) k nárůstu aktivity ve smyslu pohybu pod míč při 

vynucených odbitích prsty.  

2. Obzvláště kluci mají tendenci "mlátit" do míče (smečování se tomu říkat nedá). 

Tuto tendenci nikdy nepotlačíme (ani potlačit nechceme), a proto je nutné je 

předběhnout a nabídnout jim řešení, jak "mlátit" do míče správně. U děvčat to 

dokonce začíná u nesprávného házení. Pohyb úderové paže je navázán na 

polohu trupu a postavení nohou. Jakmile se toto vše začne rozvíjet 

v nesprávných pohybových vzorcích, diví se učitel a trenér, že přichází pozdě 

s nácvikem techniky útočného úderu. Bagr můžeme učit paralelně a používat ho 
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v některých průpravných hrách, ale turnaje bychom hráli „nebagrově”. Hráči 

se neuvěřitelně rychle (ač neradi) dokážou adaptovat na tyto ztížené podmínky.“ 

Celkem příjemným aspektem je pro děti používání odlehčených míčů. Mohou se tak 

lépe soustředit na techniku odbíjení, i když ještě nejsou natolik silově vybavené, aby 

zpracovaly normální míč. Také se tolik nebojí, že je míč „bouchne“. 

Na turnajích minivolejbalu se hojně využívá hra na čas. Tudíž není potřeba 

dosáhnout určitého počtu bodů. Kolik rozeher se odehraje, tolik bodů družstvo má. 

Vyhrává družstvo s vyšším počtem bodů (www.cvf.cz; www.fivb.org). 

2.7.2  Formy barevného minivolejbalu 

1) Žlutá 

Žlutá barva představuje nejjednodušší formu barevného minivolejbalu a je 

určena pro hráče a hráčky ve věku do sedmi let. Jedná se v podstatě o přehazovanou 

hranou ve dvojici, kdy jeden z družstva míč chytí, přihraje spoluhráči, který přehodí 

hodem jednoruč síť. Toto opatření zajišťuje, aby se během rozehry dostal k míči jak 

jeden, tak druhý hráč.  

Podává družstvo, které vyhrálo bod v předcházející výměně. Hráči se na podání 

pravidelně střídají a to tak, že jeden hráč může podávat po sobě maximálně dvakrát. 

Další podání musí provést spoluhráč. Podání se provádí vhozením či odbitím míče 

jakýmkoliv způsobem v postavení za zadní čárou. 

 Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku, resp. 

výskok jsou povoleny. Dotek sítě není chybou. 

2) Oranžová 

Oranžová barva se liší od žluté pouze formou přihrávání a přehazování sítě. 

Přihrávat si mezi sebou a překonávat míčem síť smí hráči pouze nadhozením spodem 

a odbitím prsty. V tomto případě se dá říci, že děti již pinkají po vlastním nadhozu. 

Důležité je soustředit se na to, aby po chycení míče hráč upravil svoje postavení – do 

stabilního podřepu, nohy na šířku ramen, váha těla by měla spočívat na špičkách. Poté si 

teprve smí nadhazovat a odbíjet. V pokročilém stádiu můžeme využívat chycení do 

volejbalového košíčku. 

Věkově je tato forma volejbalu „omezena“ věkem 7-9 let. 
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3) Červená 

Tato forma je určena pro děti ve věku 8 – 10 let. Tvoří opět o stupínek složitější 

provádění odbíjení a celkový průběh hry je náročnější. 

Podání se provádí odbitím jednoruč spodem nebo vrchem nebo odbití míče 

obouruč vrchem v postavení za zadní čárou.  

Míč musí být odbíjen obouruč vrchem nebo jednou rukou (hra obouruč spodem 

je chybou ve hře). Rozehry se musí zúčastnit oba hráči. Míč po přihrávce může být 

zahrán na druhou stranu sítě nebo nahrán spoluhráči, který musí odbít míč přes síť. 

V prvním či druhém kontaktu s míčem může hráč použít meziodbití nad sebe. Tato 

možnost není u třetího odbití. Odbití prsty ve výskoku přes síť je povoleno. 

4) Zelená 

Opět se jedná o modifikaci minivolejbalu červeného. Rozdílem je, že počet 

hráčů je o jednoho více, tudíž tři. Meziodbití není možné. Míč může být po přihrávce 

přehrán na druhou stranu sítě nebo nahrán jednomu ze spoluhráčů, který musí odbít míč 

přes síť. První odbití směřující na stranu soupeře je chybou. Odbití prsty ve výskoku 

přes síť je povoleno. Odbití jednoruč vrchem musí být odehráno s míčem pod horním 

okrajem sítě. Blok je na rozdíl od předchozích kategorií povolen. Dotek sítě není 

chybou, neomezuje-li hru soupeře. 

Věkově je tato forma volejbalu „omezena“ věkem 9-11 let. 

5) Modrá 

Modrá barva je určena hráčům ve věku 9-13 let, nebo podle vyspělosti hráče. 

Několik pravidel je opět nových. 

Míč lze odbíjet obouruč vrchem, obouruč spodem (bagrem) nebo jednou rukou. 

Míč nesmí být házen nebo chytán. Rozehra může být hrána na 2 nebo 3 dotyky. Míč, 

po zpracování, může být zahrán na druhou stranu sítě nebo nahrán jednomu ze 

spoluhráčů, který musí odbít míč přes síť. Dotek sítě se posuzuje jako v šestkovém 

volejbalu. 

Prakticky je tato forma nejvíce blízká budoucí opravdové hře (Novák, 2012; 

www.minivolejbal.cz). 

2.7.3  Proč minivolejbal? 

Existuje několik důvodů, pro něž je provozování minivolejbalu nesporně 

přínosné: 
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1. „Jestliže získáme talentované prvňáky, druháky či třeťáky a udržíme je 

u minivolejbalu do 5. – 6. třídy. Máme je nadále MY a nikoliv basket, florbal, 

fotbal nebo hokej.  

2. Pokud budeme s dětmi prvního stupně základní školy zacházet přiměřeně, 

postupně a metodicky správně, získáme na ně vliv v nejcitlivějším období pro 

rozvoj jak obecných koordinačních schopností, tak specifické volejbalové 

techniky. Právě toto věkové období nám umožňuje vybudovat solidní základy 

volejbalového řemesla pro další dobu. Proto zacilme svůj zrak ještě níže, než 

jsme byli dosud zvyklí, tedy níže, než do 5. třídy (www.cvf.cz).“ 

3. Soutěživý moment hry se projevuje především hravostí. Výsledek leží ve 

výchovném klíči, spočívajícím v nedramatickém přijetí prohry. Potřeba úspěchu 

je uspokojena především tím, že si dítě ověří svoji schopnost uskutečnit zadaný 

úkol.  

4. Pestrost je pro minivolejbal typická. Jako přitažlivá sportovní hra dává ve svém 

průběhu příležitost uplatnit všestrannost v rozmanitých herních situacích, které 

dítěti poskytují dostatek možnosti podílet se aktivně na rozvoji svého vlastního 

motorického vybavení. 

5. Minivolejebal vede k aktivizaci jednotlivce bez nebezpečí předčasné 

specializace a jednostranného rozvoje. Můžeme tento aspekt nazývat 

všestranností. 

6. Spoluúčast se taktéž zahrnujeme do výhod minivolejbalu. Uplatnění 

minivolejbalu vede k uvědomělému získávání širší pohybové kultivace, v níž 

tvoří zvládnutí základních motorických dovedností integrovanou součást. A to 

není nabýváno jen cestou monotónního opakování cvičení, ale i osobní účastí 

dítěte na řešení herních situací. Ty lze postupně rozvíjet při současném 

respektování odpovídajících rolí, struktury hry a jejích pravidel (Pittera, 

Minocchi, 1987). 

Na závěr lze říci, že se hráči formou této hry učí prakticky všem potřebným 

herním dovednostem. Intenzita pohybu a četnost odbití je několikanásobně vyšší a míče 

od soupeře jsou mnohem lehčí pro zpracování, než v běžném volejbale. Minivolejbal je 

výhodný i pro přirozenou návaznost akcí a plynulý tok hry. Vyvarujeme se jím také 

vytvoření chybných pohybových návyků, jakými je například prudký reflexní 
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protipohyb odbití obouruč spodem proti prudce letícímu míči. Hra opět plyne a roste 

všestrannost hráčů. Teprve na jejím základě má smysl směřovat hráče do herní 

specializace v šestkovém volejbale. Ale i tam by si měli hráči osvojovat více herních 

rolí. Získají tak především perspektivu širšího uplatnění na jedné straně a lepšího 

pochopení hry spoluhráče na straně druhé. Prostě se dokonale vyučí svému řemeslu 

(Valášek, 2005). 

2.8  Odrážená s overbalovým míčem 

Další možnost zapojit děti do „volejbalové hry“ je využít overbalových míčů 

o obvodu 60 – 66 cm ke kolektivní hře s názvem Odrážená.  

Jedná se o míčovou kolektivní sportovní hru, která má rozvíjet pohybové 

schopnosti a herní dovednosti s míčem, které bude možné v pozdějším věku uplatnit při 

nácviku a tréninku volejbalu. Je určena pro žactvo 3. – 4. tříd základních škol.  Cílem 

hry je dopravit odrážením overbalový míč na stranu soupeře tak, aby družstvo dosáhlo 

bodu (soupeř míč nezpracoval). 

Hřiště je zmenšené, jako v případě minivolejbalu. Síť je umístěná ve výšce 

180 cm, a je bez antének. Družstvo je tvořeno dvěma nebo třemi hráči. Mohou hrát 

i smíšená družstva. Utkání se hraje na dva vítězné sety do patnácti bodů s rozdílem 

minimálně dvou bodů. Případný třetí set se hraje do desíti. 

Hra je zahajována podáním spodem. Družstvo nesmí hrát prvním úderem přes 

síť, v poli si může přihrát maximálně dvakrát. Lze využívat údery odbití obouruč 

vrchem (při úderu nesmí ruce klesnout pod úroveň ramen), obouruč spodem, jednoruč 

spodem před tělem, vedle těla i nad hlavou. Všechny údery obouruč i jednoruč je možné 

provádět těmito částmi těla: vnitřní stranou předloktí, pěstí, dlaní s prsty, které jsou 

natažené a zpevněné těsně u sebe a tvoří rovnou plochu nebo mělkou misku (nikoliv 

klasickou bývalou „špetku“). Dále mohou být údery prováděny hřbetem ruky 

s nataženými prsty. Jakékoliv údery dvojdotekem jsou povoleny (Buchtel, Hornek, 

2009). 

Tato podoba hry byla zvolena z následujících důvodů: 

• „ děti se nebojí míče; 

• děti tato hra baví, 



29 

• overbal neubližuje pohybovému aparátu, zatímco klasický volejbalový 

míč může destruovat vývoj zápěstí a prstů, 

• odrážená naznačuje dětem, jak bude vypadat jejich budoucí možná hra, 

volejbal, 

• rozvíjí se týmové pojetí, 

• rozvíjí se pohyb k míči, 

• nabízí atraktivní aktivitu, která je konkurence schopná (Buchtel, Hornek, 

2009).“ 

2.9  Způsoby odbití a využívaná podání v minivolejbale 

2.9.1  Odbití obouruč vrchem 

V začátcích volejbalu se toto odbití nacvičuje jako první. Pokud situace není 

příliš obtížná, dáváme tomuto odbití vždy přednost před jinými údery, jelikož dává 

reálný předpoklad větší přesnosti. Je nutné lpět na perfektním a bezchybném 

technickém provedení, které nebude hráče omezovat v dalším volejbalovém rozvoji. 

Nedůslednost v první etapě tréninku odbití obouruč vrchem může mít velký negativní 

vliv na budoucí kariéru sportovce. 

Postoj by měl být vždy do směru odbíjení, tedy tam, kam chce hráč míč odehrát. 

Chodidla jsou rozkročena na šíři ramen, jedna noha předsunuta o půl až jednu stopu 

před špičku nohy druhé. Váha je přenesena převážně na přední část chodidel. Nohy jsou 

pokrčené v kolenou. Odbíjení v postavení s nohama vedle sebe je možné spatřit 

u zkušených nahrávačů, ale není vhodné pro začátečníky, protože nedává potřebnou 

stabilitu a je pro ně obtížnější v tomto postoji využít síly nohou pro odbití na delší 

vzdálenost. 

Poloha rukou je nad čelem, paže jsou pokrčené v loktech. Lokty směřují 

přirozeně a uvolněně do stran a hlava je vzpřímená. Optimální je postavení, kdy hráč 

zachytává míč v pomyslné svislici míč – čelo – kyčle. Takové držení umožňuje hráči 

zahájit pohyb směrem, kam chce poslat míč. Napřimování těla vychází hlavně 

z napřimování nohou v kolenou. Hráč se natahuje zároveň vzhůru a oběma rukama 

současně odbíjí míč. Pohyb rukou s míčem je veden výhradně po přímce. 
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Zachycení míče a jeho odbití se provádí pomocí prstů přikládaných na míč tak, 

že vytvářejí tzv. volejbalový košíček. Jednotlivé prsty jsou od sebe volně roztažené 

a palce při něm směřují proti sobě šikmo dolů k obličeji. Ukazováčky dotvářejí s palci 

pomyslný otevřený trojúhelník, nebo také srdíčko. Odbíjí se vnitřními plochami všech 

prstů a pohybem zápěstí, které je ve funkci pružiny. Hmotnost míče spočívá především 

na palcích a ukazováčkách, ostatní prsty jen precizují směr. Při správné práci zápěstí se 

eliminují nežádoucí nadměrné pohyby v loketním kloubu a zpravidla nedochází k tažení 

míče. 

Pro usnadnění procesu vnímání míče v počátcích nácviku tohoto odbití záměrně 

prodlužujeme okamžik dotyku s ním. První fáze je zachycení a ztlumení míče. Je to 

současný děj, probíhající v okamžiku, kdy míč přilétá do prstů hráče. Paže se začínají 

napřimovat v lokti a zároveň se zápěstí ohýbá nazad. Druhá je fáze samotného odbití 

míče, nebo také vypuštění míče, kdy se zápěstí vrací a ohýbá do směru odbití. 

V barevném minivolejbale mladších kategorií je v pravidlech povolena možnost 

zachycení míče do volejbalového košíčku, po kterém následuje úprava postoje pro 

odbíjení. Z volejbalového košíčku nadhozem nad čelo se provádí odbití obouruč vrchem 

spoluhráči, nebo přes síť. 

2.9.2  Spodní podání 

Toto podání nacvičujeme až pro červený minivolejbal. Tento typ podání nemá 

ve volejbalu vyšší výkonnosti prakticky žádné postavení. Proto jej chápeme převážně 

jako prostředek umožňující herní cvičení či řízenou hru začátečníků (Buchtel, 2005; 

Císař, 2005). 

V podstatě je podání charakterizováno jako odbití míče do soupeřova pole na 

začátku každé rozehry a po každém přerušení hry z místa způsobem určeným pravidly. 

Podání provádí hráči ve stanoveném pořadí (Kobrle, Kyndr, Mlateček, 1958). 

Prvním úkolem podávajícího, a to při kterémkoliv typu podání, je zaujmutí 

správného postavení. Každý hráč by měl mít za koncovou čarou své místo pro 

podávání, ve kterém zaujme vyvážený postoj. Podání se provádí z čelného postavení. 

U praváků je levá noha před pravou a ty jsou od sebe vzdálené na šířku ramen. Váha 

těla spočívá spíše na pravé (zadní) noze (opět bráno z pohledu praváka). Kolena jsou 

pokrčená a trup je mírně předkloněn, nikoliv však tak, aby bránil dobrému výhledu na 
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rozestavení soupeřů. Míč je v levé ruce před tělem ve vzdálenosti dosahu pravé ruky, 

asi v úrovni pasu hráče. Pravá ruka je připravena v zapažení. 

Průběh podání je takový, že přenesením váhy na přední nohu se současným 

úderem do míče šikmo zdola umístíme přeletem přes síť tento míč do pole soupeře. 

Úder do míče provádíme nataženou paží, která prochází podél těla. Prsty jsou volně 

rozevřené a vytvarované podle zakřivení míče. Odbíjecí plocha je tzv. „patka“ dlaně, 

což je spodní část ruky mezi dlaní a zápěstím. Dlaň pravé ruky směřuje při pohybu stále 

vzhůru a po kontaktu s míčem se nezastavuje, nýbrž pokračuje v přirozené dráze 

dokončení pohybu. Zápěstí a prsty musí být zpevněné, nikoliv však křečovitě. Je tomu 

tak proto, že silové dispozice mladých hráčů ještě nejsou dostatečně vyvinuté a úder 

dlaní, vzhledem k délce podání, by příliš namáhal jejich zápěstí. 

Při podání nelze vést úder do míče, dokud je míč držen. Před samotným úderem 

je nutné míč nadhodit asi 5 cm nad levou ruku. Vlastní pohyb paže je zahájen současně 

s nadhozením míče. Úder do míče je doprovázen přenášením hmotnosti těla na 

předsunutou nohu ve směru předpokládané dráhy letu míče. Takto synchronizovaný 

pohyb těla napomůže lepšímu vedení míče po zvolené dráze a přispěje k nižšímu přeletu 

nad sítí. Při provádění podání dbáme na to, aby trup zůstal předkloněn do dokončení 

podání. 

Po provedení podání se hráč musí co nejrychleji přesunout do hřiště a zaujmout 

v něm své postavení. To platí bez výjimky u každého typu podání. 

2.9.3  Odbití obouruč spodem 

Tento druh odbití se povoluje v pravidlech až pro modrý minivolejbal. K jeho 

nácviku ale může docházet i dříve, dle vyspělosti hráčů a hráček. Používá se pro herní 

činnost jednotlivce zvanou přihrávka především v situacích, kdy z důvodů udržení 

potřebné kontroly nad míčem není možné použít odbití prsty. Jedná se o případy, kdy je 

například míč příliš blízko, nebo přilétá příliš rychle apod. Nazývá se lidově „bagr“. 

Při postoji je nutné mít snížené těžiště a být stabilní a dynamický. Chodidla jsou 

v tomto případě více od sebe, než je tomu odbití obouruč vrchem. Kolena jsou pokrčena 

a tlačena vpřed a dovnitř. Tento postoj by měl hráči umožnit přesuny trupu do stran, 

aniž by ztratil rovnováhu. Tělo je nakloněné vpřed. Bez zachování předklonu je obtížné 

ztlumit prudké míče a zajistit přesnost odbití. Ruce jsou vytažené před tělo, paže jsou 

propnuté a tvoří odbíjecí plochu vtočením dovnitř. Ruce jsou spojené tak, že jedna ruka 
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je vložena do druhé, ale existují i jiné způsoby, které se v praxi využívají. Spojení paží 

provádí hráč až bezprostředně před vlastním odbitím. Odbíjecí plochu tvoří předloktí 

blíže k zápěstí. 

Odbití se provádí prakticky pomocí celého těla. Nohy a ruce vykonávají 

relativně stejně aktivní pohyb. Z pohledu biomechaniky a kinetiky je potřeba odbíjet 

míč nad aktuální úrovní kyčlí. Pro naplnění tohoto předpokladu je nutné výrazně pokrčit 

kolena a snížit polohu kyčlí. Pro optimalizaci techniky je třeba dbát také na to, aby byla 

společně se snižováním polohy kyčlí tlačena kolena vpřed a aby byl zachován sklon těla 

vpřed. Vzájemná poloha ramen a kyčlí by měla být taková, že svislá rovina ramen je 

předsunutá před kyčle.  

Pohyb paží je iniciován dotykem přilétajícího míče s předloktím. Zásadně je 

třeba vyvarovat se prudkých silových a švihových pohybů paží proti letu míče. Jeho 

zpracování je prováděno především nastavení odrazové plochy předloktí a směr odbití 

je dále určován kratším pohybem v oblasti kyčlí ve směru odbíjeného míče. Tento 

pohyb doprovází pohyb propnutých paží, který zajišťuje potřebnou výšku dráhy letu 

míče. Čím delší je kontakt paží s míčem, tím delší je možnost na něj působit a usměrnit 

ho co nejpřesněji k cíli. 

Pro nácvik optimální techniky odbíjení obouruč spodem je rozhodující práce 

nohou. Důležité je včas zaujmout správný postoj a nepodceňovat odbíjení i zdánlivě 

lehkých míčů. 

2.9.4  Vrchní podání 

V kategorii minivolejbalu se používá zejména vrchní podání s horní rotací. Toto 

podání se provádí, stejně tak jako podání spodem, z čelného postavení. Stejné je 

i postavení nohou (technika je popisovaná z pohledu praváka). Trup je mírně 

předkloněn. Levá ruka drží míč před tělem v úrovni ramen. Pravá ruka je při úderu 

shora přikládána na míč nad úrovní hlavy. Je tedy potřeba, aby tomuto nácviku 

předcházelo dlouhodobější posilování svalů pletence ramenního. Lze tak zabránit 

i zdravotním komplikacím. 

Svým pojetím a provedením může být tento druh podání dobrou průpravou pro 

smečařský úder. Mechanika pohybu horní poloviny těla a švihová práce paže věrně 

imitují smečařský úder. Je proto od trenérů velmi prozíravé, pokud tomuto podání 

věnují pečlivou pozornost a trpělivost při nácviku. Kvalita zvládnutí techniky podání 
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přinese kvalitně propracovaný pohybový stereotyp, který je velmi důležitý pro přenos 

do podobné nebo navazující dovednosti (smeč, podání ve výskoku). 

Podání probíhá od okamžiku nadhozu míče. Nadhoz se provádí tak, aby míč 

dopadl před levou nohu šikmo vpravo. Optimální výška nadhozu je kolem jednoho 

metru. V začátcích nácviku se používají obě ruce k nadhozu, později se přistupuje 

k nadhozu jednoruč, kdy je vyžadována práce zápěstí. V okamžiku nadhozu míče 

spočívá hmotnost těla převážně na zadní noze (u praváků je to noha pravá). Ta také 

dává impuls pro zahájení úderu do míče. 

Úder do míče je realizován za pomoci přesouvání hmotnosti těla vzhůru vpřed 

nad předsunutou nohu. Současně s tím hráč provádí švihové zatahování úderové paže 

(loket vzad). Vlastní kontakt s míčem při úderu probíhá v maximálním dosahu hráče asi 

15-20 cm před rovinou těla, které je diagonálně vytažené nad levou nohou. Úder 

do míče je směřován tak, aby patka dlaně zasáhla míč pod pomyslným středem 

ve směru úderu. V poslední fázi hráč dokončuje natažení paže v lokti a vše zakončuje 

zaklopením zápěstí. Případné nedokončení pohybu nebo pasivní zápěstí mohou vést 

k vyvolání zpětné rotace míče a tím i k prodloužení dráhy jeho letu. Míč se často v této 

situaci ocitá v zámezí. Po úderu se ruka nezastavuje a volně pokračuje po kruhové 

dráze. Tělo se snižuje do normálního postoje a pravá noha vykračuje k vyrovnání 

rovnováhy (Buchtel, 2005; Císař, 2005). 

2.10  Průpravné hry pro volejbal 

„Funkčnost průpravných her spočívá převážně v procvičování jednotlivých 

technických činností a secvičování komplexů herních dovedností pro potřeby vybrané 

sportovní hry. V průpravných hrách se již postupně vytvářejí podmínky pro optimální 

řešení jednoduchých herních situací spolu s rozvojem pohybových schopností 

a správným technickým provedením činnosti (Vlach, 1993).“ 

V nácviku a tréninku volejbalu zaujímají průpravné hry významné místo. Jejich 

zapojením do tréninku se rozvíjejí všechny pohybové schopnosti a herní (volejbalové) 

dovednosti, kterých hráči mohou v budoucnu využít v utkání. Průpravné hry můžeme 

realizovat v nejrůznějších podmínkách, které vyžadují především rychlé řešení 

neočekávaných herních situací. Tím vedou k neustálé aktivitě, k všestrannému 

i speciálnímu rozvoji pohybových struktur, k sebedůvěře i k úsilí o dosažení úspěchu. 
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Velký význam mají průpravní hry hlavně v tréninku mládeže, neboť dávají 

příležitost k soutěživosti a to i tehdy, když úroveň jejich dovedností ještě nedovoluje 

účast na skutečných volejbalových utkáních. V tréninkovém procesu u vyspělejších 

mládežnických kategorií a kategorií seniorů se naproti tomu stávají vhodným doplňkem 

a prostředkem k psychickému rozptýlení hráčů a hráček. Lze jimi samozřejmě zpestřit 

namáhavé a někdy i monotónní tvrdé tréninky. Průpravné hry jsou používané i v tělesné 

výchově na základních a středních školách a v zájmově rekreačních útvarech. 

Průpravné hry, které se používají ve volejbale, dělíme do tří skupin: 

1) Průpravné hry vzniklé úpravami pravidel volejbalu. 

2) Průpravné hry vzniklé sloučením pravidel volejbalu s pravidly malých 

pohybových her. 

3) Průpravné hry vzniklé propojením pravidel a obsahu volejbalu s jinou 

sportovní hrou (Buchtel, 2005). 

2.10.1  Průpravné hry vzniklé úpravami pravidel volejbalu 

a) Volejbal pětic a čtveřic – vzniká redukcí počtu hráčů. Pětice nebo čtveřice hráčů 

(hráček) hrají proti sobě na celém hřišti. Pravidla jsou stejná jako u normálního 

volejbalu. Vzniká zde více prostoru pro uplatnění se jednotlivých členů týmu při 

zachování klasických pravidel hry. 

b) Volejbal trojic – je varianta pro vyspělejší hráče. Může se hrát na celé či častěji 

na zmenšeném hřišti. Střední hráč obvykle zůstává u sítě, kde nahrává a také 

blokuje. Další dva hráči kryjí zbývající části hřiště. Příjem podání provádí buď 

dva, nebo v některých případech, i všichni tři hráči. Po přihrávce pak nabíhá 

k síti nahrát střední nebo pravý krajní hráč. 

c) Volejbal dvojic – má dvě základní podoby. Buď se hraje na celém hřišti 

s pravidly šestkového volejbalu, nebo na polovině hřiště podle tzv. deblových 

pravidel.  

Hra na celém hřišti je způsob hry velmi náročný vzhledem k velkému 

prostoru, který musí jeden hráč obsáhnout. Většinou se nevyužívá blokování 

jako herní činnost jednotlivce, pouze v případě, že nahrávka soupeře směřuje 

těsně na síť. Zpravidla se hraje tak, že se obě dvojice navzájem dohodnou, že se 

nesmí používat ulití, při kterém míč dopadá do útočného pásma. Někdy se 
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využívají jen pomalejší, spodní podání. Tato hra procvičuje zejména podání, 

přihrávku a útočný úder po nahrávce z pole. 

Tzv. český debl je volejbal dvojic, který má v naší republice velkou tradici. 

Má také svá specifická pravidla. V prvé řadě je povoleno jakékoli překračování 

středové čáry (většinou nebývá ani vyznačena) a přesahování přes síť při bloku 

i při smeči. Druhou zvláštností je možnost tažení míče při smečování. Míč však 

smí být tažen pouze jedním směrem jednolitým pohybem paže a zápěstí. Set se 

hraje na ztráty do deseti bodů s rozdílem dvou bodů, maximálně však 

do dvanácti bodů. 

d) Volejbal jeden proti jednomu – se hraje většinou na zmenšeném hřišti 

s upravenými pravidly. Hráč smí odbít míč třikrát po sobě. Znamená to, že si 

může přihrát, nahrát i zasmečovat. Dále je tu varianta, že povolíme hráči jen 

jedno odbití, které musí směřovat přes síť. Ještě více herní podmínky ztížíme, 

když určíme jen jeden povolený způsob odbití. Potom bude použití jiného odbití 

chybou. 

e) Volejbal na zkráceném hřišti – klade nejvyšší nároky na smečaře, kteří musí 

umísťovat údery blíže za síť. Délka hřiště se většinou zkracuje na šest metrů. 

Mohou proti sobě nastoupit týmy o dvou, třech nebo čtyřech hráčích. Tato 

varianta dále umožňuje udržení míče déle ve hře, jelikož jednotliví hráči 

vykrývají menší část hřiště. 

f) Volejbal do zadní poloviny hřiště – v této průpravné hře je útočná zóna 

považována za zámezí (aut). Platí při ní klasická pravidla volejbalu. Je možné 

při ní procvičovat vybírání míče, přihrávku a útočný úder do vzdálenějších míst 

od sítě. Tímto způsobem lze také realizovat hru dvoučlenných týmů na celém 

hřišti. 

g) Volejbal s pravidelným střídáním – je průpravná hra, kdy každé zúčastněné 

družstvo má sedm až devět hráčů. Vždy pouze šest hráčů každého družstva hraje 

a zbývající členové jsou připraveni mimo hřiště u postranní čáry. V utkání se 

střídá následovně: hráč, který by měl jít na podání, odchází na lavičku. Místo 

něho nastupuje na podání hráč, který nehrál. Dále je každý hráč, který udělal 

chybu, vystřídán příslušným náhradníkem. Ve sporných momentech určuje 

chybujícího hráče trenér. Dojde-li k chybě společné, mohou střídat dva, 
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popřípadě i tři hráči najednou. U této průpravné hry se značně mění postavení 

jednotlivých hráčů v rámci celé šestky. Proto je vhodná i pro družstva 

začátečníků a hráčů nižší výkonnostní úrovně, kde se neklade důraz na 

specializaci herních funkcí. V případech střídání hráčů za jejich prohřešky lze 

také spatřovat prvky výchovy k zodpovědnosti za kolektivní výkon. Avšak 

takové druhy střídání by nikdy neměly být doprovázeny hrozbou, nýbrž 

vysvětlením a radou v pozitivním smyslu. 

2.10.2  Průpravné hry vznikající slučováním pravidel volejbalu a malých 

pohybových her 

a) Na prostředního – dva hráči v určené vzdálenosti od sebe odbíjí míč obouruč 

vrchem. Mají dovoleno používat jedno až tři odbití nad sebe. Třetí hráč se 

pohybuje mezi nimi a snaží se míč tečovat, nejlépe chytit. Když se mu to podaří, 

vystřídá hráče, který odbíjel jako poslední. 

b) Honba za míčem v kruhu – při této hře je určený počet hráčů rozmístěn po 

obvodu kruhu čelem dovnitř. Tito hráči odbíjejí míč obouruč spodem nebo 

vrchem v libovolném pořadí. Je však zakázáno přihrávat po obvodu kruhu. 

Jeden hráč se pohybuje uvnitř kruhu a snaží míč tečovat nebo ho chytit. Podaří-li 

se mu to, vystřídá hráče, který odbil míč jako poslední. Ztížit tuto hru lze 

přidáním druhého míče a druhého hráče dovnitř kruhu. 

c) Přihrávaná v šesti polích – pro tuto hru se využívá hřiště na volejbal bez sítě, 

které je rozděleno podélnou čarou a dvěma čarami příčnými na šest 

pravidelných polí. V každém poli je jeden hráč ze dvou soupeřících družstev. 

Hráči jednoho družstva se postupně snaží odbíjet míč spoluhráčům do jiných 

polí a tak získávat body. Naopak soupeři se jim v tom snaží zabránit a míč získat 

a odbíjet na své spoluhráče a získávat body. Nesmí se používat hrubé násilí 

a míč nesmí být chycen. Hru lze ztížit určením pořadí, ve kterém musí být 

odbíjení prováděno. Hra začíná vhozením míče do pole, které je určeno jako 

první. 

d) Zaháněná odbíjená – k této hře je potřeba zajistit větší hřiště, než je volejbalové. 

Nastoupí v ní proti sobě dvě družstva v řadách proti sobě, a to tak, že uprostřed 

je dělí středová čára. Hráči obou družstev jsou očíslováni a postupně odbíjejí 

míč po vlastním nadhozu. Průpravnou hru zahajuje první hráč z vybraného 
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družstva a snaží se odbít míč způsobem určeným trenérem co nejdál na 

soupeřovu polovinu hřiště. Totéž provádí příslušný hráč družstva soupeře 

z místa dopadu. Hraje se tak dlouho, až se jednomu družstvu podaří míč dopravit 

přes zadní čáru soupeřova pole. 

e) Odbíjená o závod – hráči jsou rozděleni do dvou družstev a každé z nich je 

rozprostřeno na jedné straně tělocvičny. Tělocvična je předělena volejbalovou 

sítí. Na začátku hry je na každé polovině na zemi určitý stejný počet míčů. Na 

povel trenéra smí hráči míče sbírat a odbíjet jej po vlastním nadhozu přes síť na 

druhou stranu. Cílem hry je snaha o to, aby po písknutí trenéra zůstalo na vlastní 

straně méně míčů než na straně soupeře. Hráči mohou míč chytat (nebo odbíjet) 

rovnou ze vzduchu. Trenér musí důsledně dohlížet na dodržování pravidel hry 

a na to, aby po zapískání byla skutečně ukončena veškerá činnost hráčů. 

f) Boj o míč – stojí proti sobě dvě družstva. Úkolem jednoho družstva je přihrávat 

si míč zadaným způsobem odbíjením tak, aby si vyměnili co nejvíce přihrávek. 

Snahou soupeřů je získat míč. Pokud se to podaří, role družstev se mění. Hráči 

můžou odbíjet i několikrát nad sebe, a to i v pohybu. Jako bod se však počítá 

pouze výměna míče mezi dvěma spoluhráči. Vítězí družstvo, které dosáhne 

v daném časovém úseku většího počtu bodů. Při hře nejsou povoleny fyzické 

kontakty mezi protihráči. V případě pádu míče na zem pokračuje družstvo, které 

nemělo míč v držení. Těžší variantou je přihrávání míče dle určeného pořadí 

v družstvu. 

g) Vstřícná přihrávaná ve dvojici – dvojice zahajuje odbíjení proti sobě po vlastním 

nadhozu ze zadané vzdálenosti. Po chycení míče ustupuje tento hráč o jeden 

krok vzad. Následuje opět odbití po vlastním nadhozu. Takto se postupuje tak 

dlouho, dokud jeden z dvojice míč nechytí (pustí). Při chytání míče se může hráč 

pohybovat jen do stran či dozadu. Pohybovat se vpřed je zakázáno. Dvojice 

soutěží proti ostatním dvojicím o co největší vzdálenost, kterou tímto způsobem 

dosáhnou. První místa se bodují a hra se opakuje. 

h) Soutěž v odbíjení – po družstvech si hráči v kruhu odbíjejí míč, libovolným 

nebo zadaným způsobem, přes kruh, nebo po jeho odvodu. Boduje se to 

družstvo, které vydrží nejdéle odbíjet, nebo které dosáhne nejvyššího počtu 
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přihrávek bez zkažení. Tato průpravná hra je vhodná pro začátečníky a mírně 

pokročilé. 

i) Odbíjení nad sebe – tato průpravná hra má dvě možné varianty. První varianta je 

prováděna v kruhu. Hráči se po jeho obvodu rozpočítají první až poslední. 

Na povel trenéra vběhne s míčem do kruhu hráč s číslem jedna, po vlastním 

nadhozu ho odbije vysoko nad sebe. Běží rychle zpět, předá štafetu hráči číslo 

dva, který se snaží po vběhnutí do kruhu míč opět vysoko odbít. Situace se 

opakuje. Poslední hráč míč odbije a chytí. Vítězí družstvo, jehož hráči se 

nejdříve vystřídají v odbíjení uvnitř kruhu. Na stejném principu je založena 

druhá varianta, která se provádí v zástupu. První hráč se v tomto případě po 

odbití přesouvá na konec zástupu. 

2.10.3  Průpravné hry vzniklé propojením pravidel a obsahu volejbalu s jinou 

sportovní hrou 

a) Přehazovaná – je velmi užitečnou průpravnou hrou především pro začátečníky 

ale i hráče pokročilé výkonnostní úrovně. Upravují se v ní možnosti zpracování 

míče, což vytváří chtěný předpoklad k delšímu udržení míče ve hře, a tím 

i k pochopení vlastní podstaty volejbalu. Hraje se většinou na hřišti 

s normálními rozměry, lze však připustit i hřiště s menšími rozměry, podle 

vyspělosti hráčů. Rovněž tak lze upravovat i výšku sítě. 

b) Tenis odbíjením jednoruč – na volejbalovém hřišti odbíjíme přes síť pouze 

jednoruč (dlaní ruky s prsty obepínajícími míč). Je dovolen jeden dopad na zem 

(princip tenisu nebo nohejbalu), ale lze hrát míč i hned ze vzduchu (tzv. 

„z voleje“). Výšku sítě a rozměry hřiště lze přizpůsobit technické úrovni hráčů. 

c) Volejbal do koše – dvě družstva hrají proti sobě na hřišti na basketbal. Hráči si 

mohou přihrávat a střílet na koš pouze odbitím míče dle pravidel volejbalu. 

Každý hráč má možnost odbít míč opakovaně nad sebe. V této hře se však musí 

respektovat jedno pravidlo basketbalu – a to pravidlo o osobních chybách 

(faulech). Fyzické kontakty mezi hráči jsou zakázané. Lze využívat i upravená 

pravidla minibasketbalu, která spočívají v bodování košů (zásah desky = 1 bod, 

zásah obroučky = 2 body, koš = 3 body). Ve starší literatuře (Klonfar, Malý, 

1960) je tato hra nazvaná slangově „volejbanda“. 
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d) Volejbal do branky – proti sobě stojí družstva o šesti až osmi hráčích na 

házenkářském, či jiném hřišti. Snaží se pouze odbíjením dopravit míč do branky. 

Brankář může míč chytat i odbíjet, po chycení však musí míč přihrát 

spoluhráčům pouze odbitím po vlastním nadhozu. Vyloučeny jsou hrubé 

zákroky vůči soupeřům. 

e) Volejbal o zeď – hrací plochou je obdélník o délce pět až šest metrů a o šířce tři 

metry. Tyto rozměry jsou vyznačeny na zemi před stěnou, na níž je rovněž 

vyznačen prostor pro odrážení míčů. Spodní čára je ve výšce asi jeden metr 

vodorovně se zemí, postranní čáry jsou vedeny souhlasně k šířce hřiště na zemi 

a vrchní čára je podle možnosti co nejvýše. Dva soupeři se postaví za koncovou 

čáru hřiště na zemi. Jeden z nich podává tak, aby se míč odrazit od stěny ve 

vymezeném prostoru a spadl do vymezeného prostoru na zemi. Druhý hráč se 

snaží odbít tak, aby se míč odrážel stejným způsobem. Lze hrát i „z voleje“. 

Body se počítají dle pravidel volejbalu (Buchtel, 2005). 

2.11  Volejbalová přípravka 

Pro vrcholový volejbal je nutné vytvoření optimálního systému tréninku 

mládeže, který by vedl k výchově všestranně rozvinutých hráčů dosahujících 

vrcholných výkonů v dospělých kategoriích. Součástí tohoto systému je i výběr talentů 

pro volejbal. Prvotním a prakticky nejdůležitějším krokem v tomto výběru je nábor do 

volejbalových přípravek. Když se podaří přivést k výběrovému řízení větší počet 

mladých zájemců, je možné po založení přípravky trénovat jen s těmi dětmi, které mají 

větší předpoklady stát se vrcholovými volejbalisty. 

Otázkou však stále zůstává, v jakém věku nábor provádět. Většina tréninkových 

středisek a část sportovních oddílů s ním začíná ve třetí nebo čtvrté třídě, avšak často se 

naráží právě na problém, že chlapci i děvčata již v tomto věku aktivně věnují svůj volný 

čas jinému sportu. Řada sportovních odvětví sahá po mladých sportovcích stále nižšího 

věku a volejbalisti přicházejí většinou již do vyloveného rybníka. Je proto nutné zvážit 

myšlenku začínat pracovat s dětmi ve volejbale dříve (Buchtel, Ejem, Vorálek, 2011). 

2.11.1  Tělesná příprava 

Tělesná příprava, nebo také fyzická příprava, je složka sportovní přípravy, která 

se zabývá rozvojem pohybových schopností. Rozlišuje se podle úkolů, které má plnit, 

na všeobecnou a speciální.  



40 

Všeobecně je známo, že speciální pohybové schopnosti jsou spjaty se 

speciálními pohybovými dovednostmi (s technikou). Tyto dovednosti lze rozvíjet jen na 

všestranném základě. Poměr mezi těmito dvěma typy tělesné přípravy se mění ve 

vztahu k zaměření a úkolům jednotlivých etap sportovní přípravy (ČÚV ČSTV, 1978). 

Úkolem všeobecné tělesné přípravy je dosáhnout určitého rozvoje všech 

pohybových schopností, jako předpokladu pro růst sportovní výkonnosti a celkový 

harmonický rozvoj mladého sportovce. Pro tyto účely lze využít všeobecně rozvíjející 

tělesná cvičení počínaje gymnastikou, atletikou, plaváním a konče cyklistikou, 

lyžováním a samozřejmě i jiné sportovní hry. 

Úkolem speciální tělesné přípravy je další rozvoj pohybových schopností, které 

jsou shodné s požadavky, které klade na hráče výkon v utkání. Veškerá tělesná cvičení 

je potřeba co nejvíce přiblížit samotné hře. To se týká jak struktury pohybu, tak i 

dynamiky vynaloženého úsilí. Poměr mezi všeobecnou a speciální tělesnou přípravou je 

proměnlivý, mění se většinou s ohledem na věk, výkonnost, období a individuální 

zvláštnosti. Ve sportovní volejbalové přípravce má významné postavení hlavně tělesná 

příprava všeobecná. 

2.11.2  Technicko – taktická příprava 

Ve sportovní přípravě spolu technika a taktika úzce souvisí. Dominantní místo 

ve vzájemném vztahu má však technika. Bez určité úrovně technické vyspělosti 

jednotlivých hráčů a hráček není možné realizovat taktické úkoly celého družstva. 

Tato příprava je zaměřena na nacvičování a zdokonalování herních činností 

jednotlivce, osvojování nových pohybových dovedností a v pozdějších letech na 

seznamování se s herními kombinacemi a systémy. Jejím primárním úkolem je ve 

volejbalové přípravce nácvik základních způsobů odbíjení míče. Tento úkol se plní 

prostřednictvím speciálních průpravných a herních cvičení a průpravných her.  

Při nácviku je třeba dodržovat základní zásady, ze kterých je možné jmenovat 

alespoň jednu, a to zásadu postupnosti. Znamená to nepřecházet k náročnějšímu cvičení 

dříve, než hráč kvalitně zvládne jednodušší pohybovou dovednost (Sobotka, Mužík, 

1987; Tobolka, 1979). 

Jednotlivé kroky ve zlepšování techniky mohou být identifikovány jako: 

• obeznámení se s pohybem, 
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• učení mechaniky pohybu, 

• rozvoj taktické inteligence, 

• zařazování hráče/dovednosti do systémů hry, 

• ověřování účinnosti hráče a jeho dovedností skrze soutěž. 

Proces rozvoje hráče je směřován ke správnému a vhodnému využití jeho 

dovedností v samotné soutěži. Technická vyspělost hráče je těsně spjata s rozvojem jeho 

psychických kvalit. Technický a taktický rozvoj musí být uvažován jako jeden subjekt 

(Cardinal, 1986). 

2.11.3  Psychologická příprava 

Tato část přípravy znamená souhrn principů, metod a prostředků, spojených se 

všemi ostatními složkami sportovní přípravy. Je zaměřena především na vytvoření 

optimálních psychických předpokladů, na nichž bezprostředně závisí realizace každého 

sportovního výkonu. Z toho vychází i celkové formování osobnosti sportovce vedle 

požadavku sportovní specializace i ve smyslu čistě výchovném. 

Ve volejbalové přípravce jde především o dlouhodobou a perspektivní přípravu, 

která tvoří nedílnou součást každé tréninkové jednotky. Úkolem je zvyšování úrovně 

celkové odolnosti jedince, pěstování soutěživosti, psychická a morálně volní příprava. 

Psychologická příprava ve sportovní přípravě mladých hráčů a hráček taktéž souvisí 

s výchovným působením trenéra, který by měl u cvičenců pěstovat cílevědomost, vůli, 

houževnatost, vytrvalost, odvahu, sebeovládání a pocit odpovědnosti ke kolektivu i 

k sobě samému. 

„Spontánní zájem dětí o pohybovou aktivitu usměrňujeme vytvářením kladných 

postojů cvičenců k řízené sportovní přípravě. Při hrách a soutěživých činnostech učíme 

děti tomu, aby projevovaly kladné postoje ke spoluhráčům i ke kolektivu soupeře při 

vítězství i prohře. Předpoklady k tomu vytváříme dodržováním stanovených pravidel, 

promyšlenou organizací práce, srozumitelným výkladem a spravedlivým hodnocením 

výsledků. Nezanedbatelným je i systematické vedení dětí k pravidelné a včasné docházce 

(Sobotka, Mužík, 1987).“ 

Stejně tak jako tělesná příprava, dělí se psychologická příprava na všeobecnou 

a speciální. Všeobecná zahrnuje přípravu ideovou, která rozvíjí rozumovou a názorovou 

zaměřenost technicky a takticky vyspělého hráče. Dále přípravu morální, jež usiluje 
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o rozumově a citově motivovanou společenskou zaměřenost hráče a nakonec přípravu 

volní, která rozvíjí schopnosti hráčů překonávat různé vnější i vnitřní překážky na cestě 

k danému cíli. Proti tomu speciální psychologická příprava je zaměřena na vyladění 

optimální sportovní formy a dosažení bezprostřední připravenosti všech hráčů družstva 

na určité utkání, turnaj či soutěž (Buchtel, Ejem, 1981). 

2.11.4  Teoretická příprava 

V teoretické přípravě se usiluje především o to, aby se hráči stali aktivními 

účastníky své sportovní přípravy. Pochopí-li všeobecné zákonitosti a získají-li základní 

vědomosti z oblasti fyziologie, anatomie a psychologie tělesné výchovy, vystihnou 

podstatněji a snadněji úmysly trenéra. 

V přípravce se děti seznamují se základními aspekty, jako je režim dne 

sportovce, s pravidly správné životosprávy i s osobní hygienou. Zároveň jsou jim 

zdůrazněny všechny zásady úrazové prevence. 

Děti se učí již v těchto raných etapách tréninku pravidla volejbalu, resp. 

minivolejbalu. Osvojují si základy taktiky a někdy je trenéři seznamují s tréninkovými 

plány, které jsou vlastně základem teoretické přípravy. Samozřejmě musí být formy 

a metody této přípravy přiměřené věkové a výkonnostní úrovni hráčů. Výchovný efekt 

mohou přinášet i besedy s vrcholovými sportovci, které mohou být zařazeny do 

programu výcvikového tábora, zpravidla o letních prázdninách (Sobotka, Mužík, 1987). 

2.12  Vybrané míčové hry a cvičení s míčem pro volejbalovou 

přípravku 

2.12.1  Míčové hry 

1) Na babu - honič předává „babu“ tím, že se míčem dotkne honěného. Po 

doteku mu míč předá a chycený se stává honičem. 

2) Štvanec - honič honí vždy jen toho, kdo má míč v ruce. Ostatní hráči se 

volně pohybují a předávají si libovolně míč. Když se honiči podaří dotknout 

hráče s míčem, vymění si své úlohy. 

3) Záchranář - honěný může být zachráněn tak, že mu přihraje míč některý ze 

spoluhráčů. 
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4) Lovci - dvojice honičů si přihrává míč a honí tím ostatní tak, že honěné chytí 

pouze dotekem míče. Honiči se však smějí pohybovat pouze bez míče a po 

chycení přihraného míče musí stát. Chycený rozšiřuje skupinku chytajících 

hráčů. 

5) Míčová válka – na každé polovině hřiště je jedno družstvo a má u sebe 

polovinu míčů. Na znamení trenéra hází míče přes síť do soupeřova pole. 

Vítězí družstvo, které má po zakončujícím znamení trenéra na své polovině 

méně míčů. Míče, které projdou pod sítí, se mění na trestné body pro 

družstvo, ze kterého hráč míč hodil. 

6) Myslivecká – dva hráči si vzájemně přihrávají míč a snaží se zasáhnout 

ostatní hráče. Ti jsou volně rozptýleni po hřišti. Zasažení hráči se ihned 

stávají pomocníky myslivců. S míčem se nesmí běhat a chodit, vybíjet smí 

pouze ten myslivec, který má nabito (tzn. který chytil míč od spoluhráče). 

Když myslivec někoho zasáhne, úlohy se vymění. 

7) Na jelena – všichni hráči stojí v kruhu a libovolně si přihrávají míč. Jejich 

snahou je zasáhnout hráče uvnitř kruhu, který uhýbá. Zásah středního hráče 

platí jen tehdy, když se míč dotkne jeho nohou. Je dovolené míč odrážet 

rukama. Kdo při chytání míč upustí nebo vybije hráče uprostřed, vymění se 

s ním. 

8) Na zajatce – na každé polovině hřiště je jedno družstvo, které do soupeřova 

pole vyšle jednoho zajatce. Ten má za úkol chytit míč přihraný od 

spoluhráčů z druhé strany sítě. Pokud se mu to podaří, přidává se k němu 

hráč, který míč hodil. Druhé družstvo se tomu snaží zabránit a snaží se míč 

chytit a přihrát jej zase svému hráči na druhé straně v poli. Vítězí tým, který 

má v určeném čase více hráčů v soupeřově poli (Tobolka, 1987). 

9) Dobrá muška – podél stěny tělocvičny, která je vhodná k odrážení míče, 

budou ve zvoleném území probíhat postupně všichni hráči. Jeden stojí asi 

šest metrů kolmo od stěny a je „střelcem“. Střelec se snaží strefit do 

pohyblivého „terče“. Zásah vynáší střelci bod. O střelecké štěstí se pokouší 

všichni hráči a na konci hry se vyhodnotí nejlepší střelec. 
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10) Vyvolávání čísel – hráči stojí po obvodu kruhu a mají rozdaná čísla. Jeden 

hráč je uprostřed a má míč. Začíná hru tím, že vyhodí míč do výšky 

a zároveň zavolá některé číslo. Dané číslo musí vyběhnout a chytit míč 

dříve, než spadne na zem. Hra se opakuje tak dlouho, aby se všichni hráči 

alespoň třikrát prostřídali (Kašík, 1971). 

2.12.2  Cvičení s míčem 

1) Každý hráč má svůj vlastní míč a kolem sebe si vytvoří dostatečně velký 

prostor na provádění cvičení. Po vyhození míče do výšky provádí zadaná 

cvičení. Po splnění tohoto cvičení chytá míč po jednom dopadu na zem. 

Technicky vyspělejší hráči mohou odbíjet do výšky po vlastním nadhozu 

a chytají míč, ještě než dopadne na zem. Příklady cvičení: dřep, sed, leh, 

vzpor ležmo, kotoul vpřed, kotoul vzad, obraty aj. 

2) Hráči stojí na útočné čáře ve vzdálenosti 2-3 metry od sebe. Každý hráč má 

opět svůj míč. Úkolem je odbít míč po vlastním nadhozu do výšky nad sebe 

a okamžitě se přesouvá poskoky stranou ke středové čáře. Poté vyráží zpět na 

útočnou čáru, kde chytá míč ještě před dopadem na zem. 

3) Hráči sedí na útočné čáře a každý má svůj míč. Na povel si nadhazují míč 

a odbíjejí jej co nejvyšším obloukem přes síť (síť pro tyto účely snížíme). 

Okamžitě po odbití míče vstávají a vyráží vpřed snažíc se míč chytit buď po 

jednom dopadu, nebo ze vzduchu (Ejem, 1988). 

4) Hráči běží kolem kruhu míčů, na znamení (tlesknutí, písknutí aj.) sbírají 

nejbližší míč. Míčů je o jeden méně než hráčů. Ten, který je bez míče, má 

trestný bod. 

5) Dvojice hráčů stojí proti sobě. První hráč odbíjí nad sebe (či si míč vyhazuje 

nad sebe a chytá do volejbalového košíčku). Na znamení druhého hráče (př. 

zvedne ruku, provede sed a vztyk) mu přihraje a sám dává dle libosti 

druhému signál. 

6) Hráči si přihrávají bagrem ve dvojicích, na zvolání spoluhráče „aut“, musí 

nechat míč dopadnout na zem (Valášek, 1988).  
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3.  Výzkumná část 

3.1  Cíle a úkoly diplomové práce 

Tato diplomová práce si klade za cíl shrnout možné přístupy vedení tréninku dětí 

a mládeže k volejbalu a vybrat nebo vytipovat takové přístupy a cvičení, která se zdají 

být optimální vzhledem k současným problémům a potřebám volejbalu na základní, 

výkonnostní a vrcholové úrovni. 

Práce není zaměřená na obecná cvičení rozvíjející pohybový projev mládeže, ale 

hlavně na speciální cvičení související s pohybem „volejbalovým“. K tomuto cíli je 

možné využívat v tréninku jak odlehčené volejbalové míče, tak i míče typu overbal. 

Objeví se zde také zásobník několika cvičení, který bude možno aplikovat na děti od 

šesti do deseti let. 

Předpokladem je, že pokud je dítě vystaveno působení specifických cvičení a her 

pro volejbal, budou volejbalové dovednosti osvojovány rychleji v porovnání se stejně 

starým vrstevníkem vedeným způsobem přirozeného rozvoje (tedy bez působení 

speciálních volejbalových podnětů). 

Větší mírou se bude diplomová práce dále zabývat již zmíněnými odlehčenými 

míči jako jedněmi z klíčových pomůcek v začátcích volejbalu. Cílem bude popis 

způsobu jejich zařazení do tréninku nebo výuky volejbalu u dětí. Je potřeba, aby se jich 

užívalo při jakékoliv možné příležitosti, kdy lze cvičení provádět s odlehčeným míčem 

jako s prostředkem na ztížení podmínek cvičení či jeho zpestření. 

Úkolem je podrobně popsat některá cvičení pro mládež ve věku 6-10 let 

s pomůckami i bez pomůcek. Dále realizovat pozorování vlivu vedení tréninku dětí za 

pomoci specifických volejbalových podnětů a porovnat tyto výsledky s jinou skupinou 

dětí, kde trenér nepoužívá prostředků pro rozvoj speciálních volejbalových dovedností. 

Na závěr proběhne vyhodnocení a vyvodí se příslušné závěry. 

3.2  Stanovené hypotézy 

1. Zlepšení v testech pohybových schopností bude procentuálně vyšší 

u sledovaného souboru A než u souboru B a C. 

2. Zlepšení v provádění jednotlivých volejbalových dovedností bude vyšší 

u sledovaného souboru C než u souborů A a B. Zároveň bude vyšší u souboru B 

než A. 
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3.3  Metodika 

3.3.1  Popis sledovaných souborů 

Popis sledovaného souboru A 

Místo: tělocvična FZŠ O. Chlupa, Fingerova 2186, 158 00 Praha 13, Česká 

republika 

Datum: 16. listopadu 2011, 27. ledna 2012, 29. března 2012  

Sledované družstvo: přípravka PVK Olymp Praha 

Trenér: Magdaléna Choutková (trenérka 3. třídy) 

 Přípravku volejbalu navštěvují pouze děvčata z 1.-3. třídy základní školy. Tomu 

odpovídá věkové rozmezí 6-8 let. Tréninky probíhají dvakrát týdně jednu hodinu. 

Hráčky, které navštěvují přípravku druhým rokem, jsou nepravidelně zapojovány do 

turnajů barevného minivolejbalu. V tréninkovém procesu se používají jak odlehčené 

míče, tak overbaly. Důraz je kladen na rozvoj pohybových schopností dětí. 

Popis sledovaného souboru B  

Místo: tělocvična TJ Tatran Střešovice, Sibeliova 368, 162 00  Praha 6, Česká 

republika 

Datum: 4. listopadu 2011, 27. ledna 2012, 13. dubna 2012 

Sledované družstvo: přípravka TJ Tatran Střešovice 

Trenér: Jana Hromádková 

 Přípravku volejbalu navštěvují pouze děvčata z 3.-5. třídy základní školy. Tomu 

odpovídá věkové rozmezí 8-10 let. Tréninky probíhají třikrát týdně hodinu a půl. 

Hráčky jsou do turnajů barevného minivolejbalu zapojovány podle aktuální výkonnosti, 

vždy dle nominace trenéra. V tréninkovém procesu se nevyužívá speciálních pomůcek, 

trenéři mají k dispozici normální volejbalové míče. Důraz je kladen na rozvoj 

volejbalových dovedností, ale i pohybových schopností. 

Popis sledovaného souboru C 

Místo: tělocvična  FZŠ Brdičkova, Brdičkova 1878, 155 00 Praha 5 – Lužiny,  

Česká republika 

Datum: 11. listopadu 2011, 27. ledna 2012, 18. dubna 2012 
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Sledované družstvo: 5. třída ZŠ 

Trenér: Eva Drašerová (trenérka 2. třídy) 

 Hodiny tělesné výchovy probíhají jednou týdně hodinu a půl. Věk sledovaných 

dětí je průměrně 10 let. Vybraní jedinci absolvují navíc tréninky volejbalové přípravky. 

Ti se účastní pravidelně turnajů barevného minivolejbalu. Trénink je více než 

v předchozích skupinách zaměřen na rozvoj volejbalových dovedností. Složka rozvoje 

pohybových schopností však není opomíjena. 

3.3.2  Použité metody 

Ve výzkumu bylo použito testové baterie s počtem šesti testů. Tři byly zaměřeny 

na měření pohybových schopností a tři na sledování volejbalových dovedností. Testy 

pohybových schopností byly následující: 

1) Skok z místa – tento test sleduje výbušnost dolních končetin. Měření se 

provádí celkem třikrát a nejlepší pokus se zapisuje s přesností na jeden 

centimetr. Pomůckou je měřící pásmo, které je pomocí izolepy upevněno na 

parkety v tělocvičně. Místo dopadu je zajištěno pomocí dřevěné tyče 

položené kolmo na pásmo. 

Popis testu: Z mírného stoje rozkročného, kdy jsou chodidla umístěna 

rovnoběžně, provádí testovaný jedinec podřep a mírný předklon. Zároveň se 

zapažením ještě více pokrčí kolena a odrazem snožmo a předpažením skočí 

co nejdále. Přípravné pohyby paží a trupu jsou povoleny. Není povolen 

přešlap. 

2) Člunkový běh – tento test sleduje rychlost. Měření se provádí dvakrát a lepší 

pokus se zapisuje s přesností na desetinu sekundy. Pomůckou jsou dvě mety 

vzdálené deset metrů od sebe, měřící pásmo a stopky. 

Popis testu: Testovaný jedinec je připraven u první mety, které se dotýká 

jednou rukou. Na startovní povel vybíhá k druhé metě, které se dotýká 

a vrací se zpět. Tento cyklus opakuje ještě jednou. Stopky trenér zastavuje 

v momentě, kdy se testovaný jedinec dotkne opět první mety. 

3) Dosah ze sedu – test sledující flexibilitu. Měření se vykonává dvakrát. Lepší 

pokus se zapisuje na přesnost jeden centimetr. Pomůckou je měřící pásmo 

a lepicí páska, díky které je pásmo umístěné na lavičce. Při měření bylo 
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využito standardních rozměrů laviček do tělocvičny, kdy boční přesah 

svrchní desky lavičky od její stojny odpovídá vzdálenosti 40cm. Pokud 

testovaný jedinec dosáhl výsledku např. 41cm, výsledný přesah byl 1cm. 

Testovaný jedinec přesáhl své natažené nohy o jeden centimetr. 

Popis testu: Testovaný jedinec usedne na zem před lavičku nadél. Zapře 

plosky nohou o stojnu lavičky, kolena nesmí pokrčit a snaží se o dosah co 

nejdále na lavičce. Předpokladem k započítání pokusu je výdrž tří vteřin 

v dosažené poloze. Nesmí se hmitat. Pokud se dotkne jednou rukou déle 

a druhou rukou blíže, do výsledku se započítá průměr těchto dvou délek. 

Dále byly využity, již dříve zmíněné, testy volejbalových dovedností. Předem 

byly sestaveny škály na posuzování jednotlivých položek, aby byly výsledky co nejvíce 

objektivní. 

4)  Odbití obouruč vrchem 

Popis testu: Testovaný jedinec stojí na vzdálenost čtyři až pěti metrů od 

trenéra, který obouruč spodem nadhazuje míč. Síť mezi nimi není 

podmínkou, ale lze ji využít. Každý testovaný hráč má pět pokusů. Byly 

sledovány následující položky, za které byly udělovány body: 

• střehové postavení – nohy rozkročené na šíři ramen, možné mít jednu 

nohu více vpředu oproti druhé o půl stopy; 

• umístění paží nad čelem – mírně pokrčené paže, lokty dále od sebe; 

• práce rukou při odbití – volejbalový košíček, palce proti sobě a práce 

zápěstí při kontaktu s míčem lehce vzad; 

• práce nohou před odbitím (pohyb pod míč) – pohyb koordinovaný 

a cílený; 

• celková souhra pohybů při odbití – celkový vzhled a porovnání 

s modelovým provedením podle „učebnic“. 

Za každou položku mohl získat testovaný hráč jeden bod. Maximální počet 

bodů je pět, tj. nejlepší možný výkon. Minimální počet je nula, tj. nejhorší 

možný výkon. 
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5) Odbití obouruč spodem 

Popis testu: Testovaný jedinec stojí na vzdálenost čtyř až pěti metrů od 

trenéra, který obouruč spodem nadhazuje míč. Síť mezi nimi není 

podmínkou, ale je možné ji využít. Každý testovaný hráč má pět pokusů. 

Sledovány byly následující položky, za které se přičítaly body: 

• střehové postavení – nohy rozkročené na šíři ramen, možné mít jednu 

nohu více vpředu oproti druhé o půl stopy; 

• práce nohou před odbitím (pohyb pod míč) – koordinovaný a přesný 

pohyb, snížené těžiště; 

• spojení rukou a vytažení z ramen – ne křečovité, vytvoření platformy; 

• práce nohou při odbití, odhad dopadu míče a odehrání míče 

s pravidelným odskokem; 

• celková souhra pohybů při odbití – celkový vzhled a porovnání 

s modelovým provedením podle „učebnic“. 

6) Podání 

Popis testu: Testovaný hráč provádí spodní podání na rozměrech hřiště pro 

barevný minivolejbal. Má pět pokusů. Za každé podání, které přeletí síť 

a spadne do hřiště soupeře, získává hráč jeden bod (toto podání musí zároveň 

odpovídat pravidlům minivolejbalu o podání). Nejvyšší možný počet bodů je 

pět, což odpovídá nejlepšímu výkonu. Naopak počet nula znamená nejhorší 

možný výkon. U dětí ve věku 6-8 let, kdy je povolené podle pravidel 

barevného minivolejbalu podání hodem jednoruč, se posuzuje právě tento 

hod. 

3.3.3  Sběr dat  

Měření bylo realizováno na tréninkách jednotlivých zkoumaných skupin a to 

celkem třikrát. Do výsledků jsou zahrnuti jen jedinci, kteří se zúčastnili všech tří 

měření. 

Poprvé byli po příchodu do tělocvičny trenéři i děti seznámeni s cílem měření 

a s jeho průběhem. Děti již obdržely písemné obeznámení s problematikou, ve kterém 

byli požádáni rodiče o písemný souhlas s měřením, bez kterého by nebylo možné 

měření provést. Tento písemný souhlas děti přinášely zpět podepsaný od rodičů 
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a předávali ho svému trenérovi. Tento informovaný souhlas byl samozřejmě přiložen ke 

schválení vyjádření etické komise UK FTVS. 

Nejprve se tréninková skupina rozcvičila dle zvyku, poté byl dán prostor pro 

realizaci měření. Jako první se provedly testy motorické, potom následovaly testy 

volejbalových dovedností. Na konci posledního měření v každé skupině se testovaným 

jedincům, případně trenérovi, naskytla možnost zhlédnout výsledky ze dvou 

předchozích měření. Dále byl s trenéry zkonzultován popis několika tréninkových 

jednotek. 

3.3.4  Analýza dat 

Jednotlivá data byla shromážděna a dle nich vytvořeny přehledné tabulky 

a grafy, které jsou uvedené v následující části diplomové práce. Jednotliví testovaní 

jedinci byli označeni číslem a písmenem, kdy číslo odpovídá pořadí v abecedě 

v seznamu a písmeno druhu zkoumaného souboru (A, B nebo C). 
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4.  Výsledky a diskuse 

Kompletního měření se zúčastnilo dvacet hráček sledovaného souboru A, 

dvanáct hráček sledovaného souboru B a dvacet hráčů a hráček sledovaného souboru C. 

Od všech byl získán podepsaný informovaný souhlas od rodičů. 

Hráči a hráčky se podrobili celkově třem cyklům měření pohybových schopností 

a volejbalových dovedností. Položka odbití obouruč spodem nebyla hodnocena ve 

sledovaném souboru A vzhledem k tomu, že se tento způsob odbíjení v přípravce zatím 

nenacvičuje.  

4.1  Výsledky měření testů pohybových schopností 

Z naměřených výsledků testů pohybových schopností byly sestaveny tabulky pro 

každý sledovaný soubor a každou testovou položku zvlášť. V každé z nich jsou 

obsaženy výsledky všech tří měření jedné pohybové schopnosti, jdoucí za sebou.  

V každé základní tabulce byly dále získány hodnoty zlepšení, udržení, či 

zhoršení výkonu. Tyto hodnoty byly zařazeny do samostatných sloupců označených 

řeckou deltou (∆), znamenající změnu. Tento znak s dolním indexem 1 znamená změnu 

mezi měřením prvním a druhým. Delta s dolním indexem 2 znamená změnu mezi 

druhým a třetím měřením. Pokud změna proběhla v obou případech kladně (tj. vždy 

zlepšení), je v posledním sloupci uvedeno „ano“. Pokud docházelo jen ke zhoršení 

výkonu, je určujícím znakem „ne“. Pokud došlo ve druhém měření ke zlepšení a ve 

třetím ke zhoršení, je hodnoceno jako „ano/ne“. Pokud došlo nejprve ke zhoršení a poté 

ke zlepšení, je uvedeno opačně „ne/ano“. Nulová změna je hodnocena jako „ne“. 

Následující tabulky a grafy znázorňují výsledky testů pohybových schopností ve 

všech třech sledovaných souborech. 
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Tabulka 1: Hodnoty naměřených výsledků testu skoku z místa sledovaného souboru A 

číslo Skok z místa (cm) zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření ∆2 

A1 130 125 -5 132 7 ne/ano 

A2 167 170 3 172 2 ano 

A3 119 122 3 126 4 ano 

A4 151 147 -4 139 -8 ne 

A5 117 110 -7 113 3 ne/ano 

A6 145 135 -10 133 -2 ne 

A7 134 143 9 145 2 ano 

A8 125 108 -17 118 10 ne/ano 

A9 81 89 8 98 9 ano 

A10 140 132 -8 130 -2 ne 

A11 104 116 12 127 11 ano 

A12 125 156 31 160 4 ano 

A13 142 140 -2 142 2 ne/ano 

A14 122 128 6 132 4 ano 

A15 109 113 4 123 10 ano 

A16 167 171 4 168 -3 ano/ne 

A17 128 132 4 137 5 ano 

A18 165 162 -3 160 -2 ne 

A19 140 146 6 153 7 ano 

A20 115 107 -8 125 18 ne/ano 

Graf 1: Procentuální výsledky sledovaného souboru A v testu skok z místa 
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Naměřené výsledky ukazují, že z celkově dvaceti sledovaných probandů je 

zaznamenáno zlepšení v obou případech pouze u deseti hráček, což odpovídá 

procentuálně 50% ze sledovaného souboru A. Znepokojující výsledky jsou takové, kdy 

docházelo pouze ke zhoršení výkonu v testu, a to celkem u čtyř hráček. Konkrétně se 

jedná o hráčky A4, A6, A10, A18, tedy 20% ze sledovaného souboru A. Je možné, že 

tento test při prvním měření zanechal negativní dojmy pro dané hráčky a ty nechtěly 

nebo nemohly podat lepší výkon. Alespoň jedno zlepšení ze dvou měření zaznamenalo 

celkem šest hráček, tedy 30% ze sledovaných probandů. Nestabilní výkon v daném 

testu je možné připisovat aktuálnímu fyzickému či psychickému stavu hráček, ale to 

jsou jen dohady. Opravdovou příčinu lze jen těžko stanovit, stejně tak jako v případě 

permanentního zhoršování. 

Tabulka 2: Hodnoty naměřených výsledků testu skoku z místa sledovaného souboru B 

číslo Skok z místa (cm) zlepšení 

1. měření 2. měření ∆1 3. měření ∆2 

B1 148 150 2 152 2 ano 

B2 115 103 -12 112 9 ne/ano 

B3 149 152 3 166 14 ano 

B4 126 136 10 148 12 ano 

B5 190 193 3 187 -6 ne/ano 

B6 134 136 2 142 6 ano 

B7 135 147 12 177 30 ano 

B8 130 155 25 157 2 ano 

B9 126 137 11 134 -3 ano/ne 

B10 136 140 4 153 13 ano 

B11 152 144 -8 162 18 ne/ano 

B12 120 127 7 149 22 ano 
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Graf 2: Procentuální výsledky sledovaného souboru B v testu skok z místa 

 

Z Tabulky 2 a Grafu 2 je na první pohled bezpochyby pozitivním výsledkem 

skutečnost, že ani v jednom případě nedošlo v obou měřeních ke zhoršení. Celkem osm 

hráček vykazovalo po celou dobu měření jen zlepšování, což odpovídá přibližně 67% ze 

sledovaného souboru B. Zbylé čtyři hráčky se zlepšily minimálně v jednom z měření, 

což je 33%. Znamená to, že trénink evidentně přinášel taková cvičení, při kterých se 

rozvíjela výbušnost dolních končetin. Pro budoucí volejbalistky je tato schopnost 

rozhodující jako základ kvalitního výskoku při smečování, blokování, či dalších herních 

činností jednotlivce odehrávajících se při výskoku. 
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Tabulka 3: Hodnoty naměřených výsledků testu skoku z místa sledovaného souboru C 

číslo Skok z místa (cm) zlepšení 

1. měření 2. měření ∆1 3. měření ∆2 

C1 121 138 17 157 19 ano 

C2 160 163 3 170 7 ano 

C3 146 155 9 177 22 ano 

C4 162 169 7 182 13 ano 

C5 178 174 -4 170 -4 ne 

C6 165 150 -15 158 8 ne/ano 

C7 155 159 4 178 19 ano 

C8 163 152 -11 150 -2 ne 

C9 166 171 5 184 13 ano 

C10 148 149 1 166 17 ano 

C11 133 145 12 167 22 ano 

C12 137 146 9 153 7 ano 

C13 179 190 11 187 -3 ano/ne 

C14 165 178 13 180 2 ano 

C15 137 142 5 171 29 ano 

C16 158 178 20 185 7 ano 

C17 125 141 16 155 14 ano 

C18 140 154 14 162 8 ano 

C19 177 182 5 189 7 ano 

C20 130 140 10 156 16 ano 

Graf 3: Procentuální výsledky sledovaného souboru C v testu skok z místa 
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Překvapivým výsledkem viditelným v Tabulce 3 a Grafu 3 je zajisté to zjištění, 

že z celkových 20 sledovaných hráčů a hráček se celkem 16 z nich po celou dobu 

probíhajícího testování zlepšovalo. Ve sledovaném souboru C 80% dětí dokázalo během 

šesti měsíců zlepšit svoji výbušnost dolních končetin. Výhodou mohla být skutečnost, 

že v tomto sledovaném souboru byla mezi dětmi nejvyšší rivalita a soutěživost, jelikož 

jako v jediném sledovaném souboru se zde vyskytovali i chlapci. Toto odůvodnění je 

ale pouze domněnkou vycházející ze subjektivního pozorování při měření.  

Pouze dva probandi zlepšení nezaznamenali, bylo tomu tak u probanda C5 a C8. 

Jedno zlepšení a jedno zhoršení si připsali hráči C6 a C13. Každá z těchto dvojic 

představuje 10% ze sledovaného souboru, a proto nepřiřazuji těmto individuálním 

výsledkům velkou váhu v porovnání s výkonem celého sledovaného souboru C. 

Tabulka 4: Procentuální vyjádření výsledků testu skoku z místa pro porovnání souborů 

A, B a C 

Zlepšení ve skoku z místa pro celé soubory (%) 

  A B C 

ano 50 67 80 

ne 20 - 10 

ano/ne (ne/ano) 30 33 10 

Z tabulky porovnání všech souborů mezi sebou je zřejmé, že si nejlépe vedly 

děti a trenérka ze sledovaného souboru C. Může to být dáno i tím, že zde sportují 

chlapci a dívky dohromady, kdežto v ostatních souborech tomu tak není. Chlapecké 

výkony a motivace mezi nimi mohou zvyšovat úspěšnost sledovaného souboru C. 
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Tabulka 5: Hodnoty naměřených výsledků testu člunkový běh sledovaného souboru A 

číslo Člunkový běh (s) zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření ∆2  

A1 12,2 11,6 0,6 11,4 0,2 ano 

A2 11,0 11,3 -0,3 11,3 0,0 ne 

A3 14,0 13,9 0,1 13,4 0,5 ano 

A4 14,5 12,4 2,1 12,0 0,4 ano 

A5 11,3 12,3 -1,0 11,9 0,4 ne/ano 

A6 13,5 13,4 0,1 13,2 0,2 ano 

A7 13,2 13,1 0,1 12,4 0,7 ano 

A8 12,5 12,5 0,0 12,3 0,2 ne/ano 

A9 14,5 14,0 0,5 13,6 0,4 ano 

A10 12,8 13,1 -0,3 13,2 -0,1 ne 

A11 12,3 13,5 -1,2 13,3 0,2 ne/ano 

A12 12,2 11,7 0,5 11,5 0,2 ano 

A13 11,5 11,6 -0,1 11,7 -0,1 ne 

A14 11,1 11,7 -0,6 11,1 0,6 ne/ano 

A15 13,9 13,6 0,3 12,9 0,7 ano 

A16 11,5 11,3 0,2 10,9 0,4 ano 

A17 12,6 12,0 0,6 12,2 -0,2 ano/ne 

A18 11,5 11,1 0,4 11,0 0,1 ano 

A19 12,7 12,2 0,5 12,1 0,1 ano 

A20 12,8 12,6 0,2 12,8 -0,2 ano/ne 

Graf 4: Procentuální výsledky sledovaného souboru A v testu člunkový běh 
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Výkony v člunkovém běhu byly u pozorovaného souboru A zvláště nestabilní. 

S přihlédnutím k věku hráček je možné výkyvy ve výkonech připisovat hlavně 

růstovým změnám, které mohou ovlivňovat výkonnost v činnostech rychlostního 

charakteru. Nicméně zlepšení vykazovalo v obou měřeních celkem 11 hráček, tj. 55% 

ze sledovaného souboru A. Dále 30% hráček bylo se svými výkony v plusovém 

i minusovém rozpětí. Jen tři hráčky se stále zhoršovaly, konkrétně: A2, A10 a A13, což 

představuje 15% ze sledovaného souboru A. V případě hráčky A2 je tomu tak možná 

proto, že předvedla velmi kvalitní výkon v prvním cyklu měření – 11,0s. Byl to nejlepší 

výkon ze všech. V dalších měřeních předváděla taktéž skvělé výkony, vždy řazené mezi 

ty nejlepší, leč svůj výkon z prvního cyklu nepřekonala. 

Tabulka 6: Hodnoty naměřených výsledků testu člunkový běh sledovaného souboru B 

číslo Člunkový běh (s) zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření  ∆2 

B1 12,2 11,7 0,5 11,5 0,2 ano 

B2 13,6 13,2 0,4 12,9 0,3 ano 

B3 12,0 11,9 0,1 11,8 0,1 ano 

B4 13,4 12,5 0,9 12,8 -0,3 ano/ne 

B5 11,2 11,3 -0,1 11,4 -0,1 ne 

B6 12,8 12,1 0,7 12,5 -0,4 ano/ne 

B7 12,5 11,4 1,1 11,9 -0,5 ano/ne 

B8 12,7 12,0 0,7 12,2 -0,2 ano/ne 

B9 12,7 12,5 0,2 12,7 -0,2 ano/ne 

B10 12,8 12,7 0,1 12,0 0,7 ano 

B11 11,8 11,5 0,3 11,8 -0,3 ano/ne 

B12 12,3 13,0 -0,7 12,6 0,4 ne/ano 
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Graf 5: Procentuální výsledky sledovaného souboru B v testu člunkový běh 

 

Výkyvy ve výkonech ve sledovaném souboru B byly daleko větší než 

v předchozím sledovaném souboru A. Mezi prvním a druhým měřením se zlepšilo deset 

ze dvanácti hráček, zatímco při třetím měření se nadpoloviční většina hráček zhoršila. 

Jelikož je tato změna hromadná, evokuje k myšlence, zda nebyly hráčky vystaveny před 

vlastním měřením tréninkovému stimulu, který by je unavil natolik, že by podaly horší 

výkon. Tato skutečnost možná ovlivnila výsledky celkového hodnocení zlepšení. 

V celkovém pohledu na Graf 5 tedy pouze čtyři hráčky dosáhly toho, že jejich 

výkon stále rostl. Jedná se o hráčky B1, B2, B3 a B10. Procentuálně zastupují 34% ze 

sledovaného souboru. Jedno zlepšení a jedno následné zhoršení vykazuje podle 

výsledků šest hráček, u jedné je tomu naopak (nejprve se zhoršila a poté se zlepšila). 

Celkově zabírají v souboru B 58%.  

Ze sledovaného souboru B se pouze jedna hráčka (B5) stále zhoršovala. Zde se 

jedná o stejný paradox, jaký nastal při testování v souboru A. Jednalo se o nejrychlejší 

hráčku ze souboru, která již nepokořila své velmi kvalitní výsledky z předchozích 

měření. 
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Tabulka 7: Hodnoty naměřených výsledků testu člunkový běh sledovaného souboru C 

Číslo Člunkový běh (s) zlepšení 

1. měření 2. měření ∆1  3. měření ∆2  

C1 12,7 12,5 0,2 12,0 0,5 ano 

C2 10,9 11,3 -0,4 10,0 1,3 ne/ano 

C3 12,1 12,0 0,1 12,2 -0,2 ano/ne 

C4 11,5 11,3 0,2 11,0 0,3 ano 

C5 10,2 10,0 0,2 10,2 -0,2 ano/ne 

C6 11,5 11,8 -0,3 11,2 0,6 ne/ano 

C7 11,6 11,4 0,2 11,1 0,3 ano 

C8 12,3 12,3 0,0 11,6 0,7 ne/ano 

C9 11,0 10,7 0,3 10,5 0,2 ano 

C10 11,7 11,5 0,2 11,1 0,4 ano 

C11 12,2 12,0 0,2 12,8 -0,8 ne/ano 

C12 12,7 12,4 0,3 11,9 0,5 ano 

C13 11,3 11,3 0,0 10,5 0,8 ne/ano 

C14 10,8 10,7 0,1 10,3 0,4 ano 

C15 10,7 11,0 -0,3 10,2 0,8 ne/ano 

C16 11,5 11,2 0,3 10,7 0,5 ano 

C17 11,9 12,1 -0,2 12,1 0,0 ne 

C18 11,3 11,3 0,0 10,4 0,9 ne/ano 

C19 10,9 10,9 0,0 11,0 -0,1 ne 

C20 11,8 11,9 -0,1 10,9 1,0 ne/ano 

Graf 6: Procentuální výsledky sledovaného souboru C v testu člunkový běh 
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Výsledky testu člunkový běh pro sledovaný soubor C v Tabulce 7 jsou dosti 

různorodé. Jak je znázorněno na Grafu 6, celých 50% probandů, což je 10 dětí, svůj 

výkon jednou zlepšilo a jednou zhoršilo. Nelze zde vyčíst žádný vztah pro tuto 

skutečnost. Dále osm dětí svůj výkon zlepšovalo po celou dobu měření (40%). Nakonec 

dvě děti svůj výkon pouze zhoršily, což je v obou případech dáno tím, že výkony byly 

vyrovnané. 

Pro sledovaný soubor C lze říci, že naměřené výsledky tvoří pouze směsici čísel 

a neodpovídají domněnce, že se postupem času a pravidelným tréninkem zlepšuje 

rychlostní schopnost měřená testem člunkový běh. 

Tabulka 8: Procentuální vyjádření výsledků testu člunkový běh pro porovnání souborů 

A, B a C 

Zlepšení ve skoku z místa pro celé soubory (%) 

  A B C 

ano 55 34 40 

ne 15 8 10 

ano/ne (ne/ano) 30 58 50 

V testu člunkový běh dopadl nejlépe dle Tabulky 8 sledovaný soubor A, kde je 

zlepšení v obou případech evidováno u 55% dětí. Ostatní dva soubory mají převahu 

především v takových výsledcích, kdy se jednou testovaný jedinec zlepšil a jednou 

zhoršil. Může to znamenat také to, že jejich výkonnost a dosažená úroveň rychlostních 

schopností je na podobném stupni, jako při vstupním měření. Je možné, že děti 

a trenérka sledovaného souboru A více rozvíjí v tréninku rychlostní schopnosti. 

Ve zbylých dvou se tyto schopnosti spíše udržují. 

Druhá varianta objasnění tohoto případu je taková, že hráčky ze sledovaného 

souboru A jsou věkově nejmladší a tudíž posun v rozvoji rychlostních schopností je 

viditelnější, než u souborů B a C. 
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Tabulka 9: Hodnoty naměřených výsledků testu dosah ze sedu sledovaného souboru A 

číslo Dosah ze sedu (cm) zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření ∆2  

A1 28 28 0 29 1 ne/ano 

A2 51 48 -3 50 2 ne/ano 

A3 46 47 1 49 2 ano 

A4 43 40 -3 43 3 ne/ano 

A5 36 38 2 39 1 ano 

A6 49 52 3 51 -1 ano/ne 

A7 50 48 -2 47 -1 ne 

A8 45 46 1 46 0 ano/ne 

A9 36 38 2 39 1 ano 

A10 42 39 -3 40 1 ne/ano 

A11 42 41 -1 42 1 ano/ne 

A12 44 45 1 47 2 ano 

A13 46 45 -1 45 0 ne 

A14 32 32 0 30 -2 ne 

A15 46 46 0 48 2 ne/ano 

A16 42 43 1 45 2 ano 

A17 48 49 1 47 -2 ano/ne 

A18 47 47 0 47 0 ne 

A19 40 39 -1 38 -1 ne 

A20 33 30 -3 32 2 ne/ano 

Graf 7: Procentuální výsledky sledovaného souboru A v testu dosah ze sedu 
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Z Tabulky 9 je zřejmé, že v testu flexibility sledovaného souboru A končí 

většina testovaných probandů s celkovým výsledkem zlepšení „ne“. Často to bylo 

jednoduše z důvodu, že byl podán stejný výkon jako při minulém testování (to znamená, 

hodnocen nulovým zlepšením). Také je možné, že ve sledovaném souboru A nebyl 

kladen zvláštní důraz na protahování. Nelze však tvrdit, že například strečink po 

tréninku byl nedostatečný, protože protahovat se dají i jiné svalové partie, než svaly 

zadní časti dolních končetin a vzpřimovače trupu. Proto jsou výsledky hodnoceny jako 

různorodé, ale stabilní. Maximální i minimální rozpětí od počátečních výkonů činí 

maximálně 3 cm. 

Celkem pět hráček se měření od měření zlepšovalo a obsáhlo tím 25% ze 

souboru, což ukazuje Graf 7. Jedná se o hráčky A3, A5, A9, A12 a A16. Protikladem je 

dalších pět hráček, které se v testu flexibility jen zhoršovaly. Jsou jimi hráčky A7, A13, 

A14, A18, A19. Zbylé hráčky své výkony odváděly v rozpětí kladném i záporném. Bylo 

jich deset a celkem zabraly 50% z celého souboru A. 

Tabulka 10: Hodnoty naměřených výsledků testu dosah ze sedu sledovaného souboru B 

číslo Dosah ze sedu (cm) Zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření ∆2  

B1 46 49 3 46 -3 ano/ne 

B2 37 35 -2 36 1 ne/ano 

B3 33 35 2 35 0 ano/ne 

B4 43 46 3 47 1 ano 

B5 53 53 0 50 -3 ne 

B6 37 33 -4 29 -4 ne 

B7 36 40 4 37 -3 ano/ne 

B8 41 41 0 43 2 ne/ano 

B9 40 42 2 41 -1 ano/ne 

B10 46 47 1 47 0 ano/ne 

B11 42 44 2 43 -1 ano/ne 

B12 48 49 1 50 1 ano 
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Graf 8: Procentuální výsledky sledovaného souboru B v testu dosah ze sedu 

 

Výsledky sledovaného souboru B je možné vidět v Tabulce 10 a v Grafu 8 a jsou 

o 1 cm ve větším rozpětí maximálních a minimálních hodnot od úvodního měření, než 

v případě sledovaného souboru A. Tato hodnota činí 4 cm. Obdobné jsou ale celkové 

výsledky zlepšení. Jen dvě hráčky se stále zlepšovaly (B4 a B12), zatímco jen dvě se jen 

zhoršovaly (B5 a B6). Oběma dvojicím náleží po 16,6% ze souboru B. Zlepšení 

i zhoršení zaznamenalo celkem 8 hráček, což činí 66,6%. 
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Tabulka 11: Hodnoty naměřených výsledků testu dosah ze sedu sledovaného souboru C 

číslo Dosah ze sedu (cm) zlepšení 

1. měření 2. měření ∆1  3. měření ∆2  

C1 29 30 1 30 0 ano/ne 

C2 43 40 -3 38 -2 ne 

C3 50 48 -2 42 -6 ne 

C4 46 42 -4 42 0 ne 

C5 43 40 -3 40 0 ne 

C6 42 39 -3 39 0 ne 

C7 51 48 -3 47 -1 ne 

C8 39 37 -2 30 -7 ne 

C9 45 48 3 42 -6 ano/ne 

C10 34 36 2 28 -8 ano/ne 

C11 54 52 -2 52 0 ne 

C12 40 43 3 36 -7 ano/ne 

C13 52 52 0 44 -8 ne 

C14 36 39 3 31 -8 ano/ne 

C15 37 40 3 33 -7 ano/ne 

C16 40 37 -3 31 -6 ne 

C17 43 41 -2 31 -10 ne 

C18 48 42 -6 48 6 ne/ano 

C19 57 56 -1 50 -6 ne 

C20 38 35 -3 29 -6 ne 

Graf 9: Procentuální výsledky sledovaného souboru C v testu dosah ze sedu 
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Zajímavým aspektem je zajisté to, že se ani jeden proband nedokázal v testu 

dosahu ze sedu ve sledovaném souboru C zlepšit. Ve většině případů je to dáno tím, že 

zhoršení přišlo hlavně ve třetím cyklu měření. Nic to samozřejmě nemění na výsledku 

zaznamenaném v Grafu 9. Zlepšení „ano“ činilo 0% ze sledovaného souboru C. Dalších 

65% hráčů a hráček se stále zhoršovalo. Zbylých 35% sledovaných jedinců se jednou 

zhoršilo ve výkonu a jednou zlepšilo. Již dříve zmíněné zhoršení se stalo především ve 

třetím cyklu měření, pouze jedinec C18 je toho opakem. 

Při každém testování bylo postupováno stejným způsobem a tato snaha byla 

vynaložena proto, aby změna v pořadí prováděných testů nezpůsobila chybu. I v tomto 

případě bylo měření testů prováděno v nezměněném pořadí. Ovšem evidentně se stala 

chyba ve třetím cyklu měření. Možnosti vzniku chyby mohou být například 

nedostatečné rozcvičení, nadměrné přetížení rozběháním a tím pádem zakyselení svalů 

kyselinou mléčnou při anaerobní glykolýze. Nebo chybu způsobil větší časový rozestup 

mezi testy a tím pádem vyšší útlum organismu a strnulost svalů. Dohadů by mohlo být 

více. 

Tabulka 12: Procentuální vyjádření výsledků testu dosah ze sedu pro porovnání souborů 

A, B a C 

Zlepšení ve skoku z místa pro celé soubory (%) 

  A B C 

ano 25 16,6 - 

ne 25 16,6 65 

ano/ne (ne/ano) 50 66,6 35 

Test flexibility shrnutý v Tabulce 12 dopadl ze všech testů nejhůře. Možná 

trenéři nevěnují dostatečnou pozornost protažení a strečinku. Je také možné, že tato 

pohybová schopnost obecně je v tréninku volejbalu opomíjena. Každopádně, při 

provádění jakéhokoliv protahování je zapotřebí, aby mnoho vnějších i vnitřních vlivů 

bylo v souladu s požadavky na protahování, jako jsou teplota prostředí, zahřátí svalů, 

psychické pochody aj. Je tudíž možné, že i tyto okolnosti ovlivnily průběh měření. 

Nejčastějším případem bylo, že se sledovaní jedinci jednou zhoršili a jednou 

zlepšili. Nejlépe dopadl sledovaný soubor A. 
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4.2  Výsledky měření testů volejbalových dovedností 

Z naměřených výsledků testů volejbalových dovedností byly sestaveny tabulky 

pro každou dovednost a sledovaný soubor zvlášť. V každé z nich jsou obsaženy 

výsledky všech tří měření, jdoucí za sebou, jako v případě naměřených hodnot 

pohybových schopností. Také sestavení tabulek je obdobné, pouze s tím rozdílem, že 

zlepšení výkonu se hodnotí jako „s“, když je změna hodnocena číslem nula. Písmeno 

„s“ znamená „stejný výsledek“. Je tomu tak proto, že při rozpětí hodnocení od nuly do 

pěti je větší pravděpodobnost, že se budou výsledky opakovat, než tomu bylo u měření 

testů schopností. Pokud by byla hodnocena změna nula jako „ne“ mohlo by stát, že to 

výsledky poněkud zkreslí. 

Pod každou tabulkou hodnot bude naznačen graf procentuálního výsledku 

zlepšení daného souboru. 

Tabulka 13: Hodnoty naměřených výsledků testu odbití obouruč vrchem sledovaného 

souboru A 

číslo Odbití obouruč vrchem (body) Zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření ∆2  

A1 1 2 1 2 0 ano/s 

A2 3 3 0 4 1 s/ano 

A3 2 3 1 3 0 ano/s 

A4 4 4 0 4 0 s 

A5 3 3 0 3 0 s 

A6 2 1 -1 0 -1 ne 

A7 1 1 0 2 1 s/ano 

A8 0 0 0 0 0 s 

A9 0 1 1 2 1 ano 

A10 2 2 0 3 1 s/ano 

A11 1 1 0 3 2 s/ano 

A12 2 3 1 4 1 ano 

A13 3 2 -1 2 0 ne/s 

A14 2 2 0 1 -1 s/ano 

A15 0 0 0 1 1 s/ano 

A16 4 4 0 4 0 s 

A17 2 3 1 2 -1 ano/ne 

A18 4 3 -1 3 0 ne/s 

A19 1 2 1 2 0 ano/s 

A20 3 3 0 2 -1 s/ne 
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Graf 10: Procentuální výsledky sledovaného souboru A v testu odbití obouruč vrchem 

 

Z předchozí Tabulky 13 je možné usoudit, že ve sledovaném souboru A 

docházelo ke zlepšení ve třetím cyklu měření ve větší míře (35%) než ve druhém cyklu 

(30%). Pokud bychom nakreslili křivku zlepšování, měla by vzrůstající tendenci, což je 

potěšující okolnost. Leč celkové výsledky jsou takové, že pouze dvě hráčky se dokázaly 

od jednoho k druhému testování zlepšit. Jsou jimi hráčka A9 a A12. 

Jako nejčastější výsledek se objevuje ten, kdy se technika odbití obouruč vrchem 

hodnotila jako „s“ - „stejný výkon“ v kombinaci se zlepšením v předchozím či 

následujícím cyklu. Náleží tomu procentuální hodnota 45%, viz Graf 10. Již ne tak častá 

byla hodnota zlepšení „s“ v kombinaci se zhoršením v předchozí či následujícím cyklu, 

celkem 15%. 

Poměrně vzácný byl výsledek zlepšení jako stagnace techniky na určitém stupni 

zvládnutí volejbalové dovednosti. Bylo tomu tak ve 20% případů. Unikátní byl 

výsledek, kdy se hodnocený výkon v testu jen zhoršoval. Bylo tomu pouze v jediném 

případě u hráčky A6. Je možné, že se na tento test dostatečně nesoustředila, či byla 

ovlivněna momentálním zdravotním stavem. 
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ano/s, s/ano
45%s

20%
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15%

ano/ne, ne/ano
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Tabulka 14: Hodnoty naměřených výsledků testu odbití obouruč vrchem sledovaného 

souboru B 

číslo Odbití obouruč vrchem (body) zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření ∆2  

B1 3 3 0 3 0 s 

B2 4 4 0 4 0 s 

B3 4 3 -1 3 0 ne/s 

B4 2 2 0 2 0 s 

B5 3 4 1 4 0 ano/s 

B6 3 3 0 3 0 s 

B7 5 5 0 4 -1 s/ne 

B8 2 2 0 2 0 s 

B9 4 4 0 2 -2 s/ne 

B10 4 5 1 5 0 ano/s 

B11 3 3 0 3 0 s 

B12 2 3 1 3 0 ano/s 

Graf 11: Procentuální výsledky sledovaného souboru B v testu odbití obouruč vrchem 

 

Hodnocení Tabulky 14 a Grafu 11 je zúženo výsledky na tři možné varianty. 

První a nejčastější výsledek byl hodnocení zlepšení jako „s“. Znamená to, že sledovaná 

hráčka vykazovala stejné technické dovednosti po celou dobu měření. Je avšak možné, 

že stejný výsledek mohl být dosažen několika různými způsoby. Nicméně hráček, které 

svým výsledem setrvávaly na stejném stupni technického rozvoje, bylo v celém souboru 

50%. 
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Zbylé hráčky se zařadily do hodnocení zlepšení „s“ v kombinaci s „ano“ nebo 

„ne“. V obou případech to bylo shodných 25%. 

 Tabulka 15: Hodnoty naměřených výsledků testu odbití obouruč vrchem sledovaného 

souboru C 

číslo Odbití obouruč vrchem (body) zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření ∆2  

C1 0 0 0 0 0 s 

C2 2 2 0 5 3 s/ano 

C3 3 2 -1 3 1 ne/ano 

C4 2 3 1 4 1 ano 

C5 1 2 1 3 1 ano 

C6 2 3 1 3 0 ano/s 

C7 3 4 1 4 0 ano/s 

C8 4 3 -1 5 2 ne/ano 

C9 4 4 0 4 0 s 

C10 1 2 1 2 0 ano/s 

C11 2 1 -1 3 2 ne/ano 

C12 3 3 0 2 -1 s/ne 

C13 4 4 0 5 1 s/ano 

C14 3 2 -1 4 2 ne/ano 

C15 2 3 1 4 1 ano 

C16 4 5 1 5 0 ano/s 

C17 1 2 1 0 -2 ano/ne 

C18 3 3 0 3 0 s 

C19 2 4 2 4 0 ano 

C20 5 4 -1 4 0 ne/s 
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Graf 12: Procentuální výsledky sledovaného souboru C v testu odbití obouruč vrchem 

 

Výsledky pro sledovaný soubor C v Tabulce 15 a v Grafu 12 jsou dosti 

zajímavé. U probandů C4, C5, C15 a C19 došlo ke zlepšování výkonu v testu v obou 

případech. Tvoří dohromady 20% ze souboru. K neustálému zhoršování nedocházelo. 

Dále bylo 15% hodnoceno jako „s“, tudíž nevykazovali ani zlepšení, ani zhoršení 

v technice odbití obouruč vrchem. 

Mnoho kombinací opět vykazovalo hodnocení „s“ v kombinaci s „ano“ v prvním 

či druhém případě. Celkem tak bylo hodnoceno 30% sledovaných. Dalších 10% se 

zařadilo do hodnocení jako „s“ v kombinaci se zápornou hodnotou, tedy „ne“. Zbylých 

25% se v jednom cyklu zlepšilo a v jednom zhoršilo. 

Tabulka 16: Procentuální vyjádření výsledků testu odbití obouruč vrchem pro porovnání 

souborů A, B a C 

Zlepšení v odbití obouruč vrchem pro celé 
soubory (%) 

  A B C 

ano 10 - 20 

ne 5 - - 

ano/ne, ne/ano 5 - 25 

s/ano, ano/s 45 25 30 

s/ne, ne/s 15 25 10 

s 20 50 15 
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25%
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Předchozí tabulka shrnuje celkové výsledky jednotlivých souborů v testu odbití 

obouruč vrchem. Nejlépe si evidentně vedl sledovaný soubor C s 20% probandů, kteří 

se v průběhu měření neustále zlepšovali. Také ve svém středu nenalezne nikoho, kdo by 

se jen zhoršoval. Největší zastoupení je v oblasti „s/ano“ a „ano/s“ což znamená, že 

jednou bylo zaznamenáno zlepšení a podruhé, při porovnávání výsledků, stagnace. 

Jako druhý nejlepší skončil sledovaný soubor A, ve kterém se 10% sledovaných 

hráček zlepšilo, není to však příliš mnoho. Opět je zde převažující výsledek většiny ve 

prospěch oblasti „s/ano“ a „ano/s“ (45%). Pouze ojediněle zde nacházíme jedince, kteří 

se pouze zhoršovali (5%), či byli ve svém výkonu nestabilní, což udává nejlépe oblast 

„ano/ne“ a „ne/ano“ (5%). 

Jako poslední skončil sledovaný soubor B. Je zde vidět určité „zamrznutí“ ve 

zlepšování. Evidentně se odbití obouruč vrchem v tréninku nacvičuje, ale stačí to pouze 

na udržení již nabyté technické dovednosti, nikoliv na její zlepšování. 

Tabulka 17: Hodnoty naměřených výsledků testu odbití obouruč spodem sledovaného 

souboru B 

číslo Odbití obouruč spodem (body) Zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření ∆2  

B1 2 2 0 2 0 s 

B2 4 3 -1 3 0 ne/s 

B3 4 4 0 4 0 s 

B4 3 3 0 2 -1 s/ne 

B5 2 2 0 2 0 s 

B6 2 3 1 4 1 ano 

B7 3 3 0 4 1 s/ano 

B8 1 3 2 3 0 ano/s 

B9 3 3 0 2 -1 s/ne 

B10 4 4 0 3 -1 s/ne 

B11 5 4 -1 5 1 ne/ano 

B12 2 3 1 3 0 ano/s 
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Graf 13: Procentuální výsledky sledovaného souboru B v testu odbití obouruč spodem 

 

Z Tabulky 17 a z Grafu 13 vyplývá, že jen jedna hráčka (8%), a to B6, se při 

opakování měření vždy zlepšila. Tři hráčky svůj výkon ani nezlepšily, ani nezhoršily. 

Tvoří tedy z celého souboru celkem 25%.  

Výkony ostatních hráček jsou dosti nevyrovnané. Možná příčina tohoto jevu je, 

že odbití obouruč spodem je v přípravce nově nacvičovaná dovednost a na její nácvik 

ještě není kladen takový důraz. To by ale mohl být do budoucna problém, pokud by se 

odbití obouruč spodem používalo v turnajích barevného minivolejbalu. Pokud totiž 

hráčky v mladém věku budou odbití obouruč spodem nesprávně provádět, zafixují si 

tento nesprávný stereotyp a v pozdějším věku se budou chyby jen těžko přeučovat. 

Naštěstí se barevný minivolejbal až do zelené barvy obejde bez bagru, tudíž mají na 

nácvik této dovednosti ještě čas. 
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Tabulka 18: Hodnoty naměřených výsledků testu odbití obouruč spodem sledovaného 

souboru C 

Číslo Odbití obouruč spodem (body) zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření ∆2  

C1 0 0 0 0 0 s 

C2 3 2 -1 4 2 ne/ano 

C3 2 3 1 3 0 ano/s 

C4 3 3 0 3 0 s 

C5 2 1 -1 1 0 ne/s 

C6 2 2 0 3 1 s/ano 

C7 4 4 0 2 -2 s/ne 

C8 1 2 1 2 0 ano/s 

C9 3 3 0 3 0 s 

C10 1 1 0 2 1 s/ano 

C11 0 0 0 0 0 s 

C12 1 1 0 2 1 s/ano 

C13 3 2 -1 4 2 ne/ano 

C14 2 3 1 2 -1 ano/ne 

C15 1 2 1 2 0 ano/s 

C16 4 4 0 5 1 s/ano 

C17 0 0 0 0 0 s 

C18 4 3 -1 2 -1 ne 

C19 1 2 1 0 -2 ano/ne 

C20 4 3 -1 3 0 ne/s 

Graf 14: Procentuální výsledky sledovaného souboru C v testu odbití obouruč spodem 
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Největší zastoupení má v Tabulce 18 a v Grafu 14 výsledek zlepšení hodnocený 

jako „s/ano“ a „ano/s“, a to celkových 35% ze souboru. Druhé největší zastoupení má 

stejný výsledek po celou dobu měření („s“), což zabírá dalších 25%. Lze tedy tvrdit, že 

většina sledovaných hráčů a hráček lehce zvýšila svou technickou dovednost, či se 

alespoň nezhoršila. 

Ani jeden proband nedokázal zlepšit svůj výkon po dobu, kdy probíhaly cykly 

měření. Jen jeden sledovaný jedinec se zhoršil, byl jím C18. Je to možné proto, že mohl 

být zprvu nevhodně obodován. Přeci jen měření záleželo na subjektivním posouzení, 

zda daný jedinec provádí činnost správně, dle stanovených pravidel, či nikoliv. Mohl na 

první pohled odbíjet pečlivě, leč nedostatky se projevily při dalším cyklu měření. Avšak 

tento výsledek je pro výsledek celku bezvýznamný. 

Tabulka 19: Procentuální vyjádření výsledků testu odbití obouruč spodem pro 

porovnání souborů B a C 

Zlepšení v odbití obouruč spodem pro celé soubory (%) 

  B C 

ano 8  - 

ne -  5 

ano/ne, ne/ano 8 20 

s/ano, ano/s 25 35 

s/ne, ne/s 34 15 

s 25 25 

Dle předchozí tabulky je problematické porovnat, který soubor dosáhl lepších 

výsledků. Pokud sečteme položku „ano“ a položkou „s/ano“ a „ano/s“, je na tom lépe 

sledovaný soubor C jen o necelá 2%. Jak již bylo řečeno, tato volejbalová dovednost se 

nachází v jednotlivých přípravkách v počátcích nácviku techniky. Zatím je brána jako 

doplněk, zpestření či kompenzace tréninku k odbití obouruč vrchem a jelikož není 

využívána v turnajích, neklade se na ní takový důraz. Otázkou je, zda tento fakt tomuto 

odbití spíše neškodí. Pokud se z jakýchkoliv důvodů přistoupí k nácviku této 

dovednosti, je vhodné k ní nebýt ležérní, ba právě naopak, tedy vyžadovat maximální 

soustředění a nebrat ji jen jako odpočinkovou. 
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Tabulka 20: Hodnoty naměřených výsledků testu podání sledovaného souboru A 

číslo Podání (body) zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření ∆2  

A1 2 1 -1 2 1 ne/ano 

A2 3 4 1 5 1 ano 

A3 0 2 2 1 -1 ano/ne 

A4 5 5 0 4 -1 s/ne 

A5 4 3 -1 2 -1 ne 

A6 2 3 1 3 0 ano/s 

A7 2 3 1 3 0 ano/s 

A8 1 2 1 3 1 ano 

A9 0 2 2 1 -1 ano/ne 

A10 1 1 0 2 1 s/ano 

A11 3 3 0 2 -1 s/ne 

A12 3 4 1 5 1 ano 

A13 4 5 1 5 0 ano/s 

A14 2 3 1 3 0 ano/s 

A15 0 0 0 1 1 s/ano 

A16 5 4 -1 3 -1 ne 

A17 2 2 0 2 0 s 

A18 5 5 0 5 0 s 

A19 4 3 -1 3 0 ne/s 

A20 3 3 0 2 -1 s/ne 

Graf 15: Procentuální výsledky sledovaného souboru A v testu podání 
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V testu podání bylo zaznamenáno rozpětí výkonů v intervalu +2 až -1, jak lze 

vidět v Tabulce 20. Celkem 3 hráčky zaznamenaly zlepšování po celou dobu měření. 

Byly to hráčky A2, A8 a A12. Celkem tvoří 15% ze sledovaného souboru A, viz Graf 

15. Opakem byly dvě hráčky, konkrétně A5 a A16, které se v každém následujícím 

měření zhoršovaly. Zabírají tedy 10% ze sledovaného souboru. 

Nestabilitu výkonu zaznamenaly taktéž tři hráčky, A1, A3 a A9. Jednou 

zaznamenaly zlepšení a jednou zhoršení a celkově je zlepšení hodnoceno jako „ano/ne“ 

a „ne/ano“. Zabírají tak tímto výkonem 15% ze sledovaného souboru A. O stupeň lepší 

hodnocení zaznamenalo šest hráček (30%), které jednou svůj výkon zlepšily a jednou 

dosáhly stejného hodnocení. Toto hodnocení bylo zároveň nejčastější.  

Zlepšení „ne/s“ a „s/ne“ má poměrně vysoké zastoupení, 20%. Stabilitu výkonu 

vykazovaly dvě hráčky, A17 a A18 (10%). 

Tabulka 21: Hodnoty naměřených výsledků testu podání sledovaného souboru B 

číslo Podání (body) zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření ∆2  

B1 4 3 -1 3 0 ne/s 

B2 3 4 1 4 0 ano/s 

B3 4 4 0 4 0 s 

B4 3 3 0 3 0 s 

B5 3 2 -1 2 0 ne/s 

B6 2 3 1 3 0 ano/s 

B7 5 3 -2 2 -1 ne 

B8 2 2 0 2 0 s 

B9 3 3 0 4 1 s/ano 

B10 4 4 0 2 -2 s/ne 

B11 2 3 1 4 1 ano 

B12 1 2 1 3 1 ano 
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Graf 16: Procentuální výsledky sledovaného souboru B v testu podání 

 

Rozpětí výkonů je podle Tabulky 21 u sledovaného souboru B v intervalu 

od 1 do -2 bodů. Dvě hráčky se zlepšovaly výkon od výkonu, jsou jimi B11 a B12. 

Tvoří tím 17% ze sledovaného souboru B, jak lze vyčíst z Grafu 16. Pouze jedna hráčka 

se naopak zhoršovala (8%). Stabilitu výkonu předvedly 3 hráčky a celkem zabraly 25% 

ze sledovaného souboru B. Se stejným procentuálním výsledkem skončila položka 

s jedním zlepšením a jedním setrváním ve stavu výchozího výkonu („s/ano“ a „ano/s“) 

a položka, kdy jedno zhoršení doprovázela jedna stagnace výkonu („s/ne“ a „ne/s“). 

ano
17%

ano/s, s/ano
25%

s/ne, ne/s
25%

s
25%

ano/ne, ne/ano
0%

ne
8%



79 

Tabulka 22: Hodnoty naměřených výsledků testu podání sledovaného souboru C 

Číslo Podání (body) zlepšení 

1. měření 2. měření  ∆1 3. měření ∆2  

C1 0 0 0 0 0 s 

C2 1 2 1 4 2 ano 

C3 3 3 0 3 0 s 

C4 1 2 1 4 2 ano 

C5 2 3 1 5 2 ano 

C6 3 2 -1 1 -1 ne 

C7 3 3 0 2 -1 s/ne 

C8 2 3 1 5 2 ano 

C9 2 3 1 4 1 ano 

C10 3 2 -1 2 0 ne/s 

C11 1 1 0 3 2 s/ano 

C12 2 3 1 1 -2 ano/ne 

C13 3 3 0 3 0 s 

C14 2 2 0 2 0 s 

C15 1 3 2 3 0 ano/s 

C16 5 4 -1 2 -2 ne 

C17 0 1 1 0 -1 ano/ne 

C18 3 2 -1 3 1 ne/ano 

C19 0 0 0 2 2 s/ano 

C20 2 3 1 1 -2 ano/ne 

Graf 17: Procentuální výsledky sledovaného souboru C v testu podání 
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Tento sledovaný soubor podle Tabulky 22 zaznamenal největší rozpětí 

v podávaných výkonech jednotlivých sledovaných hráčů a hráček. Je to rozpětí 

v intervalu od +2 do -2 bodů. To se odráží i na výsledku, kdy se sledovaný jedinec 

jednou zlepšil a jednou zhoršil ve výkonu, a tudíž byl celkově hodnocen jako „ano/ne“ 

a „ne/ano“. Bylo tomu tak u čtyř probandů, tvořící tak v Grafu 17 celých 20% ze 

sledovaného souboru C. 

Potěšující výsledek, a to zlepšování v jednotlivých cyklech měření, zaznamenalo 

hned 5 hráčů a hráček, tedy 25% sledovaného souboru. Jedno zlepšení a jeden stejný 

výkon zaznamenali tři sledovaní jedinci, tvoří celkem 15%. Stagnaci ve výkonu měli 

čtyři probandi (20%), dokonce s jedním zhoršením se zařadili do položky „s/ne“ 

a „ne/s“ dva probandi, tj. 10%. Vůbec se nezlepšily taktéž dva jedinci (10%). 

Tabulka 23: Procentuální vyjádření výsledků testu podání pro porovnání souborů A, B 

a C 

Zlepšení v testu podání pro celé soubory (%) 

  A B C 

ano 15 17 25 

ne 10 8 10 

ano/ne (ne/ano) 15  - 20 

s/ano, ano/s 30 25 15 

s/ne, ne/s 20 25 10 

s 10 25 20 

Ze shrnující Tabulky 23 je celkem zřejmé, že nejlépe dopadl v testech 

volejbalových dovedností sledovaný soubor C, co se týče zlepšování v intervalu od 

jednoho měření ke druhému. Ovšem, pokud by byly zahrnuty i ostatní položky, budou 

výsledky dosti dramatické. Tendenci zlepšování částečně uvádí i položka „s/ano“ 

a „ano/s“. Pokud by byl tento výsledek sečten s výsledkem „ano“, nabyl by převahu 

sledovaný soubor A před souborem B a C. 
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4.3  Stavba tréninkové jednotky pro přípravku volejbalu 

S pomocí trenérů přípravek, které byly pracovně označené jako sledovaný 

soubor A, B a C, bylo sestaveno několik příkladů modelových tréninkových jednotek 

pro kategorii přípravky. Spolupracovalo se zároveň i s literaturou, která je 

v následujícím textu citována. 

Každá tréninková jednotka obsahuje část úvodní, průpravnou, hlavní 

a závěrečnou. Každý trenér dává přednost jistému stylu vedení tréninku. Například 

někdo vede takový trénink, kdy jsou do obsahu zařazeny jak cvičení s úkolem zvýšení 

všestranné a speciální tělesné zdatnosti, tak rozvoj techniky a taktiky hry. Pokud ale 

tréninková jednotka trvá například dvakrát týdně jednu hodinu, není v trenérových 

silách organizačně tyto požadavky za jednu hodinu naplnit. Klonfar a Malý (1960) 

navrhují tedy rozdělení typů tréninku podle zaměření, s úkolem: 

a) zvýšení všestranné a speciální tělesné zdatnosti, 

b) zvýšení všestranné a speciální tělesné zdatnosti a rozvoj techniky a taktiky 

hry, 

c) rozvoj techniky a taktiky hry. 

První typ tréninku se využívá nejčastěji v přípravce pro první a druhou třídu 

základní školy. Pokud se blíží turnaj či přátelské utkání, je zařazován postupně typ 

druhý. Třetí typ se užívá před turnajem, ale ne bezprostředně, aby nedošlo k útlumu. 

Dobré je přemýšlet, která cvičení rozvíjejí pohybové schopnosti potřebné pro 

budoucí výskoky a švih paže a zápěstí volejbalisty, stejně tak jako cvičení pro lokomoci 

ve hře a rozvoj síly prstů pro odbíjení obouruč vrchem. Tato cvičení se řadí právě do 

skupiny cvičení speciální tělesné zdatnosti (Buchtel, Ejem, Kobrle, 1976). 

Zdárný průběh nácviku jednotlivých způsobů odbití a zdokonalování hráčů 

a hráček souvisí s dostatečným počtem vhodných míčů a s odpovídající kázní žáků 

(Kobrle, Buchtel, Kaplan, 1975). 

Pro kategorii přípravky však musí všechna zvolená cvičení odpovídat věku 

a stupni vývoje dětí, musí být zábavná a hravá. Jednoduše lze říci, že je nutné vymyslet 

taková cvičení, aby děti zapomněly, že se namáhají více, než by tak činily ony samy, 
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nebo že dělají činnost, kterou by za normálních okolností odmítaly provádět pro její 

nepříjemnost. 

Do úvodní části je vhodné zapojovat především drobné pohybové hry typu 

honiček. Pro volejbal se využívá hlavně honiček, při kterých se využívají míče, a pokud 

oddíl vlastní, tak speciálně pro děti míče odlehčené. Některé typy honiček byly popsány 

v teoretické části v kapitole 2.12.1 na straně 42 a 43. Zde jsou uvedeny některé další 

typy používaných honiček s míčem: 

1) Mrazící míč – jeden či více „mrazíků“ zmrazují ostatní hráče pomocí 

mrazícího míče (dotekem). Ti se v případě zmražení zastaví a rozkročí, aby 

je mohli spoluhráči zachránit podlezením, či vytvoří tzv. „stříšku“ (vzpor 

ležmo, pánev vzhůru) a opět se zachraňuje podlézáním. Mrazíky je třeba 

často měnit. 

2) Hlavičková – při této honičce se předává baba pouze dotekem hlavou. Honič 

má míč v ruce. Ostatní hráči však mohou běhat pouze s rukama za hlavou. 

3) Račí – hráči se smějí pohybovat pouze ve vzporu vzad, tzv. na „raka“. Míč je 

umístěn na břiše hráčů. Ten, kdo honí, je bez míče. Baba se předává dotykem 

spolu s tím, že chycený hráč odevzdá svůj míč bývalému honiči a nahrazuje 

jeho funkci. 

4) Přihrávaná – tato honička se hraje ve dvojicích. Míčů je ve hře hned několik. 

Úkolem honičů je si třikrát bez přerušení přihrát míč a poté mohou „vybíjet“. 

Pokud je jeden z dvojice vybitý, celá dvojice musí na určeném místě provést 

kotoul či jiné gymnastické cvičení. 

Do tréninku přípravky je dále vhodné zařazovat jednoduché míčové hry jako 

předstupeň hrám průpravným. Některé míčové hry naleznete popsané v teoretické části 

mé diplomové práce v kapitole 2.12.1 na straně 43 a 44. Následuje soupis několika 

dalších míčových her: 

5) Vybíjená na body – hraje se na volejbalovém hřišti bez sítě, každé družstvo 

má za koncovou čarou na druhé straně hřiště „kapitána“. Nabíjet lze pouze 

přehozením hřiště soupeře, míč nesmí spadnout. Kdo je vybit, stává se 

kapitánem a bývalý kapitán jde hrát do pole. 
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6) Na bombardéry – v tělocvičně rozdáme hráčům pět míčů na volejbal a pět 

tenisových míčků. Zbytek hráčů je bez jakéhokoliv míče. Ten, kdo má míč, 

s ním dribluje. Ti, kteří mají tenisové míčky, jsou „bombardéři“ a snaží se 

zasáhnout volejbalový míč. Pokud je míč zasažen, je potřeba ho vyléčit tím, 

že se snaží jeho majitel vyhledat nemocnici, kterou je hráč bez míče. 

Předáním míče se bombardér stává nemocnicí a nemocnice bombardérem. 

Hráče s volejbalovým míčem je nutné pravidelně střídat. 

7) Bažina – proti sobě stojí dvě družstva, která dělí středová čára. Uprostřed 

tělocvičny leží míč, který je odlišný všem ostatním (např. barvou nebo 

velikostí). Tohoto míče se hráči nesmějí bezprostředně dotýkat. Volejbalové 

hřiště označuje místo, do kterého se nesmí vstupovat – je tam bažina. 

Úkolem družstva je po časovém limitu dopravit míč ze středové čáry co 

nejdále od sebe. Vítězí družstvo, které po časovém limitu nemá na své půlce 

hřiště odlišný míč. 

8) Čerti a čertice – tato hra je obdobou hry červení a bílí, při které se dají využít 

straty z různých poloh. Stojí proti sobě dvě družstva, která dělí středová (či 

jiná zvolená) čára. Na čáře jsou položené míče. Po povelu družstvo, které má 

chytit to druhé, bere míč a snaží se vybít protihráče. Ten má dvě možnosti, 

buď uteče do vyznačeného domečku, nebo se snaží míč chytit. Za vybití je 

jeden bod, za chycení také. Body se počítají celému družstvu. 

9) Balónkovaná – k této hře se využijí místo míčů nafukovací balónky. Tuto 

hru doporučuji určitě do kategorie přípravky hlavně první a druhé třídy, moc 

se mi osvědčila. Balónek si každý nafoukne sám a zaváže. Trenér potom 

zadává úkoly, například odbíjet jen hlavou a míč nesmí spadnout na zem, 

nebo lehnout si na záda a balónek držet jakýmkoliv odbíjením ve vzduchu. 

Pro tuto hru jsem nalezla inspiraci v literatuře od Bachmana, 1994. 

V tréninku přípravky se hojně využívají štafety jako motivační prvek pro 

soutěžení dětí mezi sebou v družstvu. Je dobré do nich zapojovat odlehčené míče, či 

různé nářadí jako lavičky, žíněnky, žebřiny či basketbalové koše, volejbalovou síť aj. 

Zejména se využívají různé druhy nošení míče, kutálení, kopání, driblování, házení 

a chytání, předávání, přeskakování, hody na cíl, na vzdálenost a mnoho dalších obměn 
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v kombinaci s během vzad, vpřed, stranou, poskoky, přeskakování aj. Podle podmínek 

lze také využít pro jeden tým více než jeden míč (př. nošení 2-3 míčů najednou). 

4.3.1  Modelovaná tréninková jednotka sledovaného souboru A 

10 minut – hlavičková honička (kapitola 4.3 ve výzkumné části, strana 82, 

cvičení 2), hra na lovce (kapitola 2.12.1 v teoretické části, strana 43, 

cvičení 4) 

5 minut – rozcvičení, především švihová cvičení 

15 minut – štafety s míčem a lavičkami 

2 minuty – pauza 

8 minut – starty z různých poloh ve hře Čerti a čertice (kapitola 4.3 

ve výzkumné části, strana 83, cvičení 8) 

10 minut – odbití obouruč vrchem přes síť v zástupech s doprovodným cvičením 

(př. po odbití leh na břicho pod sítí a zařazení se do zástupu) 

5 minut – hra s názvem míčová válka (kapitola 2.12.1 v teoretické části, strana 

43, cvičení 5) 

5 minut – protahovací a kompenzační cvičení 

Tréninková jednotka trvá celkem 60 minut. Celkem 20 minut trvá příprava 

organismu na zátěž a protažení po zátěži. Rozvoji pohybových schopností je vyhrazeno 

zhruba 30 minut a technické části tréninkové jednotky připadá pouze 10 minut. 

4.3.2  Modelovaná tréninková jednotka sledovaného souboru B 

10 minut – rozběhání 5 koleček a protažení 

10 minut – skákání přes švihadlo 

10 minut – rozházení a rozehrání odbití obouruč vrchem ve trojicích (s 

přebíháním) 

5 minut – pauza 

10 minut – cvičení na odbití obouruč vrchem ve dvojicích 

10 minut – odbití obouruč spodem – technika, s nahazováním 

10 minut – odbití obouruč spodem přes síť ve dvojicích s nahazováním 
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5 minut – pauza 

15 minut – minivolejbal – řízená hra 

5 minut – závěrečné vyběhání a protažení 

 Tréninková jednotka trvá celkem 90 minut a je zaměřena především na rozvoj 

volejbalových dovedností. Na rozehřátí před hlavní částí tréninkové jednotky 

a protažení po tréninku připadá celkem 15 minut. Nejvíce času je věnováno technice 

odbíjení, celkem 40 minut. Řízená hra trvala 15 minut a rozvoj pohybových schopností 

byl zastoupen skákáním přes švihadlo trvajícím 10 minut. Je možné zařadit rozházení 

a rozehrání do části rozvoje pohybových schopností, jelikož se jedná o dynamické 

přesuny, tím pádem by byly pohybové schopnosti zastoupeny 20 minutami 

a volejbalové dovednosti 30 minutami. 

4.3.3  Modelovaná tréninková jednotka sledovaného souboru C 

13 minut – rozběhání formou hry na babu ve dvojicích (kapitola 2.12.1 

v teoretické části, strana 42, cvičení 1), mrazící míč (kapitola 4.3 

ve výzkumné části, strana 82, cvičení 1), protažení 

2 minuty – pauza 

15 minut – štafety s míčem, zařazení driblinku, kutálení, házení a chytání, živé 

slalomy 

10 minut – rozházení ve dvojicích, drajvování 

2 minuty – pauza 

13 minut – cvičení na vylepšení techniky odbití obouruč vrchem, časté střídání 

dvojic, odbíjení ze sedu, z lehu na břiše 

5 minut – lehké posilování s vlastním tělem – kliky, dřepy, sedy-lehy 

20 minut – minivolejbal 

5 minut – vyhlášení výsledků 

Celkem trvá tréninková jednotka 85 minut z důvodu takového, že se jedná 

prakticky o hodinu tělesné výchovy na základní škole. Učitelka (trenérka) tím dává 

žákům prostor a možnost stihnout se připravit na další hodiny ve škole. Z tohoto času 

zaujímá rozběhání a rozcvičení asi 13 minut. Závěrečné protažení není. Rozvoji 
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pohybových schopností je věnováno 20 minut a volejbalu jako takovému asi 43 minut. 

Do hodiny je zařazen i minivolejbal. 
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5.  Závěr 

Možností, jak připravit mládež ve věku 6-10 let na budoucí volejbalovou 

kariéru, je nespočetně mnoho. V této počáteční fázi je velice důležitá úloha trenéra, 

kterému je do rukou vložena křehká duše dítěte. Je pouze na jeho přístupu a na jeho 

odpovědnosti, jaký bude vztah budoucího sportovce k právě vybrané sportovní hře. 

Předstupněm samotného tréninku ve volejbalové přípravce je však nejprve 

získání samotných dětí pro volejbal. V dnešní době se stále více do popředí dostávají 

sportovní hry pro děti s předponou „mini“. Ne jinak je tomu u volejbalu a minivolejbal 

se těší stále větší popularitě a hlavně, stále více se dostává do povědomí rodičů dětí. Ti 

totiž určují, který sport bude jejich dítě provozovat. Alespoň je tomu tak v počátcích 

jeho sportovního života. 

Diplomové práci měla za úkol zjistit, zda způsob tréninku ovlivní výkon dětí 

v testech schopností a zda se více zlepší v provádění volejbalových dovedností při jiném 

způsobu vedení tréninku. Zda je vhodnější se soustředit na minivolejbal, jako na hlavní 

volejbalovou aktivitu, či upřednostňovat „hraní si“ a jen jako doplněk používat již 

zmíněný minivolejbal. 

Zde je místo na obhájení či vyvrácení první hypotézy, která zněla tak, že 

zlepšení v testech pohybových schopností bude procentuálně vyšší u sledovaného 

souboru A než u souboru B a C. Důvod stanovení této hypotézy byl následující. Ve 

sledovaném souboru A je více kladen důraz na rozvoj pohybových schopností, než na 

nácvik samotných volejbalových dovedností. Je tomu tak možná i proto, že tento soubor 

je věkově nejmladší. Ve sledovaném souboru B se naopak zaměřují na nácvik 

volejbalových dovedností více, než na rozvoj pohybových schopností, které spíše 

udržují. Jednoduše řečeno, nácvik dovedností zabírá většinu času z tréninku. Ve 

sledovaném souboru C s rozvojem pohybových schopností nakládají stejně, jako 

sledovaný soubor B. 

Závěrem k této problematice lze s potěšením konstatovat, že se podařilo 

hypotézu potvrdit. Sice sledovaný soubor A dosáhl nejhoršího výsledku v testu skoku 

z místa, ale ve zbývajících testech si vedl nejlépe, což mu zajistilo celkem nejlepší 

hodnocení. 
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Druhá hypotéza zněla tak, že zlepšení v provádění jednotlivých volejbalových 

dovedností bude vyšší u sledovaného souboru C než u souborů A a B. Zároveň bude 

vyšší u souboru B než A. Předpokladem bylo, že ve sledovaném souboru C se relativně 

nejvíce, podle výpovědi trenéra, zaměřují na nácvik volejbalových dovedností. Stejně 

tak bylo usouzeno, že se nácvikem dovedností zabývají více ve sledovaném souboru B 

než souboru A. 

Bohužel je nutné konstatovat, že tato hypotéza se nepotvrdila. Výsledky jsou 

velice proměnlivé a žádný vztah mezi vedením tréninku a výsledky v jednotlivých 

volejbalových dovednostech nebyl zaznamenán. Možný způsob, jak by se mohlo 

projevit vedení tréninku na zvládání základních volejbalových dovedností, je sledování 

dlouhodobé, myslí se tím několikaleté, kdy by bylo možné jednotlivé hráče a hráčky 

porovnávat až do kategorie dospělých. Sami ale uznáte, že tento způsob je prakticky 

nemožný a pokud by k němu přeci jen došlo, vyžadoval by mnoho úsilí s nejasným 

úspěchem dosažení očekávaného výsledku. 

Na závěr je uvedeno pár rad a tipů. Pokud jste trenéry přípravky, ne jen 

volejbalové, musíte být do své práce s dětmi „žhaví“. Jen tak je můžete pro sport 

„zapálit“. Hrajte s nimi hry, chvalte je, odměňujte je za předvedené výkony. 

Komunikujte s rodiči, ale pokud vyrazíte s dětmi na turnaj, nikdy jim nedovolte 

zasahovat do průběhu zápasů. Pokud děti zlobí, mají málo zátěže, tak se ji nebojte 

zvýšit. Chovejte se tak, abyste byli pro děti vzorem. Práce s mládeží je radostná 

záležitost, ale mnohdy i vyčerpávající. Zkoušejte, kombinujte, čerpejte nové zkušenosti 

a přinášejte do tréninku stále nová cvičení, děti to ocení. 
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Příloha č. 2: Žádost o testování motorických schopností a základních 

volejbalových dovedností 

Vážení rodiče, 

jmenuji se Magdaléna Choutková a jsem studentka druhého ročníku 

navazujícího magisterského studia na UK FTVS Praha. Tento ročník hodlám zakončit 

zpracováním diplomové práce s názvem: Možnosti přípravy pro volejbal u mládeže ve 

věku 6-10 let. Cílem výzkumu je zjistit případné zlepšení v provádění motorických testů 

a základních volejbalových dovedností Vašich dětí.  

Testování provádím osobně na tréninku dětí s pomocí trenéra dané tréninkové 

skupiny. Testování zahrnuje skok z místa, člunkový běh, dosah ze sedu, test na 

úspěšnost podání a techniku odbití obouruč vrchem. Testování bude prováděno celkem 

třikrát. Od posledního do následného měření uplyne doba cca 2 měsíce. 

Metody jsou neinvazivní, nevyvolávají žádné nepříjemné pocity. Testování bude 

prováděno formou soutěže, aby byly děti lépe motivovány. Děti budou všechny 

odměněny za snahu na závěrečném vyhlášení výsledků. 

Zdůrazňuji a ubezpečuji Vás, že získaná data nebudou zneužita a žádná osobní 

data nebudou zveřejněna. 

Souhlas k provedení testování je předepsán etickou komisí FTVS UK, a proto si 

Vás dovoluji o něj požádat. Děkuji předem za vyhovění mé žádosti, které přispěje ke 

zdárnému dokončení mé diplomové práce. 

V Praze dne: 

Podpis (souhlas) zákonného zástupce: 

 

 

Bc. Magdaléna Choutková    doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc. 

studentka FTVS UK     vedoucí diplomové práce 

 


