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Abstrakt 

 

Název:  Vzájemné vztahy mezi výškovými, skokanskými a rychlostně-

obratnostními parametry u starších žákyň volejbalu 

 

Cíle:  Cílem práce je zjistit a vyhodnotit vzájemné vztahy mezi výškovými, 

skokanskými a rychlostně-obratnostními parametry u starších žákyň 

volejbalu v letech 2008 až 2012. 

 

Metody: Pro zpracování a vyhodnocení vyhledaných údajů z výsledků 

standardizovaných testů pro volejbal v jednotlivých letech i celkově byla 

použita metoda komparace (porovnávání) dat, dále byly použity základní 

matematicko-statistické metody (aritmetický průměr, směrodatná 

odchylka, maximum, minimum, variační rozpětí, T-body, McCallovo 

kritérium). Vyhodnocení bylo provedeno formou grafů a slovního 

hodnocení. 

 

Výsledky: U výběru 20 nejvyšších hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 se 

nepotvrdilo, že by většina nedosahovala nadprůměrných hodnot 

absolutního výskoku po smečařském rozběhu, ale potvrdilo se, že většina 

nedosahovala nadprůměrných hodnot při měření rychlostně-

obratnostního testu, tzv. K-testu, vůči celé skupině měřených hráček 

v daném roce. Dále se dle zpracovaných dat potvrdilo, že většina 

z výběru 20 v K-testu nejlepších hráček v jednotlivých letech             

2008 – 2012 bude dosahovat nadprůměrných hodnot absolutního 

výskoku po smečařském rozběhu vůči celé skupině měřených hráček 

v daném roce a zároveň se většina z nich nebude vyskytovat mezi 

vybranými 20 nejvyššími hráčkami v daném roce. 

 

Klíčová slova: volejbal,  tělesná výška,  rychlostně-obratnostní schopnosti,  absolutní 

výskok, motorické testy, sportovní trénink, rozvoj pohybových 

schopností, volejbal v kategorii mládeže 

 



 

Abstract 

 

Title:   Relations between high, jumping and speed-dexterity parameters in older 

students' volleyball 

 

Objectives:  The aim of this work is to identify and evaluate the relationships between 

high, jumping and speed-dexterity parameters in older students' 

volleyball in the years 2008 to 2012. 

 

Methods:  For the processing and evaluation of data retrieved from the results of 

standardized tests for volleyball in individual years and generally used 

method of comparison (comparison) data were also used basic statistical 

methods (arithmetic mean, standard deviation, maximum, minimum, 

range of variation, T-sections, McCall criterion). The evaluation was 

performed by means of graphs and verbal assessment. 

 

Results:  In the selection of the 20 highest players in each year from 2008 to 2012 

could not be confirmed that the majority did not reach above the average 

of the absolute values after smash jump start, but it was confirmed that 

the majority did not reach above-average values when measuring speed-

dexterity test, known as K-test measured against a whole group of players 

in a given year. Furthermore, according to the processed data confirmed 

that most of the selection of 20 of the K-test the best players in each year 

from 2008 to 2012 will achieve above-average values of the absolute 

jump start after smash measured against a whole group of players in 

a given year, while most of them will occur between selected 20 highest 

players of the year. 

 

Keywords:  volleyball, body height, speed-texterity ability, absolute jump, motor 

tests, sports training, development of motor skills, volleyball in the 

category of youth 
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1 ÚVOD 

V současné době, kdy dochází k abnormální touze po úspěchu ve všech 

oblastech, které člověka obklopují, se není čemu divit, že je tento trend nastaven 

i v oblasti sportovních aktivit a výkonů. Trenéři u svých svěřenců upřednostňují 

okamžité výkony a úspěchy, aniž by se zaměřovali na jejich dlouhodobý celoživotní 

vývoj. Často se můžeme setkat s předčasnou specializací sportovců, s vysokými nároky, 

které jsou na ně kladeny, a následně i s jejich „vyhořením“ a ztrátou zájmu o daný sport. 

Možná i proto se mnoho trenérů i laiků dopouští chybných úsudků o schopnostech 

a dovednostech jejich svěřenců.  

I ve volejbale se můžeme často setkat s rychlými závěry o hráčkách, které 

se zakládají jen na prvním dojmu týkajícím se jejich somatických předpokladů, a jejich 

následném „zaškatulkování“. Například, že vysoké hráčky nejsou moc rychlé a obratné, 

nemají tak velký výskok, jaký by mohly mít. A že rychlé a obratné hráčky určitě nepatří 

k těm nejvyšším, ovšem výskok mají veliký. 

Tyto tři věty nebo jim podobné zaslechla během svých volejbalových let snad 

každá hráčka, mě nevyjímaje. Kolik pravdy je na těchto tvrzeních? Lze je brát jako 

takové obecné nepsané pravidlo či ne?  

Právě proto se tato práce zaměřuje na tuto problematiku. Porovnává somatické 

předpoklady (tělesná výška) a výkonnostní předpoklady (absolutní výskok 

po smečařském rozběhu, výkon v rychlostně-obratnostním K-testu) u starších 

žákyň volejbalistek v letech 2008 až 2012. Vše na základě výsledků naměřených 

pomocí speciálních testovacích baterií, složených z motorických testů. Testování 

talentovaných hráček soustředěných do Krajských center mládeže se provádí 

na každoročních memoriálech Ing. Milana Kafky. 

K volejbalu jsem se dostala už ve svých osmi letech a v průběhu následujících 

let jsem se setkala s velkým počtem menších hráček, které svým výskokem předčily 

ty vyšší, a zároveň znám také mnoho vysokých hráček, které při hře spoléhají jen 

na svou výšku. I já sama jsem tedy těmto názorům částečně podlehla a po rozpravě 

s několika trenéry a jinými hráčkami jsem zjistila, že toto téma je zajímavé nejen 

pro mě. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Charakteristika volejbalu 

Volejbal je sportovní hra, která klade nároky jak na psychickou a fyzickou 

úroveň hráče, tak i na jeho koordinační schopnosti. Pokud vezmeme v úvahu, že 

se jedná o hru kolektivní, není divu, že je díky ní rozvíjen i komplex společenských 

vztahů. Nejspíše proto je tato hra ve světě velice oblíbena. (Mlateček, 1970) 

Je to nekontaktní míčová hra orientovaná k dosažení vítězství nad soupeřem. 

Na rozdíl od velké skupiny sportů ve volejbalu neexistuje nerozhodný výsledek. Herní 

výkon nelze provádět bez soupeře, bez přímé výměny obranných a útočných 

kombinací. (Kaplan, 1999) 

Z výkonnostního hlediska se dělí na volejbal rekreační, výkonnostní 

a vrcholový. V prvním případě, u rekreační podoby, je hra prováděna hlavně pro radost 

z pohybu, jeho aktivního prožitku a společenské aktivity, která je zde plněna. Pokud 

budeme mít ovšem na mysli volejbal výkonnostní, zde se již setkáváme s cílem 

dosažení co nejlepších výkonů. Bohužel možnosti hráčů a týmu jsou omezeny 

buď finančními podmínkami, nebo časem, který mohou sportu věnovat, anebo hráči 

nemají jednoduše předpoklady, aby se dostali na úroveň volejbalu vrcholového. 

Můžeme se také setkat s různými podobami této sportovní hry. Ať už myslíme 

plážový volejbal, nebo volejbal pro hráče s různými postiženími. 

Dynamika pohybu po hřišti s neustálým střídáním všech hráčů na všech místech 

hřiště a neustálá proměnlivost ve střídání činností hráčů klade důraz na rozvoj všech 

základních pohybových schopností. Hra klade nároky na rozvoj postřehu, soustředěnosti 

i pozornosti. Hráči se učí smyslu a odpovědnosti ke kolektivu a zároveň důvěře 

ve vlastní síly. 

K dosažení vysoké sportovní výkonnosti je zapotřebí sladění vysokého rozvoje 

funkčních možností organismu, všestranný rozvoj pohybových a volních vlastností 

a perfektní zvládnutí herních návyků. Za vnější pohybové vyjádření herních návyků 

bereme herní činnosti (tj. podání, přihrávka, nahrávka, útočný úder, blok). Pohybové 

vlastnosti (silové, rychlostní, vytrvalostní, obratnost, ohebnost), jejichž rozvoj 

je hlavním úkolem kondiční přípravy, mají bezprostřední vztah k těmto herním 
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činnostem, jsou jejich obsahem a projevují se v každém pohybu, jen v různých 

proporcích. Tak např. velice důležitý útočný úder vyžaduje výbušnou sílu dolních 

končetin k potřebnému výskoku, rychlost švihu paže ke smeči, dynamickou a výbušnou 

sílu břišních svalů, reakční rychlost k řešení herní situace, obratnost pro orientaci 

ve výskoku a zvládnutí mnoha variant úderu a nakonec i skokanskou vytrvalost. 

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

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

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

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

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

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

rozšiřování funkční možnosti organismu jako celku. (Mlateček, 1970; Buchtel, 2006; 

Císař, 2005) 

Ve volejbale je také dobré začít již v raném věku s přípravou a všeobecným 

rozvojem, což je nutnou podmínkou k úspěchu. Bohužel u malých dětí hůře 

rozpoznáme jejich fyziologické předpoklady, proto se při výběru talentů mládeže 

hodnotí i úroveň jejich pohybových schopností, které se pak následným kondičním 

tréninkem rozvíjejí. Důležitými schopnostmi, které jsou nezbytné k dobrému výkonu 

ve volejbale, máme na mysli především explozivní a dynamickou sílu, reakční 

a realizační rychlost a také neopomenutelnou obratnost a pohyblivost. 

 

2.2 Předpoklady a charakteristika vrcholové hráčky 

volejbalu 

Podle Dovalila a kol. (2009), Haníka, Vlacha a kol. (2008) a Vaváka (2011) jsou 

somatické předpoklady (faktory) relativně stálé a ve značné míře geneticky podmíněné. 

Řadíme k nim tělesnou výšku a hmotnost, délku tělesných segmentů, složení těla 

a somatotyp. 

Jaké tělesné předpoklady by volejbalistka měla mít a je nutné, aby každá 

volejbalistka měla ideální tělesné míry?  

Ve volejbale se setkáváme s různými postavami na jednotlivých postech. 

Díky tomu, že se volejbal ve světě neustále zrychluje, což umožnila a přinesla nová 
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pravidla, silové komponenty získávají stále větší význam a ukazuje se potřeba mít 

na hřišti k tomu „vyvinuté“ jedince. Hodnoty jako tělesná výška, délkové rozměry 

a jejich poměry, složení těla apod. jsou relativně stálé a významně geneticky 

podmíněné. Týkají se opěrného, tak i pohybového aparátu. Kostra, vazy, šlachy, svaly 

a množství tuku jsou faktory, které už vizuálně ukazují na předpoklady hráček 

pro volejbal. Délky jednotlivých kostí určují výškové postavení hráče u sítě, vytvářejí 

pákovou soustavu. Kloubový rozsah pohybů je dán pevností vazů, která také zvyšuje 

využití silových schopností. Podíl aktivní a pasivní hmoty diferencuje předpoklady 

pro aktivní pohybové prvky. V praxi se somatické předpoklady vyjadřují pomocí 

tělesné výšky a tělesné hmotnosti. Nároky na tělesnou výšku se za posledních 20 let 

mírně zvýšily. Požadavek moderní hry je, aby nahrávačky měly tělesnou výšku      

172 – 185 cm. Běžně se setkáváme i s nižšími hráčkami, ale je potřebná taková tělesná 

výška, aby nahrávající hráčka stále viděla přes ramena spoluhráčů. Útočící hráčky by se 

měly pohybovat v rozmezí 178 – 188 cm. Nejvyšší tělesnou výšku vyžaduje moderní 

volejbal na postu blokaře, a to 182 – 192 cm u žen. Částečnými somatickými faktory 

jsou také délky tělesných segmentů, délka paží, nohou atd. a jejich vzájemné proporce. 

Je výhodné, když mají hráčky hlavně delší paže, než je populační průměr. Výška těla 

do značné míry souvisí s tělesnou hmotností a % tuku sportovců. Hmotnost těla 

se vztahuje k muskulatuře těla, ale i k rozložení podle segmentů, a může sehrávat 

důležitou úlohu v použitelnosti hráček. Průměrná tělesná hmotnost se u volejbalistek 

pohybuje v rozmezí 62 – 80 kg. Ovšem je nutné podotknout, že rozptyl jednotlivých 

tělesných proporcí je u špičkových volejbalistek dosti veliký. A také, že každý jedinec 

nemusí splňovat ideální míry, když má jiné vlastnosti a schopnosti, kterými to nahradí. 

Ve složení těla je třeba rozlišovat aktivní a pasivní tělesnou hmotu. Speciálně 

se určuje množství tělesného tuku. U volejbalistek je průměrné množství tělesného tuku 

15%. Dále je také důležité i složení svalů z hlediska zastoupení jednotlivých typů 

svalových vláken. Čím má hráčka vyšší podíl rychlých svalových vláken k pomalým 

svalovým vláknům, je to pro její sportovní výkon lepší předpoklad. V průměru mají 

volejbalisti 55% pomalých a 45% rychlých svalových vláken. 

Sportovní antropologie umožňuje vyjádřit tělesný typ každého člověka 

se speciálním zaměřením pro potřeby jednotlivých sportů. Tzv. somatotyp vyjadřuje 

komplexním způsobem tělesné danosti jednotlivce. Endomorfní, mezomorfní 

a ektomorfní komponent zařadí každou volejbalistku do prostoru trojrozměrného grafu. 
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Všeobecně platí, že k motorickým výkonům mají dobrý předpoklad somatotypy 

ektomorfně-mezomorfní s převládající mezomorfní složkou a minimální endomorfní 

složkou. U volejbalistek ale určitý stupeň endomorfie souvisí se silovou složkou jejich 

sportovního výkonu. 

Také funkčnost orgánů v těle sportovce je mimo somatické předpoklady dalším 

důležitým faktorem, který výrazně ovlivňuje kvalitu sportovního výkonu. Fyziologická 

reakce organismu při sportovním výkonu znamená, že mnoho funkcí dosahuje 

maximální a hraniční hodnoty. Tréninkovou činností potom dochází k adaptačním 

změnám, které zvyšují homeostázu (vyrovnanost) organismu a jeho připravenost 

na podávání vyšších fyzických výkonů. 

Důležitou roli hrají zajisté i psychické faktory. Má být hráč chladnokrevný 

kliďas, cholerik, agresivní jedinec, totální flegmatik nebo něco mezi tím?  

I u špičkových trénovaných jedinců není zajištěno, že svou fyzickou zdatnost 

a technicko-taktickou připravenost automaticky realizují i na sportovním poli. Nastupují 

i jiné faktory, které mohou celý tento děj buď podpořit, nebo na druhé straně zcela 

eliminovat. Jedním z takových faktorů, které jsou velmi významné pro sportovní výkon 

každé hráčky individuálně, jsou psychické faktory. Vyplývají přímo z mimořádné 

náročnosti soutěžně-herních situací na psychiku hráče. Ovšem problém psychického 

charakteru může nastat již během tréninkové činnosti. V tomto případě je to dáno 

vysokou náročností tréninkového procesu, špatnou atmosférou v družstvu, tlakem 

zvenku na výsledek hry apod. 

Psychické předpoklady, vzhledem k sportovnímu výkonu, mají své vyvrcholení 

v motivaci, která je hnací silou každé hráčky, každého sportovce. Sportovní výkon se dá 

tedy chápat jako součinnost schopností hráčky a její motivace. 

Dalšími důležitými faktory jsou také intelektuální schopnosti, osobnostní 

faktory, charakter a jeho vlastnosti. 

Pravděpodobně neexistuje univerzální nebo ideální profil pro hráčky volejbalu, 

ani pro žádný jiný sport. Vzájemné doplňování a harmonizace družstva právě vytváří 

svou součinností šesti hráčů komplex vlastností a schopností, které se dají využít 

v různých částech hry. 
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2.3 Vertikální výskok ve volejbale 

Volejbal je sport, který vyžaduje jeden z nejvyšších vertikálních 

výskoků. Využívá se ho jak při blokování, tak i smečování přes síť. I když je síť 

na volejbal o 60 cm nižší než koš v basketbalu, tak to nemění skutečnost, že velký 

vertikální výskok je dovednost největších volejbalových blokařů a smečařů, protože jen 

oni se mohou dostat nad protihráče a blokem nebo smečí „položit“ míč 

na zem. (http://ezinearticles.com/?Vertical-Jump-At-Volleyball&id=946366) 

Z fyziologických faktorů ve volejbale převládá výbušnost, síla, mrštnost, 

nadprůměrná flexibilita (trup, svaly nohou, ramenní kloub) a do jisté míry i vytrvalost 

ve výbušnosti (vytrvalost ve výskoku). Typická je kolísavá intenzita zatížení, přičemž 

skokanské zatížení je značné, vzhledem k tomu, že nejde jen o výšku výskoku, 

ale i o jeho správné technické a taktické provedení při útočném úderu a bloku. 

Tréninkové zatížení při tréninku výskoku je určováno pohlavím, věkem, úrovní 

trénovanosti a hráčskou vyspělostí. Hráči během utkání provedou 75-170 výskoků. 

Výskok volejbalistů je nejvyšší v porovnání s ostatními kolektivními sporty 

(muži 90cm, ženy 70cm). Při posuzování výsledků musíme vzít v úvahu rozběh, který 

zvyšuje výskok o cca 10-15 cm. Nejobdivuhodnější ze současné ženské elity jsou 

odrazové schopnosti hráček, které se přibližují mužům. (Rendl, 1976; 

Grasgruber, Cacek, 2008; http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/h

ry-volejbal.html) 

Podle Havlíčkové (1993) je výška výskoku ovlivněna především tělesnou 

hmotností a výškou. Hypertrofie svalových vláken, resp. velikost maximální statické 

síly mají menší vliv, spíše rozhoduje procentuální zastoupení vláken rychlého typu 

a dostatečná pohyblivost v hlezenním kloubu. Nejhorší výkony ve výšce výskoku 

se vyskytují u nahrávačů, nejlepší akcelerační silový impulz mají smečaři nebo blokaři. 

Při talentovém výběru pro volejbal tedy musí být přikládán prvořadý význam 

odrazovým schopnostem, které jsou podmíněny velkým průřezem rychlých vláken 

v dolních končetinách. 

Pro zajímavost ještě zmínka o výsledcích elitních juniorských reprezentantů 

USA při testování výskoku z jedné nohy s možností předchozího pohybu. 

Tři měřené věkové skupiny (rok, měsíc), jejich maximální, minimální 

a průměrný výsledek: 

http://ezinearticles.com/?Vertical-Jump-At-Volleyball&id=946366
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-volejbal.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-volejbal.html
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Chlapci (14,6 – 16,6) : Min = 249,6 cm 

   Max = 330,1 cm 

   Průměr = 320,0 cm 

Dívky (13,6 – 15,6) : Min = 274,3 cm 

   Max = 304,8 cm 

   Průměr = 289,5 cm 

Ženy (15,6 – 17,6) :  Min = 281,9 cm 

   Max = 320,0 cm 

   Průměr = 302,2 cm 

(http://www.sportvital.cz/sport/testy/sportovni-testy/volejbalove-testy/vyskok-z-jedne-

nohy/) 

 

2.4 Pohybové schopnosti a jejich rozvoj 

Volejbal je dynamická hra vyžadující vysokou úroveň aerobní vytrvalosti, síly, 

flexibility, rychlosti a hbitosti. Nejdůležitější z nich je vytrvalost, protože bez ní není 

hráč schopen udržet dovednosti a úsilí v celé hře. Vyvážený tréninkový program 

zahrnuje aerobní kondici (např. běh), silový trénink, obratnostní a skokanská cvičení 

poskytující výbušnou sílu, kterou hra vyžaduje. (http://www.answers.com/topic/beach-

volleyball) 

Tělesná příprava je důležitou složkou sportovního tréninku volejbalu. Jejím 

obsahem je rozvoj pohybových schopností hráčů, a to jak v jejich speciálních, tak 

i všeobecných projevech.  

Úkolem speciálního kondičního tréninku je rozvoj těch schopností, u vhodných 

svalových skupin, které jsou shodné se speciálními požadavky, jež klade na hráče 

výkon v utkání. To se děje pomocí tělesných cvičení shodných, nebo alespoň v určitých 

částech podobných, s pohybovými celky, vyskytujícími se v samotné hře. 

Všeobecný kondiční trénink má úkolů více. Patří k nim rozvoj schopností, které 

nepřímo pomáhají lepšímu rozvoji speciálních pohybových schopností, nebo 

http://www.sportvital.cz/sport/testy/sportovni-testy/volejbalove-testy/vyskok-z-jedne-nohy/
http://www.sportvital.cz/sport/testy/sportovni-testy/volejbalove-testy/vyskok-z-jedne-nohy/
http://www.answers.com/topic/beach-volleyball
http://www.answers.com/topic/beach-volleyball
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schopností, které vyrovnávají jednostranný vliv příliš úzké specializace. Dalším úkolem 

je příprava na přechod z klidu k provádění jakýchkoliv tělesných cvičení, pomoc 

při urychlení přechodu z jedněch tělesných cvičení na cvičení jiného druhu a realizace 

aktivního odpočinku i pohybového zotavení v jakékoliv části tréninkového cyklu. 

Na starost má také rozvoj tělesné zdatnosti hráčů, tj. rozvoj základních předpokladů 

k pohybu vůbec. 

Každý pohyb můžeme charakterizovat celou řadou ukazatelů, jednak 

kvalitativních, jednak kvantitativních. Například vezmeme-li pohyb v kolenním kloubu 

při vrchním odbíjení obouruč a při výskoku. I když je, co se vnější stránky týče, z větší 

části stejný, je kvalitativně úplně jiný a vyžaduje od hráčů projevení zcela jiných 

schopností. A právě těmto jednotlivým, různým stránkám pohybových možností 

každého člověka říkáme pohybové schopnosti. (Buchtel, Ejem 1981) 

Pohybové schopnosti jsou relativně stálé v čase, jejich úroveň se nemění ze dne 

na den a jejich změna vyžaduje dlouhodobé tréninkové působení. Nejčastěji definují 

jako relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu 

k pohybové činnosti, ve které se také projevují.  

To, že se člověk projevuje jako „silný“, „vytrvalý“, „rychlý“ ap., je způsobeno 

uvnitř organismu. Udávají to vztahy vznikající na základě složitých vazeb a součinnosti 

různých systémů v lidském organismu. Zmíněná integrace se realizuje na různých 

úrovních – na úrovni biomechanických dějů, úrovni fyziologických funkcí 

a psychických procesů. Jejich výrazem jsou potom pohybové schopnosti, každá z nich 

je vlastně trsem, do kterého se promítají v různém poměru i schopnosti ostatní a při 

identifikaci jednotlivých pohybových schopností a jejich označení se vychází 

z dominujících charakteristik pohybové činnosti. (Dovalil, 1986; Tupý a kol., 1989) 

 

2.4.1 Silové schopnosti (síla) 

Silovými schopnostmi rozumíme komplex pohybových schopností překonávat, 

udržovat nebo brzdit určitý odpor. Pro vymezení je nezbytné odlišit pojem síla jako 

základní pojem mechaniky – fyzikální veličina (ve smyslu pohybových zákonů 

mechaniky příčina změny pohybového stavu těles) a síla jako pohybová schopnost, 
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neboli schopnost člověka, vázaná na fyziologické vlastnosti svalu jako dráždivost 

a stažlivost a psychické aspekty pohybové činnosti. (Dovalil a kol. 2008) 

Kromě ohledu na mohutnost svalového stahu je třeba věnovat pozornost také 

rychlosti svalového stahu, trvání pohybu nebo také počtu opakování v čase. Podle toho 

platí všeobecně uznávaná diferenciace silových schopností na sílu: 

 absolutní 

- může být vykonávána při svalové činnosti statické nebo dynamické (koncentrické 

či excentrické), jde o sílu maximální spojenou s nejvyšším možným odporem 

 rychlou a výbušnou 

- může být vykonávána při svalové činnosti dynamické (koncentrické), jde o sílu 

explozivní spojenou s překonáváním odporu vysokou až maximální rychlostí 

 vytrvalostní 

- může být vykonávána při svalové činnosti statické nebo dynamické, jde 

o překonávání nemaximálního odporu opakováním pohybu při určených 

podmínkách nebo daný odpor dlouhodobě udržovat 

 

Metody posilování se liší velikostí odporu, počtem opakování, rychlostí pohybu. 

Na jednotlivé druhy silových schopností lze působit kombinováním uvedených 

komponent. Všechny tři tzv. metodotvorné komponenty spolu víceméně souvisí, 

velikost odporu rámcově určuje i počet možných opakování a dosažitelnou rychlost 

pohybu. (Dovalil a kol. 2008) 

1. metoda těžkoatletická (krátkodobých napětí, maximálních odporů) 

Hodí se spíše pro trénované jedince, kteří mají již předchozí silovou přípravu. Používá 

velikost odporu 95-100% maxima. Je absolutně nevhodná pro přípravu dětí. 

2. metoda opakovaných úsilí (kulturistická, submaximálního odporu) 

Jedná se o několikrát opakované cvičení s nemaximálním odporem (60-80% maxima) 

a pohyb se vykonává nemaximální rychlostí. V praxi má často tzv. pyramidovou 

strukturu, co se týče manipulací s velikosti odporu a počty opakování. 
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3. metoda rychlostní (rychlostně silová, dynamických úsilí) 

Pro tuto metodu je charakteristická rychlost provedení pohybu, která je vysoká 

až submaximální. Velikost odporu je střední (30-60% maxima). 

4. metoda kontrastní (variabilní, variabilního působení) 

Metoda se vyznačuje střídáním odporu různé velikosti, což nám umožňuje dosahovat 

různé rychlosti pohybu a také různého počtu opakování. 

5. metoda izometrická (statická) 

Zakládá se na svalovém působení proti pevnému odporu. Pracuje se se statickými 

cvičeními. 

6. metoda intermediární 

Střídá se dynamická a statická činnost zúčastněných svalových skupin, což znamená, 

že se pohyb při cvičení v několika polohách na asi 5 s opakovaně zastavuje až do 

dokončení. 

7. metoda brzdivá (excentrická) 

Dochází k násilnému protažení kontrahovaných svalů, pohyb segmentů těla vyvolávaný 

nadmaximálním odporem je brzděn, zpomalován, počet opakování 1x, trvání podnětu  

2-3 s, doba odpočinku kolem 3 minut. (Dovalil a kol. 2002) 

8. metoda izokinetická (variabilních odporů) 

Umožňuje v průběhu cvičení modelovat odpor podle velikosti vyvíjeného úsilí. 

9. metoda plyometrická (reaktivní, rázová) 

Metoda má za úkol vytvářet specifické podmínky pro maximálně rychlou, výbušnou 

a mohutnou svalovou kontrakci. Těmito podmínkami se rozumí tonizace („přepětí“) 

svalu, předcházející vlastnímu aktivnímu pohybu. (Dovalil 1986) 

10. metoda silově vytrvalostní 

Používá se zde vysoký počet opakování cvičení s nižším odporem a uplatňují se zásady 

vytrvalostního aerobního nebo anaerobního zatížení. 

 

Každá pohybová činnost vyžaduje určitý projev svalové síly. Maximální síla má 

přímý vztah k výkonu vysloveně silovému. Statická síla má však nesporně význam 

i ve sportech, kde není zjištěn přímý vztah této síly k výkonu. Vytváří určitý potenciál 

svalové síly, ze kterého příslušnou specializací, odpovídající zaměřením přípravy 



 

 - 18 - 

vzhledem ke specifičnosti dané pohybové struktury, může narůstat speciální síla 

k výkonu. Tak např. určitý stupeň maximální statické síly je předpokladem rozvoje 

výbušné síly dolních končetin k výskoku, ačkoli statická síla přímý vliv na výkon 

u dobrých skokanů nemá. Problém zvyšování účinnosti odrazu nespočívá pouze 

ve zvětšování maximální statické síly dolních končetin, ale zejména v rozvíjení 

schopnosti využít této síly co nejrychleji v odpovídající pohybové struktuře. (Mlateček, 

1970) 

 

2.4.2 Rychlostní schopnosti (rychlost) 

Rychlost ve sportu je schopnost pohybovat se rychle po zemi, rychlý pohyb 

končetin při chytání, házení nebo odbíjení. 

Rychlost se netýká jen toho, jak rychle někdo může reagovat při startu, ale 

je závislá také na zrychlení, maximální rychlosti pohybu, a také na udržení rychlosti 

(minimalizace zpomalení). Rychlost pohybu vyžaduje dobrou sílu, ne příliš mnoho 

tělesné hmotnosti a odporu vzduchu, který může zpomalovat.  

(http://www.topendsports.com/fitness/speed.htm) 

Je to pohybová schopnost provádět krátkodobou pohybovou činnost (do 20 s) 

v daných podmínkách (konstantní dráha nebo čas, bez odporu nebo s malým odporem) 

co nejrychleji. Jde o činnost maximální intenzity, vyžadující vysokou koncentraci 

volního úsilí. (Dovalil, 1986) 

Rychlostní schopnosti jsou podstatou většiny herních činností ve volejbale. 

Lze je rozdělit do relativně nezávislých skupin: 

 rychlost reakční, jde o schopnost co nejrychleji reagovat pohybem na určitý 

podnět 

 rychlost acyklická, neboli co největší rychlost jednoduchých pohybů 

(ve volejbale jde převážně o pohyby horních a dolních končetin) 

 rychlost cyklická, neboli frekvenční, při které se jedná o opakování stejných 

pohybů 

 rychlost komplexní, která je daná kombinací cyklických a acyklických pohybů, 

kde nechybí ani reakční rychlost 

http://www.topendsports.com/fitness/speed.htm
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Rychlostní schopnosti nejsou zatím dostatečně vysvětleny, má se za to, že je 

vytváří složitý komplex činitelů. Za jedny z nejdůležitějších se považují vysoká labilita 

dějů podráždění a útlumu v centrální nervové soustavě a odpovídající kontrakční 

a relaxační rychlost svalů, vysoká rychlost vedení nervových vzruchů. Jsou kladeny 

zvýšené nároky na koordinaci antagonistických svalových skupin. Morfologicky vyšší 

pohybovou rychlost podmiňuje vyšší podíl rychlých svalových vláken. Významně 

přispívá také psychická koncentrace a motivace. (Dovalil a kol., 2008) 

Z rychlostních schopností ve volejbale převládá rychlost jednoduchých pohybů 

a rychlost reakční, ale ani ostatní schopnosti nejsou opomíjeny a hrají důležitou roli. 

Obě jsou na sobě nezávislé a z kvality jedné nelze usuzovat o úrovni druhé. Hráč ve hře 

reaguje na určitý podnět (míč, spoluhráč, soupeř). Při rozvíjení pohybové reakce hráče, 

která je specifická a účelná odpověď na herní situaci, proto musíme rozvíjet obě 

rychlostní schopnosti, pohybu i reakce, abychom zkvalitňovali její celkový účinek. 

Taktické myšlení a zkušenosti spolu se schopnostmi jich využít znatelně zkracují trvání 

reakční fáze hráčovy pohybové reakce. K jejímu rozvíjení je proto třeba zdokonalovat 

taktické myšlení hráče, učit ho řešit typické herní situace a vést ho k vlastní tvůrčí 

činnosti. Rychlost jednoduchých pohybů je do značné míry závislá na vrozených 

funkčních předpokladech. U složité pohybové reakce, která je pro volejbal typická, 

vidíme nejvyšší rezervu zkrácení celé akce ve vytváření dostatečných taktických 

zkušeností. Při většině pohybových reakcí je dalším nezbytným úkolem přesnost 

provedení, bez toho je rychlost znehodnocena. (Mlateček, 1970) 

 

2.4.3 Obratnostní schopnosti (obratnost) 

V současnosti se pro pojem obratnost (obratnostní schopnosti) prosazuje spíše 

označení koordinační schopnosti. Těmi rozumíme komplex pohybových schopností, 

kterými jsou dispozice lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je 

měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat 

nové pohyby. Současně jsou přitom kladeny nároky na složitost pohybu a jeho rychlost, 

přesnost splnění úkolu při činnosti, která není energeticky příliš náročná, primární je 
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přitom funkce CNS a nižších řídících center (přímé řízení a koordinace svalů, 

analyzátorů a funkcí).  

Pro klasifikaci není jediné kritérium, struktura je dána řadou dílčích schopností.  

Nejčastěji se ale obratnostní schopnosti rozlišují na: 

 diferenciační schopnost 

 orientační schopnost 

 schopnost rovnováhy 

 schopnost reakce (rychlost, ale i vhodnost a správnost) 

 schopnost rytmu 

 schopnost spojovací (spojování pohybů a jejich částí) 

 schopnost přizpůsobování 

 schopnost diferenciace 

 učenlivost (docilita) 

 regulace svalového napětí a relaxace 

 

Kromě těchto spíše obecnějších koordinačních schopností mají význam i další 

specifické koordinační schopnosti, vázané bezprostředně na požadavky daných výkonů 

(např. gymnastické koordinační schopnosti, herní koordinační schopnost ve volejbale). 

(Dovalil a kol., 2008) 

Za obratnost považujeme schopnost pohotově a okamžitě řešit nové, třeba 

i neočekávaně vzniklé situace a reagovat na ně účelným pohybem. Ve volejbale se stále 

střídají herní činnosti a situace, takže technika a taktika není a nikdy nemůže být plně 

standardizována. Hráč musí na základě herní situace vybírat vhodné varianty řešení 

a realizace. Obratnost volejbalisty proto těží z veliké zásoby různých pohybových 

návyků a ze schopnosti přepojovat jeden návyk na druhý. Také se u hráče projevuje 

rychlou a přesnou reakcí na často neočekávané úkoly ve hře. (Mlateček, 1970) 

Nejširším základem, na kterém již zmiňovaná technika staví a z něhož vyrůstá, 

jsou pohybové schopnosti (silové, vytrvalostní, rychlostní atd.). Mimořádnou roli zde 

sehrává schopnost koordinace, která se považuje za „organizátora“ ostatních 
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pohybových schopností v rámci daných sportovních dovedností. (Meinel, Schnabel, 

1987) 

 

2.4.4 Vytrvalostní schopnosti (vytrvalost) 

Za vytrvalost je všeobecně pokládána pohybová schopnost člověka 

k dlouhotrvající tělesné činnosti, neboli soubor předpokladů provádět cvičení s určitou 

nižší než maximální intenzitou co nejdéle nebo po stanovenou potřebnou dobu 

co nejvyšší možnou intenzitou. Ve sportu to určují požadavky příslušné specializace 

jako délka tratě, doba utkáni, cvičení atd. Určující význam pro schopnosti tohoto typu 

má nástup únavy, proto se zjednodušeně vytrvalost také definuje jako schopnost 

odolávat únavě. (Dovalil, 1986) 

Vytrvalost se podle doby trvání pohybové činnosti, její intenzity a způsobu 

energetického krytí dělí na: 

 rychlostní 

- doba trvání pohybové činnosti do 20-30 s 

- převážná aktivace energetického systému ATP-CP 

 krátkodobou 

- doba trvání pohybové činnosti do 2-3 min. 

- převážná aktivace energetického systému LA 

 střednědobou 

- doba trvání pohybové činnosti do 8-10 min. 

- převážná aktivace energetického systému LA-O2 

 dlouhodobou 

- doba trvání pohybové činnosti přes 10 min. 

- převážná aktivace energetického systému O2 

 

Podle toho, které svalové skupiny se na pohybu účastní, se vytrvalost může 

rozlišovat i na celkovou nebo lokální. 
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 Existují různé metody rozvoje vytrvalostních schopností. Trénink musí brát 

ohledy na odlišné funkční a energetické zabezpečení pohybové činnosti u různých 

druhů vytrvalostních schopností. Důležitou roli hraje povaha zatížení (doba cvičení, 

intenzita cvičení, délka a charakter zotavení a počet opakování). Metody tréninku se 

odlišují ve volbě přerušovaného či nepřerušovaného zatížení, v použití rovnoměrné 

či střídavé intenzity zatížení, v úplném či neúplném zotavení mezi cvičeními nebo ve 

stupni intenzity a v době trvání cvičení.  

Rozlišujeme a používáme tyto metody: 

 metoda souvislá 

- je založena na delším nepřerušovaném a rovnoměrném zatížení nepříliš vysoké 

intenzity, doba trvání je 20-30 min. a více 

 metoda střídavá 

- jedná se o střídání zatížení různé intenzity při nepřetržitém déletrvajícím 

vytrvalostním zatížení po dobu nejméně 20-30 min. 

 metoda intervalová 

- v této metodě se střídají fáze zatížení a zotavení podle předepsaného plánu, 

intervaly odpočinku ale neslouží k plnému zotavení 

 metoda opakovací 

- vyznačuje se libovolnými přestávkami mezi opakovaným zatížením, je zde 

zabezpečeno úplné zotavení 

 

Volejbal klade značné nároky především na svalovou vytrvalost dolních 

končetin. Globální vytrvalost má specifický charakter, je to projev přizpůsobení na druh 

zatěžování ve hře, střídání okamžiků náročných s méně náročnými. Tudíž se dá říci, že 

předpoklady ke hře z hlediska vytrvalostního zahrnují jak svalovou vytrvalost dolních 

končetin k opakovaným výskokům, tak globální vytrvalost. (Mlateček 1970) 
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2.4.5 Pohyblivost 

Pohyblivost se často v literaturách k pohybovým schopnostem uvádí spíše 

dodatkově na konci kapitoly. Dle mého názoru je pohyblivost důležitou součástí 

pohybových schopností, jelikož stupeň pohyblivosti lidského aparátu má veliký vliv 

na mnohé z nich. Proto si ji dovolím zmínit i v mé kapitole pohybových schopností jako 

podkapitolu. 

Jedná se o schopnost provádět pohyby velkého rozsahu, lze ji nazvat také jako 

pružnost, ohebnost nebo flexibilitu. Závisí na rozsahu kloubní pohyblivosti, 

na svalovém napětí, na schopnosti uvolnit svalstvo a na stavu nervové soustavy. 

Ohebnost je funkčně vázána na pohybovou činnost, kterou může kladně i záporně 

ovlivnit. Pro volejbalistu má význam dostatečná ohebnost páteře a pružnost zádového 

svalstva, dostatečný rozsah pohyblivosti hlavně ramenního a hlezenního kloubu. 

Protože klouby působí volejbalistům často potíže a jsou bolestivé, měli bychom se 

v tělesné přípravě zaměřit na to, aby se zabránilo vzniku těchto obtíží, a všemožně 

podporovat a rozvíjet funkční dokonalost nejdůležitějších kloubních spojení. Vysoká 

úroveň všech ostatních pohybových předpokladů, funkční i technicko-taktická 

připravenost se značně znehodnotí, jestliže hráč není v důsledku obtíží s kloubním 

aparátem schopen provádět potřebné pohyby v optimálním rozsahu a rychlosti. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Flexibility_(anatomy)) 

 

2.5 Vývojové zákonitosti a sportovní příprava mládeže 

Volejbal je sport s obtížnou technikou a složitou taktikou, proto jeho zvládnutí 

trvá dlouho a s přípravou je třeba začít včas. V tělesné přípravě mladých lidí bychom 

měli chtít dosáhnout nejen tělesného zdokonalení, ale i utvoření a upevnění mravních 

zásad a rozvoje volních vlastností hráčů. 

Dovalil a kol. (2002) není jediný, kdo píše, že všeobecně k tréninku mládeže 

nelze přistupovat stejně jako k tréninku dospělých, což je zapříčiněno značnými 

odlišnostmi ve stavbě a složení těla dítěte a dospělého jedince. U mládeže se setkáváme 

se zvláštnostmi nejen ve sféře tělesné, ale i psychické. Musíme brát na vědomí nejen 

kalendářní věk, který je dán datem narození, ale velmi důležité je brát ohled na věk 

biologický, čímž rozumíme skutečně dosažený stupeň vývoje, který musí být vždy 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flexibility_(anatomy)
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respektován způsobem zatěžování. Biologický věk se značně odráží na sportovní 

výkonnosti, kde se můžou vyskytovat značné rozdíly mezi dětmi. Později se však tyto 

rozdíly srovnávají a mnoho talentovaných dětí bývá svými vrstevníky dostiženo 

a dokonce i předstiženo. Dalším důležitým aspektem je tzv. herní věk, neboli doba, 

po kterou se jedinec volejbalu věnuje a relativně pravidelně absolvuje tréninkový 

proces. 

Také Buchtel, Ejem a Vorálek (2011) mezi obecné principy tréninku volejbalu 

řadí princip Odpovídajícího a vhodného (přizpůsobeného) postupu (věku, pohlaví). 

Představují ho jako všeobecně známou zásadu či postup, doporučený pro každý proces 

vedoucí ke zlepšování výkonu v jakékoliv oblasti života nebo činnosti lidí. Vyplývá 

samozřejmě z faktu, že existují odlišnosti mezi jedinci obojího pohlaví, jak v mentální, 

tak i v motorické oblasti, a jedině přizpůsobení se těmto odlišnostem může zajistit 

nejefektivnější výkonnostní rozvoj. A stejně je tomu i z hlediska věku. Na dítě nelze 

nikdy pohlížet jako na zmenšeného dospělého. To samozřejmě platí opět jak pro 

dětskou psychiku, tak i pro všechny motorické funkce. Jedině přizpůsobením přístupů, 

tréninkového zatížení a jednáním s hráči, které bude odpovídat jejich věkové zralosti, 

můžeme přinést v tréninku dosahování jeho plného účinku. 

 

2.5.1 Vývoj mládeže 

Ve většině literatur je vývoj mládeže rozdělen na předškolní věk, mladší školní 

věk, starší školní věk a dorostový věk. 

Nejdříve ukončuje růst a vývoj mozek, je v podstatě ukončen už na konci 

předškolního věku. Na konci předškolního věku ovládá dítě základní pohybové činnosti 

typu lezení, běh, skok, hod. 

Mladším školním věkem je označeno období 6 – 11 let, které je charakteristické 

plynulým růstem všech orgánů. Krevní oběh, plíce a ostatní vnitřní orgány se mění 

úměrně s rovnoměrným zvyšováním hmotnosti i výšky těla. Kostra však není zdaleka 

vyvinutá, také zakřivení páteře není trvalé. Proto je důležité věnovat častou pozornost 

návyku dobrého držení těla. Slabě je zatím vyvinuta vůle, dítě nedokáže dlouhodobě 

sledovat cíl, soustředit se. Věkově jsou děti tělesně i psychicky dostatečně vyvinuté 

k osvojování pohybových dovedností nejrůznějšího druhu, často je toto období 
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označováno jako nejpříznivější učební léta. Pro trénink to představuje plodné období 

pro koordinační schopnosti, dobré jsou předpoklady pro pohyblivost a rychlostní 

schopnosti, ale nejsou zde vhodné podmínky pro soustředěnější vytrvalostní a silový 

rozvoj. Základem jejich konání je hra. Proto by v tréninku a soutěžení měl dominovat 

herní princip. Jejich schopnost soustředit se je dosud nevyvinutá, a tak činnost musí být 

pestrá, obměňovaná. 

Starším školním věkem rozumíme období 11 – 15 let, pro které jsou typické 

četné nerovnoměrné biologické změny, odrážející se i v psychologickém vývoji. Jelikož 

se v mé práci zabývám hráčkami spadajícími právě do této kategorie, budu se tomuto 

tématu věnovat více v následující podkapitole. 

Dorostový věk se týká období 15 – 18 let. Tento věk představuje poslední 

vývojové stádium mezi dětstvím a dospělostí. Vyznačuje se postupným 

vyrovnáním pubertálních nesrovnalostí, disproporcí a dokončováním růstu a vývoje. 

Tyto procesy však ještě zcela nekončí. Koncem období se pozvolna dovršuje tělesný 

vývoj, projevuje se to v plném rozvoji a výkonnosti všech orgánů těla. Na rozdíl od 

předchozích let, která jsou obdobím přestavby organismu, jde nyní o jeho 

budování. Plný tělesný vývoj v konci období předznamenává počátek let 

dosud nejvyšší pohybové výkonnosti. Nic nebrání rozvíjení všech pohybových 

schopností a značné možnosti jsou už v silové a vytrvalostní oblasti. Pokračuje 

zdokonalování techniky až do potřebných detailů. Větší důraz i pozornost se 

přesouvá na taktickou přípravu. (Dovalil a kol. 2002; Sobotka, Mužík, 1987; 

http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/fyzio/texty/ch08s02.html) 

Nemůžeme také zapomenout zmínit administrativní dělení věkových kategorií, 

které se podle volejbalových pravidel shodují s kalendářním věkem. Nejen ve volejbale 

existují kategorie žákovské, dělící se dále na mladší a starší žáky (žákyně), 

a dorostenecké, kde se rozlišují kadeti (kadetky) a junioři (juniorky). 

 

2.5.1.1 Starší školní věk (žákovská kategorie) 

Do období staršího školního věku spadají kategorie mladšího a staršího žactva. 

Všeobecný cíl sportovní přípravy mladšího žactva je zabezpečit všestranný harmonický 

rozvoj osobnosti. Důraz se klade na všestrannost přípravy a formování pozitivního 

vztahu ke sportovní přípravě ve volejbale. U staršího žactva je cílem položit základy 

http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/fyzio/texty/ch08s02.html
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budoucí vysoké sportovní výkonnosti dosáhnutím vysoké úrovně všestranné kondiční 

připravenosti a optimálním zvládnutím techniky základních herních činností 

jednotlivce. Vytvořit pozitivní a trvalý vztah k volejbalu. 

(http://www.svf.sk/Default.aspx?CatID=747, http://www.svf.sk/Default.aspx?CatID=74

8) 

Jak už sem výše zmínila, jedná se o období, kdy se odehrávají bouřlivé a hlavně 

nerovnoměrné biologické změny, které se odrážejí i v psychice. Tělesná výkonnost 

jedince sice nedosahuje svého maxima, nicméně podmínky pro trénink jsou dobré. Toto 

poměrně dlouhé období lze rozdělit na dvě dílčí, která se od sebe liší.  

Prvním z nich je věk 11 – 13 let, které je z hlediska procesu učení příhodnější, 

než to následující. Osvojování nových a zdokonalování již osvojených pohybů 

se uskutečňuje rychle a efektivně jako nikdy potom. Toto období se pokládá za velmi 

příznivé pro získání „rychlostního“ základu. 

Ve druhém období se nachází mládež ve věku 13 – 15 let. Zpravidla se kryje 

s pubertou, která obvykle vrcholí u děvčat ve 13 letech a u chlapců o rok později. 

Především tímto obdobím se budu zabývat, protože většina děvčat absolvující Memoriál 

M. Kafky se v něm nachází. 

Když se zaměříme na fyziologické změny v pubertě, jsou velmi znatelné. 

Biologicky pozorujeme počátek pohlavního dozrávání. Různé tempo dozrávání se může 

u různých jedinců lišit o +/- 2 roky. Začátek pubescence se shoduje s prudkým nárůstem 

tělesné výšky (7-12 cm ročně). Příznivé proporce těla z předcházejícího období se mění 

v důsledku rychlého růstu. Může dokonce docházet ke krátkodobé stagnaci v oblasti 

koordinace. V této fázi před námi neleží optimální podmínky pro koordinačně-

technický vývoj, a to zásluhou přestavby tělesných proporcí. Neznamená to však, 

že bychom měli méně trénovat nebo některé elementy, jako je např. silový trénink, 

úplně vypustit, protože trénovatelnost v tomto období je vysoká. Dochází ke zvýšení 

hladiny testosteronu a celkově se mění hormonální situace, čímž se zvyšuje 

trénovatelnost především v oblasti silového tréninku. Podíl svalové hmoty přibývá 

v pubertě o 25 – 40%. Na konci puberty se zpomaluje tělesný růst a tělesné proporce se 

poněkud vyrovnávají. Veškeré pro volejbal důležité kondiční a koordinační schopnosti 

musí být rozvíjeny v rovnováze. (Haník, Lenhert a kol., 2004) 

 

http://www.svf.sk/Default.aspx?CatID=747
http://www.svf.sk/Default.aspx?CatID=748
http://www.svf.sk/Default.aspx?CatID=748
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2.5.2 Kondiční trénink mládeže 

Herní výkon ve volejbalu je ovlivněn řadou kondičních předpokladů. 

Je nezbytné chápat kondiční trénink v souvislostech s ostatními tréninkovými složkami, 

v prvé řadě s technicko-taktickou přípravou a usilovat o jejich propojení. V přípravě 

mladých hráčů je dostatečný objem, správná volba obsahu a periodizace kondičního 

tréninku jedním z klíčových předpokladů dosažení vysoké herní výkonnosti v seniorské 

kategorii, ale i uchování zdraví. Z tohoto hlediska má zásadní význam především 

regulace velikosti skokanského zatížení, které je spojeno se značnými nároky 

na připravenost vyvíjejícího se podpůrně-pohybového aparátu mladých hráčů. 

Dobrá kondice je bezpochyby nedílnou součástí kvalitního sportovce. Umožňuje 

volejbalistovi rozšířit zásobník řešení herních situací (např. při smečování možnost 

zasažení míče během letové fáze vzhledem k výšce výskoku, pohyblivosti ramenního 

kloubu a trupu, rychlosti). Dále také realizovat herní dovednosti na vysoké úrovni bez 

snížení efektivity únavou (redukuje rychlost, výbušnost, obratnost, vidění, ale i kvalitu 

psychických procesů). Snižuje riziko vzniku funkčních poruch, poškození a zranění v 

důsledku tréninkového a herního zatížení a s ním spojené únavy. (Haník, Lenhert a kol., 

2004) 

Podle Císaře (2003) je základem kondičního tréninku trénink tzv. jádra těla, což 

jsou svaly od kolen po ramena. Tyto svaly jsou důležité jak pro kvalitu prováděných 

dovedností, tak i pro předcházení přetěžování kloubů dolních končetin a páteře. Další 

důležitou složkou je tzv. funkční trénink, při kterém se rozvíjí svaly, které se uplatňují 

ve volejbale a z důvodu vyváženosti je třeba rozvíjet i jejich antagonisty. 

Při tréninku kondice je tedy potřeba se zaměřovat na pět hlavních úkolů. Jedná 

se o všestranný tělesný rozvoj hráče, zvyšování zatížitelnosti hráče (umožňuje efektivně 

využívat potřebné velikosti tréninkového zatížení a vyrovnat se se soutěžním 

zatížením), rozvoj specifických motorických schopností, vytvoření předpokladů pro 

efektivní trénink techniky a její využití v herních podmínkách a v neposlední řadě 

prevence zranění v tréninku a utkání. 

Ve speciální volejbalové kondici chceme především rozvíjet: 

 rychlost reakce a lokomoce 

 výbušnost dolních končetin, trupu a paží 
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 udržování statických poloh při hře v poli a při zastavování pohybů 

 držení úrovně uvedených požadavků v průběhu celého utkání 

 

I u mládeže rozlišujeme cvičení obecného a speciálního kondičního tréninku. 

Obecný kondiční trénink má význam především pro mladého volejbalistu. Uplatňují se 

cvičení z gymnastiky, atletiky, sportovních her, netradičních her, úpolů apod. 

Upřednostňují se cvičení, která, byť nepřímo, respektují požadavky herního výkonu ve 

volejbalu (zařazení basketbalu pravděpodobně podpoří vývoj hráče ve vyšší míře než 

např. sjezdového lyžování nebo řeckořímského zápasu).  

Hlavní význam má však speciální kondiční trénink. Především v kategorii 

juniorů (později v kategorii dospělých) tvoří hlavní náplň tréninku. Vychází se 

z přehledu o nejintenzivnějších pohybech obsažených v činnosti hráče (zapojených 

svalových skupinách), o polohách, ve kterých se pohyby uskutečňují, energetickém 

sycení, nejexponovanějších svalových skupinách, kloubních spojeních, úhlových 

rozsazích při pohybech, místech nejčastějších zranění. 

Uplatňovaná cvičení ve speciálním kondičním tréninku dělíme na: 

 průpravná a herní cvičení s kondičním zaměřením (využívající herních 

činností a způsobů odbití) 

 průpravné a modifikované hry, např. zrychlená hra, prodloužení hry 

v jednotlivých úsecích 

 speciální cvičení obsahující části typicky volejbalových pohybů a jejich 

modifikace (cvičení posilovací, rychlostní) 

 utkání 

 speciální kompenzační cvičení 

 

Kondiční trénink v různých věkových obdobích se samozřejmě liší. 

V počátečních letech musí kondiční trénink působit komplexně na vývoj mladého hráče, 

podporovat jeho přirozený vývoj, respektovat potřeby vyvíjejícího se organismu 

a teprve sekundárně požadavky herního výkonu (rozvíjet tělesnou zdatnost, avšak při 

respektování požadavků sportovního výkonu ve volejbalu). Dominuje všestranné 

a perspektivní zaměření kondičního tréninku (příprava na další etapy tréninku). 
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Soutěžní a tréninkové zatížení s přibývajícím věkem narůstá a tomu musí odpovídat 

i obsah tréninku. Ve věkovém období 11- 14 let trénujeme především rychlost, 

koordinaci (rovnováhu, orientaci, diferenciaci, rytmus) – u dříve dospívajících 

zařazujeme více koordinačních cvičení. Podporujeme harmonický rozvoj síly, vzhledem 

ke specifickým požadavkům volejbalu rozvoj odrazové síly (u dívek již zpočátku tohoto 

období, u chlapců v druhé polovině). Dbáme na dostatečnou pohyblivost, aerobní 

vytrvalost a ke konci období u dívek i anaerobní. Pro dívky jde o období zvýšeného 

rizika poškození podpůrně-pohybového aparátu (hoši až ke konci období). Později 

ve věkovém období 15 – 18 let trénujeme sílu postupně s důrazem na specifické 

požadavky (kromě síly dolních končetin pro odrazy a dopady, např. šikmý sval břišní 

pro přenos sil; prsní, deltový, široký zádový a triceps pro úder), v závěru období 

trénujeme i maximální sílu. Trénujeme speciální rychlost, koordinaci, aerobní 

a postupně i speciální anaerobní vytrvalost. Také dbáme na dostatečnou pohyblivost. 

(Haník, Lenhert a kol., 2004) 

 

2.5.2.1  Kondiční trénink v žákovské kategorii 

Rozvoj síly 

Jak u celého kondičního tréninku, tak i při rozvoji síly v žákovské kategorii se 

musíme řídit biologickým věkem, ne kalendářním. Rozhodujícím je také stádium 

vývoje konkrétního jedince a ne obecné normy. Je třeba rozvíjet jednotlivé druhy síly 

a dbát na variabilitu pohybů v různých polohách a rovinách. Měli bychom 

upřednostňovat dynamická komplexní cvičení, při kterých se zapojuje více svalových 

skupin a kloubních spojení, před statickými, které je vhodné zařazovat jen v omezené 

míře a s menším kontrakčním úsilím pro posilování svalstva trupu a udržení rovnováhy. 

Posilovací cvičení je dobré zařazovat nejméně dvakrát týdně a dále průběžně do většiny 

tréninkových jednotek, přičemž bychom měli klást velký důraz na správnou techniku 

cvičení a dýchání. Přednost by se měla dávat spíše dynamickým komplexním cvičením 

a lokální posilovací cvičení využívat spíše s cílem odstraňování disbalancí, funkční 

hypertrofie vazů a nezlepšení vnitrosvalové koordinace. Předností dynamických cvičení 

komplexního charakteru s vlastním tělem je, že rozvíjejí stabilitu, rovnováhu, 

propriorecepci a kinestezi. Dále posilovací cvičení s malými odpory (např. expandéry, 

gumové pásy, medicinbaly, malé jednoruční činky, pet lahve, pytlíky s pískem, …) 
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anebo cvičení s odporem vnějšího prostředí (např. voda, písek, …). Cvičení 

na posilovacích přístrojích se doporučuje spíše doplňkově. Vhodné je také využití 

cvičení z atletiky, úpolů, gymnastiky, sportovních a pohybových her, což přispěje i 

k oživení tréninku. Zvláštní pozornost by se měla věnovat i síle břišního svalstva 

a svalstva kolem páteře, která patří k základním kondičním předpokladům efektivního 

vykonávání herních činností ve volejbalu, nemluvě o významu zdravotním. Při tréninku 

žákyň by se měl klást důraz i na kvalitní výživu, která redukuje nebezpečí poruch 

menstruačního cyklu v důsledku vysokého tréninkového zatížení. Obzvláště u velmi 

štíhlých dívek existuje rovněž nebezpečí hustoty kostní tkáně jako budoucí riziko 

osteoporózy. 

Při rozvoji výbušné síly bychom měli zpočátku zařazovat odrazová cvičení 

zaměřená na koordinaci s využitím hravé formy. Následně zvyšovat objem a intenzitu 

odrazových cvičení se zaměřením na rychlostní složku. U děvčat je právě toto věkové 

období považováno za nejpříznivější pro rozvoj odrazové výbušnosti. Preferuje se 

rychlostní složka před silovou a důraz se klade na kvalitu provedení a koordinaci. 

Celkový počet výskoků v tréninkové jednotce zaměřené na rozvoj výbušné síly by 

neměl přesahovat přibližně 80 – 100.  

 

Rozvoj rychlosti 

Volejbal je řazený k odvětvím s maximálními nároky na rychlé a současně 

přesné provedení činnosti v měnících se podmínkách. Rychlostně zaměřený trénink je 

jednou z dominantních složek přípravy mladých hráčů. Při tréninku je třeba věnovat 

pozornost jak „komplexní herní činnosti“ (obsahuje rychlost rozhodování i rychlost 

provedení činnosti v herních podmínkách), která je trénovaná v podmínkách blízkých 

hře, tak i v ní obsaženým jednotlivým rychlostním schopnostem. Kromě motorické 

složky herní rychlosti se uplatňuje také rychlost psychických procesů, jejíž význam je 

patrný.U mladšího žactva rozvíjíme především rychlost frekvenční a rychlost reakce 

jednoduché i výběrové (na všechny typy podnětů, u běhu často spojeno s akcelerací). 

U staršího žactva se zaměřujeme také na rychlost frekvenční, rychlost reakce převážně 

výběrovou (hlavně na zrakový podnět spojený s akcelerací), rychlost se změnou směru 

(v malém rozsahu) a speciální herní rychlost (ve spojení s technikou).  
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V průběhu žákovské kategorie se postupuje od her, přes štafety na 10 – 20 m 

(doporučený počet opakování 6 – 8x, interval odpočinku 1 – 2 min.) k rychlostním 

úsekům 10 – 60 m (doporučený počet opakování 4 – 8x, interval odpočinku 2 – 4 min.) 

a rychlostním úsekům se změnou směru 5 – 10 m (doporučený počet opakování 4 – 8x, 

interval odpočinku 1 – 2 min.). Současně bychom měli dohlížet na nácvik a zdokonalení 

běžecké techniky. 

 

Rozvoj vytrvalosti 

Z hlediska významu pro herní výkon a vývoje mladých hráčů nepatří trénink 

vytrvalosti v žákovské kategorii mezi priority, i přesto má ale jeho zařazení své 

opodstatnění. Co se týká dlouhodobé (aerobní) vytrvalosti, tak mají žáci stejné 

adaptační možnosti jako dospělí hráči, proto je vytrvalostní trénink žáků výhradně 

orientován právě na ni. Nejlepších výsledků při zvyšování schopnosti přijímat, 

transformovat a využívat kyslík bývá dosahováno v období před pubertou (období 

snížení přírůstků tělesné výšky) a po ní, kdy dochází ke zlepšení ukazatelů aerobní 

vytrvalosti až o 35%. Z pohledu celého tréninkového procesu by se však v žákovské 

kategorii neměl přeceňovat vliv tréninku na rozvoj aerobní vytrvalosti (VO2 max. se 

přirozeně zvyšuje bez výrazného ovlivnění tréninkem). Vytrvalostní podněty by se měly 

zařazovat 1 – 3 x týdně (podle tréninkového období). Orientačně lze doporučit, aby 

srdeční frekvence při vytrvalostním tréninku dosahovala minimálně cca 130 - 150 

tepů/min, naopak vysoká intenzita je zbytečná. Trénink by měl být pestrý a zábavný, 

mělo by se využívat širokého spektra prostředků, měnit vzdálenosti a dobu trvání. 

Dětskému organismu vyhovuje především kratší doba trvání cvičení (střídat např. běh 

150 – 300 m s chůzí 30 – 50 m apod.), aerobní kruhový trénink a především překážkové 

dráhy, pohybové a sportovní hry (intenzivní činnost v trvání 10 – 20 s střídat se 

zotavením v poměru cca 1: 2 – 3). Do herních tréninků lze vkládat kondiční části s 

vytrvalostním obsahem, ale tak, aby nedošlo k narušení plnění dalších tréninkových 

úkolů. Trénink vytrvalosti spojený s anaerobními procesy je zdůrazněn až v období 

přechodu do dorosteneckých kategorií (u děvčat i dříve). Především u starších dívek 

můžeme výjimečně využít i cvičení anaerobního charakteru s vyšší intenzitou zatížení 

(cca 30 s). Dosažení potřebné intenzity při těchto cvičeních je obvykle podmíněno 

technickou úrovní hráčů. Zbytečné a nevhodné jsou intenzivní běžecké intervaly cca 

200 – 800 m. 
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Rozvoj flexibility 

Při rozvoji flexibility musíme dávat větší pozor především v období puberty. 

Je nezbytné sledovat v souladu s vývinem (růstem) rovnovážný vztah rozvoje svalů 

na jedné straně a šlach a šlachových úponů na straně druhé, jelikož svaly předbíhají 

ve svém rozvoji šlachy. Musíme proto předejít poranění šlach a šlachových úponů 

a přetěžování kloubní chrupavky. K rozvoji flexibility přispívají pravidelné a důkladné 

trenérem řízené rozcvičky, přičemž je žákům potřeba vysvětlovat, proč flexibilitu 

rozvíjet a učit je správné technice. Zpočátku zařazujeme strečink statický (aktivní nebo 

pasivní). (Haník, Lenhert a kol., 2004) 

 

2.6 Identifikace talentů ve volejbale 

Podle Kaplana, Buchtela (1987) je volejbal řazen k technicky nejnáročnějším 

sportovním hrám, kde dosažení špičkové výkonnostní úrovně vyžaduje odpovídající 

úroveň předpokladů jedince. Tyto předpoklady tvoří základ pro výběr talentů. 

Mezi nedílnou součást teorie sportovního tréninku řadíme podle Periče, Suchého 

a kol. (2010) také stanovení kritérií pro posouzení pohybových talentů, s čímž zajisté 

souhlasí i mnoho dalších lidí, nejen z řad autorů, trenérů a hráčů. Jelikož se na přípravu 

sportovců ve vrcholovém sportu vydává značné množství prostředků, je vyžadováno, 

aby osoby, které jsou zařazeny do těchto systémů, měly vysokou pravděpodobnost 

dosažení nejvyšší výkonnostní úrovně. Protože sportovní příprava je dlouhodobý 

proces, ve kterém se základy pozdější výkonnosti vytvářejí ve školním věku, je vhodné, 

aby perspektiva jednotlivce byla rozpoznána co nejdříve. Teoretické vymezení talentu 

a tím také posuzování míry talentovanosti jedinců pro výkon ve sportovních hrách 

a samozřejmě také i ve volejbalu, naráží na dva na sebe navazující problémy, které jsou 

platné v celé oblasti sportu. Prvním z nich je nalezení modelu komplexu předpokladů, 

dispozic, které pokrývají požadavky vysoké výkonnosti. Druhý problém představuje 

nalezení takových znaků, resp. indikátorů, těchto dispozic jako potenciálních predátorů 

talentu, které jsou měřitelné a umožňují dlouhodobou předpověď. Důležitým krokem 

nalezení vhodných predátorů talentu je znalost struktury sportovního výkonu. 

Ve sportovních hrách se jedná obvykle o charakteristiky antropometrické, 

psychologické, percepčně kognitivní, motorické a fyziologické. 
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Také vrcholový volejbal vyžaduje vytvoření optimálního systému tréninku 

mládeže, který povede k výchově všestranně rozvinutých hráčů dosahujících 

vrcholových výkonů v době dospělosti. Do tohoto systému samozřejmě spadá výběr 

talentů, který je procesem dlouhodobým a na jeho začátku vždy stojí prvotní výběr 

talentů. Systém výchovy vrcholových hráčů a hráček je u nás zabezpečen Českým 

volejbalovým svazem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Pokud se soustředíme na dělení z věkového hlediska, tak nejnižším článkem jsou 

sportovní volejbalové třídy při základních školách a na ně navazují gymnázia 

se sportovními třídami zaměřenými na volejbal. Českým volejbalovým svazem pak byla 

zřízena Sportovní centra mládeže a Krajská centra mládeže. Všechny tyto instituce 

fungují při volejbalových klubech a oddílech. Z vrcholových středisek zbyl 

v současnosti pouze Policejní sportovní klub Olymp Praha (ženy). Vrcholový volejbal 

v kategorii dospělých je tedy v současné době zajišťován volejbalovými kluby a oddíly. 

Pro zajištění mladých adeptů volejbalu by měly tyto výše uvedené instituce každoročně 

provádět prvotní výběr talentů. (Buchtel, Ejem, Vorálek, 2011) 

Při prvotním výběru talentů ve volejbale by se měli celkově sledovat hlediska 

zdravotní, anatomicko-morfologická, funkční, motorická, herní (dovednostní) 

a psychická (zahrnují i informace o osobě adepta). 

Zdravotní hledisko představuje informace o zdravotním stavu jedince 

zařazeného do prvotního výběru. Měli bychom zjistit, zda neexistují určité překážky, 

které by hned či později bránily absolvování náročného mnohaletého tréninku. 

Důležitým faktorem je také hledisko anatomicko-morfologické. Z oblasti 

anatomie jsou sledovány především antropometrické parametry týkající se predikce 

tělesné výšky. Výšku je možné předpovídat několika způsoby – např. podle výšky 

v určitém věku, dále podle výšky rodičů, případně sourozenců a také podle stupně 

osifikace zápěstních kůstek dítěte, přičemž poslední možnost se v současné době 

už neprovádí. Morfologické hledisko zastoupené např. zjišťováním typu 

(endomorfní ap.) je v terénu nerealizovatelné, a tak zbývá většinou zjišťování tělesné 

hmotnosti, které ovšem nemusí být dostatečným ukazatelem. Vyšší váha totiž nemusí 

být způsobena pouze množstvím tukové tkáně, a že dítě tzv. silnější konstrukce může 

být fyzicky i technicky dobře disponované a vyrůst až ve vrcholového hráče či hráčku 

volejbalu. 
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Dalším je funkční hledisko, které je dáno především zjišťováním úrovně i stavu 

kardiovaskulárního a respiračního systému jedince, se kterým přichází k výběrovému 

řízení. Zde je možné použít různých terénních vyšetření, avšak pro současné podmínky 

v našich střediscích mládeže velmi obtížně realizovatelných. 

Motorické hledisko sleduje hodnocení úrovně komplexu motorických 

schopností, které jsou u adeptů volejbalu zčásti vrozené a do jisté míry je lze právě 

tréninkem rozvíjet. Pokud se nám podaří vybrat jedince s velmi dobrou či přímo 

vysokou úrovní motorických schopností (např. síly, obratnosti, rychlosti a dalších), 

je velká pravděpodobnost, že při správně vedeném tréninku v této oblasti bude splněn 

jeden z předpokladů, podmiňují cíl výchovy talentů. Tím je vychovat vrcholového hráče 

či hráčku.  

Hledisko herních dovedností má za úkol zjistit předpoklady jedince pro volejbal 

z hlediska techniky ovládání míče. I zde hraje výraznou roli vrozená schopnost v této 

oblasti, ale výrazně se zde projevuje také docilita – to je v našem případě schopnost učit 

se novým pohybům. Samotní trenéři vědí, že určitému hráči stačí pouze několikrát 

vysvětlit např. techniku odbití obouruč vrchem, on ji pochopí a během jednoho či dvou 

měsíců na dobré úrovni zvládne. Jiný hráč pochopí techniku odbíjení až po delší době 

a její osvojení mu trvá i několik let. V posledním případě pak jsou hráči, kteří tento 

způsob nepochopí vůbec a nenaučí se pořádně odbíjet nikdy. 

Hledisko psychické je jedno z nejdůležitějších a dominující v kvalitě herního 

volejbalového výkonu. Odolnost proti stresovým situacím, které přináší utkání i trénink 

se dá v první fázi výběru talentů obtížně zjistit. Je však možné zjistit vlastnost, kterou 

u volejbalisty a každého hráče vyžadujeme, bojovnost a vůli „rvát se“ o vítězství. 

Tato vlastnost je téměř zcela vrozená a nedá se příliš rozvíjet. K psychologickému 

hledisku patří i informace z oblasti sociální (rodina, škola, další zájmová činnost), 

kterou lze při výběru bez problémů zjistit. 

Získat při prvotním výběru talentů informace ze všech výše uvedených šesti 

hledisek není samozřejmě možné. Ti, co provádějí výběr, se proto zaměřují většinou na 

hledisko zdravotní, anatomické (predikce tělesné výšky), motorické, herně-dovednostní 

a částečně psychické. (Buchtel, 2005; ) 
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2.7 Motorické testy 

2.7.1 Obecná charakteristika testů 

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

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

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

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

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

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

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

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

atd. (Dovalil a kol. 2008) 

 

2.7.2 Základní rozdělení motorických testů 

1. Testy základní tělesné výkonnosti 

- jedná se o testy obsahující jednoduché pohybové činnosti, které nevyžadují 

složitější motorické učení 

2. Testy tělocvičné a sportovní výkonnosti 

- jsou to speciální testy zaměřené na využití v jednotlivých sportech 

3. Testy pohybového nadání (pohybových dovedností) 

- zde se vyskytují poměrně náročné a koordinačně složitější pohyby 

 

Nejvíce používané testy v pedagogické praxi jsou testy maximální výkonnosti, 

které jsou charakteristické svým požadavkem maximálního výkonu (např. zaběhnout 

stanovený úsek co nejrychleji), nebo naopak výkonu minimálního (např. chyb). 

Mezi méně rozšířené patří testy na postižení a kvantifikaci typického pohybového 

projevu (např. pohybové laterality). Motorické testy můžeme rozdělit podle různých 

hledisek. 

Rozlišujeme: 

a) testy motorických schopností  (např. rychlostních, vytrvalostních, silových) 
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b) testy motorických dovedností  (např. volejbalových, fotbalových, plaveckých) 

 

Podle místa provádění dělíme testy na: 

a) laboratorní  (výhodou je dokonalá standardizace vyšetřovacích podmínek) 

b) terénní  (lze testovat pohybové činnosti prostorově rozsáhlejší) 

 

Z hlediska standardizace testů dělíme na: 

a) plně standardizované testy 

b) částečně standardizované testy (testy vlastní konstrukce) 

 

Také rozdělujeme testy podle počtu současně testovaných osob: 

a) individuální 

b) skupinové (kolektivní) 

 

2.7.3 Testy motorických schopností 

Testy silových schopností 

- statické síly (dynamometrie, výdrže v různých polohách, stisk ruky) 

- dynamické síly (např. kliky, shyby, leh-sed) 

- explozivní síly (např. hody, skoky, vrhy) 

 

Testy vytrvalostních schopností 

- testy výkonové (déle trvající běhy) 

- testy zátěžové  

 

Testy rychlostních schopností 

- reakční rychlosti (např. zachycení padajícího předmětu) 

- akční rychlosti (např. běhy na krátkou vzdálenost) 
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Testy obratnostních schopností 

- jedná se o testy, ve kterých se podle potřeby využívá různých druhů 

pohybových schopností, obsahují složitější pohyby a různé pohybové 

kombinace. (Měkota, Blahuš 1983) 

 

2.7.4 Účel motorických testů 

Motorických testů nejčastěji využívají například učitelé, trenéři nebo lékaři. 

Jsou to pro ně zdroje podstatných a důležitých informací, podle nichž se můžou správně 

rozhodovat a vést tělovýchovný proces. V praxi se nejvíce využívají ke kontrole 

pohybového rozvoje, trénovanosti, fyzické zdatnosti žáků, sportovců i nemocných 

či starších osob. Uplatnění však najdou i v prověřování účinnosti jednotlivých 

vyučovacích či tréninkových metod nebo rehabilitačních postupů. Výsledky testů lze 

také použít při výběru osob (např. talentované mládeže, studentů tělesné výchovy). 

Na výsledcích diagnózy motorických schopností a dovedností by měly být postaveny 

metody tréninku, ale i různá doporučení, která se týkají životosprávy, pohybového 

režimu i případné diety. 

 

2.8 Memoriál Ing. Milana Kafky 

Každoročně od roku 1996 Český volejbalový svaz ve spolupráci s Krajskými 

volejbalovými svazy pořádá turnaj krajských center mládeže (KCM) dívek ve volejbalu 

nazývaný Memoriál Ing. Milana Kafky. Startují zde registrované hráčky jednotlivých 

oddílů ve věku maximálně 14 let. Celý turnaj je zahajován společným testováním všech 

zúčastněných hráček, kdy za standardních podmínek absolvují baterii motorických 

testů. Po testování je zahájen volejbalový turnaj za účasti všech 14 družstev KCM 

dívek. Turnaje KCM v této věkové kategorii slouží v lichých kalendářních letech 

reprezentačním trenérům k prvním výběrům adeptů pro předkadetské výběry 

reprezentací a v sudých letech pro tak zvaný dovýběr těchto talentů, které unikly 

hledáčku, nebo na sebe upozornily svým výkonem 

později. (http://www.cvf.cz/?clanek=451) 

http://www.cvf.cz/?clanek=451
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Jak už z názvu vyplývá, memoriál je pojmenován po významné osobnosti 

českého volejbalu Ing. Milanu Kafkovi, který se narodil 2. 10. 1933 v Praze, kde začínal 

jako hráč s volejbalem. Začátkem sedmdesátých let přešel do Brna a v družstvu 

Techniky spolupracoval se zkušeným trenérem Ondráčkem. Tamní tým vedl s výjimkou 

dvou jednoročních přestávek téměř 20 let. Položil zde základy vrcholového střediska 

mládeže a v roce 1990 dovedl družstvo žen Králova Pole k historicky prvnímu 

domácímu titulu. Krátce potom se stal reprezentačním trenérem a pod jeho vedením 

se náš ženský volejbal dočkal historického úspěchu – stříbrné medaile na Mistrovství 

Evropy. Úspěch před vlastním publikem na vrcholném evropském šampionátu se pro 

Milana Kafku stal hnacím motorem v tom nejlepším slova smyslu. Byl tvrdý sám 

k sobě, vždy pracoval na hranici maximální vytíženosti a totéž vyžadoval od svých 

svěřenkyň. Dlouholetou praxí a mimořádnými trenérskými znalostmi se stal výrazným 

odborníkem. Milan Kafka obětoval volejbalu celý svůj život. Bohužel 10. 12. 1994 

zemřel a vzpomínka na úspěšného trenéra se zachovala v podobě memoriálu, na který 

se mládež celé České republiky pravidelně připravuje. 

(http://www.cvf.cz/soubory/9876/Propozice_MMK_2012.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cvf.cz/soubory/9876/Propozice_MMK_2012.pdf
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3 CÍL A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

 

 

3.1 Cíl práce 

  

Cílem práce je zjistit a vyhodnotit vzájemné vztahy mezi výškovými, 

skokanskými a rychlostně-obratnostními parametry u starších žákyň volejbalu v letech 

2008 až 2012. 

 

 

3.2 Úkoly práce 

 

1) Literární rešerše k dané problematice 

2) Sběr dat neboli získání a uspořádání výsledků testovacích baterií z testovacích 

turnajů dívek, Memoriál Ing. Milana Kafky, z let 2008 – 2012 

3) Konzultace s odborníky z Českého volejbalového svazu (Jiří Zach, Martin 

Lepič) 

4) Z výsledků testů v každém roce vytvořit pořadí 20 nejvyšších a 20 v K-testu 

nejrychlejších dívek 

5) U vybraných hráček zjistit jejich absolutní výskok po smečařském rozběhu, 

výkon v K-testu či tělesnou výšku 

6) Určení vhodných statistických metod a následné zpracování výsledků 

7) Prezentace výsledků, jejich zhodnocení a doporučení 
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3.3 Hypotézy 

 

1) Většina z výběru 20 nejvyšších hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 nebude 

dosahovat nadprůměrných hodnot absolutního výskoku po smečařském rozběhu 

vůči celé skupině měřených hráček v daném roce. 

2) Většina z výběru 20 nejvyšších hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 nebude 

dosahovat nadprůměrných hodnot při měření rychlostně-obratnostního testu, 

tzv. K-testu, vůči celé skupině měřených hráček v daném roce. 

3) Většina z výběru 20 v K-testu nejlepších hráček v jednotlivých letech           

2008 – 2012 bude dosahovat nadprůměrných hodnot absolutního výskoku 

po smečařském rozběhu vůči celé skupině měřených hráček v daném roce 

a zároveň se většina z nich nebude vyskytovat mezi vybranými 20 nejvyššími 

hráčkami v daném roce. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Charakteristika souboru 

Zkoumaný soubor je složen z výběru nejlepších registrovaných hráček volejbalu 

ve věku 11 – 15 let, které se zúčastnily v letech 2008 – 2012 každoročního 

volejbalového turnaje, Memoriálu Ing. Milana Kafky. Všechny tyto hráčky jsou 

zařazené do Krajských center mládeže.  

Každý rok vždy na začátku turnaje jsou dívky testovány pomocí baterie 

motorických testů. Vše je zajištěno pořadatelem turnaje, koordinátorem mládeže 

a dalšími pověřenými osobami a dobrovolníky, mezi které patří i někteří studenti FTVS. 

Měření probíhá v tělocvičně a je vždy prováděno stejným způsobem a za stejných 

podmínek, proto lze tedy testy považovat za validní. Ovšem je nutné připustit, 

že přesnost testování může být ovlivněna různými faktory, ať už máme na mysli vnější 

či vnitřní. 

Výsledky testových baterií, potřebné informace a vybrané naměřené údaje 

z testů uskutečněných v letech 2008 – 2012 byly získané od Českého volejbalového 

svazu a z příslušných internetových stránek. Zároveň také od Jiřího Zacha, bývalého 

koordinátora mládeže Českého volejbalového svazu a svazového trenéra mládeže -

chlapci, a Martina Lepiče, statistika juniorské reprezentace ČR, se kterými proběhly 

i případné konzultace. 

 

4.2 Použité metody a sběr dat 

Tato práce vychází z naměřených dat získaných z již výše zmiňovaných 

volejbalových testovacích baterií, které se provádějí každoročně na 

Memoriálu Ing. M. Kafky.  

Jedná se o soubor motorických testů, které mají za úkol zjistit fyziologické 

a výkonnostní předpoklady mladých hráček volejbalu. 

Následně je uveden popis jen těch testů, jejichž naměřené hodnoty jsou využity 

v této práci. 
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I. test 

Název testu: Naměření výšky 

Zaměření: změření výšky hráče bez sportovní obuvi 

Materiál: pásmo, stěna, přístroj na měření výšky, protokol. 

Provedení: hráči je změřena výška s přesností na 1 cm v tělocvičné a bez obuvi 

Pozn.:  později v tabulkách značíme jako Výška 

 

II. test 

Název testu: Dosah jednoruč ve stoji 

Zaměření: test maximálního dosahu ve stoji jednou rukou 

Materiál: pásmo, stěna s naměřenými metrickými značkami, protokol. 

Provedení: Hráč stojí v místě u stěny, má obuv. Stojí bokem ke stěně, kdy 

je smečující paže zcela vytažena z ramen, chodidlo bližší nohy těsně 

u stěny a trup se bokem dotýká stěny. Paty jsou na podlaze. 

Výsledek: Výsledkem testu je změření maximální hodnoty dosahu s přesností  

na 1 cm         

Pozn.:  později v tabulkách značíme jako Dosah 

               

III.  test 

Název testu: Dosah jednoruč výskokem po smečařském rozběhu – absolutní dosah 

Zaměření: Test výbušné síly extenzorů dolních končetin (+ techniky spojení 

rozběhu a odrazu). 

Materiál: výskokoměr, tyč pro úpravu výskokoměru, pásmo, protokol. 

Provedení: Hráč provádí smečařský rozběh a odráží se před výskokoměrem tak, aby 

se jej dotkl v momentu kulminace výskoku s cílem dosáhnout 

smečařskou rukou na výskokoměru co nejvýše. Po provedení výskoku 

a stanovení výšky dosahu se výskokoměr upravuje do původního stavu. 

Provádí se tři pokusy (s krátkou přestávkou cca 30 s). 
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Výsledek: Výsledkem testu je: 

a) nejlepší ze tří pokusů o nejvyšší dosah, měřený s přesností na            

1 – 2 cm (vzhledem k přesnosti dostupného výskokoměru), 

b) rozdíl mezi nejlepším ze tří pokusů o nejvyšší dosah a nejvyšším 

dosahem ve stoji s přesností na 1 - 2 cm. 

Výskokoměr se nastavuje vzhledem k odrazové úrovni hráče a pomocí 

delší tyče vracíme tyčky na výskokoměru zpět. Provádí se tři pokusy 

(s krátkou přestávkou cca 30 s). 

Pozn.:  později v tabulkách využíváme k dalšímu výpočtu (viz b)) a výsledek 

značíme jako Absolutní výskok 

 

IV.  test 

Název testu: K – test 

Zaměření: Lokomoční rychlost, obratnost (maximální zrychlení a zpomalení, změna 

směru).  

Materiál: Stopky, lepicí páska, čtyři 3 kg těžké medicinbaly – nebo jakákoliv jiná, 

ale stejně vysoká meta, protokol. 

Provedení: Bez pokynu časoměřiče zahajuje hráč pohyb z polovysokého startu, 

chodidla ve vyznačeném čtverci o rozměru 40 x 40 cm, umístěném 

uprostřed 3 m čáry (střed čtverce ve vzdálenosti 4,5 m od postranních 

čar). Běží postupně k metám (medicinbalům) č. 1 - 4 (viz Obr.1). Vždy 

po doteku mety se obrací a běží zpět k místu startu (cíle), přičemž jedním 

chodidlem došlápne do vyznačeného čtverce. Došlápnutím chodidla do 

vyznačeného čtverce při běhu z mety 4 je test ukončen. Hráč může 

provést test v opačném směru (tj. začít během k metě číslo 4).  

Poznámka:  Časoměřič stojí proti testovanému hráči přibližně na protější 3 m čáře. 

Výsledek: Test se provádí třikrát (interval odpočinku mezi pokusy je cca 3 min). 

Výsledkem testu je nejlepší čas ze tří pokusů, měřený s přesností na 

0,01 s. Obvyklý výsledek testu: 10 - 13 sekund. 
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Komentář: Oproti řadě používaných rychlostních testů dochází ke zkrácení 

absolvovaných úseků, což lépe koresponduje s herními požadavky. Navíc 

je test realizován v pravidly vymezené části volejbalového hřiště. 

Je zřejmé, že u všech testů tohoto typu může dojít k výraznému zkreslení 

testových skóre v důsledku špatné obuvi nebo povrchu. 

Pozn.:  později v tabulkách značíme jako K-test 

 

Obr.1: Rychlostní člunkový běh (K-test) - směr běhu k metám 

 
                            4     3 
 

                     
                           1        2 
 

 

( http://www.cvf.cz/?clanek=9579 ) 

 

4.3 Postup výzkumu 

Nejprve je třeba na základě výsledků získaných na testovacích turnajích v letech 

2008 – 2012 (Memoriál Ing. Milana Kafky) sestavit každý rok pořadí 20 nejvyšších 

dívek a pořadí 20 v K-testu nejrychlejších dívek. Následně v jednotlivých letech u 

vybraných testů za pomoci vypočtených průměrných hodnot a McCallova kriteria 

vyhodnotit výsledky těchto hráček vůči celé skupině měřených hráček v daném roce. 

Přičemž vybrané testy se zaměřují na somatické (tělesná výška) a výkonnostní 

(absolutní výskok po smečařském rozběhu, K-test) předpoklady. 

 

4.4 Matematicko-statistické zpracování (Analýza dat) 

Pro souhrnný popis výkonnosti souboru testovaných hráček byly vypočteny tyto 

základní matematicko-statistické charakteristiky (x, s). 

Průměrná hodnota: 

 x  – aritmetický průměr 

http://www.cvf.cz/?clanek=9579
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n – počet testovaných osob 

 

Směrodatná odchylka: 

s – směrodatná (standardní) odchylka 
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Směrodatná odchylka je „laicky“ řečeno hodnota, která vypovídá o tom, jak moc 

se od sebe navzájem liší typické případy v souboru zkoumaných čísel. Pokud je malá, 

pak jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné a naopak.  

 

Variační rozpětí: 

Je to statistická charakteristika vyjadřující míru variability statistického souboru 

značící se písmenem R. Jedná se o rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou 

kvantitativního znaku. 

 

Výsledky (výkony) jsou pro lepší přehlednost a porovnání znormovány pomocí 

standardizované náhodné veličiny vyjádřené T – body, které informují o tom, o kolik 

směrodatných odchylek je testový výsledek lepší či horší než aritmetický průměr 

normové skupiny. Oproti z – bodům mají T - body pro tělovýchovnou praxi výhodu 

v zaokrouhlenějších číslech a odpadá práce se zápornými čísly. Slouží i k názornější 

představě, jelikož stupnice je od 0 do 100 bodů, kde průměrný výkon odpovídá 

50 bodům a směrodatná odchylka je rovna 10 bodům. 

 

T – body 

T = 50 + 10z 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematick%C3%A1_statistika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%ADra_variability&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistick%C3%BD_soubor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD
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z – body 

j

j

j

ij

ij
s

x

s

x
z    ; i=1, … n 

 

Dále je použita transformace normované veličiny (McCallovo kritérium), kde 

norma, tj. průměr celé skupiny odpovídá 50 T-bodům a pásmo jedné směrové odchylky 

10 T-bodům. Příslušnému výsledku u jednotlivých testů bylo pak vždy samostatně 

přiřazeno pásmo T-bodů.  

Standardy pro hodnocení úrovně vybraných parametrů: 

Nedostatečná    - 30 T-bodů 

Vysoce podprůměrná   - 35 T-bodů 

Podprůměrná    - 40 T-bodů 

Mírně podprůměrná   - 45 T-bodů 

Průměrná    - 50 T-bodů 

Mírně nadprůměrná   - 55 T-bodů 

Nadprůměrná    - 60 T-bodů 

Vysoce nadprůměrná   - 65 T-bodů 

Vynikající    - 70 T-bodů 

(http://www.fsps.muni.cz/studiasportiva/dokument/studia_sportiva_2011_5_1.pdf) 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsps.muni.cz/studiasportiva/dokument/studia_sportiva_2011_5_1.pdf
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5 VÝSLEDKY 

 

5.1 Rok 2008 

 

V roce 2008 se testování na Memoriálu Ing. Milana Kafky zúčastnilo 

168 hráček, ze kterých bylo vybráno 20 nejvyšších. Z toho u jedné z hráček bohužel 

chybí záznam o absolutním výskoku. 

Nejvyšší hráčka z vybrané dvacítky měřila 183 cm, nejnižší 179 cm a průměrná 

výška byla 180,6 cm. Přičemž průměrná výška všech 168 účastnic měření byla 

171,1 cm. 

Největší absolutní výskok byl 69 cm, nejnižší 40 cm a průměrná hodnota byla 

53,1 cm. Přičemž průměrný absolutní výskok všech 168 účastnic měření byl 55,4 cm. 

Výkony 20 nejvyšších vybraných hráček v absolutním výskoku v porovnání se všemi 

ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 6 dívek nad a u zbytku pod průměrem 

celé skupiny. 

U hodnot naměřených v K-testu byl nejrychlejší čas 10,59 s, nejpomalejší 

13,19 s a průměrná hodnota 11,90 s. Přičemž průměrný čas všech 168 účastnic měření 

byl 11,78 s. Výkony 20 nejvyšších vybraných hráček v K-testu v porovnání se všemi 

ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 7 dívek nad a u zbytku pod průměrem 

celé skupiny. 

V celkovém pořadí memoriálu se nejlépe umístila 2. nejvyšší hráčka z vybrané 

dvacítky, a to na 2. místě. Nejhůře dopadla 16. nejvyšší hráčka, která se umístila na 167. 

místě. 
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Graf 1. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a jejich absolutních výskoků v r.2008. 

 

 

  

 

 

Graf 2. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a jejich výsledků v K-testu v r.2008. 
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Graf 3. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a porovnání jejich absolutních výskoků 

a výsledků v K-testu pomocí T-bodů v r.2008. 

 

Dále bylo vybráno 20, v K-testu nejrychlejších, hráček ze všech 168 

testovaných. 

Nejrychlejší hráčka z vybrané dvacítky měla čas 10,45 s, nejpomalejší 

11,15 s a průměrná hodnota byla 10,90 s. Přičemž průměrný čas všech 168 účastnic 

měření byl 11,78 s. 

Nejvyšší hráčka měřila 183 cm, nejnižší 163 cm a průměrná výška byla 

169,1 cm. Přičemž průměrná výška všech 168 účastnic měření byla 171,1 cm. Výšky 

20 nejrychlejších vybraných hráček v porovnání se všemi ostatními zúčastněnými 

hráčkami se pohybují u 4 dívek nad a u zbytku pod průměrem celé skupiny. 

Největší absolutní výskok byl 78 cm, nejnižší 53 cm a průměrná hodnota byla 

62,8 cm. Přičemž průměrný absolutní výskok všech 168 účastnic měření byl 55,4 cm. 

Výkony 20 nejrychlejších vybraných hráček v absolutním výskoku v porovnání se 

všemi ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 3 dívek pod a u zbytku nad 

průměrem. 

V celkovém pořadí memoriálu se nejlépe umístila 13. nejrychlejší hráčka 

z vybrané dvacítky, a to na 1. místě. Nejhůře dopadla 17. nejrychlejší hráčka, která se 

umístila na 96. místě. 
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Graf 4. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a jejich výšky v r.2008. 

 

 

 

 

Graf 5. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a jejich absolutních 

výskoků v r.2008. 
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Graf 6. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a porovnání jejich výšek 

a absolutních výskoků pomocí T-bodů v r.2008. 
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5.2 Rok 2009 

 

V roce 2009 se testování na Memoriálu Ing. Milana Kafky zúčastnilo 162 

hráček, ze kterých bylo vybráno 20 nejvyšších. 

Nejvyšší hráčka z vybrané dvacítky měřila 197 cm, nejnižší 180 cm a průměrná 

výška byla 181,8 cm. Přičemž průměrná výška všech 162 účastnic měření byla 

172,3 cm. 

Největší absolutní výskok byl 69 cm, nejnižší 33 cm a průměrná hodnota byla 

51,6 cm. Přičemž průměrný absolutní výskok všech 162 účastnic měření byl 52,6 cm. 

Výkony 20 nejvyšších vybraných hráček v absolutním výskoku v porovnání se všemi 

ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 10 dívek nad a u zbytku pod průměrem 

celé skupiny. 

U hodnot naměřených v K-testu byl nejrychlejší čas 11,25 s, nejpomalejší 

13,29 s a průměrná hodnota 11,87 s. Přičemž průměrný čas všech 162 účastnic měření 

byl 11,68 s. Výkony 20 nejvyšších vybraných hráček v K-testu v porovnání se všemi 

ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 11 dívek nad a u zbytku pod průměrem 

celé skupiny. 

V celkovém pořadí memoriálu se nejlépe umístila 3. nejvyšší hráčka z vybrané 

dvacítky, a to na 21. místě. Nejhůře dopadla 1. nejvyšší hráčka, která se umístila na 110. 

místě. 
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Graf 7. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a jejich absolutních výskoků v r.2009. 

 

 

 

 

 

Graf 8. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a jejich výsledků v K-testu v r.2009. 
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Graf 9. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a porovnání jejich absolutních výskoků 

a výsledků v K-testu pomocí T-bodů v r.2009. 
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Dále bylo vybráno 20, v K-testu nejrychlejších, hráček ze všech 162 

testovaných. 

Nejrychlejší hráčka z vybrané dvacítky měla čas 10,30 s, nejpomalejší 

11,08 s a průměrná hodnota byla 10,88 s. Přičemž průměrný čas všech 162 účastnic 

měření byl 11,68 s. 

Nejvyšší hráčka měřila 179 cm, nejnižší 160 cm a průměrná výška byla 

169,9cm. Přičemž průměrná výška všech 162 účastnic měření byla 172,3 cm. Výšky 

20 nejrychlejších vybraných hráček v porovnání se všemi ostatními zúčastněnými 

hráčkami se pohybují u 5 dívek nad a u zbytku pod průměrem celé skupiny. 

Největší absolutní výskok byl 67 cm, nejnižší 46 cm a průměrná hodnota byla 

67,4 cm. Přičemž průměrný absolutní výskok všech 162 účastnic měření byl 52,6 cm. 

Výkony 20 nejrychlejších vybraných hráček v absolutním výskoku v porovnání se 

všemi ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 5 dívek pod a u zbytku nad 

průměrem. 

V celkovém pořadí memoriálu se nejlépe umístila 1. nejrychlejší hráčka 

z vybrané dvacítky, a to na 1. místě. Nejhůře dopadla 18. nejrychlejší hráčka, která se 

umístila na 37. místě. 
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Graf 10. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a jejich výšky v r.2009. 

 

 

 

 

Graf 11. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a jejich absolutních 

výskoků v r.2009. 
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Graf 12. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a porovnání jejich výšek 

a absolutních výskoků pomocí T-bodů v r.2009. 
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5.3 Rok 2010 

 

V roce 2010 se testování na Memoriálu Ing. Milana Kafky zúčastnilo 162 

hráček, ze kterých bylo vybráno 20 nejvyšších. 

Nejvyšší hráčka z vybrané dvacítky měřila 188 cm, nejnižší 181 cm a průměrná 

výška byla 183,4 cm. Přičemž průměrná výška všech 162 účastnic měření byla 

174,0 cm. 

Největší absolutní výskok byl 72 cm, nejnižší 43 cm a průměrná hodnota byla 

57,2 cm. Přičemž průměrný absolutní výskok všech 162 účastnic měření byl 52,4 cm. 

Výkony 20 nejvyšších vybraných hráček v absolutním výskoku v porovnání se všemi 

ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 16 dívek nad a u zbytku pod průměrem 

celé skupiny. 

U hodnot naměřených v K-testu byl nejrychlejší čas 10,84 s, nejpomalejší  

13,05 s a průměrná hodnota 11,78 s. Přičemž průměrný čas všech 162 účastnic měření 

byl 11,83 s. Výkony 20 nejvyšších vybraných hráček v K-testu v porovnání se všemi 

ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 10 dívek nad a u zbytku pod průměrem 

celé skupiny. 

V celkovém pořadí memoriálu se nejlépe umístila 12. nejvyšší hráčka z vybrané 

dvacítky, a to na 1. místě. Nejhůře dopadla 16. nejvyšší hráčka, která se umístila na 150. 

místě. 
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Graf 13. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a jejich absolutních výskoků v r.2010. 

 

 

 

 

Graf 14. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a jejich výsledků v K-testu v r.2010. 

 

 



 

 - 64 - 

Graf 15. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a porovnání jejich absolutních 

výskoků a výsledků v K-testu pomocí T-bodů v r.2010. 

 

Dále bylo vybráno 20, v K-testu nejrychlejších, hráček ze všech 162 

testovaných. 

Nejrychlejší hráčka z vybrané dvacítky měla čas 10,34 s, nejpomalejší 

11,04 s a průměrná hodnota byla 10,84 s. Přičemž průměrný čas všech 162 účastnic 

měření byl 11,83 s. 

Nejvyšší hráčka měřila 182 cm, nejnižší 159 cm a průměrná výška byla 

172,8 cm. Přičemž průměrná výška všech 162 účastnic měření byla 174,0 cm. Výšky 

20 nejrychlejších vybraných hráček v porovnání se všemi ostatními zúčastněnými 

hráčkami se pohybují u 10 dívek nad a u zbytku pod průměrem celé skupiny. 

Největší absolutní výskok byl 64 cm, nejnižší 49 cm a průměrná hodnota byla 

57,7 cm. Přičemž průměrný absolutní výskok všech 162 účastnic měření byl 52,4 cm. 

Výkony 20 nejrychlejších vybraných hráček v absolutním výskoku v porovnání se 

všemi ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 3 dívek pod a u zbytku nad 

průměrem. 

V celkovém pořadí memoriálu se nejlépe umístila 9. nejrychlejší hráčka 

z vybrané dvacítky, a to na 2. místě. Nejhůře dopadla 14. nejrychlejší hráčka, která se 

umístila na 91. místě. 
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Graf 16. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a jejich výšky v r.2010. 

 

 

 

 

Graf 17. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a jejich absolutních 

výskoků v r.2010. 
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Graf 18. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a porovnání jejich výšek 

a absolutních výskoků pomocí T-bodů v r.2010. 
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5.4 Rok 2011 

 

V roce 2011 se testování na Memoriálu Ing. Milana Kafky zúčastnilo 160 

hráček, ze kterých bylo vybráno 20 nejvyšších. 

Nejvyšší hráčka z vybrané dvacítky měřila 188 cm, nejnižší 180 cm a průměrná 

výška byla 182,4 cm. Přičemž průměrná výška všech 160 účastnic měření byla 

173,5 cm. 

Největší absolutní výskok byl 69 cm, nejnižší 42 cm a průměrná hodnota byla 

57,4 cm. Přičemž průměrný absolutní výskok všech 160 účastnic měření byl 53,4 cm. 

Výkony 20 nejvyšších vybraných hráček v absolutním výskoku v porovnání se všemi 

ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 12 dívek nad a u zbytku pod průměrem 

celé skupiny. 

U hodnot naměřených v K-testu byl nejrychlejší čas 10,63 s, nejpomalejší 

12,91 s a průměrná hodnota 11,64 s. Přičemž průměrný čas všech 160 účastnic měření 

byl 11,63 s. Výkony 20 nejvyšších vybraných hráček v K-testu v porovnání se všemi 

ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 10 dívek nad a u zbytku pod průměrem 

celé skupiny. 

V celkovém pořadí memoriálu se nejlépe umístila 4. nejvyšší hráčka z vybrané 

dvacítky, a to na 4. místě. Nejhůře dopadla 15. nejvyšší hráčka, která se umístila na 147. 

místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 69 - 

 



 

 - 70 - 

Graf 19. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a jejich absolutních výskoků v r.2011. 

 

 

 

 

Graf 20. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a jejich výsledků v K-testu v r.2011. 
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Graf 21. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a porovnání jejich absolutních 

výskoků a výsledků v K-testu pomocí T-bodů v r.2011. 

 

Dále bylo vybráno 20, v K-testu nejrychlejších, hráček ze všech 160 

testovaných. 

Nejrychlejší hráčka z vybrané dvacítky měla čas 10,39 s, nejpomalejší 

11,10 s a průměrná hodnota byla 10,84 s. Přičemž průměrný čas všech 160 účastnic 

měření byl 11,63 s. 

Nejvyšší hráčka měřila 184 cm, nejnižší 160 cm a průměrná výška byla 

173,6 cm. Přičemž průměrná výška všech 160 účastnic měření byla 173,5 cm. Výšky 

20 nejrychlejších vybraných hráček v porovnání se všemi ostatními zúčastněnými 

hráčkami se pohybují u 13 dívek nad a u zbytku pod průměrem celé skupiny. 

Největší absolutní výskok byl 81 cm, nejnižší 48 cm a průměrná hodnota byla 

61,4 cm. Přičemž průměrný absolutní výskok všech 160 účastnic měření byl 53,43 cm. 

Výkony 20 nejrychlejších vybraných hráček v absolutním výskoku v porovnání se 

všemi ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 4 dívek pod a u zbytku nad 

průměrem. 

V celkovém pořadí memoriálu se nejlépe umístila 3. nejrychlejší hráčka 

z vybrané dvacítky, a to na 1. místě. Nejhůře dopadla 11. nejrychlejší hráčka, která se 

umístila na 96. místě. 
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Graf 22. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a jejich výšky v r.2011. 

 

 

 

 

Graf 23. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a jejich absolutních 

výskoků v r.2011. 
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Graf 24. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a porovnání jejich výšek 

a absolutních výskoků pomocí T-bodů v r.2011. 
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5.5 Rok 2012 

 

V roce 2012 se testování na Memoriálu Ing. Milana Kafky zúčastnilo 163 

hráček, ze kterých bylo vybráno 20 nejvyšších. 

Nejvyšší hráčka z vybrané dvacítky měřila 183 cm, nejnižší 177 cm a průměrná 

výška byla 178,7 cm. Přičemž průměrná výška všech 163 účastnic měření byla 

170,3 cm. 

Největší absolutní výskok byl 62 cm, nejnižší 36 cm a průměrná hodnota byla 

46,3 cm. Přičemž průměrný absolutní výskok všech 163 účastnic měření byl 46,3 cm. 

Výkony 20 nejvyšších vybraných hráček v absolutním výskoku v porovnání se všemi 

ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 9 dívek nad a u zbytku pod průměrem 

celé skupiny. 

U hodnot naměřených v K-testu byl nejrychlejší čas 10,91 s, nejpomalejší 

12,96 s a průměrná hodnota 11,89 s. Přičemž průměrný čas všech 163 účastnic měření 

byl 11,77 s. Výkony 20 nejvyšších vybraných hráček v K-testu v porovnání se všemi 

ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 9 dívek nad a u zbytku pod průměrem 

celé skupiny. 

V celkovém pořadí memoriálu se nejlépe umístila 5. nejvyšší hráčka z vybrané 

dvacítky, a to na 1. místě. Nejhůře dopadla 19. nejvyšší hráčka, která se umístila na 90. 

místě. 
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Graf 25. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a jejich absolutních výskoků v r.2012. 

 

 

 

 

Graf 26. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a jejich výsledků v K-testu v r.2012. 
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Graf 27. Znázornění výšek 20 nejvyšších hráček a porovnání jejich absolutních 

výskoků a výsledků v K-testu pomocí T-bodů v r.2012. 

 

Dále bylo vybráno 20, v K-testu nejrychlejších, hráček ze všech 163 

testovaných. 

Nejrychlejší hráčka z vybrané dvacítky měla čas 10,37 s, nejpomalejší 

11,16 s a průměrná hodnota byla 10,91 s. Přičemž průměrný čas všech 163 účastnic 

měření byl 11,77 s. 

Nejvyšší hráčka měřila 178 cm, nejnižší 154 cm a průměrná výška byla 

169,2 cm. Přičemž průměrná výška všech 163 účastnic měření byla 170,3 cm. Výšky 

20 nejrychlejších vybraných hráček v porovnání se všemi ostatními zúčastněnými 

hráčkami se pohybují u 10 dívek nad a u zbytku pod průměrem celé skupiny. 

Největší absolutní výskok byl 65 cm, nejnižší 42 cm a průměrná hodnota byla 

52,4 cm. Přičemž průměrný absolutní výskok všech 163 účastnic měření byl 46,3 cm. 

Výkony 20 nejrychlejších vybraných hráček v absolutním výskoku v porovnání se 

všemi ostatními zúčastněnými hráčkami se pohybují u 2 dívek pod a u zbytku nad 

průměrem. 

V celkovém pořadí memoriálu se nejlépe umístila 12. nejrychlejší hráčka 

z vybrané dvacítky, a to na 4. místě. Nejhůře dopadla 5. nejrychlejší hráčka, která se 

umístila na 131. místě. 
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Graf 28. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a jejich výšky v r.2012. 

 

 

 

 

Graf 29. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a jejich absolutních 

výskoků v r.2012. 
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Graf 30. Znázornění časů 20 nejrychlejších hráček v K-testu a porovnání jejich výšek 

a absolutních výskoků pomocí T-bodů v r.2012. 
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6 DISKUSE 

 

Na základě výsledků získaných na testovacích turnajích v letech 2008 – 2012 

(Memoriál Ing. Milana Kafky) bylo sestaveno každý rok pořadí 20 nejvyšších dívek 

a pořadí 20 v K-testu nejrychlejších dívek. Následně v jednotlivých letech u vybraných 

testů byly za pomoci vypočtených průměrných hodnot a McCallova kriteria 

vyhodnoceny výsledky těchto hráček vůči celé skupině měřených hráček v daném roce. 

Přičemž vybrané testy se zaměřují na somatické (tělesná výška) a výkonnostní 

(absolutní výskok po smečařském rozběhu, K-test) předpoklady. 

Při vyhodnocování absolutních výskoků vybraných 20 nejvyšších hráček 

v letech 2008, 2009 a 2012 nedosahovala většina dívek nadprůměrných hodnot 

absolutního výskoku po smečařském rozběhu vůči celé skupině měřených hráček 

v daném roce. V letech 2010 a 2011 však nastala situace opačná. Celkem ve všech 

letech bylo 41 dívek nadprůměrných a 59 průměrných či podprůměrných (viz Tab. 11). 

Rozdíl v počtu těchto dvou skupin není dostatečně veliký a zároveň výsledky 

v jednotlivých letech nejsou jednoznačné, aby se na jejich základě dalo říci, že většina 

z výběru 20 nejvyšších hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 nedosahovala 

nadprůměrných hodnot absolutního výskoku po smečařském rozběhu vůči celé skupině 

měřených hráček v daném roce.  

 

Tab.11: Přehled počtů nejvyšších hráček při vyhodnocení jejich absolutních výskoků dle  McCallova 

kriteria v letech 2008 – 2012. 

Rok Podprůměr. Průměrných 
Mírně 

nadpůměr. 
Nadprůměr. 

Vysoce 

nadprůměr. 
Vynikajících 

2008 14 3 1 1 1 0 

2009 10 1 4 1 4 0 

2010 4 3 4 6 2 1 

2011 8 1 3 5 2 1 

2012 11 4 2 0 2 1 

celkem 47 12 14 13 11 3 

 

Dále při vyhodnocování výsledků v K-testu vybraných 20 nejvyšších hráček ve 

všech 5 letech nedosahovala většina dívek nadprůměrných hodnot při měření 

rychlostně-obratnostního testu, tzv. K-testu, vůči celé skupině měřených hráček 
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v daném roce. Celkem bylo 26 dívek nadprůměrných a 74 průměrných 

čipodprůměrných (viz Tab. 12). Výsledky z jednotlivých let a rozdíl v počtu těchto 

dvou skupin už je dostatečně veliký, aby se na jejich základě dalo říci, že většina z 

výběru 20 nejvyšších hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 dosahovala z větší části 

podprůměrných hodnot v K-testu vůči celé skupině měřených hráček v daném roce. 

 

Tab.12: Přehled počtů nejvyšších hráček při vyhodnocení jejich výkonů v K-testu dle  McCallova kriteria 

v letech 2008 – 2012. 

Rok Podprůměr. Průměrných 
Mírně 

nadpůměr. 
Nadprůměr. 

Vysoce 

nadprůměr. 
Vynikajících 

2008 13 1 3 2 0 1 

2009 8 8 4 0 0 0 

2010 8 6 2 2 2 0 

2011 9 6 1 2 1 1 

2012 11 4 4 0 1 0 

celkem 49 25 14 6 4 2 

 

V případě vyhodnocování absolutních výskoků vybraných 20 v K-testu 

nejrychlejších hráček ve všech 5 letech dosahovala většina dívek nadprůměrných 

hodnot absolutního výskoku po smečařském rozběhu vůči celé skupině měřených 

hráček v daném roce. Celkem bylo 63 dívek nadprůměrných a 37 průměrných či 

podprůměrných (viz Tab. 13). Výsledky z jednotlivých let a rozdíl v počtu těchto dvou 

skupin už je dostatečně veliký, aby se na jejich základě dalo říci, že výběr 20 v K-testu 

nejrychlejších hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 dosahoval z větší části 

nadprůměrných hodnot absolutního výskoku vůči celé skupině měřených hráček 

v daném roce.  

 

Tab.13: Přehled počtů v K-testu nejrychlejších hráček při vyhodnocení jejich absolutních výskoků dle  

McCallova kriteria v letech 2008 – 2012. 

Rok Podprůměr. Průměrných 
Mírně 

nadpůměr. 
Nadprůměr. 

Vysoce 

nadprůměr. 
Vynikajících 

2008 3 3 4 5 2 3 

2009 5 3 1 9 2 0 

2010 3 5 2 9 1 0 

2011 4 3 2 4 5 2 

2012 2 6 2 4 4 2 

celkem 17 20 11 31 14 7 
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Při sledování výsledků u jednotlivých dívek je zřejmé, že v každém případě je 

jejich výkon vždy individuální. Vše záleží na jejich kondici, délce trénování, psychice, 

somatických předpokladech atd. Například složení těla, které je relativně stálé a 

významně geneticky podmíněné, může výkonnost hráčky podstatně ovlivnit. Každá 

hráčka má jiný podíl aktivní a pasivní hmoty, která diferencuje předpoklady pro aktivní 

pohybové prvky. Důležité je i složení svalů z hlediska zastoupení jednotlivých typů 

svalových vláken. Čím má hráčka vyšší podíl rychlých svalových vláken k pomalým 

svalovým vláknům, je to pro její sportovní výkon lepší předpoklad. Proto když je dívka 

rychlá a obratná, dá se očekávat, že při dostatečném tréninkovém působení bude 

dosahovat dobrých výkonů i ve výskoku. A také vysoká hráčka nemusí být tedy 

limitovaná svou výškou. Může dosahovat menších výkonů v rychlostně-obratnostních 

testech a při měření výskoků, ale zároveň může také dosahovat výkonů nadprůměrných. 

Nakonec vše může být i silně ovlivněno psychikou hráčky. Dívka může mít výborné 

výsledky v motorických testech, být ve skvělé kondici, mít dobrou technicko-taktickou 

přípravu, věnovat se tréninku dlouhou dobu, atd. Ovšem když neumí psychicky ustát 

nátlak hry (např. v „koncovce“), pak jsou její úspěchy výrazně limitovány. 

 

V některých ročnících je patrné, že se některé hráčky objevují jak mezi 

20 nejvyššími, tak i mezi 20 v K-testu nejrychlejšími hráčkami. Konkrétně je to v roce 

2008 Teichmanová Markéta (13. místo na memoriálu) a Mudrová Zuzana (2. místo na 

memoriálu). V roce 2009 se žádná hráčka nevyskytuje v obou skupinách najednou, 

ale v roce 2010 jsou to hráčky Boušková Šárka (8. místo na memoriálu), Jenčová 

Markéta (35. místo na memoriálu) a Štěpáníková Natálie (2. místo na memoriálu). Dále 

v roce 2011 Mlejnková Michaela (4. místo na memoriálu), Nová Lucie (14. místo na 

memoriálu) a Vaňková Karolína (8. místo na memoriálu). Nakonec rok 2012, kdy jde 

o Mikelovou Kláru (6. místo na memoriálu). Celkově se tedy jedná jen o 10 hráček ze 

všech vybraných, které se v letech 2008 – 2012 umístily najednou v obou vybraných 

skupinách. 

V následujících třech tabulkách a grafech jsou zaznamenány průměrné hodnoty 

sledovaných parametrů v letech 2008 – 2009. Jsou to průměrné hodnoty 20 nejvyšších 

hráček v jednotlivých letech, 20 nejlépe umístěných hráček v K-testu v jednotlivých 

letech a všech hráček, které se měření testové baterie v jednotlivých letech zúčastnily. 

 



 

 - 85 - 

Tab.11: Průměrné hodnoty výšek (cm) všech hráček zúčastněných testování,  

20 nejvyšších hráček a 20 v K-testu nejrychlejších hráček v letech 2008 – 2012. 

Rok 
Prům. výška 

všech hráček 

Prům. výška 20 

nejvyšších hráček 

Prům. výška 20 v K-testu 

nejrychlejších hráček 

2008 171,1 180,6 169,1 

2009 172,3 181,8 169,9 

2010 174,0 183,4 172,8 

2011 173,5 182,4 173,6 

2012 170,3 178,7 169,2 

 

Při porovnání hodnot průměrných výšek (viz Tab.11 a Obr.31.) je zřejmé, že až 

na rok 2011, kdy průměrná výška 20 v K-testu nejrychlejších hráček byla jen o 0,1 cm 

vyšší než průměrná výška všech hráček, které se měření v tomto roce zúčastnily, byly 

v ostatních letech průměrné výšky 20 v K-testu nejrychlejších hráček vždy nižší než 

průměrné výšky všech hráček. 

 

 

Graf 31. Průměrné hodnoty výšek (cm) všech hráček zúčastněných testování,  

20 nejvyšších hráček a 20 v K-testu nejrychlejších hráček v letech 2008 – 2012. 
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Tab.12: Průměrné hodnoty absolut. výskoků (cm) všech hráček zúčastněných testování, 

20 nejvyšších hráček a 20 v K-testu nejrychlejších hráček v letech 2008 – 2012. 

Rok 
Prum. absolutní 

výskok všech hráček 

Prům. absolutní 

výskok 20 nejvyšších 

hráček 

Prům. absolutní 

výskok 20 v K-testu 

nejrychlejších hráček 

2008 55,4 53,1 62,8 

2009 52,6 51,6 67,4 

2010 52,4 57,2 57,7 

2011 53,4 57,4 61,4 

2012 46,3 46,3 52,4 

 

V případě průměrných hodnot u absolutních výskoků (viz Tab.12 a Obr.32.) jsou 

ve všech letech hodnoty u 20 v K-testu nejrychlejších hráček vždy vyšší než 

u 20 nejvyšších dívek a zároveň také vyšší než průměrné absolutní výskoky všech 

hráček. Oproti tomu u skupin 20 nejvyšších hráček je vidět, že jsou hodnoty jejich 

průměrných absolutních výskoků vyšší, nižší nebo rovny hodnotám průměrných 

absolutních výskoků všech hráček. 

 

 

Graf 32. Průměrné hodnoty absolut. výskoků (cm) všech hráček zúčastněných 

testování, 20 nejvyšších hráček a 20 v K-testu nejrychlejších hráček v letech 2008 – 

2012. 
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Tab.13: Průměrné hodnoty časů v K-testu (s) všech hráček zúčastněných testování,  

20 nejvyšších hráček a 20 v K-testu nejrychlejších hráček v letech 2008 – 2012. 

Rok 
Prům. čas v K-testu 

všech účastnic 

Prům. čas v K-testu  

20 nejvyšších hráček 

Prům.čas v K-testu  

20 v K-testu 

nejrychlejších hráček 

2008 11,78 11,90 10,90 

2009 11,68 11,87 10,88 

2010 11,83 11,78 10,84 

2011 11,63 11,64 10,84 

2012 11,77 11,89 10,91 

 

U průměrných časů naměřených v K-testu se průměrné hodnoty 20 nejvyšších 

hráček pohybovaly těsně kolem průměrů všech hráček a až na rok 2010 byly tyto 

hodnoty vždy větší. 

 

 

Graf 33. Průměrné hodnoty časů v K-testu (s) všech hráček zúčastněných testování,  

20 nejvyšších hráček a 20 v K-testu nejrychlejších hráček v letech 2008 – 2012. 
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7 ZÁVĚRY 

Cílem práce bylo zjistit a vyhodnotit vzájemné vztahy mezi výškovými, 

skokanskými a rychlostně-obratnostními parametry u starších žákyň volejbalu v letech 

2008 až 2012. 

Na základě výsledků získaných na testovacích turnajích v letech 2008 – 2012 

(Memoriál Ing. Milana Kafky) bylo sestaveno každý rok pořadí 20 nejvyšších dívek 

a pořadí 20 v K-testu nejrychlejších dívek. Následně v jednotlivých letech u vybraných 

testů byly za pomoci vypočtených průměrných hodnot a McCallova kriteria 

vyhodnoceny výsledky těchto hráček vůči celé skupině měřených hráček v daném roce. 

Přičemž vybrané testy se zaměřovaly na somatické (tělesná výška) a výkonnostní 

(absolutní výskok po smečařském rozběhu, K-test) předpoklady. 

V případě 20 nejvyšších hráček a jejich absolutních výskoků bohužel výsledky 

v jednotlivých letech nebyly jednoznačné, aby se na jejich základě dalo říci, zda většina 

z výběru 20 nejvyšších hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 nedosahovala 

nadprůměrných hodnot absolutního výskoku po smečařském rozběhu vůči celé skupině 

měřených hráček v daném roce.  

Naopak u výkonů 20 nejvyšších hráček v K-testu byly výsledky z jednotlivých 

let dostatečné, aby se na jejich základě dalo říci, že většina z výběru 20 nejvyšších 

hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 dosahovala z větší části podprůměrných 

hodnot v K-testu vůči celé skupině měřených hráček v daném roce. 

Také u 20 v K-testu nejrychlejších hráček byly výsledky z jednotlivých let 

dostatečné, aby se na jejich základě dalo říci, že výběr 20 v K-testu nejrychlejších 

hráček v jednotlivých letech 2008 – 2012 dosahoval z větší části nadprůměrných hodnot 

absolutního výskoku vůči celé skupině měřených hráček v daném roce. 

V některých ročnících se některé hráčky objevily jak mezi 20 nejvyššími, tak 

i mezi 20 v K-testu nejrychlejšími hráčkami. Celkově se ale jednalo jen o 10 hráček ze 

všech vybraných, které se v letech 2008 – 2012 umístily v obou skupinách najednou, 

což nebylo tak mnoho.  

Při sledování výsledků u jednotlivých dívek bylo ovšem zřejmé, že v každém 

případě byly jejich výkony individuální a nelze předpokládat, že když má dívka 

nadprůměrnou výšku, pak bude její absolutní výskok podprůměrný. Zároveň nelze 
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s jistotou vždy předpokládat, že když má dívka nadprůměrnou výšku, pak bude její 

výkon v K- testu podprůměrný, nebo že když má dívka nadprůměrný výkon v K-testu, 

pak bude její absolutní výskok také nadprůměrný.  

Měly by se vždy brát na zřetel nejen somatické předpoklady, ale také 

fyziologické a psychické. Ty mohou totiž podstatně ovlivnit pohybový rozvoj hráčky. 

U každé dívky vždy záleží na mnoha faktorech, jako např. trénovanost, délka trénování, 

složení těla (podíl aktivní a pasivní hmoty), složení svalů (zastoupení jednotlivých typů 

svalových vláken), psychika, motivace (vnitřní i vnější) atd. 

V dnešní době rychlých úspěchů trenéři u svých svěřenců často upřednostňují 

okamžité výkony a výhry, aniž by se zabývali jejich dlouhodobým celoživotním 

vývojem. Mým doporučením tedy je, aby po svých mladých hráčkách nevyžadovali jen 

dosahování výher už ve svých kategoriích, ale zaměřovali se i na jejich výkony budoucí. 

Měli by se jim více věnovat a „nezaškatulkovávat“ hráčky předčasně jen na základě 

jejich somatických předpokladů. Je nutné uvědomit si, na kolika různých faktorech 

výkon hráčky souvisí a eventuelně je i konkrétně prozkoumat. Také je třeba se věnovat 

v tréninku nejen jeho obsahu, ale velkou váhu přikládat právě i přiměřenému 

individuálnímu přístupu, podpoře a motivaci hráček. Každý jedinec totiž nemusí 

splňovat ideální míry, když má jiné vlastnosti a schopnosti, kterými to nahradí. 
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Příloha č. 2: Celkové výsledky testů z Memoriálu Ing. Milana Kafky v roce 
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Příloha č. 3: Celkové výsledky testů z Memoriálu Ing. Milana Kafky v roce 2010 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 



 

  

Příloha č. 4: Celkové výsledky testů z Memoriálu Ing. Milana Kafky v roce 

2011



 

  



 

  



 

  

 



 

  

Příloha č. 5: Celkové výsledky testů z Memoriálu Ing. Milana Kafky v roce 

2012



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 

 

 


